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Resumo

Este texto de dissertação tem como tema a Pedagogia Hospitalar. A partir deste, são discutidos 
aspectos abrangentes da humanização hospitalar: políticas, concepções da criança ativa, olhar 
dos profissionais, brinquedoteca. Trago a questão de como a política de humanização é imersa 
no hospital e quais as representações da equipe de saúde a respeito das atividades pedagógicas 
que acontecem no hospital com um viés humanizador. Apresento como objetivo geral analisar 
a perspectiva da humanização hospitalar no enfoque da legislação e suas interfaces com o 
trabalho pedagógico. Os objetivos específicos, a fim de responder tal questionamento são os 
seguintes:   analisar  a  perspectiva  da  humanização  hospitalar  defendida  na  Política  de 
Humanização  Hospitalar;  analisar  a  prática  pedagógica  sob  o  olhar  da  perspectiva  da 
humanização hospitalar; discutir aspectos teóricos sobre a criança hospitalizada a partir da 
Sociologia  da  Infância;  identificar  as  representações  da  equipe  de  saúde  a  respeito  das 
atividades  pedagógicas  realizadas  com  o  público  infantil  hospitalizado.  Esta  pesquisa  é 
classificada como uma pesquisa qualitativa com caráter bibliográfico, documental e utilizando 
também entrevistas. Os documentos discutidos são a Política Nacional de Humanização e o 
programa que antecedeu tal política, o Programa Nacional de Humanização da Assistência 
Hospitalar, assim como leis que viabilizam o atendimento destinado à criança hospitalizada 
como  sujeito  de  potencialidades  sociais.  As  entrevistas  serviram de  suporte  para  que  os 
profissionais da saúde expressassem seus pensamentos sobre o trabalho pedagógico realizado 
com as  crianças  hospitalizadas.  O  trabalho  identificou  um respaldo  legal  conciso  para  a 
atuação do pedagogo no hospital por meio de atividades pedagógicas, assim como situou a 
realidade da criança hospitalizada, como agente social, o que traz à tona suas potencialidades. 
Para concluir, as informações coletadas aproximaram os olhares dos médicos entrevistados 
com a perspectiva do trabalho pedagógico no hospital.

Palavras-chave: Pedagogia  Hospitalar;  Humanização;  Criança;  Brincar; Atividades 
pedagógicas.



Abstract

This  essay  intends  to  explore  Hospital  Pedagogy.  Aspects  related  to  how  hospital 
humanization is carried out during this process of education is discussed. How humanization 
politics  is  dealt  within  the  hospital  and  which  of  the  health  players  are  responsible  for 
developing  pedagogical  practice  capable  of  imputing  humanizing  impact  on  hospitalized 
children is  an issue carried out  in this  work.  The main goal  is  to  analyze  the legislation 
towards hospital  humanization and its  interfaces  with pedagogical  practice.  More specific 
objectives were developed to reach out towards the main goal: analyze hospital humanization 
in the hospital humanization politics, analyze the pedagogical practice developed within such 
environment under the perspective of hospital humanization, discuss theoretic aspects related 
to sick students based on childhood sociology, identify which are the members of the health 
team responsible for developing pedagogical practice for the sick students. This research is 
classified  as  qualitative  using  a  bibliographic,  documental  approach  along  with  a  set  of 
interviews. The discussed documents are national politics of humanization and the program 
previous to this politics: the National Hospital Care Humanization Program. Laws that allow 
assistance  to  sick  students  were  also  examined  seeking  to  explore  their  influence  in 
developing social potentialities. The interviews were used to allow the professionals within 
the  hospital  to  express  their  opinions  on  the  pedagogical  practice  developed  with  the 
hospitalized children. It was possible to identify a brief legal support for educators on their 
pedagogical practice for sick students as well as to lay out a sick student's reality as a social 
agent bringing out his or her's potentialities. At the end of the project it was possible to notice 
a  significant  increase  in  the  interest  of  the  doctors  interviewed  towards  the  pedagogical 
activities present at the hospital.

Key-words: Pedagogical Practice, Play; Child; Humanization; Hospital Pedagogy.
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1- INTRODUÇÃO

Brincar, fantasiar, sonhar, viver, dialogar. Essas doces palavras entrelaçaram a minha 

infância  e  adolescência  e  foram  essenciais  quando  convivi  como  uma  educação  escolar 

tradicional, momento em que optei por consolidar valores que levassem em consideração a 

dignidade do outro por atitudes de respeito e apreço pelos que estivessem próximos. O brincar 

e a fantasia, quando menina, fazia a minha mãe vê pela brechinha da porta, muitas vezes, uma 

pequena bailarina dançando na frente do espelho do guarda-roupa, amamentando as bonecas, 

montando tendas com lençóis. Acompanhada por meus irmãos, brincávamos de jogar dominó, 

baralho,  jogos  de  tabuleiro  e  quebra-cabeças:  atividades  que  ainda  costumamos  realizar 

juntos.

O sonho,  para mim,  sempre  foi  o  desejo de  viver  uma realidade.  Com meus pais 

aprendi que os esforços servem para alcançar os sonhos, bastava que a minha parte fosse bem 

feita. Se os sonhos não se concretizassem, quem sabe a vida estava me poupando de uma 

desilusão. Assim, também pelo meu esforço, no ano de 2007 ingressei no curso de Pedagogia 

da Universidade Federal de Sergipe. A minha escolha pelo curso de Pedagogia não agradou a 

muitos, principalmente porque vinha de uma escola bem conceituada, o que significava que 

eu  estaria  apta  para  obter  aprovação  em  outro  curso  com  mais  reconhecimento  social. 

Entretanto,  sentia que o meu lugar era no curso de Pedagogia porque ali  poderia também 

contribuir para melhorar a sociedade de acordo com os meus ideais.

Viver o curso de Pedagogia na UFS foi uma experiência fantástica. A vida circulava 

pelas novas amizades, conhecimentos e entusiasmo com as descobertas teóricas. Ainda no 

primeiro  período,  vivendo  intensamente  a  fase  de  caloura,  fui  apresentada  à  Pedagogia 

Hospitalar  pela  então  chefe  do  departamento  de  Educação,  professora  Dra.  Eva  Maria 

Siqueira Alves, coordenadora do projeto.

O convite à turma ali presente, não me fez hesitar em dizer, junto com a colega Priscila 

Brandão Casado, que queríamos conhecer o projeto e participar dele.  Assim, em maio de 

2007, iniciamos nossa trajetória com a Pedagogia Hospitalar através do projeto “Ludoterapia: 

Uma  Estratégia  Pedagógico  Educacional  para  Crianças  Hospitalizadas  na  Enfermaria 

Pediátrica do Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe”1.

1 Em 2007,  a  equipe  pedagógica  era  formada  pela  mestranda  Carla  Daniela  Kohn  e  pelas  estudantes  de 
Pedagogia  Mônica  Dantas  Rumão e  Priscila  Brandão  Casado,  além de  mim.  De  acordo  com o  tempo, 
houveram a entrada de novas integrantes e saída das que ali estavam. Assim, participaram também do projeto  
a estudante de Pedagogia Mayra Theodoro Gomes Corrêa e a estudante de Psicologia Synara do Espírito 
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O  projeto  atendia  um  público  diversificado  em  idade,  patologia  e  localidade  de 

origem. Naquele período, o nosso era o único projeto que visava auxiliar a criança durante o 

tempo da sua hospitalização. Dessa forma, quando chegávamos, éramos recebidas com muita 

alegria pelas crianças. Pois, além de trabalharmos com atividades que lhes eram familiares de 

que elas gostavam, eram atividades isentas de dor.

Naquele  período,  trabalhava  comigo  no  projeto,  a  professora  Carla  Daniela  Kohn 

(mestranda em Educação pelo Núcleo de Pós-Graduação em Educação da UFS) que realizava 

a  primeira  pesquisa   sobre  o  tema  da  Pedagogia  Hospitalar  no  mestrado  da  UFS.  Sua 

dissertação intitulada “Ludoterapia: uma estratégia da pedagogia hospitalar na ala pediátrica 

do Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe”2 trouxe o trabalho realizado na 

Brinquedoteca  Hospitalar  do  Hospital  Universitário  da  UFS,  apresentando  o  perfil  das 

atividades  desenvolvidas  durante  o  projeto  “Ludoterapia”.  Além  disso,  discutiu  sobre  a 

formação do pedagogo para o ambiente hospitalar de acordo com propostas curriculares de 

cursos  de  pós  graduação,  sugerindo  novas  disciplinas  e  argumentando  a  presença  das 

existentes mediante o seu fazer pedagógico no hospital.

A minha experiência no referido projeto ocorreu no período de 2007 a 2010. Durante 

esse período, já estava escrevendo a monografia sobre a Pedagogia Hospitalar, aproveitando 

toda a minha vivência no decorrer daqueles anos. A monografia escrita como requisito para a 

conclusão do curso foi intitulada “Quando tudo parte de um jaleco colorido: um estudo sobre 

Pedagogia Hospitalar”, a primeira apresentada no Departamento de Educação sobre essa área 

de pesquisa3.

O  trabalho  procurou  responder  a  alguns  objetivos:  a  discussão  acerca  das  teorias 

pedagógicas como suporte das atividades do pedagogo no hospital; a análise da Resolução do 

Conselho Nacional de Educação (CNE) 1º a 15 de maio de 2006 junto ao Projeto Político 

Pedagógico do curso de Pedagogia da UFS e a prática da efetivação desse projeto diante das 

diretrizes apontadas pela Resolução CNE/CP 1º-15/05/2006; e,  por fim, a investigação do 

processo  de  formação  discente  na  perspectiva  curricular  do  curso  de  Pedagogia  da  UFS, 

quanto a prática do pedagogo no hospital. 

Durante a pesquisa para a escrita da monografia, surgiram-me algumas inquietações. 

Santo Almeida. Esta que participou do projeto até sua finalização.
2 Doravante, não utilizarei o nome do referido projeto completo. Colocarei somente projeto “Ludoterapia”.
3 Depois desse trabalho Carla Araújo Linn, aluna do curso de Pedagogia da UFS, apresentou a monografia 

intitulada “Entre o rabisco e o sentir: Uma Prática Pedagógica na ala Pediátrica do Hospital Universitário da 
Universidade Federal de Sergipe” em 2011.
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Uma delas foi a relação entre os profissionais de saúde com as crianças e com seus familiares. 

Era  perceptível  o  distanciamento  que  havia,  principalmente,  da  parte  dos  estudantes  de 

medicina que passavam determinado período acompanhando as crianças na ala da enfermaria 

pediátrica.

Muitos pais ou responsáveis que estavam acompanhando alguma criança também não 

tinham muito espaço para conhecer a patologia do seu filho, seja pela vergonha que a falta 

conhecimento gerava, seja por não conseguir acompanhar o raciocínio do profissional que lhe 

trazia o diagnóstico. Sabemos que fatos como estes acontecem diariamente nos hospitais não 

só com o atendimento das crianças, como também com adultos e idosos hospitalizados.

A  ausência  de  acolhida  nesses  espaços  de  saúde,  a  falta  de  medicamentos,  de 

profissionais na equipe médica, o mau funcionamento de equipamentos retratam a situação do 

sistema público de saúde que vem permeado pela falta de perspectivas para ser transformado 

em um ambiente mais humano. Todavia, há uma legislação riquíssima que propõe iniciativas 

de humanização com capacitações, projetos e meios para conseguir recursos, de modo que o 

hospital possa ser uma instituição que acolha o usuário, a fim de lhe prestar um serviço digno, 

conforme apresentarei.

O trabalho com crianças hospitalizadas também foi acrescentado como um fator de 

muita importância durante a hospitalização desse público pelo que contribui para o estímulo 

para o desenvolvimento e aprendizagem infantil. A este respeito, Lindquist (1993) apresenta a 

importância das atividades lúdicas para a criança hospitalizada, trazendo a comparação entre o 

brincar da criança e o trabalhar do adulto. Para ela, o trabalho dignifica o homem, elevando 

sua  autoestima.  Fato  que  instigou  a  produção  de  muitas  pesquisas  dentro  da  Pedagogia 

Hospitalar.

Paula  (2004),  em sua  tese  defendida  na  Universidade  Federal  da  Bahia  (UFBA), 

objetivou  compreender  a  práxis  pedagógica  de  professoras  de  crianças  e  adolescentes 

hospitalizados no hospital da Criança das Obras Sociais Irmã Dulce, situado em Salvador, 

através da análise do projeto “Vida e Saúde”. A pesquisa foi realizada entre os anos de 2002 e 

2003 e teve como abordagem metodológica a etnopesquisa. Foi possível constatar, com essa 

pesquisa, que as práxis pedagógicas das professoras eram diversificadas e diferenciadas. Tal 

resultado foi apontado pela autora de acordo com a variedade do público atendido quanto ao 

nível  de escolarização,  cidade,  idade,  currículo  escolar.  Desse modo,  o  perfil  do trabalho 

pedagógico dessas professoras foi  apresentado com ações que justificassem a inserção do 
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pedagogo na instituição hospitalar e a quebra de paradigmas sobre a criança hospitalizada. 

Tomasini (2008) em sua dissertação apresentada na Universidade Tuiuti do Paraná, 

teve  como  objetivo  investigar  como  acontecem  as  práticas  pedagógicas  realizadas  com 

crianças e adolescentes desenvolvidas nos hospitais de Curitiba. Através de um referencial 

teórico específico, o autor apresentou o histórico da pedagogia hospitalar em nível nacional e 

internacional, os conceitos de saúde e doença e discutiu sobre os mitos do hospital presentes 

no público atendido. Os resultados da sua pesquisa foram alcançados através de depoimentos 

de  profissionais  da  educação,  o  que  mostrou  a  organização  e  elaboração  de  uma prática 

pedagógica formulada, todavia modificada durante os momentos da atividade de acordo com 

o público e a sua realidade diante da patologia. O autor concluiu que as atividades propostas  

para  o  atendimento  pedagógico  nos  hospitais  de  Curitiba  têm  um  caráter  inter  e 

multidisciplinar,  embora,  em  alguns  momentos,  ainda  seja  confundido  com  um  trabalho 

recreacionista.

Covic (2008), em sua tese defendida na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

objetivou compreender como se deu a construção do conhecimento acerca da aprendizagem 

da docência no contexto hospitalar. A autora observou que, ao enunciar suas ações, o grupo 

ressignificou conhecimentos implícitos da docência quanto à saúde e à educação em seus 

espaços institucionais. Assim, os resultados dessa pesquisa foram os seguintes: os professores 

no hospital procuram adaptar o currículo tradicional para as crianças hospitalizadas ou criar 

um currículo próprio nos casos de pacientes em tratamento oncológico. Quanto ao trabalho no 

hospital,  foi possível observar a demarcação espacial feita pelos professores na instituição 

hospitalar, assim como a argumentação deles sobre o atendimento pedagógico no hospital.

Matos  e  Mugiatti  (2006),  na  junção de  suas  obras,  abarcaram a  esfera  social  e  a 

pedagógica  do  atendimento  a  crianças  e  a  adolescentes  hospitalizados,  assim  como  o 

atendimento  múltiplo  ambulatorial.  Com  essa  abordagem,  a  Pedagogia  Hospitalar  foi 

explicitada diante de uma prática pedagógica diferenciada, de uma legislação própria e de um 

ambiente de trabalho pedagógico muitas vezes agressivo para a criança. Para essas autoras, 

pode  ocorrer  uma  transformação  social  no  ambiente  hospitalar  a  partir  das  perspectivas 

biológicas, psicológicas, sociais e pedagógicas quando são geradoras de humanização.

O  atendimento  a  crianças  hospitalizadas  tem  adquirido  espaço  de  discussão  na 

academia,  com a  presença  de  estudos  que  abrangem diferentes  segmentos  da  Pedagogia 

Hospitalar, incluindo uma sequência de leis que tornam obrigatório esse tipo de atendimento. 
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Contudo, este trabalho – mesmo fazendo parte da legislação – é ausente ou realizado com 

pouco apreço em alguns hospitais.

Com esses anos de trabalho como estagiária no HU pelo projeto, fui construindo um 

bela relação de interesse e carinho pela Pedagogia Hospitalar. Aos poucos, fui descobrindo 

que não enxergava mais aquelas crianças com o meu olhar restrito a um sujeito que precisava 

crescer, mas, com os olhos do coração. Aquelas crianças me faziam ver que a realidade do 

hospital  precisava  ser  transformada para  atender  o  ser  humano  com a  dignidade que ele 

merece. “Só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos” (SAINT- EXUPÉRY, 

2005, p. 72). Foi assim que muitas realidades do acolhimento à criança hospitalizada foram 

sendo apresentadas a mim. Não bastava só detectar a falta do cumprimento de uma lei, mas 

era preciso fazer valer a legislação, acrescentando o sentimento de corresponsabilidade para 

com a saúde daquela criança. 

Com  o  coração  ávido  pelo  desejo  de  fazer  conhecer  uma  acolhida  hospitalar 

diferenciada e injetada de humanização, lancei um novo projeto a fim de investigar algumas 

nuances da Pedagogia Hospitalar em Sergipe. Assim, ainda durante a escrita da monografia, 

me preparei para a seleção do mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFS 

com a finalidade de continuar a pesquisa com o meu tema inicial, a Pedagogia Hospitalar. A 

partir dele, identificar a abordagem da criança hospitalizada dentro de uma perspectiva de 

humanização e o olhar da equipe de saúde diante do fazer pedagógico no hospital. 

A entrada no mestrado marcou o surpreendente reencontro com a professora Dra. Eva 

Maria Siqueira Alves, a coordenadora do projeto “Ludoterapia” do qual participei durante três 

anos, e por quem fui orientada durante a monografia. 

Cheguei ao mestrado com uma questão: como a política de humanização é considerada 

pelo hospital e quais as representações da equipe de saúde acerca das atividades pedagógicas 

que acontecem no hospital com um viés humanizador?  

A fim  de  responder  a  tal  questionamento,  propus  como  objetivo  geral  analisar  a 

perspectiva  da  humanização hospitalar  no  enfoque da  legislação e  suas  interfaces  com o 

trabalho pedagógico. Os objetivos específicos foram os seguintes: analisar a perspectiva da 

humanização hospitalar defendida na Política de Humanização Hospitalar; analisar a prática 

pedagógica sob o olhar da perspectiva da humanização hospitalar; discutir aspectos teóricos 

sobre a criança hospitalizada a partir da Sociologia da Infância; identificar as representações 

da equipe de saúde a respeito das atividades pedagógicas realizadas com o público infantil 
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hospitalizado. 

O primeiro  passo da  pesquisa  partiu  do  caráter  bibliográfico  e  documental.  Nesse 

encontro com o tema da humanização foi possível identificar leituras que complementaram a 

apresentação  dos  documentos  que  defendiam  a  humanização  hospitalar  como  foram  o 

Programa  Nacional  de  Humanização  da  Assistência  Hospitalar,  a  Política  Nacional  de 

Humanização  e  a  Constituição  Federal.  Outros  documentos  também  foram  postos  em 

evidência com o objetivo de inserir o respaldo legal para as iniciativas de humanização para o 

acolhimento hospitalar da criança. Destacam-se o Estatuto da Criança e do Adolescente, a lei 

n. 11.104, e a resolução 41/95 de 1995.

De  acordo  com  as  leituras  e  com  todo  um  referencial  teórico  estruturado,  fui 

organizando o segundo passo: situar no texto algumas experiências vivenciadas na atuação do 

projeto4,  pondo em evidência algumas nuances da Pedagogia Hospitalar. Assim, trouxe as 

brincadeiras que trabalhávamos no HU e a contribuição teórica do curso de Pedagogia para o 

trabalho  do  pedagogo  no  hospital.  Da  mesma  forma,  apresentei  alguns  impasses  que 

fragilizavam a formação pedagógica para atuar nessa área. Somam-se a isso, alguns pontos de 

discussão tecidos com a Sociologia da Infância.

O terceiro  passo  se  constituiu  pelas  entrevistas  e  questionários.  As  entrevistas,  da 

mesma  maneira  que  as  experiências,  foram  incorporadas  ao  texto  gradativamente  pela 

continuidade  da  produção  textual.  Dessa  maneira,  o  trabalho  é  classificado  como  uma 

pesquisa  qualitativa.  As  fontes  utilizadas  para  a  elaboração  deste  texto  foram de  caráter 

bibliográfico, documental e por meio de entrevistas semi- estruturadas. 

Para  fundamentar  este  trabalho,  farei  uso  de  alguns  conceitos.  O  conceito  de 

Microfísica  do  poder de  Foucault  (2010b)  servirá  como  base  de  discussão  no  segundo 

capítulo quando discuto as relações de poder presentes no hospital. O conceito de Culturas de 

Pares e  Reprodução interpretativa de Corsaro (1997) trazem uma abordagem que leva em 

consideração a criança numa perspectiva social e as interfaces entre as crianças dentro do 

contexto hospitalar discutidos no terceiro capítulo. O conceito de Representação de Chartier 

(2009) é utilizado no quarto e quinto capítulo para analisar os depoimentos dos professores e 

de  alguns  profissionais  da  equipe  de  saúde  que  expuseram  o  seu  olhar  a  respeito  das 

atividades pedagógicas realizadas no hospital.

O conceito de  microfísica do poder trata o poder não como uma propriedade, mas 

4 Como  participei  do  projeto  “  Ludoterapia:  uma  estratégia  pedagógico  -educacional  para  crianças 
hospitalizadas na Enfermaria Pediátrica do HU da UFS”, farei uso dos dados do mesmo.
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como um meio a fim de que as consequências dessa dominação não se atribuam a um modo 

de apropriar-se, mas a formas de injetar esse poder. Como declara Foucault (2010b, p. 29), 

essas  formas  são  especificadas  como  disposições,  manobras,  táticas,  técnicas, 

funcionamentos.

A relação do poder com o saber aprofunda o conceito dessa microfísica no sentido de 

dar ao sujeito mediador do poder a produção de saber. Ao mesmo tempo, o sujeito detentor do 

saber também constitui relações de poder: “Temos antes que admitir que o poder produz saber 

(e não simplesmente favorecendo-o porque o serve ou aplicando-o porque é útil); que poder e 

saber estão diretamente implicados; que não há relação de poder sem constituição correlata de 

um campo de saber, nem saber que não suponha e não constitua ao mesmo tempo relações de 

poder” (FOUCAULT, 2010b, p. 30). 

O conceito de  reprodução interpretativa,  é destrinchado por Corsaro (2009, 2011), 

quando explica dois conceitos para que, conjugados, traçam o entendimento da  reprodução 

interpretativa:

O termo interpretativa captura os aspectos inovadores da participação das 
crianças na sociedade, indicando o fato de que as crianças criam e participam 
de suas culturas de pares singulares por meio de apropriação de informações 
do mundo adulto de forma a atender os seus interesses próprios enquanto 
crianças.  O  termo  reprodução  significa  que  as  crianças  não  apenas 
internalizam a  cultura,  mas  contribuem ativamente  para  a  produção  e  a 
mudança cultural. Significa também que as crianças são circunscritas pela 
reprodução  cultural.  Isto  é,  crianças  e  suas  infâncias  são  afetadas  pelas 
sociedades e culturas das quais são membros (CORSARO, 2009, p. 31). 

A reprodução interpretativa é entendida por Corsaro (1992) como uma abordagem 

contrária àquelas que estruturavam a socialização das crianças como preparação para serem 

imersas  no  mundo  adulto.  Assim,  para  a  abordagem tradicional,  bastava  apenas  adquirir 

habilidades e conhecimentos por meio da cópia, imitação e reprodução. Em oposição a tal 

pensamento, Corsaro (1992) pensa em um outro olhar a respeito da criança e das suas relações 

com os mundos sociais dos adultos. Nesse contexto, defende a possibilidade de as crianças se 

constituírem interlocutores culturais (BARBOSA, 2009). Ou seja, na relação com os mundos 

sociais adultos, as crianças constroem suas próprias culturas e ajudam a construir também a 

dos adultos. 

O conceito de  culturas de pares é entendido como formas de aptidão sistematizadas 

com as quais as crianças constroem modos de significação do mundo e de ações intencionais. 
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Corsaro (2009, p. 32) explica tal conceito: “defino cultura de pares como um conjunto estável 

de  atividades  ou  rotinas,  artefatos,  valores  e  interesses  que  as  crianças  produzem  e 

compartilham na interação com seus pares”. 

O  conceito  de  representação “[...]  designa  uma  classe  de  objetos  em  particular, 

definindo, ao mesmo tempo, o próprio regime dos enunciados históricos” (CHARTIER, 2009, 

p. 22). Assim, a representação é caracterizada por transmitir variadas formas de exibição tanto 

da  identidade  social,  como  da  potência  política  mediante  condutas  que  são  expostas  ao 

coletivo social. 

Esses conceitos complementarão o entendimento do texto, a partir de uma base teórica 

que conduzirá os percursos da escrita nos momentos de discussão de cada assunto. De modo a 

entrelaçar teoria e prática e, com a finalidade de alcançar os objetivos propostos, estruturei o 

trabalho da seguinte maneira: 

O primeiro capítulo trata a respeito das políticas de humanização hospitalar dentro do 

aspecto legal, das normas, regulamentos, na palavra da lei. Para introduzir a discussão política 

acerca da humanização, insiro a argumentação teórica sobre “A ética do cuidado de si” como 

base  para  chegar  a  um olhar  documental  que  contempla  também alguns  dizeres  sobre  a 

capacitação em Sergipe dessa política. 

O documento utilizado para a abordagem do aspecto legal da humanização  hospitalar 

será  a  Política  Nacional  de  Humanização  (2004).  Este  documento  foi  formulado  pelo 

Ministério da Saúde em 2004 e propõe diretrizes para a melhoria do atendimento hospitalar 

público. Ou seja, é a partir do documento referido que devem ser direcionadas as práticas 

humanizadoras do atendimento hospitalar.

A fim de destacar uma iniciativa de humanização diante do que é proposto no referido 

documento, a Brinquedoteca Hospitalar será explicitada dentro de uma perspectiva lúdica que 

envolve prazer e aprendizagem infantil.

O  segundo  capítulo,  investiga  a  questão  da  criança  socialmente  ativa.  Nessa 

perspectiva  serão  discutidos  aspectos  relacionados  às  potencialidades  da  criança  pela 

Sociologia  da  Infância.  Soma-se  a  isso  a  continuidade  desse  reconhecimento  no  hospital 

quando a criança é reconhecida como sujeito de potencialidades, mesmo quando adoece. 

De  modo  a  complementar  tal  abordagem,  investigo  a  importância  da  brincadeira 

como contexto social de aprendizagem e ludicidade da criança. Para isto, faço uma conexão 

com os pressupostos da Sociologia da Infância. Neste capítulo, a experiência com o trabalho 
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da Pedagogia Hospitalar é apresentado de modo a mesclar com a teoria discutida no decorrer 

da produção textual.

O terceiro capítulo tem como finalidade investigar sobre o trabalho pedagógico no 

Hospital  de  Urgências  de  Sergipe  Governador  João  Alves  Filho,  HUSE,  e  no  Hospital 

Universitário  da  Universidade  Federal  de  Sergipe,  HU.  Para  isso,  apresento  um  breve 

histórico dos hospitais mencionados, assim como do início dessas atividades. Soma-se a isso, 

o depoimento de um grupo de profissionais que trabalha com a Pedagogia Hospitalar nos 

hospitais mencionados, de modo a constatar qual o caráter desse atendimento.

A coleta de dados para esse capítulo ocorreu da seguinte forma: em entrevistas semi- 

estruturadas,  as  coordenadoras  dos  projetos  em  andamento  relataram como  ocorreu  o 

surgimento de cada trabalho, o público atendido, o perfil do atendimento pedagógico, a rotina 

e  assiduidade  das  crianças  atendidas,  assim  como  a  periodicidade  com  que  ocorre  esse 

acompanhamento pedagógico com a criança hospitalizada. Depois de conhecer e identificar o 

perfil dos trabalhos realizados nos dois hospitais, foram realizadas entrevistas com a equipe 

de saúde. 

Assim, o quarto capítulo identifica como alguns membros da equipe de saúde da ala 

pediátrica entendem o trabalho com a Pedagogia Hospitalar. Para obter tais resultados,  foram 

coletados  depoimentos  em  dois  hospitais  públicos:  o  Hospital  de  Urgências  de  Sergipe, 

HUSE, e o Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe, HU, os quais oferecem 

atendimento pedagógico na ala pediátrica.

A escolha  dos  profissionais  (médicos  e  enfermeiros)  aconteceu  pelo  horário  de 

trabalho que coincide com o da realização das atividades pedagógicas. A exceção foi para os 

médicos responsáveis pela ala da pediatria, os quais  também foram entrevistados.

Nas  entrevistas,  os  profissionais  de  saúde  elencados,  responderam  acerca  do  seu 

pensamento com relação à presença de atividades pedagógicas para a criança que se encontra 

hospitalizada, quais os fatores positivos e, caso haja, quais os negativos. Evidenciando, assim, 

quais  as  representações  das  equipe  de  saúde  dos  hospitais  que  oferecem  atendimento 

pedagógico quanto a esse trabalho. Dessa maneira, novas contribuições sobre o atendimento 

pedagógico hospitalar comporão o cenário da Pedagogia Hospitalar em Aracaju.
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Humanizar caracteriza-se em colocar a cabeça e  
o coração na tarefa a ser desenvolvida, entregar  
de maneira sincera e leal ao outro e saber ouvir  

com ciência e paciência as palavras e os  
silêncios. O relacionamento e o contato direto  
fazem crescer, e é neste momento de troca que  

humanizo, porque assim posso me reconhecer e  
me identificar como gente, como ser humano  

(OLIVEIRA, 2001).
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2- POLÍTICAS DE HUMANIZAÇÃO HOSPITALAR

 

Este capítulo tem como objetivo tratar sobre as políticas de humanização hospitalar 

dentro  das  normas  e  regulamentos  propostos  pelo  governo.  O  documento  base  para  tal 

abordagem será a Política Nacional de Humanização formulada pelo Ministério da Saúde, em 

2004.  É  a  partir  desse  documento  que  as  práticas  humanizadoras  devem  acontecer  no 

atendimento hospitalar.

A fim de destacar uma iniciativa de humanização diante do que é proposto no referido 

documento, será apresentado o papel da Brinquedoteca Hospitalar dentro de uma perspectiva 

de auxílio no tratamento hospitalar infantil. 

Com o interesse em promover o bem-estar e a qualidade de vida do homem, diversas 

instituições têm permeado suas iniciativas tendo em vista a humanização dos seus espaços e 

de suas relações.

O  trabalho  coletivo  entre  profissionais  revela  a  importância  da  cooperação  e  do 

conhecimento  intersetorial.  Com base no conceito de  microfísica do poder  (FOUCAULT, 

2010b),  todo  saber  gera  poder.  Dessa  maneira,  é  que  no  conhecimento  de  cada  área 

profissional e na discussão existente entre elas é possível construir um olhar amplo do assunto 

discutido pelo poder resultante da formação de cada profissional ali presente.

O trabalho do pedagogo no hospital também é adicionado aos saberes geradores de 

poder, uma vez que o fazer pedagógico se insere no contexto hospitalar. Assim é que alguns 

autores utilizam o termo “escola no hospital”. Dentro dessa perspectiva de intersetorialidade é 

que o professor no hospital  também se apropria de um poder visto que é detentor de um 

determinado saber. O que gera, no hospital, a possibilidade de construir um olhar aprofundado 

sobre um assunto pela diversidade das áreas e, consequentemente, dos conhecimentos de cada 

profissional de saúde.

A colaboração convergente das várias áreas do saber em torno da mesma 
temática  rompe  com  o  monopólio  do  saber,  permitindo  troca  de 
conhecimentos  para  a  construção  da  intervenção no  âmbito  social,  numa 
relação  de  reciprocidade,  que  possibilita  o  diálogo  entre  as  diversas 
disciplinas. 
A inclusão de questões  cotidianas  nas  práticas  pedagógicas  na  escola  no 
hospital abre espaço para a prática interdisciplinar e intersetorial no campo 
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educacional como possibilidades amplas para atuação e pesquisa (AROSA, 
RIBEIRO, 2008, p. 85).

 

Defendo que, a atividade de ouvir o outro e acrescentar ao seu conhecimento um novo 

modo de pensar, gera uma atividade coletiva a qual resulta em argumentos bem definidos e 

qualidade  no  fazer  profissional.  Através  dessa  prática  são  consolidadas  as  equipes 

multiprofissionais que estão presentes em todas as áreas do conhecimento a fim de constituir 

o olhar aprofundado acerca de um determinado tema. 

A presença  de  equipes  multiprofissionais  no  hospital  revela  um comprometimento 

ainda maior com a vida da pessoa hospitalizada, uma vez que a função de tal equipe é discutir  

a patologia por olhares diferenciados para entender um tratamento integral para o doente. 

Nisto consiste o papel da humanização hospitalar: tratar o doente na sua integralidade. Isto é, 

dentro de uma perspectiva biopsicossocial. 

 

A preocupação com a humanização hospitalar tem como principal meta a 
dignidade do ser humano e o respeito por seus direitos, visto que a pessoa 
humana deve ser considerada em primeiro lugar. A dignidade da pessoa, sua 
liberdade e seu bem-estar são todos fatores a serem ponderados na relação 
entre o doente e o profissional da saúde (MOTA, et. al., 2006, p. 05).

 

Nesse  sentido,  pensar  em  humanização  hospitalar  significa  pensar  em  formas  de 

inserir a sensibilidade do fazer humano nas ações que permeiam o funcionamento do hospital. 

O processo de humanização, embora atraente e com uma proposta inovadora para a 

melhoria  do funcionamento hospitalar,  acontece  de  forma complexa porque apresenta  um 

modo de lidar com a pessoa hospitalizada diferente do qual os profissionais estão habituados. 

Fato que provoca insegurança diante de um modo de tratamento que já é utilizado. Soma-se a  

isso,  a  presença  de  poucas  referências  que  tratam do  assunto,  o  que  significa  que  cada 

instituição de saúde terá que construir o seu processo de humanização de acordo com o que 

lhe é deficiente para o bom funcionamento do hospital (MARTINS, 2001).

Cada instituição hospitalar deve ser comprometida com o atendimento das pessoas que 

chegam tanto para diagnosticar uma doença, como para o internamento. Nesse sentido, não 

basta que o hospital esteja bem equipado com todo aparato material para uso na intervenção 

médica, mas é preciso também que haja profissionais competentes naquilo que lhes cabe ser 
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feito e no atendimento humanizado. 

A insistência pelo atendimento humanizado se dá pela laicidade do doente quanto ao 

conhecimento da sua patologia e as implicações que o seu tratamento pode provocar. Durante 

a hospitalização, o sujeito doente vive realidades opostas ao seu cotidiano, passa muito tempo 

ocioso e sente dor: fatores que proporcionam o desencadeamento de estresse ou depressão, o 

que  dificulta  a  melhora  do  tratamento  (PORTO,  2008).  Por  se  tratar  de  saúde  e, 

consequentemente, de uma vida que está em risco, é geral o medo do que uma hospitalização 

possa provocar. O que, nas entrelinhas, é entendido como medo da morte. 

No pensamento humano, morrer deveria ser uma certeza tendo em vista que faz parte 

do ciclo vital nascer, crescer, reproduzir-se e morrer. Para Araújo (2006), a morte, momento 

pelo qual todos nós passaremos, representa o desdobramento da existência humana.

Embora  devesse  ser  aceitável,  o  ser  humano  receia  o  encontro  com a  morte  pela 

ruptura com a vida carnal e tudo o que a circunda. Sendo assim, a luta pela vida – como meio 

para o distanciamento da morte ou a fim de retardar tal momento – passa pela necessidade de 

cuidar da saúde (CHAGAS; MEHRY, 2009).

O cuidado com a saúde engloba os fatores biológicos, psicológicos e sociais. Assim, 

tal palavra tem origem do latim com a ideia de atributo de inteiros, intactos. Isso presume a 

noção de integralidade que envolve o estado de saúde do ser humano (ALMEIDA FILHO, 

2000). 

Em seu sentido mais abrangente, a saúde é a resultante das condições de  
alimentação,  habitação,  educação,  renda,  meio  ambiente,  trabalho, 
transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra, e acesso aos 
serviços de saúde (AROUCA, 1987, p. 35).

A hospitalização, por sua vez, caracteriza a ausência de saúde em um ou mais aspectos 

que a compõe. Nessa perspectiva, o hospital tem por função o diagnóstico – em alguns casos 

– e o tratamento da patologia acometida no sujeito doente.

Historicamente, a instituição hospitalar passou por diferentes conceitos e funções. A 

origem do hospital  como uma necessidade de normalizar o estado, excluindo pessoas que 

eram  consideradas  impróprias  para  a  convivência  social,  revela  o  aporte  jurídico  que 

delineava tal instituição (FOUCAULT, 2010b).

No século XVI, o surgimento do hospital tinha por finalidade abrigar doentes, loucos e 

desempregados (FOUCAULT, 2011). Sabe-se que a instituição hospitalar percorreu funções 
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diversificadas de acordo com cada período na evolução da história. Basta perceber a origem 

etimológica da palavra hospital5. A sua função assim foi descrita: 

Trata-se  de  recolher,  alojar,  alimentar  aqueles  que  se  apresentam  de 
espontânea  vontade,  ou  aqueles  que  para  lá  são  encaminhados  pela 
autoridade real ou judiciária. É preciso também zelar pela subsistência, pela 
boa conduta e pela ordem geral  daqueles que não puderam encontrar seu 
lugar ali,  mas que poderiam ou mereciam ali  estar.  (FOUCAULT, 2010a, 
p.49)

 

O hospital, desde o século XVIII, teve como foco o tratamento de uma patologia. A 

partir do seu surgimento, os profissionais da saúde (médicos e enfermeiros) eram os únicos a 

ocuparem tal instituição. O médico assumiu o poder dentro do hospital pelo papel de sábio 

que  era  atribuído  a  ele  e  pelas  garantias  jurídica  e  moral  que  eram  reconhecidas  nele 

(FOUCAULT, 2010a).

O hospital, que sai da condição de atendimento assistencial para pobres e por 
isto separação e exclusão destes do meio social antes do século XVIII, torna-
se, através do deslocamento da intervenção médica e disciplinarização do 
espaço,  no  'hospital  médico'.  Este  movimento  para  dentro  do  hospital 
repercutiu profundamente na sociedade na maneira de ver e relacionar-se 
com a doença, o doente e o resultado deste processo. Se antes havia alguma 
autonomia no tratar um doente, suas dores e a possível morte, a partir da 
entrada  do  médico  neste  cenário  a  relação  de  dependência  que  se  foi 
estabelecendo,  consolidou e está presente até os dias de hoje (CHAGAS; 
MEHRY, 2009, p. 190).

A visão do hospital, no século XVIII, foi a de um espaço de vigilância, abrigando os 

doentes  sem família,  inclusive  aqueles  com doenças  contagiosas.  Percebe-se  o  perfil  que 

possuía de “entulhar” doentes e pobres que não tinham onde morar. Desse modo, a doença era 

sinônimo de miséria. Como resultado dessa aglomeração de doenças, o hospital não era bem 

aceito pelos corpos sadios porque era alto o índice de contágio pelas doenças. Isso fez com 

que fossem criadas as especialidades de maneira a separar os tipos de doença (LOBO, 2008).

Nos  últimos  anos  do  século  XVIII,  a  medicina  moderna  fixa  sua  própria  data  de 

nascimento. Há, dessa forma, uma mudança quanto a valores e sistemas para ressignificar e 

reorganizar tal espaço. A partir dessa data surgem novos experimentos através de um olhar 

5 A palavra hospital tem origem no latim “hospitale”, as palavras derivadas desta são hóspede, hostel, hotel e 
ospedale.
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atento com o propósito de disseminar na medicina o caráter científico (FOUCAULT, 2011). 

Há  uma  grande  movimentação  para  extinguir  o  charlatanismo  e  formar  médicos  que 

transformassem a realidade na qual o hospital se encontrava. Acontece, então,  o início da 

criação de faculdades e hospitais escolas na França.

 

Assim, começa a se integrar,  senão à realidade, ao menos à legislação,  o 
grande sonho de uma desospitalização completa da doença e da indigência.  
A pobreza é um fato econômico que a assistência deve remediar enquanto 
existe; a doença é um acidente individual a qual a família deve responder 
assegurando à  vítima os  cuidados necessários.  O hospital  é  uma solução 
anacrônica  que  não  responde  às  necessidades  reais  da  pobreza  e  que 
estigmatiza o homem doente em sua miséria. Deve haver um estado ideal em 
que o ser humano não conhecerá mais o esgotamento dos trabalhos penosos, 
nem o hospital que conduz à morte (FOUCAULT, 2011, p. 47).

 

Durante o século XVIII, a França introduziu formas de pensar o hospital diferentes do 

primeiro conceito desta instituição, o qual tinha como função abrigar não só  doentes, mas 

também  pobres.  A separação  dessas  obrigações  que  antes  eram  referentes  ao  hospital, 

distinguiu a doença da pobreza, direcionando cada um desses sujeitos ao tratamento que lhes 

era cabível.  Dessa maneira,  o hospital  foi erguendo-se como instituição de tratamento de 

patologias e a sociedade começou a construção de um novo conceito de doente e de hospital. 

No Brasil, a realidade hospitalar ainda no século XIX era semelhante ao da França 

antes do século XVIII. Os hospitais do Brasil no século XIX não eram considerados espaços 

de tratamento em vista de uma cura, mas de salvação. O estar no hospital significava que o 

doente estava passando por um processo de purificação diante da morte, uma vez que existiam 

pouquíssimos  médicos  para  atender  a  quantidade  de  pessoas  que chegavam doentes.  Por 

consequência disso, muitos dos que eram internados ali iam a óbito (LOBO, 2008).

Diante de um breve histórico acerca do hospital, é notável a associação entre a ideia de 

hospital e de morte formada desde o surgimento dessa instituição. Com a modernização da 

medicina e, consequentemente, do hospital, essa associação foi sendo desmistificada (SILVA, 

2007).

O hospital passou a ser um espaço onde é possível o tratamento de uma patologia, a 

fim de obter a cura por meios de procedimentos medicamentosos ou intervenções cirúrgicas. 

Todavia,  mesmo  com  a  tecnologia  presente  no  hospital  tanto  em  aparelhos,  como  em 

procedimentos mais eficazes, ainda há aversão ao ambiente que é apresentado.
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Tal  aversão  pode  ser  evidenciada  pelo  que  caracteriza  a  hospitalização  quanto  ao 

distanciamento social do sujeito doente acrescentado à dor provocada tanto pela patologia, 

como  pelas  intervenções  para  o  sucesso  do  tratamento.  Soma-se  a  isso,  um  trato  de 

distanciamento entre o profissional de saúde e o sujeito hospitalizado (CHAGAS; MEHRY, 

2009).

Desse modo, a permanência da pessoa doente no hospital por um período prolongado 

requer cuidados ainda mais minuciosos uma vez que, com o passar dos dias, aumenta a sua 

necessidade de estar acomodada em um ambiente menos agressivo do que aquele onde se 

encontra.  Pois,  lá  estará  submetida  a  intervenções  que  podem  lhe  causar  desconforto. 

Acrescenta-se a isso, a alimentação, rotina, asseio e comodidade diversa daquela que a pessoa 

tem como hábito.   

O cuidar do outro no hospital passou, então, a se constituir como papel primordial do 

médico.  Este  que,  pelo  conhecimento  adquirido,  deveria  auxiliar  o  doente  durante  o  seu 

tratamento em virtude de sua cura. Todavia, para cuidar do outro, é primordial que antes haja 

o cuidado de si. Foucault (2006) trata do cuidado de si para cuidar do outro, partindo da ética. 

Assim, “A ética do cuidado do si como prática de liberdade” (FOUCAULT, 2006) repercute 

na formação do profissional da saúde no sentido de melhor lidar consigo e com o outro.

2.1- FOUCAULT E A ÉTICA DO CUIDADO DE SI

A humanização  nos  padrões  estabelecidos  pela  sociedade  –  tendo  como  base  a 

elaboração de documentos e a implementação de programas e projetos – é apresentada numa 

estrutura técnica de organização para ser implantada.

Para discutir a respeito da humanização e colocá-la em prática, é necessário ir além do 

passo a passo proposto nos documentos elaborados pelo governo. A fim de contribuir com 

atos humanos é fundamental ampliar o conhecimento sobre o que vem a ser humanizar. Nesse 

sentido, não basta apenas colocar em prática aquilo que os documentos propõem. Mas que, a 

partir de uma formação que sustente o ato humanizador, haja o seguimento das etapas de 

implementação estrutural dos documentos que sugerem uma nova conduta, geralmente nos 

espaços de saúde, permeadas pela humanização.

De  acordo  com  o  que  será  mencionado,  a  ética  é  um  ponto  crucial  para  o 

estabelecimento da humanização. Foucault (2006), ao estudar a história do pensamento, trata 

sobre os conceitos de verdade, sujeito e poder. Estes que englobam a sua teoria, a qual traz 
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como evidência  que  o  sujeito  e  a  verdade o  levaram a  buscar  práticas  que  remetiam ao 

problema das instituições de poder. 

A partir do saber, Foucault (2006) procurou elaborar uma possível forma de conhecer 

o sujeito,  recusando de início  uma teoria  deste.  Sem fazer  apropriação sobre  essa teoria,  

Foucault (2006) analisa as possíveis relações do sujeito, da sua constituição que dá origem a 

diferentes formas e levam a constituir práticas de poder e jogos de verdade nas relações entre 

sujeitos.

Os jogos de verdade utilizados por Foucault (2006) inicialmente foram apresentados 

com análises a partir das práticas coercitivas como, por exemplo, os estudos a respeito da 

psiquiatria e dos sistemas penitenciários. Já nos cursos que ministrou no Collège de France, 

ele dá um novo foco ao estudo do sujeito.

Nessa nova fase do estudo do pensamento de Foucault,  os jogos da verdade fazem 

referência a uma prática de autoafirmação do sujeito no lugar de serem apresentados como 

uma prática coercitiva.  Dessa maneira, o conhecimento passa da coerção para a prática de 

autoafirmação do sujeito.  “É o que se poderia  chamar de uma prática ascética,  dando ao 

ascetismo um sentido muito geral, ou seja, não o sentido de uma moral da renúncia, mas o 

exercício de si sobre si mesmo através do qual se procura elaborar, se transformar e atingir um 

certo modo de ser” (FOUCAULT, 2006, p. 265).

O cuidado de si pela ética é evidenciado por Foucault (2006) como uma prática da 

liberdade.  Através  de  uma  entrevista  concedida  a  H.  Becker,  R.  Fornet-  Betancourt,  A. 

Gomez-Müller em 20 de janeiro de 19846, foi publicado o texto intitulado por “A ética do 

cuidado de si como prática de liberdade”.

Foucault, ao tratar sobre a história da ética, traz o conceito desta palavra como um 

agrupamento de regras e valores sugeridos pelos “aparelhos prescritivos” às pessoas. Essa 

conceitualização foi  construída desde a  antiguidade até  o cristianismo.  Inicialmente como 

uma moral que almejava a ética pessoal; depois, esse pensamento foi modificado passando da 

ética pessoal para a resignação de um conjunto de regras, como hoje o conceito é constituído. 

Vale ressaltar que o estudo da história da ética tem como ponto central as “problematizações 

da subjetividade” a partir do governo de si. Ou seja, Foucault (2006) abandona a defesa de 

condutas disciplinares para prescrever um modelo inclinado a reconstruir “formas de conduta 

da vida”. Por isso, o cuidado de si pelo autogoverno como questão geradora para estudar o 

6 Esse texto foi publicado inicialmente na Revista Internacional de Filosofia, nº6, julho-dezembro de 1984, p. 
99-116.
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sujeito como objeto dele mesmo (história da subjetividade).

Nos  cursos  do  Collège  de  France,  Foucault  (2006)  esteve  debruçado  na 

problematização  da  subjetividade,  utilizando  a  expressão  “prática  de  si”  para  enfatizar  a 

importância do sujeito.  Tal  evidência tinha sido identificada a  partir  da era greco-romana 

quando a autonomia era mais investida nessas civilizações e, por isso, o fenômeno da prática 

de si era importante e tinha mais relevância do que na atualidade.

A prática  de  si  remete  às  práticas  de  liberdade,  o  que  não  significa  dizer  que  há 

correspondência total com a liberação. Embora, para exercitar as práticas de liberdade, seja 

necessário um certo grau de liberação. Do contrário, são exercitadas as práticas de dominação.

Diante de um percurso traçado, Foucault (2006) esclarece as opções de conduta as 

quais define como “liberdade” e “dominação”. De acordo com este autor, em todas as relações 

humanas  há um conjunto de relações de poder. Estas que, para estarem dentro de uma prática 

de liberdade, devem ser móveis, permitindo serem modificadas. Já as práticas de dominação 

podem ser evidenciadas com base na seguinte afirmativa: 

Quando um indivíduo ou um grupo social chega a bloquear um campo de 
relações  de  poder,  a  torná-las  imóveis  e  fixas  e  a  impedir  qualquer 
reversibilidade  do  movimento  –  por  instrumentos  que  tanto  podem  ser 
econômicos quanto políticos ou militares –, estamos diante do que se pode 
chamar de um estado de dominação. É lógico que, em tal estado, as práticas 
de  liberdade  não  existem,  existem  apenas  unilateralmente  ou  são 
extremamente restritas e limitadas (FOUCAULT, 2006, p. 266). 

 

Desse modo, a liberação oposta à dominação, é entendida por Foucault (2006) como 

um meio de prática de liberdade. Esta que deve ser praticada eticamente, uma vez que a ética 

nada mais é que o exercício da liberdade (FOUCAULT, 2006).

A ética, a liberdade e o cuidado de si são aspectos do estudo da subjetividade que 

perpassam sobre o olhar sensível. Foucault (2006), ao mencionar o seu pensamento sobre o 

que vem a ser a liberdade, faz referência aos gregos que, ao tratarem da liberdade, levantavam 

como problema a ética. Esta que compreendia a maneira de ser e de se conduzir. Assim, o 

ethôs corresponderia aos hábitos, modos de condução, atitudes as quais deveriam refletir a 

liberdade pela ética: ethôs (FOUCAULT, 2006).

A liberdade  pela  ética  também consiste  no  “trabalho de  si  sobre  si  mesmo”.  Isso 

significa  que  a  opção pela  liberdade está  situada numa análise  de  poder,  uma vez  que é 

considerada política, como explicita Foucault:
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A liberdade é, portanto, em si mesma política. Além disso, ela também tem 
um modelo político, uma vez que ser livre significa não ser escravo de si  
mesmo nem dos seus apetites, o que implica estabelecer consigo mesmo uma 
certa relação de domínio, de controle, chamada de archê – poder, comando 
(FOUCAULT, 2006, p. 270). 

Nesse sentido, a liberdade entendida como política remete ao desapego de hábitos que 

possam levar a um estado de vício.  Por isso,  para ser livre,  é necessário estabelecer uma 

relação de controle consigo mesmo que é permeado pelo  ethôs. “A liberdade é a condição 

ontológica da ética. Mas a ética é a forma refletida assumida pela liberdade” (FOUCAULT, 

2006, p. 267). Com esse olhar é possível destacar a ética como uma via de mão dupla: a ética 

como reflexo da liberdade e a ética que comporta a liberdade na sua essência. 

Diante  desse  conceito  de  ética,  o  cuidado  de  si  ocupa  um espaço  primordial  nas 

discussões foucaultianas uma vez que foi pensado – ainda durante a era greco-romana – como 

a maneira pela qual a liberdade do indivíduo se construía como ética (FOUCAULT, 2006).

O  cuidado  de  si  pode  ser  entendido  como  o  próprio  autoconhecimento.  Tal 

conhecimento que reúne regras e princípios evidenciados por Foucault (2006) como verdades 

e prescrições. “Cuidar de si é se munir dessas verdades: nesse caso a ética se liga ao jogo da 

verdade” (FOUCAULT, 2006, p. 269). 

As ideias que remetem ao ato de cuidar de si  passaram por momentos de ápice e 

declínio  de  acordo  com  as  exigências  e  as  interpretações  que  cada  época  deu  a  esse 

tratamento. Com a queda greco-romana, quando houve o surgimento do cuidado de si, foram 

elaborados  novos  modos  de  pensar  sobre  o  tema.  Assim,  Foucault  (2006)  apresenta 

resumidamente algumas vertentes de pensamento sobre o cuidado de si.

É interessante ver que, pelo contrário, em nossas sociedades, a partir de um 
certo momento – e é muito difícil saber quando isso aconteceu –, o cuidado 
de si se tornou alguma coisa um tanto suspeita. Ocupar-se de si foi, a partir  
de um certo momento, denunciado de boa vontade como uma forma de amor 
a  si  mesmo,  uma  forma  de  egoísmo  ou  de  interesse  individual  em 
contradição com o interesse que é necessário ter em relação aos outros ou 
com o necessário sacrifício de si mesmo (FOUCAULT, 2006, p. 268).

Nesse  perspectiva,  Foucault  (2006)  relaciona  a  prática  do  cuidado  de  si  com  o 

conhecer-se e com o cuidado de si para cuidar do outro.  

O cuidado de si proposto na teoria de Foucault (2006) envolve duas correntes que se 
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complementam quanto ao cuidado de si  e  do outro.  Dessa maneira,  o cuidado de si  pelo 

autoconhecimento parte do pressuposto do conhecimento interior, daquilo que o próprio ser 

humano  se  reconhece  como alma,  consciência,  pessoa.  A segunda  corrente,  por  sua  vez, 

relaciona o cuidado de si ao conhecimento da verdade seja por doutrinas, princípios ou regras. 

Dessa maneira, segundo Foucault (2006), será a busca por esse conhecimento que irá remeter 

a condução de cada atitude a ser tomada:

Na corrente platônica, pelo menos de acordo com o final do Alcebíades, o 
problema para o sujeito ou para a alma individual é voltar os olhos para ela 
mesma, para se reconhecer naquilo que ela é,  e,  reconhecendo-se naquilo 
que ela é, lembrar-se das verdades com as quais tem afinidade e que ela pôde 
contemplar;  em  contrapartida,  na  corrente  que  pode  ser  chamada, 
globalmente,  de estóica,  o  problema é aprender  através  do ensino de um 
certo  número  de  verdades,  de  doutrinas,  as  primeiras  constituindo  os 
princípios fundamentais e as outras, regras de conduta. Trata-se de fazer com 
que  esses  princípios  digam  em  cada  situação  e  de  qualquer  forma 
espontaneamente  como vocês  devem se  conduzir  (FOUCAULT,  2006,  p. 
269).

  

O cuidado de si dentro de uma proposta que abranja um cuidado integral do intelecto, 

desemboca no ato de cuidar do outro. O cuidar do outro é um meio que faz transmitir, através 

de  determinadas  práticas,  o  autoconhecimento  seja  ele  da  corrente  platônica,  da  corrente 

estóica, ou da das duas ao mesmo tempo.

Como afirma Foucault (2006), para que haja o cuidado de si é necessária a relação 

com o  outro.  Esta  que  pode  ser  caracterizada  pela  complexidade  que  uma  relação  entre 

sujeitos comporta, o que significa que o cuidado de si ocupa um status pertencente a um papel 

social nas relações estabelecidas. 

A ética está presente no cuidado de si pelo próprio cuidado consigo. O fato de cuidar 

do outro é também uma forma de ethôs porque remete a liberdade. Desse modo, quando há o 

autogoverno de si, o sujeito é capaz de governar o outro com ética tendo em vista a liberdade 

intrínseca nela.

Além disso, o cuidado de si implica também a relação com o outro, uma vez 
que, para cuidar bem de si, é preciso ouvir as lições de um mestre. Precisa-se  
de um guia,  de um conselheiro, de um amigo,  de alguém que lhe diga a 
verdade.  Assim,  o problema das  relações com os outros  está  presente ao 
longo desse desenvolvimento do cuidado de si (FOUCAULT, 2006, p. 271).

Foucault (2006) trata o cuidado de si numa vertente que envolve o olhar interior do 
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sujeito sobre si mesmo, o olhar para o outro e o olhar com o outro. Olhar para si repercute no 

autoconhecimento e na possibilidade de se governar para o ethôs da liberdade. Como se não 

bastasse, indica o olhar para fora de si, ou seja, o olhar para o outro no sentido de dar um 

suporte, de cuidar do outro através das relações, fazendo uso do autoconhecimento. Dessa 

forma, argumenta que “o  ethôs também implica uma relação com os outros”(FOUCAULT, 

2006, p. 271).

Por fim, o olhar com o outro. Esta característica permite acreditar que nas relações de 

poder há sempre alguém que, não necessariamente se apresenta como autoridade, contudo 

auxilia na busca da verdade, no desenvolvimento do cuidado de si.

Para cuidar do outro, faz-se necessário cuidar primeiramente de si, pois é a partir do 

cuidado de si que o sujeito irá aprender a se autodominar, afastando-se dos costumes que o 

dominam e impedem o exercício do ethôs da sua liberdade. O governo de si, além de evitar a 

dominação dos vícios, tem como função evitar o abuso do poder: atitude oposta à primeira 

que também é gerada pela ausência do cuidado de si no que se refere ao seu próprio governo.

O poder sobre si é que irá regular o poder dos outros. Isso se dá pelo fato de que  

apenas cuidar de si pode levar a uma absolutização do próprio cuidado e, em vez de contribuir 

para uma relação de poder flexível, pode gerar uma dominação do outro com o abuso do 

próprio poder. Diante disso, Foucault (2006)  afirma que é o ato de pensar7 em si que leva a 

pensar no outro. Quando esse pensar é ausente, há o abuso de poder. Tal situação pode ser 

explicitada:

No abuso do poder, o exercício legítimo do seu poder é ultrapassado e se 
impõem aos outros sua fantasia, seus apetites, seus desejos. Encontramos aí  
a imagem do tirano ou simplesmente a do homem poderoso e rico, que se 
aproveita  desse poder e  de sua riqueza para abusar dos outros,  para lhes 
impor  um poder  indevido.  Percebemos,  porém –  em todo caso,  é  o  que 
dizem os filósofos gregos –, que esse homem é na realidade escravo dos seus 
apetites.  E  o bom soberano é  precisamente aquele  que  exerce  seu  poder 
adequadamente,  ou  seja,  exercendo ao  mesmo tempo  seu  poder  sobre  si 
mesmo.  É  o  poder  sobre  si  que  vai  regular  o  poder  sobre  os  outros 
(FOUCAULT, 2006, p. 272).

Nesse modo de pensar, é sugerido que as relações de poder deveriam funcionar nas 

relações humanas nos moldes flexíveis. Sendo assim, em qualquer que seja a relação, cada 

sujeito vai conduzir o outro a partir do seu poder. Tal fato exige de cada um o governo de si  

7 Pensar, nesse caso, é utilizado no sentido de cuidar. Assim, cuidar de si leva a cuidar do outro.
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para poder governar o outro sem que haja dominação ou abuso de poder.

Para Foucault (2006), o poder deve ser flexível e instável para fazer circular o cuidado 

de si, do outro e com o outro. No entanto, só haverá uma relação de poder nesses moldes 

quando houver sujeitos livres. E, se há sujeitos livres, certamente haverá relações de poder no 

campo social (FOUCAULT, 2006).

Dentro de uma perspectiva de humanização, a conduta profissional deve passar pela 

prática do cuidado de si no sentindo de abarcar o saber científico. Isto porque o conhecimento 

da  verdade,  dentro  dessa  teoria,  envolve  não  só  as  doutrinas,  mas  também as  regras  de 

conduta. Soma-se a isso, o conhecimento de si através do olhar interior no qual o profissional 

se reconhece como ser humano naquilo que ele é.

O  cuidado  de  si  é  um fator  relevante  no  atendimento  hospitalar  pelo  fato  de  os 

profissionais  serem  apresentados  para  cuidarem  do  outro.  Assim,  é  necessário  que  o 

profissional de saúde, no exercício de sua profissão, esteja desprovido de apegos que inclinem 

à  dominação,  assim como preparados  intelectualmente  quanto  a  doutrinas  e  a  modos  de 

conduzir as pessoas hospitalizadas.

Através da ética e da liberdade no pensamento de Foucault (2006), o profissional da 

saúde está apto para cuidar do outro. Vale ressaltar que o cuidar do outro envolve não só os 

aspectos científicos, mas também o de conduzir o outro, reconhecendo-se como um dele.

Em  um  momento  de  diálogo  a  respeito  do  serviço  hospitalar  e  do  atendimento 

humanizado,  Luigino  Bruni  (2012),  economista  italiano,  respondeu  alguns  dos  meus 

questionamentos em uma palestra8, a qual no momento de perguntas pude levantar algumas 

inquietações. Assim, respondeu sobre a humanização hospitalar dentro de um contexto que 

não prima a humanização pela humanização, mas traz explicações sobre a importância do 

cuidado com o outro com amor.

Diante  de  uma pergunta  inquietante  que  se  destinava  ao  modo  de  conscientizar  o 

profissional de saúde por atitudes humanizadoras,  tendo em vista que a  política da nossa 

sociedade, na maioria das vezes, acontece por privilégios e interesse próprio.  

Esse economista trata a humanização no seu sentido pleno quando exprime que não 

basta tratar bem, mas é necessário também que os equipamentos funcionem e o corpo clínico 

tenha conhecimento para tratar a patologia da pessoa que está hospitalizada. Assim, Luigino 

Bruni  (2012)  destaca  com exemplos  algumas  situações  do  tema  discutido  em pesquisas, 

8 A palestra proferida pelo economista italiano Luigino Bruni tinha como título “Economia de Comunhão”. Foi 
proferida no dia 11 de julho de 2012. Traduzida por Maria Clézia Pinto Santana.
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realizadas  na  Europa,  sobre  este  assunto.  Desse  modo,  perceptível  a  iniciativa  pela 

humanização  não só no Brasil.  Isto se dá pela necessidade do cuidado do outro (pessoa 

hospitalizada) e com o outro (equipe de saúde), como me respondeu Luigino Bruni:

Luigino Bruni:  Então,  no hospital  é  importante  que o médico tenha esse 
relacionamento com o paciente, com todo o amor, com todo o respeito que 
pode.  Mas  nos  hospitais,  hoje,  existem  também  as  enfermeiras,  os 
executivos, existe também uma forma de amor que, eu gostaria de chamar, 
de institucional. Que, se eu for para o hospital - digamos que eu tenha uma 
doença séria – claro que eu tenho interesse que o médico me queira bem,  
que me trate como pessoa, não como número...Mas eu também desejo que o 
executivo-administrativo  daquele  hospital  faça  com  que  o  laboratório 
funcione bem. Mesmo se não tem nenhum rosto, nenhuma pessoas que eu 
devo amar , mas  eu desejo que o laboratório funcione bem. A atenção, o 
amor, o cuidado, não é a única coisa necessária. Existe o amor institucional. 
Nós acompanhamos um estudo que foi feito nos últimos anos em relação aos 
bens relacionais.  Se viu, na Suíça, que os pacientes dão uma importância 
enorme aos bens relacionais, mas quando o paciente fica muito tempo no 
hospital, quando o paciente tem que fazer uma operação importantíssima no 
coração, interessa muito pouco o sorriso do médico. O que ele quer é que o 
hospital  e o serviço sejam de qualidade. Porque é que estou dizendo isso? 
porque o amor é algo sério, não é a acolhida, o sorriso, o estar juntos;  é 
também isso!   É que também as salas de operação funcionem bem. Quando 
ninguém me vê, eu tenho que preencher bem os protocolos. É um amor, mas 
no sentido alto. Talvez ele não é tão observado, você não toca, mas se você 
passa no corredor do hospital  e faltar essa forma do amor institucional, o 
amor do sorriso não muda muito, porque as pessoas vão ter a impressão de 
que não é um amor sério (SANTANA, 2012). 

O cuidar com o outro é uma realidade no atendimento hospitalar. Nesse cuidar estão 

intrínsecas as relações de poder, havendo a possibilidade de existir a dominação ou o abuso de 

poder quando o governo de si não acontece. 

No  sentido  de  prover  uma  flexibilidade  e  instabilidade  nessas  relações,  e  criando 

possibilidades para dar um novo conceito ao hospital, as políticas de humanização têm sido 

implementadas com o intuito de melhorar o atendimento da saúde, criando meios de apoio ao 

profissional de saúde e à pessoa hospitalizada.

  

2.2-  A  POLÍTICA  NACIONAL  DE  HUMANIZAÇÃO  E  AS  PERSPECTIVAS  NA 

MELHORIA DO FUNCIONAMENTO HOSPITALAR

O Brasil, desde 1988, tem lutado por políticas para o atendimento hospitalar tendo em 

vista o bem-estar da população. Diante dessa preocupação, foi criado o Sistema Único de 
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Saúde,  o  SUS.  Tal  iniciativa  sinalizou  indícios  de  um empenho  para  a  humanização  no 

hospital público. Segundo Benevides e Passos (2005),

 

A discussão da humanização no campo da saúde não pode se fazer sem que 
consideremos  a  maneira  como  o  tema  está  intrinsecamente  ligado  ao 
processo  de  constituição  do  SUS no Brasil.  Como sabemos,  o  SUS é  o 
resultado  de  lutas  de  redemocratização  da  sociedade  brasileira  que 
aconteciam em meio  a  movimentos  de  resistência  à  ditadura  militar.  No 
campo da saúde,  essa resistência se exprimiu no Movimento da Reforma 
Sanitária a partir do qual foram formulados os princípios da universalidade,  
equidade e integralidade da saúde na Constituição de 1988 como direito de 
qualquer cidadão e como dever do Estado (BENEVIDES; PASSOS, 2005, p. 
563).

 

Segundo a Constituição de 1988, o SUS tem funções específicas na forma da lei com o 

intuito  de  regulamentar  a  assistência  de  saúde  em  nível  nacional.  Sendo  assim,  essa 

Constituição indica os pontos nos quais o SUS deve assegurar seu andamento e evolução para 

atender todos os seus usuários. Um deles é destacado: “Art. 200. Ao sistema único de saúde 

compete,  além de outras atribuições,  nos termos da lei:  […] III  -  ordenar  a formação de 

recursos humanos na área de saúde” (BRASIL, 1988). Mediante esta disposição, iniciaram-se 

programas junto a pesquisas e grupos de trabalho para consolidar a formação dessa área no 

campo da saúde já que com a institucionalização do SUS surge a atividade profissional da 

saúde com base no atendimento humanizado.

O SUS, embora com avanços e recuos, problemas resolvidos e a se resolverem, foi um 

marco para o início das atividades de humanização hospitalar no Brasil.  Assim, o sujeito 

hospitalizado passou a ser também um sujeito de direitos dentro do hospital.

O objetivo do SUS, no período de sua criação, não foi apenas o tratamento da saúde 

pela  ausência  de  uma  patologia,  mas  a  promoção  da  qualidade  de  vida.  Como  isso, 

subentende-se que havia certa avidez pelo cuidado com a saúde preventiva. Esta que hoje é 

objeto de muitas iniciativas do governo as quais são inseridas em meios de comunicação de 

fácil acesso a todos.

Por meio da circulação de informativos, o governo esclarece e instrui a população no 

combate  a  uma  doença,  principalmente  quando  é  considerada  uma  epidemia.  Contudo, 

qualidade de vida não se baseia apenas  no cuidado preventivo de doenças,  mas refere-se 

também a um estilo de vida com base em hábitos alimentares saudáveis,  atividade física, 
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trabalho e lazer, relações sociais de afeto, equilíbrio emocional. Esses, dentre outros pontos, 

compõem um estilo de vida em prol da saúde. 

Diante das propostas elaboradas com o início das atividades do SUS, fez-se necessária 

a busca de novas perspectivas e de modos de resolução de outras problemáticas que eclodiram 

em tal sistema.

Em 2001,  o  então  ministro  da  saúde,  José  Serra,  no  prefácio  do  PNHAH (2001) 

expressou a importância de transformações no sistema público de saúde, tendo em vista que 

algumas melhorias poderiam ser realizadas durante o atendimento à pessoa hospitalizada. De 

acordo com o ministro, faltava um atendimento humanizado da equipe de saúde para com as 

pessoas que chegavam ao hospital, assim como para aquelas que já estavam hospitalizadas. 

Situação  que  favoreceu  o  nível  de  insatisfação  do  público  atendido  quanto  às  relações 

estabelecidas entre a equipe de saúde e os sujeitos hospitalizados.

 

A experiência cotidiana do atendimento da pessoa nos serviços de saúde e os 
resultados de pesquisas de avaliação desses serviços têm demonstrado que a 
qualidade da atenção ao usuário é uma das questões mais críticas do sistema 
de saúde brasileiro.  Na avaliação do público,  a  forma do atendimento,  a 
capacidade demonstrada pelos profissionais de saúde para compreender suas 
demandas e suas expectativas são fatores que chegam a ser mais valorizados 
que  a  falta  de  médicos,  a  falta  de  espaço  nos  hospitais,  a  falta  de 
medicamentos etc.
Evidentemente,  todos esses aspectos são importantes para a qualidade do 
sistema; porém, as tecnologias e os dispositivos organizacionais, sobretudo 
numa  área  como  a  da  saúde,  não  funcionam sozinhos  –  sua  eficácia  é 
fortemente influenciada pela qualidade do fator humano e do relacionamento 
que se estabelece entre profissionais e usuários no processo de atendimento 
(BRASIL, 2001, p. 05).

 

 É fato que muitos profissionais encontram-se insatisfeitos com a situação de trabalho 

que lhes é imposta e com o salário que nem sempre condiz com o tempo e a qualidade do seu 

ofício.  Todavia,  mesmo diante dessa realidade,  o  serviço prestado ao sujeito  doente  deve 

primar pela qualidade de sua saúde, contando com um atendimento voltado para a atenção das 

necessidades que a pessoa apresenta.

Trabalhar  com a  humanização  vai  além do seguimento  de  regras  de  uma cartilha 

porque parte da consciência individual de cada membro da equipe de saúde para fazer valer 

uma nova proposta de atendimento dentro do SUS. Sendo assim, é necessário que, a partir do 

desejo de  mudança de atitude individual  sejam formados grupos para serem orientados  e 

estimulados em fazeres humanizadores nas especificidades locais do ambiente hospitalar, caso 
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seja preciso.

O  afastamento  do  sujeito  hospitalizado  pela  equipe  de  saúde  acontece  de  forma 

habitual por haver sempre a troca de pacientes. Por outro viés, esse afastamento se dá como 

um mecanismo de defesa. 

Mota et. al. (2006) defendem o fato de que o contato do profissional de saúde com o 

sujeito hospitalizado o coloca diante de sua própria vida, com suas frustrações e conflitos. 

Assim, se ele não entrar em contato com esse fenômeno, poderá desenvolver mecanismos 

rígidos  de  defesa  que podem trazer  prejuízos  tanto  no  seu  âmbito  profissional,  como no 

pessoal.  Dessa forma, ao entrar em contato com um sujeito hospitalizado, tal  profissional 

pode – mesmo que inconsciente – fazer uso do distanciamento como mecanismo de defesa.

Esse fato, por vezes inquietante, foi o motivo que levou Araújo (2006) a investigar 

sobre  a  percepção  de  crianças  sobre  a  morte  e  o  morrer.  Assim,  a  autora  apresenta  sua 

justificativa pelo tema:

 

O  interesse  sobre  este  tema  surgiu  no  desenvolver  da  profissão  como 
enfermeira  pediátrica,  convivendo com crianças que se  encontravam com 
doenças graves ou fora das possibilidades terapêuticas. Nesse caminhar, a 
grande inquietação originava-se dos seus olhares tristonhos e indagadores, 
que faziam com que a permanência junto a elas fosse a mínima possível,  
evitando-se assim, falar sobre a problemática por elas vivenciada. Por várias 
vezes, esse “inquietar” transformou-se em “angústia”, pela compreensão de 
que o despreparo para lidar com as mesmas estendia-se aos demais membros 
da  equipe  de  saúde,  que  também  evitavam  ao  máximo  a  constante 
aproximação  com  elas,  apesar  de  terem  que  lhes  prestar  assistência 
(ARAÚJO, 2006, p. 05).

 

A formação do profissional de saúde para atender sujeitos hospitalizados deve contar 

com o auxílio de outros profissionais da saúde, a fim de resolver seus conflitos para saber 

lidar com situações provocadas pelo ambiente hospitalar. Desse modo, poderá promover um 

melhor  atendimento  ao  sujeito  hospitalizado,  aproximando-se  da  sua  realidade  enquanto 

doente e, por consequência, favorecendo a humanização hospitalar.

  Com o intuito de implantar uma política de humanização, o governo criou o Plano 

Nacional  de  Humanização  da  Assistência  Hospitalar,  PNHAH  (2001).  Este  teve  como 

objetivo empreender um esforço coletivo de melhoria da saúde pública no Brasil, a fim de 

disseminar uma nova cultura de atendimento humanizado. 

Essa iniciativa de implantar uma metodologia de trabalho diferente das já constituídas 
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no sistema público de saúde no Brasil  incitou um olhar  aguçado de compromisso com a 

saúde, haja vista a presença de leis que marcam a Constituição de 1988 quanto à prestação de 

serviço de saúde gratuito e obrigatório a todos os cidadãos.

Entretanto, de que adiantaria um serviço de saúde acessível a todos sem uma estrutura 

organizacional que possibilitasse o atendimento em virtude da cura do sujeito acometido por 

uma patologia? Sem uma estrutura de atendimento com a finalidade de beneficiar a estada do 

doente para garantir sua recuperação, a instituição hospitalar retomaria seus fazeres ao caráter 

assistencialista que tinha entre os séculos XVI e XVIII quando não primava pela cura, mas 

pelo acolhimento dos doentes até que chegassem a óbito.

Em razão da luta por um atendimento e de um tratamento de qualidade, o PNHAH9 

(2001)  introduziu  uma  via  de  acolhimento  integral  ao  usuário.  Assim,  colabora  com  os 

objetivos do SUS e as  leis  presentes  na Constituição,  fazendo valer  um atendimento que 

coloque o sujeito hospitalizado na sua dimensão humana.

Com evidência  no  conceito  de  fenômeno destacado por  Foucault  (2011),  a  pessoa 

hospitalizada  tende  a  sentir  uma  alteração  nos  seus  humores  visto  que  a  dor  causa  tal 

desconforto.  Diante  desse  contexto  é  que  a  necessidade  por  um  atendimento  mais 

humanizado aponta um fator de auxílio no tratamento e recuperação do sujeito que vive a 

hospitalização.

Não basta  apenas  que exista  um bom tratamento  da  equipe  de  saúde para  com o 

usuário, mas que entre os profissionais que ali trabalham haja um espírito de colaboração e de 

harmonia a fim de que o trabalho realizado no hospital favoreça a troca de conhecimentos e 

de experiências profissionais. Com isso, todos ampliarão seus olhares e o poder gerado pelo 

saber poderá ser disseminado de maneira que a hierarquia profissional exista pela formação 

específica de cada profissional, e não pela falta do conhecimento geral que deve ser comum a 

todos os que acompanham um sujeito.

O projeto-piloto de Humanização da Assistência Hospitalar trouxe o envolvimento da 

equipe de saúde com os  usuários  de modo a estabelecer  um compromisso não só com o 

conhecimento técnico-científico de uma patologia, mas também um relacionamento com a 

pessoa que necessita desse tipo de cuidado.

9 O Programa teve como primeira etapa a implantação de um projeto-piloto em dez hospitais distribuídos no  
Brasil. A ideia de um projeto-piloto de humanização foi  proposta pelo Comitê Técnico de Humanização da 
Assistência Hospitalar tendo em vista a necessidade de melhoria da qualidade do atendimento dos hospitais  
públicos que integravam o SUS. Para cada hospital envolvido no projeto-piloto, eram enviados dois profissionais 
a fim de capacitar a equipe de saúde num novo perfil de trabalho. Esses estavam acompanhados por uma equipe 
de supervisores coordenados pelo Comitê de Humanização.
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De acordo com os objetivos propostos na primeira etapa do PNHAH, foi  possível 

debater  sobre  a  realidade  do  atendimento  hospitalar  de  cada  região  onde  estavam sendo 

desenvolvidos o projeto-piloto. Esse debate tinha o propósito de fomentar uma reflexão do 

fazer profissional de cada um e, a partir daí, gerar uma nova discussão para entender quais 

encaminhamentos poderiam ser direcionados a fim de atender pessoas hospitalizadas  com 

base na cultura de humanização. Para isto, aconteceu a capacitação de alguns profissionais 

dos hospitais selecionados pelo programa10.

Capacitar equipes de saúde em hospitais é um desafio uma vez que, além dos turnos 

que cada profissional está alocado, existe a individualidade de cada sujeito que compõe a 

equipe.  Nessa  perspectiva,  para  construir  um trabalho  humanizador,  é  necessário  que  os 

profissionais  sejam  humanos  entre  si  para  serem  humanos  com  as  pessoas  que  serão 

atendidas. Daí a perspectiva da ética do cuidado de si como prática da liberdade. 

O profissionalismo, nesse sentido, aponta não só o empenho intelectual no fazer que 

combate  uma  patologia,  como  também  destaca  a  importância  do  apreço  que  deve  estar 

presente  nas  relações.  Soma-se  a  ela  um atendimento  diferenciado  àquele  que  chega  ao 

hospital. 

O PNHAH investe na humanização com base nesse aspecto visto que, a partir dessa 

interação, o sujeito se sente mais seguro diante do seu tratamento patológico: motivo pelo 

qual encontra-se hospitalizado. 

É notável a quantidade de queixas dos pacientes quanto ao relacionamento com os 

profissionais da saúde pelo fato de, muitas vezes, não receberam o atendimento adequado 

quanto a condutas de acolhimento e informações acerca de sua patologia no hospital. Dessa 

maneira,  faltam-lhes  informações  sobre  o  seu  diagnóstico,  tratamento  e  possíveis  efeitos 

colaterais, o que traz insegurança ao sujeito hospitalizado que fica na posição de paciente, 

termo que deriva de passivo.

Com relação a  esse  assunto,  o  PNHAH procurou instigar  as  equipes  de  saúde no 

debate  acerca  do  papel  complementar  entre  o  conhecimento  científico  e  o  acolhimento 

humano das pessoas que chegam ao hospital com alguma queixa. 

10 O critério de escolha desses hospitais aconteceu da seguinte forma:  para a primeira fase foram eleitos os  
hospitais participantes da Rede Nacional de Humanização, os indicados pela Secretaria de Saúde e pelos dez 
primeiros hospitais que participaram  da capacitação do projeto-piloto. Para a fase posterior, os 94 hospitais 
capacitados e as Secretarias de Saúde participantes escolheram três novos hospitais para implantar essa mesma 
capacitação da qual já haviam participado. Assim, foram capacitados nessa segunda fase 450 hospitais.
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A noção de qualidade do trabalho em saúde compõe-se tanto da competência 
técnica quanto da competência para interagir,  isto é, para se relacionar. A 
experiência  mostra  que  um grande  número  de  queixas  e  demandas  dos 
usuários pode ser resolvido, ou pelo menos bastante minimizado, quando o 
usuário se sente ouvido, compreendido, acolhido, considerado e respeitado 
pelos profissionais que o estão atendendo (BRASIL, 2001, p. 50).

A formação do profissional da saúde requer não somente o conhecimento científico, 

mas  também  uma  atitude  de  respeito  para  com  o  sujeito  hospitalizado,  ou  seja,  o 

conhecimento  das  condutas  que  devem ser  assumidas  no  seu  papel  profissional.  Tal  fato 

remete ao cuidado de si como modo de autogoverno. Dessa maneira, não basta apenas que 

uma  patologia  seja  remediada  com  procedimentos  terapêuticos,  mas  que  no  período  da 

hospitalização  haja  um  olhar  atento,  a  fim  de  que  a  pessoa  hospitalizada  consiga  criar 

mecanismos que lhe auxiliem no processo de recuperação.

O olhar humanizado para o outro é um exercício constante haja vista a construção 

social do egocentrismo e, consequentemente, do egoísmo. Nessa visão, a um profissional lhe 

caberá apenas realizar um trabalho específico, sem se envolver com outros profissionais e/ou 

com os quais ele deve assistir.

Para modificar esse modo de pensar e de agir, é necessário que, ainda como estudante, 

o futuro profissional seja conscientizado da função que irá exercer perante a sociedade. O que 

implica no seu exercício quanto a valores de compromisso com a vida do outro, respeito e 

ética profissional.  Soma-se a  isso,  uma formação integral  do estudante desde os  períodos 

iniciais do curso de graduação que possam conectar o fazer profissional com o fazer humano 

através de capacitações oferecidas pelo Ministério da Saúde, como aponta o PNHAH.

A fim de dar andamento ao projeto de intervenção do PNHAH, foi pensado em formar 

vários tipos de grupo para auxiliar em cada etapa de formação nos hospitais. Assim, como 

efeito dessas capacitações, foram criados os Grupos de Multiplicadores11. Estes iniciaram sua 

distribuição nacional em 2001 da seguinte forma:

11 Estes  têm a  responsabilidade  de  divulgar  o  programa nas  regiões  onde estão  inseridos,  assim como se  
responsabilizam por capacitarem os representantes dos hospitais, acompanharem e supervisionarem o trabalhos 
nos hospitais participantes. Integram os Grupos de Multiplicadores os profissionais que fazem essa capacitação, 
contratados pelo Ministério da Saúde, representantes das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde.
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Quadro  1 - Grupos de Multiplicadores
Região Núcleo Hospitais atendidos 

Núcleo 1
Hospitais atendidos 
Núcleo 2

Hospitais 
atendidos Núcleo 
3

Norte Belém Amazonas- 3
Acre- 2
Rondônia- 1
Roraima- 2
Pará- 3
Amapá-1

Nordeste Fortaleza (N1)
Recife (N2)

Ceará- 6
Rio Grande do Norte- 
2
Piauí- 1
Maranhão- 2

Bahia- 4
Sergipe- 2
Alagoas- 1
Pernambuco- 2
Paraíba- 2

Centro 
Oeste

Belo Horizonte Goiás- 3
Mato Grosso- 4
Tocantins- 1
Mato Grosso do Sul- 
1
Distrito Federal- 2
Minas Gerais- 8

Sudeste São  Paulo-  capital, 
grande  SP e  litoral 
(N1)
São  Paulo-  interior 
(N2)
Rio de Janeiro (N3)

São Paulo capital- 7
Itapecerica da Serra- 1
Santos- 1

Campinas- 2
Vinhedo- 1
S. José do Rio Preto- 
1
Franca- 1
Botucatu- 1
Marília- 1

Rio de Janeiro- 11
Espírito Santo- 2

Sul Porto Alegre Rio Grande do Sul- 4
Santa Catarina- 3
Paraná- 5

Fonte: Quadro elaborado com base nos dados do Programa Nacional de Humanização de Assistência Hospitalar, 
2001, p. 23-25.

De acordo com a tabela, Sergipe foi capacitado pela equipe do estado de Pernambuco 

nessa primeira etapa de implantação dos grupos de multiplicadores. Estes seguiam um roteiro 

que contemplavam workshops, encontros com Comitê Técnico de Humanização, secretarias 

de  saúde  e  representantes  de  hospitais,  além  de  capacitação  pessoal  para  profissionais 

indicados no decorrer do processo. Durante o seguimento desse roteiro, o trabalho realizado 

nos hospitais  era acompanhado com a apresentação dos resultados obtidos e avaliados de 
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acordo com o que se esperava no fim de cada fase.

Sergipe  foi  escalado  para  o  Núcleo  2  da  região  Nordeste,  a  fim  de  receber  a 

capacitação pelo PNHAH. Na análise desse documento, ao recorrer às tabelas, pude observar 

que o estado de Sergipe estava situado no quadro com dois hospitais para serem capacitados. 

A presença de Sergipe foi identificada pela representação da Secretaria Estadual do Estado no 

quadro  da  distribuição  regional  do  primeiro  encontro,  que  aconteceu  com  profissionais 

representantes das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde.

A  mesma  secretaria  esteve  presente  na  distribuição  regional  dos  workshops 

representados  pela  primeira  fase  da  capacitação.  Para  essa  fase,  o  estado  contou  com a 

representação de dois profissionais12 da Secretaria Estadual. 

O  desenvolvimento  de  uma  política  de  humanização  pelo  Ministério  da  Saúde 

demonstrou  compromisso  com  um  trabalho  amplo  e  complexo  de  difusão  haja  vista  a 

quantidade de hospitais capacitados inicialmente13 e os que ainda estavam no processo de 

capacitação. Soma-se a isso, o número de profissionais que compõem a equipe de saúde de 

cada hospital. 

Para fazer circular as informações sobre a humanização hospitalar com documentos, 

material para atualização e capacitação, notícias e iniciativas, foi criada, em 2001, a Rede 

Nacional  de Humanização14.  Tal  rede integra as  diversas  instâncias  da saúde e tem como 

função consolidar o trabalho de humanização desenvolvido em cada uma delas, propiciando o 

intercâmbio de estratégias, ideias e informações relacionadas ao assunto, contribuindo, assim, 

para a divulgação desse programa que, em 2003, foi transformado numa Política Nacional de 

Humanização.

A Política Nacional de Humanização, PNH, indica uma problemática voltada para o 

aspecto centralizador  da gestão na saúde,  o que desapropria  o trabalhador no seu próprio 

processo de trabalho. Diante do problema destacado, a PNH sugere mudanças no modelo de 

atenção, as quais só serão possíveis com transformações no modelo de gestão. Tal afirmativa 

indica o empenho quanto a conscientização de relações de poder flexíveis e instáveis como 

forma de combater a “dominação” ou o “abuso de poder” (FOUCAULT, 2006).

Esse  documento  visa  inserir-se  na atenção e  gestão  do  SUS, por  isso  é  intitulado 

12 Os profissionais que representaram o estado de Sergipe na distribuição regional dos workshops não foram 
identificados no documento. 

13 Na primeira fase foram capacitados dois blocos de instituições em dois momentos: um bloco capacitou 94 
hospitais no período de maio de 2001 a abril  de 2002; o outro bloco capacitou 450 hospitais entre maio e 
dezembro do mesmo ano.
14 Atualmente essas informações são armazenadas no site: http://www.redehumanizasus.net/rede-hs 

http://www.redehumanizasus.net/rede-hs
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“Política  Nacional  de  Humanização  da  atenção  e  gestão  no  Sistema  Único  de  Saúde: 

Humaniza SUS”. 

O trabalho com a humanização,  segundo a  PNH,  envolve  todos os  integrantes  do 

hospital, sejam eles profissionais da saúde, pessoas hospitalizadas, trabalhadores de serviços 

terceirizados e do atendimento burocrático do hospital. 

Essas ações voltadas para a humanização geram ambientes humanizados, beneficiando 

os integrantes presentes naquela localidade pelo bem-estar social que se estabelece a partir da 

mudança de pequenas  atitudes.  Essa  situação apresenta  relevância  quando o espaço a  ser 

humanizado é o hospital. Este que provoca sentimentos intensos diante do encontro com a 

dor, o mal estar, o ócio e, por vezes, a solidão. 

Diante desse quadro de emoções presentes na pessoa hospitalizada, o acréscimo de um 

atendimento frio e com atenção mínima dada pela equipe de saúde, favorece a inquietação  e, 

possivelmente, o regresso do tratamento do sujeito no hospital. A ausência de humanização 

nas relações entre profissionais e enfermos tende a agravar o quadro patológico destes, uma 

vez  que  a  insegurança  é  um fator  que  impede  uma  ação  impulsionadora  em virtude  da 

aceitação do tratamento e de luta pessoal para combater a patologia. 

Mas, como pode haver o desejo de lutar por uma melhora, se, muitas vezes, o doente 

não tem ciência daquilo que acontece com ele? A partir da entrada no hospital, quando se 

incia  o processo do diagnóstico,  é  preciso que exista  um tratamento humano para com o 

sujeito hospitalizado, reconhecendo nele um portador da realidade sintomática provocada por 

uma simples doença que, quando não diagnosticada, insere na pessoa um estado de tensão. 

Sobre isso, Fontes afirma que:

É  preciso  reconhecer  o  paciente  como  agente  promotor  de  sua  saúde, 
passando  de  objeto  a  sujeito  de  seu  conhecimento.  O  conhecimento  da 
realidade passa  pelo conhecimento de nós  mesmos  enquanto  indivíduo e 
grupo, enquanto ser passional e racional, ser de relações com o mundo e com 
os  outros,  enquanto  sujeito  e  objeto  de  nosso  próprio  conhecimento 
(FONTES, 2008, p. 89).

 

Para  o  aprofundamento  das  ideias  sobre  humanização,  mencionarei  alguns  pontos 

relevantes  de  modo  a  pontuar  estratégias  humanizadoras  com  a  finalidade  de  inserir  o 

atendimento pedagógico no hospital como um caminho para a humanização. Um deles é a 

forma como a humanização é reconhecida: como uma política transversal na rede do SUS. 

Isto se dá visto o grande combate à gestão em vigor caracterizada pela centralização.  
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Com esse pensamento é que o fazer humanizador se amplia, sendo inserido não só nas 

relações humanas, mas também nas práticas em saúde. Desse modo, o serviço prestado pela 

equipe de saúde,  quando permeado por uma nova forma de tratar o sujeito hospitalizado, 

repercute de maneira positiva tanto pelo sucesso do tratamento do sujeito hospitalizado, como 

pela atenção integrada dos profissionais do hospital nas ações voltadas para a saúde como 

resultado de um novo perfil de atendimento com base na humanização.

O saber de cada profissional, quando coletivizado na equipe de saúde a fim de que 

haja um conhecimento amplo da patologia do paciente, repercute em atitudes profissionais 

mais humanas. Essa troca de conhecimentos não rompe com a hierarquia de poder presente na 

equipe de saúde visto que cada profissional possui uma formação específica e tem uma função 

diferenciada no hospital. 

O saber que gera poder (FOUCAULT, 2010b), quando socializado, não tira o poder 

daquele que possui. Ao contrário: amplia os olhares profissionais de forma a contribuir para 

tratar o sujeito hospitalizado como um pessoa com identidade, alteridade e possibilidades para 

saber lidar com a sua patologia.    

Diante  de  um  quadro  que  representa  avanços  no  atendimento  hospitalar,  a  PNH 

incentiva o encaminhamento de um novo modo de pensar as práticas da saúde, principalmente 

no  ambiente  hospitalar.  Assim é  que existe  o  anseio  de  “contagiar  com atitudes  e  ações 

humanizadoras a rede do SUS [...]” (BRASIL, 2004, p. 12).

 A humanização, no pensar da PNH, é conceituada por um misto de fazeres que coloca 

o  profissional  da  saúde  diante  da  responsabilidade  do  seu  papel  social,  ressaltando  a 

autonomia  e  o  protagonismo  próprios  dessa  atividade.  No  entanto,  é  insuficiente  uma 

autonomia  individualizada  visto  que,  para  cumprir  seu  papel,  um profissional  precisa  do 

acompanhamento de outros profissionais. 

Nesse “jogo de cartas”, no qual é preciso do outro para ter uma equipe completa, são 

inseridos  os  vínculos  solidários.  Estes  que,  no  meu  entender,  estabelecem  relações  de 

compromisso e cooperação entre os profissionais para um atendimento de saúde integrado na 

humanização.

A humanização  mencionada  por  tal  política  integra  o  compromisso  humano  do 

profissional de saúde com o sujeito hospitalizado e com os demais funcionários do hospital. 

Ao  mesmo  tempo,  prima  pela  autonomia  e  por  condições  de  trabalho  favoráveis  para 

exercício da função de cada profissional de saúde.
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Diante disso, é notável a humanização na aplicabilidade da humanização, uma vez que 

há  um olhar  amplo  para  a  saúde no sentido  de  atender  o  sujeito  hospitalizado de  forma 

humana. Simultaneamente, é o mesmo profissional de saúde que se vê como um sujeito que 

precisa ser humanizado com uma formação e com boas condições de trabalho.

O olhar voltado para o homem na sua integralidade possibilita conhecê-lo. Quando 

existe a preocupação de ver o outro além de uma possível patologia, é possível identificar um 

ser humano, e não somente uma doença.

Nessa perspectiva de enxergar  o ser humano além da sua patologia é que há uma 

formação profissional com vistas à humanização. Soma-se a isso, o início de atividades – 

além da terapêutica medicamentosa – com caráter humanizador no ambiente hospitalar. 

Dessa maneira, há uma busca pela qualidade do atendimento hospitalar no sentido de 

complementar o tratamento patológico com medicamentos.  Essas atividades acontecem de 

modo a combater o ócio, o estresse, a angústia e outros sentimentos negativos provocados 

pela hospitalização e aproximar o sujeito hospitalizado aos seus fazeres cotidianos antes da 

hospitalização.

Não existe uma metodologia específica para trabalhar com atividades com base na 

humanização. Basta perceber no que há demanda e partir para uma sequência de tarefas que 

possam exercitar o sujeito hospitalizado, levando-o a perceber a sua utilidade. A realização 

desses momentos tem por objetivo levar o doente a refletir e resolver-se no sentido de  aceitar 

o seu tratamento e, consequentemente, ajudar no seu processo de recuperação.

As  atividades  são  variadas  de  acordo  com  as  idades  e  os  interesses.  Em  geral, 

acontecem com o público infantil, pois são os que menos entendem a hospitalização e, por 

conta disso, quando não acompanhados com trabalhos paralelos ao tratamento da patologia 

propriamente  dita,  podem  desencadear  traumas  por  causa  da  hospitalização.  Foi  essa 

experiência que abriu as portas do hospital para o profissional da educação pelo fato de ser o 

formador da criança na escola.

O pedagogo exerce funções variadas de acordo com sua funcionalidade no espaço de 

trabalho. No hospital, essa função é marcada pela especialidade da formação pedagógica uma 

vez que é exigido um trabalho simultâneo com um público diversificado em idade, cultura e 

localidade.  Soma-se a isso,  o conhecimento patológico que não faz parte da formação do 

educador15,  assim  como  algumas  noções  de  psicologia  mais  aprofundadas.  Estas  são 

15 O termo educador é amplo porque todas as pessoas transmitem uma educação. Nesse aspecto, o papel do 
educador  pode ser  evidenciado  na  mãe,  na  escola,  na  comunidade e  nos  professores  de  áreas  diversas,  
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relevantes  para compreender  a  criança hospitalizada e,  assim,  saber  como lidar  e abordar 

com expressões ligadas à hospitalização infantil.  

Durante a minha graduação pude constatar pontos relevantes na formação acadêmica 

para  atuar  nessa  área,  assim como  pontos  que  poderiam ser  priorizados  para  obter  uma 

formação mais sólida nesse assunto.

Como  investigação  científica  e  extensão  universitária,  o  projeto  “Ludoterapia” 

contribuiu para a aquisição de uma série de conhecimentos pedagógicos nos seus diversos 

segmentos, inclusive no da Pedagogia Hospitalar.

Pude perceber que a brinquedoteca do HU da UFS serviu como um laboratório onde 

muitas práticas eram identificadas com teorias vistas no curso de Pedagogia. Desse mesmo 

modo, as teorias estudadas no referencial bibliográfico da Pedagogia Hospitalar serviram de 

auxílio para a prática educativa no HU.

A teoria  e  a  prática  se  entrelaçavam.  E,  no  decorrer  dos  períodos  que  cursei  na 

graduação,  era  visível  um  aprofundamento  em  nível  teórico  de  processos  educativos  - 

algumas vezes voltados para a escolarização formal – que serviam para a prática pedagógica 

no HU.

Disciplinas  como  História  Social  da  Criança  (1º  período),  Psicologia  do 

Desenvolvimento e Aprendizagem (1º e 2º período), Alfabetização Matemática (3º período), 

Arte Educação (3º período), Alfabetização (4º período), Educação de 0 a 3 anos (disciplina 

optativa), Educação e Corporalidade (7º período), Língua Brasileira de Sinais (8º período) 

entre outras contribuíram muito no meu processo de formação voltado para o trabalho com a 

Pedagogia Hospitalar.

De  fato,  a  prática  pedagógica  no  hospital  tem  suas  particularidades.  Algumas 

disciplinas auxiliaram em tal prática, todavia foi preciso um estudo específico dos referenciais 

bibliográficos do tema a fim de conhecer os meios para atuar na área.

A partir  desse processo de conhecimento  do sujeito  hospitalizado,  é  possível  criar 

estratégias  de  intervir  pedagogicamente  no  hospital.  Fontes  (2008)  ressalta  o  papel  do 

pedagogo como um promotor da humanização hospitalar:

  

O ofício  do  pedagogo no  hospital  apresenta  diversas  interfaces  (política, 

inserindo  os  da  educação  superior  que,  embora  não  sejam  formados  nos  moldes  pedagógicos  são 
transmissores  de  um  conhecimento.  Todavia,  o  termo  educador  utilizado  no  texto,  faz  referência 
especificamente ao profissional da área Educação que trabalha com crianças e adolescentes. Nesse sentido,  
ao mencionar o termo educador, me refiro ao pedagogo e licenciados de outras áreas.
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pedagógica,  psicológica,  social,  ideológica),  mas  nenhuma  delas  é  tão 
constante quanto a da disponibilidade de se estar com o outro e para o outro. 
Certamente fica menos traumático enfrentar este percurso quando não se está 
só, podendo compartilhar com o outro a dor, através do diálogo e da escuta 
atenciosa (FONTES, 2008, p. 83).

Nessa perspectiva, o trabalho do educador no hospital exige certo aprofundamento em 

outros temas a fim de poder olhar a criança também na sua integralidade, auxiliando no seu 

tratamento quanto as exigências da infância.

À infância é concedido, por excelência, o brincar. Contexto que estimula a criança no 

seu  processo  de  crescimento  afetivo  emocional,  intelectual,  biológico  e  social.  Com  a 

hospitalização, a criança fica impedida de frequentar outros ambientes onde possa explorar 

suas  potencialidades.  Ao  pensar  nessa  perspectiva  é  que  a  implementação  de  uma 

brinquedoteca no hospital é reconhecida como um espaço de possibilidades para a criança 

hospitalizada.  

2.3-  A BRINQUEDOTECA HOSPITALAR  COMO  INICIATIVA DE  HUMANIZAÇÃO 

PARA CRIANÇAS HOSPITALIZADAS

 A brinquedoteca  é  um  espaço  reservado  a  crianças  e  adolescentes  onde  estão 

disponíveis  brinquedos  e  jogos  variados.  Geralmente,  há  o  auxílio  de  profissionais  como 

pedagogo,  professor,  psicólogo,  terapeuta  ocupacional,  fonoaudiólogo  para  acompanhar  o 

processo da criança durante a sua brincadeira, conforme foi observado.

A opção por uma brinquedoteca no hospital se dá pelo envolvimento que a criança tem 

com  o  lúdico.  Fator  que  implica  um  grau  de  expressividade  na  criança,  favorecendo  o 

conhecimento daquele sujeito pelo profissional que está acompanhando as atividades.

O Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA (1990), estabelece alguns direitos para o 

público  mencionado  referentes  tanto  à  saúde,  como  à  educação.  No  caso  da  criança 

hospitalizada, esses direitos devem ser integrados nas duas áreas simultaneamente. Alguns 

artigos evidenciam essa afirmação:

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente.
[...]
Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais 
inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata 
esta  Lei,  assegurando-lhes,  por  lei  ou  por  outros  meios,  todas  as 
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oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico,  
mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.
Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 
público  assegurar,  com  absoluta  propriedade,  a  efetivação  dos  direitos 
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 
profissionalização,  à  cultura,  à  dignidade,  ao  respeito,  à  liberdade  e  à 
convivência familiar e comunitária (BRASIL, 1990, p. 13).

Diante do que é exposto no ECA quanto à proteção da integralidade da criança,  é 

notório  constatar  que  a  criança  e  o  adolescente  são  cobertos  pela  lei  para  desenvolver 

atividades que primem por sua evolução como ser humano. Existem encaminhamentos para 

promover o desenvolvimento integral da criança e do adolescente naquilo que compreende os 

aspectos biológico, psicológico e social. 

Dentro da perspectiva de formar a integralidade da criança e do adolescente estão o 

direito à educação, à saúde e ao lazer. Estes que, na necessidade de hospitalização infantil, 

podem ser promovidos com o trabalho lúdico pedagógico na brinquedoteca hospitalar. 

A República, na elaboração do referido documento, estabelece parcerias para  fazer 

valer  esses  direitos.  Assim,  atribui  à  família,  à  comunidade  e  ao  poder  público  as 

responsabilidades citadas na lei, a fim de que todos os envolvidos contribuam na formação 

cidadã da criança e do adolescente.

No  caso  da  criança  que  precisa  ser  hospitalizada,  a  assistência  prestada  deve 

permanecer integral. O que modifica é o acréscimo de alguns direitos ou a transformação no 

modo de executá-los.

Com a finalidade de proteger e prestar auxílio à criança hospitalizada,  o Conselho 

Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente criou a Resolução 41/95. Esta, conhecida 

como “Direitos da Criança e do Adolescente Hospitalizados”, indica direitos específicos para 

o público mencionado.

Nessa resolução há um olhar centrado na hospitalização da criança com vistas a evitar 

fatores negativos que possam surgir durante o período do internamento. Os direitos da criança 

e do adolescente hospitalizados conferem uma permanência menos agressiva à criança no 

hospital, possibilitando a aproximação da rotina infantil com algumas atividades próprias a 

esse público.

Nessa  perspectiva  de  amenizar  o  sofrimento  provocado  no  hospital  é  proposto  o 

“direito a ser acompanhado por sua mãe, pai ou responsável, durante todo o período de sua 

hospitalização,  bem  como  receber  visitas”  (Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente 
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Hospitalizados, 1995, p. 01). 

A presença paterna, materna, ou do responsável pela criança é um fator imprescindível 

no  tratamento  hospitalar  infantil,  uma  vez  que  transmite  segurança  para  o  sujeito 

hospitalizado. Castro (2009) aponta a realidade da criança que precisa ser hospitalizada e que 

tem uma faixa etária convergente com um dos primeiros estágios da infância. Soma-se a isso 

a necessidade que a criança por si só tem da presença dos pais ou de um adulto.

As crianças de zero a cinco anos são as mais vulneráveis neste ambiente. É 
difícil para elas entender o motivo pelo qual foram trazidas ao hospital. A 
criança coloca para o adulto, seus pais e responsáveis, toda a sua vida, sente-
se  segura e confortada junto deles.  Porém,  no momento de internação,  a 
criança  passa  a  sentir-se  insegura  e  não  consegue  entender  o  porquê  de 
procedimentos dolorosos (CASTRO, 2009, p. 45).

Diante  dessa  afirmativa,  algumas  atividades  são  propostas  com  o  objetivo  de 

minimizar  os  impactos  da  hospitalização  infantil.  Com base  nos  fazeres  da  infância,  são 

elaborados momentos de descontração que culminam em um aprendizado, uma vez que toda 

tarefa executada leva a uma aprendizagem não somente no viés da educação escolarizada. 

Isso  significa  que  a  aprendizagem pode existir  em outros  espaços  educativos,  não  sendo 

necessário acompanhar um currículo que geralmente é desenvolvido pela escola.

Na  resolução  41/95,  onde  se  encontra  o  Direito  da  Criança  e  do  Adolescente 

Hospitalizados, são apresentados alguns pontos sobre a hospitalização infantil. Um deles faz 

referência ao entendimento da patologia pelo acompanhante, assim como a sua participação 

efetiva no decorrer do processo de diagnóstico, tratamento e prognóstico. Vale acrescentar a 

importância da oferta de todos os recursos terapêuticos a favor da evolução do tratamento em 

virtude da cura (BRASIL, 1995).

A humanização é uma aliada a esses direitos no sentido de buscar promover o bem-

estar e a qualidade da permanência da criança no hospital, tendo como foco a integridade 

física, psíquica e moral do sujeito hospitalizado (BRASIL, 1995). 

O conjunto dos pilares que sustentam a integridade da criança numa perspectiva legal 

demonstra  uma preocupação do crescimento infantil  além do período em que se encontra 

hospitalizada. Por isso o empenho em promover auxílio quanto aos aspectos físico (que pode 

corresponder à própria patologia), psíquico (que pode está ligado direta ou indiretamente à 

patologia) e moral (referente a proteger a criança no que se refere à sua exposição).

Com o intuito de proteger a criança do ponto de vista do seu equilíbrio emocional, a 
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brinquedoteca  hospitalar  utiliza-se  de  recursos  lúdico  pedagógicos  para  incentivar  a 

construção da integridade física, psíquica e moral pela própria criança.  

A integralidade infantil, por sua vez, é sugerida no documento referido anteriormente 

por três apontamentos:  

7. Direito de não sentir dor, quando existam meios para evitá-la.
8. Direito  de  ter  conhecimento  adequado  de  sua  enfermidade,  dos 
cuidados terapêuticos e diagnósticos, respeitando sua fase cognitiva, além de 
receber amparo psicológico quando se fizer necessário.
9. Direito de desfrutar  de alguma forma de recreação,  programas de 
educação para a saúde, acompanhamento do curriculum escolar durante sua 
permanência hospitalar (BRASIL, 1995, p. 01).

Esses cuidados legais à criança/adolescente hospitalizados fazem valer, antes de tudo, 

as  exigências  constitucionais.  Depois,  a  política  de  humanização  proposta  pelo  governo 

reconhece a criança como uma pessoa de direitos que precisa ter um olhar integral na sua 

formação.

No sentido  de  estabelecer  essa  visão  sobre  os  vários  aspectos  de  estímulo  para  o 

sujeito em desenvolvimento é que, mesmo hospitalizada, a criança deve desfrutar de algum 

programa voltado para a sua educação16.  Nessa perspectiva,  a educação pode ser ofertada 

através  de momentos  recreativos  ou por  meio  de tarefas  para acompanhar  o currículo  da 

escola de origem da criança.

A preocupação com o educar no hospital está caracterizada por diversos argumentos. 

Um deles apresenta a educação hospitalar como um meio de amenizar – ou  mesmo de  evitar 

– a dor da criança já que a falta do preparo psicológico infantil para um  internamento gera 

consequências traumáticas durante a estada da criança no hospital.  

Com a irritação provocada pela dor, o estresse de uma rotina diferente da que costuma 

viver  com  alimentação  e  espaço  por  vezes  estranhos,  a  criança  tende  a  sentir  medo  e 

insegurança. A presença da equipe de saúde também é uma novidade, às vezes desagradável 

para a criança porque ela terá que expor o seu corpo a recursos terapêuticos para tratar sua 

patologia. 

Por essas razões, é preciso considerar as exigências apontadas por uma hospitalização. 

16 O termo “educação” é amplo no seu sentido, uma vez que todas as pessoas são educadas onde se encontram. 
Dessa maneira, pode haver uma educação tanto para aspectos positivos, como para aspectos negativos. A 
utilização desse termo se deu pelo fato de ser adotado no documento que está sendo analisado. Contudo,  
utilizo esse termo, nesse momento, para relacionar às atividades pedagógicas que acontecem também pelo  
fazer lúdico.
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Para mediar esse tratamento pouco familiar à criança, as atividades pedagógicas são inseridas 

no hospital. Tais atividades servem como uma terapia para a criança que está hospitalizada no 

sentido de expressar seus medos e criar mecanismos de enfrentamento dos possíveis traumas 

construídos durante a hospitalização17.

Com o objetivo de promover a saúde mental integral do enfermo, busca-se 
por meio da realização de atividades lúdicas e educativas, preservar o lado 
saudável da criança e adolescente, durante o processo de hospitalização. Por 
estar  em um ambiente  desconhecido,  existindo  a  dor,  doenças  e  onde  o 
convívio com familiares e amigos foi interrompido e/ou é restrito, a criança 
demonstra  estar  emocionalmente  abalada,  sem  perspectivas,  sendo 
necessário  que  se  pense  em um  trabalho  que  explore  seus  sentimentos, 
angústias, estimule a alegria, a criatividade e o bom humor, fazendo-se sentir 
importante e capaz (KRYMINICE; CUNHA, 2009, p. 179-180).

Para proporcionar melhores condições quanto ao bem estar da criança hospitalizada 

num  espaço  de  desenvolvimento  infantil,  a  brinquedoteca  é  inserida  no  hospital18. 

Inicialmente foi  um espaço criado a partir  de pesquisas que apontavam a importância de 

atividades  pedagógicas  nas  alas  pediátricas  ou  ambulatórios.  Até  então,  não  havia  um 

empenho de ver a criança como um sujeito de potencialidades.  Entretanto,  com os novos 

olhares  de  humanização  no  sistema  de  saúde,  essa  perspectiva  tem  sido  ampliada  em 

argumentos e direitos (PAULA; FOLTRAN, 2007).

 A fim de regulamentar essa iniciativa, foi criada a lei 11.104, de 21 de março de 2005 

que torna obrigatório um espaço voltado para o desenvolvimento de atividades lúdicas pela 

criança. A lei determina que esse espaço seja uma brinquedoteca. Assim, estabelece:

Art.  1o Os  hospitais  que  ofereçam  atendimento  pediátrico  contarão, 
obrigatoriamente, com brinquedotecas nas suas dependências.
Parágrafo único. O disposto no caput [grifo do autor] deste artigo aplica-se a 
qualquer unidade de saúde que ofereça atendimento pediátrico em regime de 
internação.

17 A discussão  da  brinquedoteca  hospitalar  é  entendida  por  duas  linhas  de  pensamento:  o  terapêutico  e  o  
curricular. No trabalho apresentado é possível considerar um envolvimento dos dois modos de pensar, tendo 
em vista que toda atividade realizada pelo ser humano repercute em uma aprendizagem. Dessa maneira, a  
perspectiva terapêutica é identificada quando a criança, através do brincar, vai aprender a lidar com uma nova 
realidade  que  lhe  é  apresentada.  Para  combatê-la,  precisará  criar  meios:  função  destinada  ao  fazer  
terapêutico.

18 A brinquedoteca hospitalar é regulamentada pela lei 11.104 de 21 de março de 2005. Vale ressaltar que a 
iniciativa por um espaço lúdico criativo, embora não faça parta da Política Nacional de Humanização, é 
evidenciada como um aspecto de melhoria para a proposta de humanização hospitalar.
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Art.  2ºConsidera-se  brinquedoteca,  para  os  efeitos  desta  Lei,  o  espaço 
provido de brinquedos e jogos educativos, destinado a estimular as crianças 
e seus acompanhantes a brincar (BRASIL, 2005, p. 01). 

A brinquedoteca hospitalar é utilizada como um instrumento terapêutico de aceitação 

do  tratamento  nas  alas  pediátricas.  A sua  presença  possibilita  a  construção  de  um novo 

conceito do hospital  pela criança que já precisou romper com diversos dos seus aspectos 

sociais  (LINDQUIST,  1993;  CECCIM;  CARVALHO,  1997;  MATOS;  MUGIATTI,  2001; 

PAULA; FOLTRAN, 2007).

Segundo Cunha (2007, p. 13) a “brinquedoteca é um espaço criado para favorecer a 

brincadeira. É um espaço onde  as crianças (e os adultos) brincam livremente, com todo o 

estímulo à manifestação de suas potencialidades e necessidades lúdicas”. Esse ambiente prima 

por desenvolver habilidades no público atendido. A mesma autora apresenta algumas funções 

da brinquedoteca:

1º)  Proporcionar  um espaço  onde  a  criança  possa  brincar  tranquila,  sem 
cobranças e onde sinta que não atrapalha ou perde tempo;
2º) Estimular o desenvolvimento de uma vida interior rica e a capacidade de 
concentrar a atenção;
3º) Estimular a operatividade das crianças;
4º) Favorecer o equilíbrio emocional;
5º) Dar oportunidade à expansão de potencialidades;
6º) Desenvolver a inteligência, a criatividade e a sociabilidade;
7º) Proporcionar acesso a um número maior de brinquedos, de experiências e 
de descobertas;
8º) Dar oportunidade para que a criança aprenda a jogar e a participar;
9º)  Incentivar  a  valorização  do  brinquedo  como  atividade  geradora  de 
desenvolvimento intelectual, social e emocional;
10º) Enriquecer o relacionamento entre as crianças e suas famílias;
11º) Valorizar os sentimentos afetivos e cultivar a sensibilidade.
E,  obviamente, proporcionar aprendizagem, aquisição de conhecimentos e 
desenvolvimento  de  habilidades,  de  forma natural  e  agradável  (CUNHA, 
2007, p. 15).

Diante do meu olhar, a brinquedoteca, caracterizada pelo lúdico e entendida como um 

lugar  de  brincar,  evidencia,  simultaneamente,  aspectos  da  evolução  infantil  quanto  ao 

desenvolvimento  social,  intelectual  e  emocional.  A partir  de  brinquedos e  brincadeiras,  o 

sujeito expressa aquilo que sente, assim como faz conhecer a sua personalidade.

A aprendizagem na brinquedoteca acompanha o interesse da criança em um jogo, um 

brinquedo ou em uma brincadeira. Nesse sentido, é necessário saber aproveitar da brincadeira 
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para trabalhar conteúdos curriculares, desenvolvendo habilidades na criança no momento em 

que brinca.

O desenvolvimento infantil também é estimulado durante a realização de atividades. 

Pelo  fato  de  a  brinquedoteca  ser  um único  espaço,  os  materiais  precisam ser  divididos, 

trabalhando a cooperação entre as pessoas ali  presentes. Nesse aspecto, é uma ferramenta 

importante no processo de superar o egocentrismo e trabalhar com a criança valores como a 

cooperação, colaboração, reciprocidade e respeito. Ainda nesse local, a criança é chamada a 

ajudar  a  outra,  ensinando-a  e  estabelecendo  relações  sociais  como  a  amizade  e  o 

companheirismo (LINDQUIST, 1993; CECCIM; CARVALHO, 1997; MATOS; MUGIATTI, 

2001; PAULA, 2012). 

A discussão acerca dos benefícios da brinquedoteca para a criança hospitalizada tem 

apontado um grande avanço quanto a melhora durante o processo de hospitalização da criança 

(PAULA, 2009). Tal evidência parte do pressuposto de que a criança, ao realizar atividades 

que lhe proporcionam prazer, tende a responder positivamente ao tratamento. Nesse pensar, 

Paula  e  Foltran  (2007)  apontam  benefícios  da  execução  do  trabalho  na  brinquedoteca 

hospitalar:

O trabalho de entretenimento das crianças e dos adolescentes hospitalizados 
demonstra que existem modificações de comportamento nos pacientes que 
participam das atividades lúdicas, artísticas e recreativas nos hospitais. Deste 
modo, é possível compreender que brincar é coisa séria, pois na brincadeira 
há sinceridade,  engajamento  e  doação.  É brincando que se  desenvolve o 
equilíbrio e se faz a reciclagem das emoções vividas. Nas brinquedotecas 
hospitalares,  percebe-se  a  necessidade  de  reinventar  a  realidade.  Estes 
espaços, além de tornarem o ambiente hospitalar mais acolhedor, também 
oportunizam situações de socialização e desenvolvimento das  habilidades 
dos  pacientes  como:  atenção,  concentração,  afetividade,  cognição,  dentre 
outras (PAULA; FOLTRAN, 2007, p. 02).

O trabalho  que  envolve  o  público  infantil  no  fazer  da  brinquedoteca  é  fascinante 

porque produz o fantasiar, o sonhar, o viver do lado de fora do hospital, quando a criança 

produz momentos familiares vinculados à sua rotina. Com essa construção do saber para o 

desenvolvimento  físico,  emocional  e  intelectual,  a  criança  aprende  a  lidar  com  a 

hospitalização e os seus impactos.

Embora esteja hospitalizada, a aprendizagem disposta nos fazeres lúdicos presentes na 

brinquedoteca  fortalece  as  potencialidades  da  criança.  Fato  que  apresenta  um tratamento 

igualitário no que se refere a estímulos de habilidades entre as crianças hospitalizadas e as que 
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se encontram fora do hospital.  

O trabalho que envolve a ludicidade, durante o período de hospitalização da criança, 

tem como fim permitir  que as motivações lúdicas que são próprias da criança encontrem 

espaço  no  processo  de  hospitalização.  A  aquisição  de  novos  conhecimentos  e/ou  a 

consolidação destes19 é uma alternativa para que a criança opte por agir como sujeito ativo: 

característica que lhe é própria.

Ao projetar um espaço preparado para alocar uma brinquedoteca é preciso ter em vista 

a ideia de um ambiente agradável e acolhedor a fim de provocar interesse de exploração na 

criança.  Um espaço como esse não pode ser  construído  e  vivenciado senão com alegria, 

entusiasmo, encanto, afeto. Por isso, pensar numa brinquedoteca é pensar em um lugar onde a 

alegria de viver e conviver seja a motivação para realizar todos os trabalhos. 

Quando alguém chega a uma BRINQUEDOTECA deve se sentir tocado e 
atingido pela magia do local; precisa sentir que chegou a um lugar muito 
especial, pois ali se respeita o ser humano criança e o mistério do seu vir a  
ser. Os brinquedistas, seus parceiros de aventura, estão lá para descobrir suas 
necessidades  e  subsidiar  as  manifestações  de  suas  potencialidades.  A 
decoração do ambiente precisa transmitir esta mensagem. A atmosfera deve 
estar impregnada de criatividade e de manifestações de afeto e de apreciação 
pela  infância,  a  tal  ponto  que  a  criança  sinta-se  esperada  e  bem-vinda 
(CUNHA, 2007, p. 16).

Desse modo, a brinquedoteca visa o envolvimento da criança com o lúdico. Nessa 

linha de pensamento inclui-se a relação lúdica que permeia a construção da sociabilidade 

infantil. De acordo com os apontamentos a respeito da função da brinquedoteca, é notável a 

relação que se constrói entre o prazer e o aprendizado proveniente dos trabalhos realizados ali 

(MALUF, 2004 ; CUNHA, 2007).

O  papel  do  brinquedista  pode  ser  dado  ao  professor.  Este  que,  para  atuar  na 

brinquedoteca deve ter uma formação específica nessa área, a fim de promover melhorias na 

estada infantil durante a hospitalização.

Vale ressaltar que o professor20 é um sujeito familiar na rotina da criança, pois, quando 

19 A assimilação e a acomodação, segundo Piaget, são mecanismos biológicos que asseguram o equilíbrio no  
sistema de armazenamento de informações no ser humano. Dessa maneira, a assimilação é caracterizada por  
ser  um  mecanismo  de  manutenção.  Tal  mecanismo  manifesta  possibilidades  do  sistema  para  dar  uma 
significação ao real. A acomodação, por sua vez, é caracterizada como um mecanismo de transformação,  
podendo ser considerada um conflito cognitivo. Isso acontece através de atividades que envolvem tentativa e 
erro e exploração a partir  de experiências.  Para que exista acomodação é necessário que haja ações que 
evidenciem tal mecanismo como: modificação, diferenciação e coordenação de esquemas frente às mudanças 
do meio.

20 Termo  que  abrange  todos  os  profissionais  da  educação  que  estão  realizando  algum  tipo  de  atividade 
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matriculada regularmente na escola, ela tem um contato diário com esse profissional. Dessa 

maneira, é visto como uma figura familiar da criança e até dos pais (PORTO, 2008). Por isso 

que a criança hospitalizada o procura com mais interesse, tendo em vista a busca pelo prazer 

no aprendizado e pela ausência de dor física que causada pelos procedimentos realizados por 

médicos e enfermeiros. 

No hospital,  a  brinquedoteca  tem como objetivo  amenizar  os  traumas  provocados 

durante a estada da criança ali e criar condições para uma melhor aceitação do tratamento. 

Fator que possibilita a mais rápida recuperação. 

A brinquedoteca hospitalar possui objetivos específicos, pois vai realizar um trabalho 

diferenciado daquele que é costume realizar em outros espaços. Assim, são expostas algumas 

metas da brinquedoteca no hospital:

1º) PREPARAR A CRIANÇA PARA AS SITUAÇÕES NOVAS QUE IRÁ 
ENFRENTAR
Ela  poderá  vestir  a  roupa  de  médico  ou  de  enfermeira,  brincar  com 
instrumentos cirúrgicos de brinquedo e, através de situações lúdicas, tomar 
conhecimento sobre detalhes da vida no hospital e sobre o tratamento a que 
vai ser submetida. Deve, também, ser estimulada a fazer perguntas para que 
seus temores possam ser neutralizados (CUNHA, 2007, p. 95-96).

Constatamos  que  a  brincadeira  é  uma  ferramenta  de  auxílio  do  entendimento  da 

hospitalização pela criança. Esta que, ao brincar, expressa seus sentimentos interpretando-os e 

ressignificando de acordo com o desenrolar da brincadeira. Do mesmo modo, o jogo favorece 

a  construção  emocional  pela  criança,  quando  obtém êxito  na  construção.  No  HU21 essas 

situações eram frequentes, principalmente na chegada da criança ao hospital quando estava 

apreensiva  e  com medo do novo ambiente.  Nesse momento,  eram-lhe  oferecidos  jogos e 

brinquedos a fim de que pudesse aliviar o seu estresse. 

Assim,  também  as  atividades  dos  planejamento  pedagógico  primavam  por  este 

trabalho  de  enfrentamento  através  de  brincadeiras  e  jogos  com caixas  de  medicamentos, 

seringas, luvas, estetoscópio. Com o manuseio desses instrumentos, era possível que o seu 

medo e apreensão diminuíssem pela familiaridade que tinham com a brincadeira. Um fato nos 

chamou atenção durante a  pesquisa:  a  criança que chegava ali  e  conseguia montar  o seu 

pedagógica  no  hospital.  Essa  expressão  é  utilizada  pela  maioria  das  crianças  hospitalizadas  ao  fazerem 
referência a algum profissional da área da educação que tem contato.

21 Durante o projeto desenvolvido no HU que tinha como proposta o trabalho lúdico, era possível observar as 
interações realizadas entre as crianças a partir da proposta do brincar, tendo em vista que as crianças que 
chegavam encontravam-se apreensivas com o que aconteceria durante a hospitalização.
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quebra-cabeça  não  queria  desmontá-lo  durante  toda  a  atividade.  Atitudes  como  esta 

aconteciam com frequência  durante  a  construção  dos  jogos  de  montagem pelas  crianças. 

Quando estavam acompanhadas por algum responsável durante a brincadeira, faziam questão 

de manter a mesma posição do que construiu ao seu lado, sem desmontar. Isso servia como 

um meio de conseguir a sua segurança (LINDQUIST, 1993). Soma-se a isso a manutenção do 

desenvolvimento  emocional.  O  segundo  ponto  discutido  a  respeito  da  brinquedoteca  no 

hospital, traz em evidência a preservação da saúde emocional, como é possível constatar:

2º)  PRESERVAR SUA SAÚDE EMOCIONAL
Proporcionando-lhe oportunidades para brincar e encontrar outras crianças, 
parceiras dentro da situação pela qual  estão passando.  Acima de tudo,  as 
atividades lúdicas  devem servir  para manter a  autoconfiança e ajudá-la a 
superar essa adversidade (CUNHA, 2007, p. 95-96).

´

                                            

                                             Figura 1- Criança montando quebra-cabeça, 2008.

O brincar é um recurso utilizado a fim de preservar a saúde emocional da criança 

hospitalizada. Nesse aspecto, é possível perceber que a brincadeira incorpora a autoconfiança 

infantil pela expressão daquilo que traz como temática no momento em que brinca. 

No HU, esse mesmo sentimento de autoconfiança foi evidenciado na postagem dos 

trabalhos  realizados  no  mural  da  brinquedoteca  hospitalar  onde  as  crianças  levavam  os 

familiares que lhes faziam visitas e os médicos que lhes acompanhavam. Com isso, muitas 

crianças  – inconscientemente  – socializavam seus  sentimentos  com todos aqueles  que ali 

passavam  como  uma  estratégia  de  estabelecer  não  só  sua  autoconfiança,  como  também 
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demonstrar aquilo que sabia ou o que aprendeu durante a atividade no hospital. O terceiro 

ponto  que  destaca  a  importância  da  brinquedoteca  hospitalar  aponta  uma  questão  que 

relacionada com a continuidade da evolução da criança:

3º)  DAR  CONTINUIDADE  AO  PROCESSO  DE  ESTIMULAÇÃO  DE 
SEU DESENVOLVIMENTO
Uma internação prolongada é uma grande interrupção das atividades onde a 
criança processa o seu desenvolvimento, vive experiências e aprende. Para 
que ela não seja prejudicada, outras oportunidades de interação precisam ser  
proporcionadas dentro do hospital (CUNHA, 2007, p. 95-96).

                                                Figura 2 - Mural com as atividades realizadas no dia, 2008.

Durante a realização das atividades no projeto “Ludoterapia”, tínhamos como um dos 

objetivos  auxiliar  no processo de desenvolvimento e  aprendizagem da criança  que estava 

hospitalizada.  Dessa  maneira,  a  finalidade  de  jogos  e  brinquedos  era  estimular  o 

desenvolvimento  da  criança.  Além disso,  montávamos  atividades  pedagógicas de  modo a 

fazer  com  que  a  criança  desenvolvesse  sua  psicomotricidade,  coordenação  motora, 

lateralidade,  tendo  em  vista  que  alguns  equipamentos  próprios  do  hospital  dificultam  o 

manuseio  da  criança.  Dessa  maneira,  elaborávamos jogos  e  atividades  no cronograma de 

atendimento  destacando  o  benefício  para  o  desenvolvimento  da  criança,  como  pode  ser 

observado o planejamento de uma atividade em um dos trechos dos relatórios:

Título: Bandeirinhas
Objetivos: Incentivar o desenvolvimento motor, além de explicar as crianças 
o que é o São João já que é uma comemoração importante no estado de 
Sergipe.
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Materiais: Encartes, jornais ou revistas, cola, tesoura e barbante.
Desenvolvimento: Inicia-se a atividade contando uma breve discussão sobre 
o  São  João.  Terminada  a  discussão,  pede-se  aos  alunos  que  cortem  as 
bandeirinhas  de  acordo  com  o  modelo  e  colem  no  barbante,  depois  é 
pendurado perto do teto (ALVES; KOHN; ALMEIDA; MORAES, 2010, p. 
09). 

Diante  do exposto,  é  notável  a  realização de atividades,  pois  além de as  crianças 

escolherem aquilo que lhes interessava, a equipe do projeto via cumprida a finalidade no que 

se refere ao desenvolvimento infantil durante a hospitalização. Tais atividades favoreciam a 

estada  na  brinquedoteca  hospitalar  pelo  ambiente  acolhedor  que  proporcionavam  esses 

momentos de atividade. Além disso, a brinquedoteca hospitalar tem outra função:

4º) TORNAR O AMBIENTE AGRADÁVEL
Proporcionar condições para que a família e as pessoas que vão visitar a 
criança se encontrem com ela em um ambiente favorável, que não deprima 
nem aumente  a  condição  de  vítima  em que  a  criança  se  encontra:  nada 
deprime e assusta mais uma criança do que ser tratada como coitadinha. Um 
brinquedo ou um jogo podem facilitar o relacionamento, tornando-o mais 
alegre (CUNHA, 2007, p. 95-96).

Uma experiência vivenciada no decorrer do atendimento a crianças hospitalizadas no 

HU foi a empatia construída entre as crianças e os seus familiares acompanhantes. Pelo fato 

de a brinquedoteca hospitalar ser um espaço aberto, as crianças iam com seus responsáveis. 

Ali,  muitos pais e mães brincavam com seus filhos,  o que lhes proporcionava segurança. 

Algumas fotos apontam essa parceria:

      Figura 3- Atividade com a mãe, 2008.                             Figura 4 - Atividade com a mãe, 2008.

Percebíamos  que  muitos  desses  adultos  trabalhavam  o  dia  inteiro.  Com  a 

hospitalização do filho ou filha,  eles se liberavam do trabalho e tinham mais tempo para 
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acompanhá-los  na  rotina  hospitalar,  inclusive  na  hora  da  brincadeira.  Dessa  maneira,  a 

brinquedoteca além de tornar o ambiente agradável, proporcionava momentos de interação 

criança-família pela ausência de tempo de encontro que tinham dentro da normalidade do 

cotidiano.

Outra função da brinquedoteca hospitalar é a preparação da criança para retornar a sua 

casa. No nosso caso, tal preparação estava relacionada ao fator econômico do público que 

atendíamos, uma vez que a volta ao lar significava deixar de ter certos cuidados.

5º) PREPARAR A CRIANÇA PARA A VOLTA AO LAR
Se a permanência for longa, alguns vínculos podem ser rompidos e ela pode 
precisar de ajuda para se readaptar. Em certos casos, voltar pode ser pior do 
que ficar. No hospital, ela pode ter encontrado mais alimento e atenção do 
que em casa (CUNHA, 2007, p. 95-96). 

  

A  pesquisa  científica  e  investigativa  do  curso  é  uma  realidade  e  envolve  o 

comprometimento  social  em muitos  casos.  Prova disso foi  o  projeto  “Ludoterapia”.  Este, 

através do auxílio à aprendizagem e ao desenvolvimento da criança hospitalizada com um 

trabalho de continuidade de estímulos por meio do brincar, apresentava tal comprometimento.

O  processo  de  desenvolvimento  e  aprendizagem dessa  criança  é  consequência  de 

novos estímulos que lhe são apresentados, de modo que, a cada estágio do desenvolvimento, 

um novo desafio seja apresentado a fim de ser superado (GOULART, 2011). Caso a criança 

deixe  de  receber  esses  estímulos,  o  seu  desenvolvimento  pode  vir  a  atrofiar,  gerando 

problemas de aprendizagem entre outras consequências22.

Quando a criança passa um período hospitalizada e fica entregue ao ócio, a tendência é 

que  ela  desenvolva  pouco  suas  habilidades  psicomotora,  criativa,  social,  lógica  entre  as 

demais,  por  não  haver  atividades  que  estimulem  o  seu  desenvolvimento  integral.  Nesse 

contexto,  o  retorno ao lar  e,  consequentemente,  à  escola  chega a tornar-se constrangedor 

porque a criança que antes estava hospitalizada não consegue acompanhar o ritmo da classe 

na qual estava inserido. Causa que leva a criança ao desestímulo para a aprendizagem escolar, 

podendo repetir o ano ou abandonar a escola, como declara, Kohn et. al. (2010). 

É nesse contexto que o impacto social do projeto “Ludoterapia” apresentou grande 

relevância para o público hospitalizado. Soma-se a isso, a proposta lúdico pedagógica capaz 

22 A presença da psicologia do desenvolvimento,  embora oposta ao pensamento da Sociologia da Infância, 
encontra-se neste texto pela complementariedade que existe no modo de argumentação presente em cada 
linha. Mesmo havendo contradições encontradas na outra área, é necessário destacar a importância dessas 
duas áreas, com suas peculiaridades, para a composição teórica da infância.
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de auxiliar a criança no enfrentamento da sua doença.

A brinquedoteca hospitalar é um lugar que funciona como um refúgio da realidade 

vivenciada no hospital, tanto para a criança como para seus acompanhantes. A brinquedoteca 

visa o desenvolvimento global da criança e é um espaço para favorecer a brincadeira, onde as 

pessoas  podem se expressar  livremente.  Este  lugar  cria  um ambiente  mais  humanizado e 

auxilia  no  tratamento  da  criança  doente  porque  diminui  seu  sofrimento,  como  defende 

Macedo (2007). Além disso, esta tem como função preparar a criança para o seu retorno ao 

lar,  pois  com a  permanência  longa  no  hospital,  a  criança  pode  ter  criado  vínculos  lá  e 

precisará se readaptar a sua rotina. Visto que, em algumas situações, o retorno pode ser mais 

difícil do que a permanência quando se pensa em melhor alimentação e cuidados no hospital 

do que na própria casa (MALUF, 2004).

Por  essa  ótica,  as  atividades  ludopedagógicas  aparecem  como  uma  forma  de 

humanização dentro de um ambiente hostil para a criança, como é o hospital, pois abrange o 

respeito às crianças, através da escuta e do acolhimento, além de possibilitar o aprendizado 

contínuo  mesmo  no  ambiente  hospitalar  porque  cada  situação  nova  viabiliza  algum 

aprendizado. 

Com a brinquedoteca, a criança tende a aproximar-se da sua realidade como criança já 

que brincar é uma característica da infância. Nessa circunstância, o ato de brincar auxilia na 

evolução do tratamento. Isso se dá pelo fato dela fazer uso desse mecanismo para expressar 

seus sentimentos positivos e negativos. Com tal expressividade, é possível trabalhar com a 

criança a favor da sua melhora, fazendo-a conhecer sua patologia e o tratamento necessário 

para a sua recuperação. Desse modo, a criança também será protagonista no seu processo de 

cura (CUNHA, 2007; KRYMINICE; CUNHA, 2009).

Durante  a  hospitalização,  preservar  a  saúde emocional  desse  paciente  a  partir  dos 

encontros estabelecidos na brinquedoteca, favorece a socialização e o conhecimento do outro 

no mesmo estado que o seu. Ao perceber o sujeito hospitalizado em nível de igualdade, a 

criança tende a criar laços de companheirismo, pois irá passar por um processo terapêutico 

semelhante ao do seu colega (KOHN, 2010).

Os  laços  construídos  entre  essas  crianças  possibilitam  aproximações  que  geram 

confidências sobre a hospitalização. Isto se dá no sentido de ajudar o outro quando já fez 

determinado  tratamento.  A criança  que  recebe  os  conselhos  da  outra  tende  a  encarar  o 

tratamento com mais segurança. Fato proveniente do passo a passo explicado por alguém que 
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compartilha a mesma linguagem que a sua. Com a partilha de vivências e a construção de 

relacionamentos é possível fazer do hospital um ambiente menos agressivo.

Defendo que o trabalho na brinquedoteca hospitalar como um viés humanizador tem 

como empenho proporcionar sensibilidade. Esta que deve existir não só nas relações que se 

estabelecem,  mas  também na  harmonia  desse  espaço.  Fato  que  implica  numa  decoração 

acolhedora e aconchegante com o objetivo de provocar sensações de bem estar naquele que 

entra.

Em alguns casos, a brinquedoteca funciona também como uma sala onde as visitas são 

recebidas. Isto se dá pelo caráter menos agressivo dessa sala que oferece jogos e brinquedos 

para as crianças e seus acompanhantes.

Diante  do  exposto,  ao  conhecer  algumas  funções  da  brinquedoteca  hospitalar,  é 

notável a presença de funções específicas  para cada momento da hospitalização. Na chegada, 

quando as  crianças  estão apreensivas  com o novo ambiente,  durante o tratamento com o 

objetivo de enfrentamento da doença, e quando a criança se prepara para o retorno ao lar. 

Quanto à chegada, Moraes e Kohn (2009) explicam que “[...] com relação a cirurgia muitas 

crianças  com  seus  acompanhantes  chegam  a  brinquedoteca  tensas  e  ansiosas  com  o 

procedimento cirúrgico que há de ser feito. Nesse sentido percebemos que o brincar antes 

desse procedimento tem a função de uma terapia para a criança: a ludoterapia” (MORAES e 

KOHN, 2009, p. 05).

Durante a hospitalização, a brinquedoteca é o local que assegura à criança o direito de 

brincar. Onde existe a partilha dos brinquedos, jogos e atividades pedagógicas, estimulando a 

socialização e a culturalidade de cada criança.

Maluf (2004) expõe que a brinquedoteca hospitalar tem como finalidade a preparação 

para o retorno da criança ao lar. Porque com um período extenso de hospitalização, a criança 

se adapta à rotina hospitalar. Ou seja, a alimentação, horários, tratamento, e outros fatores 

acabam tornando-se familiares para a criança. Nesse sentido, é necessário que a criança passe 

por uma readaptação para a volta da sua rotina familiar, o que é uma função das atividades 

realizadas na brinquedoteca.

 O  trabalho  em  uma  brinquedoteca  é  de  extrema  relevância  para  o  público 

hospitalizado. No entanto, como em outras profissões, é necessário que a pessoa tenha um 

perfil, o qual se identifique com o trabalho e tenha uma formação relacionada com o ato de 

brincar. Nesse sentido, Maluf (2004) expressa seu posicionamento com relação ao trabalho na 
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brinquedoteca.

Para trabalhar numa brinquedoteca é necessário um profissional que, antes 
de tudo,  seja  um educador;  deve ter  em sua formação conhecimentos  de 
ordem psicológica,  sociológica,  pedagógica,  artística,  etc.  Enfim, deve ter 
aprofundado áreas do conhecimento que ampliaram sua visão do mundo, 
tornando-a mais clara e crítica em relação à criança, ao jogo e ao brinquedo; 
deve ser um profissional que tenha determinação, iniciativa, que saiba sorrir, 
cantar e, principalmente, que saiba e goste muito de brincar (MALUF, 2004, 
p. 65).

Por vezes, o ato de brincar é entendido por leigos nessa área como um divertimento 

infantil, um passa tempo e até um instrumento de aquietar a criança. Ao pensar desse modo, o 

brincar funciona como um lazer e só deve ser realizado nas horas vagas, quando já não se tem 

“o que fazer”.

É certo que o ato de brincar funciona para a criança também como um lazer porque 

provoca boas  sensações.  Contudo,  vai  muito  além desse  conceito  relacionado à  diversão, 

passatempo  e  ao  prazer.  O  brincar,  de  acordo  com  o  profissional  que  acompanha  a 

brinquedoteca, tem várias funções. Estas que não desprezam aquelas entendidas pelo senso 

comum, mas inserem um pensar científico nesse fazer infantil.

Segundo  Paula  e  Foltran  (2007)  o  brincar  proporciona  o  aprendizado  da  vida.  A 

criança que brinca está construindo o seu equilíbrio psíquico para a vida adulta, a partir da 

aquisição  de  valores  e  condutas  sociais  que  expressa  na  sua  brincadeira.  No  caso  da 

hospitalização, a criança faz uso do brincar  como uma ferramenta para expressar os seus 

sentimentos diante da realidade que está vivenciando.

O lúdico possibilita, a partir da interação da criança com o brinquedo, a construção de 

conceitos. Estes que podem proporcionar meios de combate a procedimentos  dolorosos, por 

vezes traumáticos, durante a hospitalização. Isso se dá pelo simbolismo infantil que a criança 

apresenta da sua realidade.

A brinquedoteca hospitalar deve ser vista, portanto, como o resultado de um trabalho 

com vistas à humanização. Esta que é criada a partir de iniciativas públicas com o objetivo de 

fomentar um serviço de qualidade em termos de formação e cuidado profissional à criança.

A pesquisa de programas, políticas públicas e direitos da criança durante o tempo em 

que ela passa hospitalizada apresentou o respaldo legal que esta atividade possui no contexto 

hospitalar.  Soma-se  a  isso  a  importância  para  o  desenvolvimento  integral  da  criança 

hospitalizada de modo a amenizar os riscos que lhe são expostos pela hospitalização.
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O trabalho com o pedagogo no hospital apresenta um novo caminho de atuação desse 

profissional.  Trabalhar  no  hospital  é  um  desafio  pelos  impasses  estabelecidos  ao  fazer 

pedagógico escolarizado. Para isso, o educador precisa ser conhecedor e ser capacitado para 

atuar nessa área, já que requer um conhecimento amplo em saúde.

À brinquedoteca hospitalar é atribuída a função terapêutica própria do trabalho que 

envolve  a  ludicidade  como  ferramenta  de  expressão  infantil,  de  desenvolvimento  e 

aprendizagem da  criança.  Portanto,  a  brinquedoteca  é  conhecida  como um dos  trabalhos 

resultantes das políticas de humanização que tem respaldo legal para ser implementada em 

todos os hospitais que atendem crianças e adolescentes.
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O brinquedo representa  a  ocupação maior  da  criança,  porém,  torna-se  um desafio  terapêutico  
quando  esta  criança  encontra-se  doente  e  hospitalizada,  porque,  mesmo  quando  uma  situação  
inesperada de doença obriga a criança a uma hospitalização, persiste a vontade e a necessidade de  
brincar, embora o lugar e as possibilidades estejam limitadas e as dificuldades ocasionadas pela  
doença produzam singularidades incomuns entre as crianças (SIKILERO; MORSELLI; DUARTE,  
1997, p. 60).
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3- EM BUSCA DA HUMANIZAÇÃO HOSPITALAR CENTRADA NO BRINCAR

Neste capítulo apresento a questão das potencialidades sociais da criança. Para tratar 

de tais potencialidades, discutirei a infância dentro de uma perspectiva sociológica por ser 

esta que identifica as potencialidades como uma forma de aprendizagem social. 

Devido  a  hospitalização,  muitas  vezes  o  adulto  desconhece  as  potencialidades  da 

criança.  A fim  de  identificar  a  criança  hospitalizada  como  ator  social,  destaco  situações 

vivenciadas por ela que repercutem na sua aprendizagem a partir da sua estada no hospital.  

A criança é conhecida como um sujeito ativo de seu desenvolvimento. Por vezes, os 

conceitos sobre a criança são modificados de acordo com cada olhar de investigação. Desse 

modo,  a  criança  é  vista  dentro  de  perspectivas  a  partir  de  determinadas  áreas  do 

conhecimento: a filosófica, a antropológica, a psicológica, a social, a biológica, a sociológica, 

a assistencialista (SARMENTO, 2002).

Sarmento (2002) argumenta que a partir de cada olhar para com a criança mediado 

pelo contexto sociocultural, será fomentada uma aprendizagem pela vida que a circunda, uma 

vez  que a  criança  é  um sujeito  ativo  de seu  desenvolvimento.  Situação conceituada pela 

Sociologia da Infância como categoria social. 

O conceito de infância como categoria social é discutido por Corsaro (2011, p. 15), 

tendo em vista que, no seu entendimento, “as crianças são agentes sociais, ativos e criativos, 

que  produzem  suas  próprias  e  exclusivas  culturas  infantis,  enquanto,  simultaneamente, 

contribuem para a produção das sociedades adultas”. Nesse sentido, o autor argumenta que a 

infância é um período em que as crianças constroem socialmente suas vidas de uma maneira 

estrutural. A partir dessa ideia é que o conceito de categoria social é discutida:

Quando nos referimos à infância como uma forma estrutural queremos dizer 
que  é  uma  categoria  ou  uma  parte  da  sociedade,  como classes  sociais  e 
grupos de idade. Nesse sentido, as crianças são membros ou operadores de 
suas infâncias. Para as próprias crianças, a infância é um período temporário.  
Por  outro  lado,  para  a  sociedade,  a  infância  é  uma  forma  estrutural 
permanente  ou  categoria  que  nunca  desaparece,  embora  seus  membros 
mudem continuamente e sua natureza e concepção variem historicamente. É 
um pouco difícil reconhecer a infância como uma forma estrutural porque 
tendemos a pensar nela exclusivamente como um período em que as crianças 
são preparadas para o ingresso na sociedade. Mas as crianças já são parte de 



69

uma  sociedade  desde  seu  nascimento,  assim  como  a  infância  é  parte 
integrante da sociedade (CORSARO, 2011, p. 15-16).

Estudar a criança por um único viés significa olhar apenas uma parte da criança, e não 

tudo o que ela representa. Por isso que muitos estudiosos da infância têm atentado para uma 

visão conectada com mais de uma área da ciência. A construção dessas pontes vem ampliando 

o caráter científico das pesquisas com crianças.

O estudo da Sociologia da Infância, embora ainda novo, tem elaborado conceitos sobre 

a infância, partindo do princípio que nutre a socialização do conhecimento com algumas áreas 

afins.  Isto  aponta  uma  formulação  de  conceitos  que  podem  ser  utilizados  não  só  pela 

Sociologia da Infância, mas também por outras áreas de pesquisa que compartilhem de um 

conhecimento aproximado (CORSARO, 2011).

Para estudar a infância, é imprescindível conhecer a formação histórica dessa categoria 

social que ora teve a criança vista como adulto em miniatura (ÁRIES, 1981) – realizando 

todas  as  atividades  desempenhadas  pelos  adultos  –,  ora   foi  colocada  no  “pedestal”  da 

passividade como receptora da educação (SARMENTO, 2002).

A criança, no decorrer da história da civilização, foi incorporada em diversos papéis 

sociais  de  acordo  com  um  marco  histórico.  Áries  (1981)  foi  um  dos  teóricos  que   se 

empenhou pelo tema da História  Social  da Criança,  iniciando suas pesquisas  referentes  à 

criança, partindo do século XVI quando a criança começou a ter espaço na sociedade.

O adulto em miniatura reconhecido na criança fora uma manifestação da vida social da 

criança quando ainda não haviam sido reconhecidas as divergências entre esta e  o adulto 

(ÁRIES,  1981).  Sendo assim,  o  termo “adulto  em miniatura”  era  destinado  à  criança  na 

medida em que esta reproduzia a vida do adulto. 

Tendo  por  base  a  ideia  do  “adulto  em  miniatura”,  fica  evidente  que  o  período 

correspondente à infância e tudo o que ela engloba era ocultado. Pensado dessa forma, as 

brincadeiras  e  atividades  próprias  da  infância  também não  eram identificadas  como  tais, 

embora existissem. Portanto, havia uma infância invisível (VASCONCELLOS; SARMENTO, 

2009).

Segundo Áries (1981), a infância começa a ganhar espaço na sociedade europeia da 

época diante do fenômeno da mortalidade infantil. Este que passou a ser considerado não só 

como um momento de perda,  mas também como um momento no qual  não haveria uma 
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“reposição” do objeto de perda que era a criança. 

A infância, nesse sentido, começou a ser exposta através da iconografia nas sepulturas, 

fazendo relação com o papel angelical da criança que ia a óbito como um anjo. Aos poucos, a 

criança começou a ser imersa na sociedade dentro daquilo que lhe era cabível em cada marco 

histórico. Uma característica da criança no decorrer da história da infância, contudo, foi o 

espaço de submissão a que era destinada. Sarmento (2005) critica tal postura teórica quando 

discute a questão da infância traçada pela negatividade, marcada pela ausência de voz para 

tomar decisões:

O que  não  pode  deixar  de  ser  anotado senão como um paradoxo,  como 
expressivo significado social, é que as distintas representações da infância se  
caracterizam especialmente pelos traços de negatividade, mais do que pela 
definição de conteúdos (biológicos ou simbólicos) específicos. A criança é 
considerada como o não-adulto e este olhar adultocêntrico sobre a infância 
registra  especialmente  a  ausência,  a  incompletude  ou  a  negação  das 
características de um ser humano 'completo'. A infância como a idade do  
não [grifo do autor] está inscrita desde o étimo da palavra latina que designa 
esta geração: in-fans [grifo do autor] – o que não fala (SARMENTO, 2005, 
p. 23). 

    

A imagem social da criança caracterizada pelo sujeito que não fala, ou seja, que não 

tem direito de expressão, marcou esse período da infância pela oposição ao papel da criança 

como ator social. Isto é, aquele sujeito que, imerso na sociedade, era passivo à sua construção.

A revolução  industrial,  assim  como  a  segunda  modernidade  foram  momentos  de 

relevância  histórica  que  fizeram  aproveitamento  da  infância  para  cobrir  as  necessidades 

mercadológicas do período. Com a revolução industrial, as crianças, assim como os adultos, 

eram trabalhadores nas fábricas. Somente no início do século XX foi que as crianças foram 

retiradas  das  fábricas  com  o  argumento  da  exploração  infantil.  Fato  que  condicionou  a 

reflexão de que “[...] as crianças foram consideradas como seres afastados da produção e do 

consumo e a infância investida da natureza da idade do não-trabalho (SARMENTO, 2005, p. 

24).

A segunda modernidade marcou a infância por um processo de adultização precoce e 

irreversível  decorrente  da  influência  da  mídia  com  a  expressão  de  modelos  violentos, 

erotizados, competitivos, entre outros. Diante de tal situação, a criança passou a habitar, mais 

uma vez, pela “idade da não infância” (SARMENTO, 2005) já que pertencia a uma idade na 

qual era precoce comportamentos como os citados anteriormente. 
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Embora  houvesse  traços  de  adultização  na  criança  provocados  pela  sociedade  de 

consumo, tendo em vista o lucro, foi possível destacar o encontro da criança com o seu papel 

social. Isto porque a vida em sociedade produziu uma determinada cultura que tem caminhado 

de acordo com a história de cada região. 

A infância,  pela  vida que circula  na sociedade,  é  também uma produtora cultural. 

Como  as  outras  culturas,  as  “culturas  da  infância”  caminham de  acordo  com  a  história 

(SARMENTO, 2002). Esta que é concebida por cada espaço em um tempo determinado.

A Sociologia da Infância, no processo reflexivo para elaboração dos seus conceitos, 

pelo olhar de Sarmento (2002), entende as “culturas da infância”23 como formas de aptidão 

sistematizadas  com as quais as  crianças constroem modos de significação do mundo e de 

ações intencionais. Estes que divergem dos modos de significação e ação adultos. 

O conceito de “culturas da infância” aponta que aquilo o que é produzido pela cultura 

infantil e resultado das relações de interdependência como outras culturas. Relações estas que 

envolvem as de gênero, classe e etnia. Por tal razão, é impossível padronizar somente um 

sistema que estruture os modos de significação e ação infantil quando se trata de diversas 

culturas infantis (SARMENTO, 2002).

Borba (2005), na sua tese, expressa a visão construída por ela acerca do conceito de 

“culturas infantis”,  levando em consideração a realidade de um grupo de crianças,  o qual 

constitui-se um grupo social capaz de produzir sua própria cultura:

As crianças  se  encontram em um mundo adulto estruturado por  relações 
materiais,  sociais,  emocionais  e  cognitivas  que  organizam  suas  vidas 
cotidianas  e  suas  relações  com o mundo.  É nesse contexto que  elas  vão 
constituindo suas identidades como crianças e como membros de um grupo 
social,  porém,  não  devem ser  vistas  como  sujeitos  passivos  que  apenas 
incorporam a  cultura  adulta  que  lhes  é  imposta,  mas  como sujeitos  que, 
interagindo com esse mundo, criam formas próprias de compreensão e de 
ação. Esse contexto não apenas constrange suas ações, mas também lhes traz 
novas possibilidades (BORBA, 2005, p. 51).

De  acordo  com  o  olhar  de  Borba  (2005),  as  culturas  infantis  não  são  apenas 

constituídas a partir das interações sociais das crianças entre elas. Mas, sim, através de outros 

fatores como as relações materiais, sociais, emocionais e cognitivas contextualizadas pelas 

suas  rotinas  e  relacionadas  com  o  mundo  adulto.  Desse  modo,  Borba  (2005)  destaca  o 

conceito de “culturas infantis” pelo movimento de construção, de protagonismo das crianças 

23 O conceito original idealizado por Corsaro (2011) é denominado “culturas de pares”. 
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frente ao meio em que vivem.

Partilhando os mesmos espaços e tempos, e o mesmo ordenamento social 
institucional,  as crianças vão criando conjuntamente estratégias para lidar 
com a complexidade dos valores, conhecimentos, hábitos, artefatos que lhes 
são  impostos  e,  dessa  forma,  criam e  partilham com seus  pares  formas 
próprias  de  compreensão  e  de  ação  sobre  o  mundo.  Cria-se  assim  um 
sentimento de pertencimento a um grupo- o das crianças- e a um mundo 
social e cultural por elas agenciado nas relações entre si (BORBA, 2005, p. 
52).

 

A linha de pensamento organizada por Borba (2005) indica a formação de uma cultura 

pelas  crianças  através  das  suas  relações  com  o  mundo,  sejam  elas  sociais,  materiais, 

cognitivas, sociais. Esse modo de pensar proposto por Borba (2005) marca um encontro com 

o entendimento  de  Corsaro  (2011),  autor  do  conceito,  a  respeito  das  “culturas  de  pares” 

quando explica como deve ser o contexto infantil para evidenciar tal conceito:

Aqui, quero salientar que a produção infantil de culturas de pares não é uma 
questão  de  simples  imitação  ou  apropriação  direta  do  mundo  adulto.  As 
crianças se apropriam criativamente de informações do mundo adulto para 
produzir suas próprias culturas de pares. Tal apropriação é criativa no sentido 
de  que  se  estende  ou  desenvolve  as  culturas  de  pares;  as  crianças 
transformam  as  informações  do  mundo  adulto  a  fim  de  responder  às 
preocupações de seu mundo. Dessa forma, contribuem simultaneamente para 
a produção da cultura adulta. Assim, as culturas de pares infantis têm uma 
autonomia  que  as  tornam  dignas  de  documentação  e  estudo  por  si 
(CORSARO, 2011, p.53). 

 

De acordo com o olhar de Corsaro (2005), as culturas de pares são constituídas como 

uma forma de pesquisa séria que leva em consideração alguns aspectos para serem aceitas 

como tal. Um ponto relevante é a apropriação criativa da criança que transforma a situação 

para responder seus anseios, produzindo a sua própria cultura de pares (CORSARO, 2009, 

2011). “Defino cultura de pares como um conjunto estável de atividades ou rotinas, artefatos, 

valores e interesses que as crianças produzem e compartilham na interação com seus pares” 

(CORSARO, 2009, p. 32)

As culturas da infância são evidenciadas pelo seu papel sociológico que permite olhar 

a  criança  não  somente  como uma tábula  rasa.  A construção  do  conceito  de  uma cultura 

construída  pelo  olhar  da  criança  e  pelas  suas  ações  com outros  pares,  principalmente,  o 

cotidiano, traça o percurso desse indivíduo no conhecimento do mundo como ator social. 
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As  culturas  da  infância  são  tão  antigas  quanto  a  infância.  Resultam do 
processo  social  de  construção  da  infância,  coevo  da  modernidade.  A 
diferença  geracional  é,  assim,  historicamente  construída,  com  efeitos  na 
evolução do estatuto social e das representações sociais sobre as crianças. Ao 
dizer  isto,  recusamos  uma  concepção  ontogénica  das  culturas  infantis  e 
afastamo-nos de uma perspectiva que 'naturaliza'  os modos de percepção, 
representação e  significação do mundo pelas  crianças,  gerado a  partir  de 
características desenvolvimentistas específicas e realizadas no vazio social.  
Ao invés, as culturas da infância, sendo socialmente produzidas, constituem-
se historicamente e são alteradas pelo processo histórico de recomposição 
das  condições  sociais  em  que  vivem  as  crianças  e  que  regem  as 
possibilidades das interações das crianças, entre si e com os outros membros 
da sociedade.  As culturas da infância  transportam as  marcas  dos tempos, 
exprimem a  sociedade  nas  suas  contradições,  nos  seus  estratos  e  na  sua 
complexidade (SARMENTO, 2005, p. 04).

A discussão sobre as culturas da infância é fecunda para a sociedade à medida que 

contribui na ressignificação do contexto social pela criança. Nessa oportunidade, a produção 

cultural pela infância ocorre de acordo com o caminhar da história e da evolução da sociedade 

a qual pertence. Fato que determina características da cultura local de acordo com o período 

histórico. 

 Como as culturas da infância são modificadas pela realidade social que envolve um 

tempo e um espaço, é notável a conclusão de que tais culturas estão sempre em processo de 

mudança. O que é argumentado por Sarmento (2002) como uma recomposição das posições 

sociais.  Dessa  maneira,  as  culturas  da  infância  têm  significativo  papel  na  expressão  da 

sociedade pelo olhar da criança.

É válido ressaltar que a produção cultural que constitui o conceito de “culturas da 

infância”, “culturas infantis” ou “culturas de pares” é compreendida pelas interações entre as 

crianças,  pelas  interações  destas  com os  adultos  e  destas  com o  mundo.  Partindo  desse 

princípio  de  interação  social  é  que  os  autores  que  pensaram  tal  conceito  preveem  a 

constituição deste sob formas culturais autônomas.

Estudos  de  interações  criança-criança,  todavia,  até  há bem pouco tempo, 
baseavam-se em uma visão de criança como um ser 'incompleto e incapaz', 
cabendo  ao  adulto  socializá-la  na  cultura.  Pouco se  enfatizava  a  criança 
como  um  sujeito  ativo  e  competente  na  produção  de  significados  e 
conhecimentos com seus pares, através das interações com eles estabelecidas 
(PAULA; OLIVEIRA, 2012, p. 96).

Diferente daquilo que é pensado sobre a posição social passiva da criança quanto a 
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aspectos sociais contemporâneos, é perceptível uma recepção criativa, crítica e interpretativa 

destas. Fato que contrapõe a visão adultocêntrica na qual as crianças são meras receptoras e,  

consequentemente, reprodutoras daquilo que veem. Ou seja, as crianças não são receptoras 

passivas.  Pelo  contrário:  percebem,  interpretam e  recontextualizam determinada  situação, 

tendo  por  base  seus  modos  de  percepção,  representação  e  significação  do  mundo 

(SARMENTO, 2002).

A ação sociológica na pesquisa da infância percorre diversos espaços onde a criança 

está imersa. É notável, todavia, que as culturas da infância são pouco observadas em espaço 

de ensino formais.  Para investigar a  infância é muito importante conhecer o cotidiano da 

criança de modo a detectar a sua construção cultural. 

Os espaços de ensino  formais  tiveram um papel  histórico na construção social  da 

infância, criando estruturas passivas para a categoria geracional estudada. Em contrapartida, 

na  visão  de  Sarmento  (2002),  os  espaços  informais,  distantes  de  um modelo  de  projeto 

educacional, possibilitam o convívio com essas crianças a fim de atribuir-lhes a autoria de 

gerar as culturas da infância. Assim, 

as culturas da infância são, em síntese, resultantes da convergência desigual 
de factores que se localizam, numa primeira instância, nas relações sociais 
globalmente consideradas e,  numa segunda instância,  nas relações inter  e 
intrageracionais.  Esta  convergência  ocorre  na  acção  concreta  de  cada 
criança,  nas  condições  sociais  (estruturais  e  simbólicas)  que  produzem a 
possibilidade da sua constituição como sujeito e actor social. Este processo é 
criativo tanto quanto reprodutivo (SARMENTO, 2002, p. 08).

Corsaro  (2009,  2011)  discorda  de  tal  afirmação  de  Sarmento  (2002)  pelo  fato  de 

desenvolver suas pesquisas de campo durante os recreios ou momentos de brincadeira em 

espaços escolares. Em Módena e Bolonha, Itália, sua pesquisa foi realizada com crianças que 

frequentavam a  escola  e  tinham de  três  a  seis  anos.  Nos  Estados  Unidos,  sua  pesquisa 

envolveu  crianças  de  três,  quatro  e  cinco  anos  que  frequentavam creches  ou  pré-escola, 

levando em consideração o sistema de ensino de cada país. O mesmo acontece com Ramos 

(2012), Paula (2012) e Oliveira (2012), dentre outros pesquisadores, que coletam seus dados 

em escolas.

Diante  dessas  afirmações,  as  “culturas  da  infância”  são  identificadas  a  partir  das 

relações  sociais.  O  que  traz  à  tona  o  olhar  infantil  pela  sua  própria  ação  que  parte  da 

autonomia designada à criança nas suas tarefas. Nesse contexto, a criança tem um papel de 
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interlocutor cultural, quando deixa de ocupar sua antiga característica de sujeito passivo na 

inserção do mundo social. Assim, passa não somente a construir sua própria cultura, como 

também  se  torna  um  contribuinte  para  a  produção  do  mundo  dos  adultos  (MÜLLER; 

CARVALHO, 2009). 

As  interações  sociais  são  configuradas  como  uma  reprodução.  Nos  estudos  da 

Sociologia da Infância, a reprodução realizada pela criança é conceituada por “reprodução 

interpretativa”, como explica seu conceito (CORSARO, 2011):

O termo interpretativa captura os aspectos inovadores da participação das 
crianças na sociedade, indicando o fato de que as crianças criam e participam 
de suas culturas de pares singulares por meio de apropriação de informações 
do mundo adulto de forma a atender os seus interesses próprios enquanto 
crianças.  O  termo  reprodução  significa  que  as  crianças  não  apenas 
internalizam a  cultura,  mas  contribuem ativamente  para  a  produção  e  a 
mudança cultural. Significa também que as crianças são circunscritas pela 
reprodução  cultural.  Isto  é,  crianças  e  suas  infâncias  são  afetadas  pelas 
sociedades e culturas das quais são membros (CORSARO, 2009, p. 31).  

A “reprodução interpretativa” é entendida por Corsaro como uma abordagem contrária 

àquelas que estruturavam a socialização das crianças como preparação para serem imersas no 

mundo adulto. Assim, para a abordagem tradicional, bastava apenas adquirir habilidades e 

conhecimentos  por  meio da  cópia,  imitação e reprodução.  Em oposição  a tal  abordagem, 

Corsaro (1992) pensa em um outro olhar a respeito da criança e das suas relações com os 

mundos  sociais  dos  adultos.  Nesse  contexto,  defende  a  possibilidade  de  as  crianças  se 

constituírem interlocutores culturais. Ou seja, na relação com os mundos sociais adultos, as 

crianças  constroem  suas  próprias  culturas  e  ajudam  a  construir  também  a  dos  adultos 

(BARBOSA, 2009). 

Pedrosa e Santos (2009) com o objetivo de aprofundar e discutir sobre o conceito de 

“reprodução interpretativa” a partir da perspectiva do pensamento de Corsaro, apontam como 

tal conceito é apropriado pelas crianças. Nesse contexto, indicam como é o comportamento 

infantil  de  acordo  com tal  conceito:  “Para  atingirem os  seus  propósitos  de  brincar,  elas 

selecionam parte do que apreendem, reproduzem interpretativamente por meio de suas ações, 

mas  vão  além  disso  e  criam  novos  procedimentos,  regras  e  informações  que  alçam  de 

situações particulares” (PEDROSA; SANTOS, 2009, p. 53). 

A partir desse entendimento, é possível observar que a reprodução interpretativa parte 

de  alguns  conceitos.  A ideia  do  conceito  de  reprodução  é  alargada  da  “conservação”  e 



76

“continuidade da estrutura social” – pensando que as crianças estariam envolvidas em espaços 

de reprodução social  – para a reprodução dos mundos sociais  dos adultos pelas crianças. 

Nesse sentido, a reprodução estaria abrangendo o âmbito estrutural e geracional intrínsecos no 

mundo social (SARMENTO, 2002). 

A reprodução entendida no conceito da “reprodução interpretativa” diverge da ideia 

original  deste  termo quanto a  passividade.  Dessa  forma,  a  interação das  crianças  com os 

adultos  gera  uma  reprodução  social  mútua  na  qual  não  só  os  adultos  intervêm junto  às 

crianças,  como também estas  intervêm junto  aos  adultos.  Assim é  que Sarmento,  discute 

acerca da reprodução interpretativa de Corsaro (1997):

As  crianças,  na  sua  interacção  com  os  adultos,  recebem  continuamente 
estímulos  para  a  integração  social,  sob  a  forma  de  crenças,  valores, 
conhecimentos,  disposições  e  pautas  de  conduta,  que,  ao invés  de serem 
passivamente  incorporados  em  saberes,  comportamentos  e  atitudes,  são 
transformados,  gerando  juízos,  interpretações  e  condutas  infantis  que 
contribuem para  configuração  e  transformação  das  formas  sociais.  Deste 
modo, não são apenas os adultos que intervêm junto das crianças, mas as 
crianças  também intervêm  juntos  dos  adultos.  As  crianças  não  recebem 
apenas uma cultura constituída que lhes atribuiu um lugar e papeis sociais,  
mas  operam  transformações  nessa  cultura,  seja  sob  a  forma  como  a 
interpretam e integram, seja nos efeitos que nela produzem, a partir das suas 
próprias práticas (SARMENTO, 2005, p.20-21).  

A criança pensada na teoria da Sociologia da Infância é apresentada com um novo 

perfil diante do seu papel social. Dentro dessa discussão, ela deixa a sua condição passiva e 

incorpora um arsenal de conhecimentos que lhes possibilitam ser participante da sociedade. 

Desse  modo,  a  interação  proposta  entre  criança-adulto  e  adulto-criança  promove  uma 

reprodução interpretativa pela criança gerada por uma reprodução social. Vale ressaltar que, 

nas interações entre crianças haverá o resultado da reprodução cultural infantil, as “culturas de 

pares”. No caso dos adultos, a relação entre eles também possibilitará uma reprodução social 

específica para a sua geração.

O papel da criança para a reprodução social faz dela uma autora social. Status que a 

promove como transformadora de cultura. Isto se dá pelo direito que tem como autora social 

de interpretar, integrar e produzir a própria cultura pelas suas práticas (SARMENTO, 2005). 

A análise do conceito combinado à reprodução viabiliza um melhor entendimento das 

palavras que formam um só conceito: reprodução interpretativa. A palavra “interpretativa” é 

conceituada no sentido de uma ação – a reprodução – está em continuidade, em processo. Isto 
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porque as ações humanas são designadas como tais.

Para que a criança intervenha na cultura de sua sociedade, é necessário que ela possa 

introduzir-se na cultura, ressignificá-la e produzir novas atitudes de acordo com aquilo que 

percebeu ao seu modo, à forma de pensar infantil pela “cultura de pares”. 

Alguns estudos que discutem a Sociologia da Infância com base na teoria de Corsaro 

(1997) interpretam os conceitos de “reprodução” e “interpretativa” separados, uma vez que 

são decorrentes de conceitos já constituídos. Assim é que explicam os dois conceitos no viés 

da Sociologia da Infância:

Caracteriza-se  como  interpretativa  porque  é  um processo  de  apropriação 
criativa que a criança pequena efetua do mundo adulto de forma a atender 
aos seus interesses próprios enquanto grupo de pares.  E é reprodução no 
sentido de que as crianças não apenas internalizam a sociedade e a cultura,  
mas contribuem ativamente para a produção e a mudança cultural.  Neste  
sentido,  ele  opõe  o  conceito  de  reprodução  ao  de  linearidade  no  que 
concerne ao desenvolvimento. A ênfase na reprodução também implica que 
as  crianças  são,  pela sua participação efetiva na sociedade,  constrangidas 
pela estrutura social existente e pela reprodução social  (SPERB, 2009,  p. 
71). 

Nesse  sentido,  é  notável  a  ascensão  social  do  papel  da  infância  pelo  conceito  de 

reprodução interpretativa. Com a discussão acerca dos conceitos base para pensar a criança 

como um ator  social  a  partir  da  perspectiva sociológica,  existe  o  empenho de apresentar 

algumas  características  das  potencialidades  sociais  das  crianças  com  a  perspectiva 

humanizadora do brincar no hospital. Estes que participam da construção de significados que 

permitem a formação do ator social infantil com base no ato de brincar pensado a partir do 

conceito de reprodução interpretativa.

3.1- O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA PELO BRINCAR 

Mesmo diante de um modelo de infância caracterizado pela passividade e imitação dos 

modelos adultos, a brincadeira sempre fez parte do itinerário da criança. Até  mesmo quando 

se chega a velhice, o homem continua lúdico, como defendem Sarmento (2005) e Del Priore 

(2010).

As teorias clássicas que se propuseram a estudar a brincadeira, surgiram entre o século 

XIX e início do século XX. Nesse período, a brincadeira na cultura ocidental era tida como 
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algo reservado apenas às crianças, não merecendo a atenção dos adultos. Nesse sentido, a 

referência que tinham das brincadeiras estava embasada historicamente na Grécia Antiga sem 

sofrer modificações até o Iluminismo (JARVIS; et. al., 2011).   

Algumas teorias24 do período relatado serviram como base para o desenvolvimento do 

estudo da aprendizagem infantil pelo brincar. Pela teoria da regulação de energia, as crianças 

brincavam para gastar ou recuperar suas energias. Ou seja, o brincar estava associado a um 

entretenimento no qual a criança que estava cansada, reporia suas energias e aquela que não 

estava cansada gastaria suas energias com a mesma atividade (JARVIS; et. al., 2011).

A teoria da regulação foi pensada, no século XVIII, pelo filósofo alemão Friedrich 

Schiller que teve como referência Aristóteles com o seu conceito de catarse25. Daí a ideia de 

produção de alívio no ato da brincadeira (JARVIS; et. al., 2011).

A teoria da prática, conhecida também como teoria do pré-exercício, foi formulada no 

século  XIX por  Karl  Gross.  Este,  diferente  dos  filósofos,  criou  sua  teoria  com base  em 

experiências,  defendendo  o  brincar  como  uma  preparação  para  a  vida  adulta.  Fato  que 

também estimula a brincadeira nos dias de hoje:

Teoria proposta por Karl Groos (1886-1901), que baseou a sua teoria em 
observações práticas  em vez das  especulações  filosóficas  utilizadas  pelos 
antecessores de teorias sobre a brincadeira. Groos propôs que animais jovens 
e crianças aprendiam durante a brincadeira, praticando as habilidades que 
necessitavam desenvolver para vida adulta (JARVIS; et. al., 2011, p.29-30).

Na concepção de Gross, a brincadeira foi pensada dentro de uma taxonomia. Esta que 

é dividida em três tipos: a brincadeira experimental (aquela que tem por finalidade trabalhar 

regras), a brincadeira socioeconômica (associada ao contexto de perseguição e luta)  e os 

jogos sociais e familiares (brincadeiras conhecidas pelo simbolismo infantil,  faz de conta) 

(JARVIS; et. al., 2011).

Ainda entre o século XIX e o XX surge a teoria psicanalítica de Sigmund Freud. A 

defesa desta teoria apoia-se na importância da brincadeira para o desenvolvimento emocional 

da criança. Freud também utilizou na sua teoria o conceito de catarse, acreditando que, pela 

brincadeira, as crianças teriam a capacidade de eliminar sentimentos negativos associados a 

momentos traumáticos de suas vidas (JARVIS; et. al.,  2011).

24 Neste  texto,  apenas  algumas  teorias  foram  rapidamente  apresentadas,  em  virtude  de  interpretações  e 
conclusões diferentes daquilo que seria esperado.

25 O conceito de catarse é entendido como um método da psicanálise que tem por função eliminar traumas 
através de uma rememorização de fatos que acontecem no passado associados aos traumas.
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A filha de Freud, Anna desenvolveu subsequentemente a terapia através da 
brincadeira em meados do século XX. A terapia através da brincadeira pode 
ser  usada  para  ajudar  as  crianças  que  tiveram  experiências  traumáticas, 
partindo as lembranças em segmentos menores e encorajando as crianças a 
'jogar'  como os  sentimentos  perturbadores,  oferecendo uma  variedade  de 
experiências,  oferecendo  a  brincadeira  para  esse  propósito  (JARVIS; 
BROCK; BROWN, 2011, p. 30).

  

A terapia  desenvolvida  por  Anna  Freud  foi  imprescindível  para  o  tratamento  das 

crianças   que  vivenciaram a  Segunda  Guerra  Mundial.  Por  meio  da  brincadeira,  muitas 

crianças foram restabelecidas dos traumas provocados pela violência nazista daquele período 

histórico (JARVIS; et. al., 2011).  

No  século  XX,  foi  desenvolvida  a  teoria  da  modulação  de  interesse.  Nesta,  a 

brincadeira era entendida como um mecanismo para aumentar a estimulação e o nível de 

interesse da criança. Segundo Ellis, um dos teóricos, as crianças criam seus interesses a partir 

das ações que desenvolvem no seu ambiente. Assim, traz à tona pontos de contraposição que 

demonstram a importância da brincadeira quando está diante do tédio contra “uma potencial 

superestimulação na infância” (JARVIS; et. al., 2011, p. 32).

Existe,  todavia,  uma preocupação no que diz respeito  ao estímulo da criança pelo 

adulto, uma vez que tal estímulo determina as atividades deste. O que proporciona barreiras 

para a construção de uma prática independente que provoque o interesse das crianças. 

A teoria da brincadeira metacomunicativa surge entre meados e fim do século XX. 

Nela, Gregory Bateson evidencia a importância da brincadeira de faz de conta pelo fato de 

que a criança aprende pela representação e interpretação de um papel relacionado à realidade:

Bateson afirma que durante as brincadeiras simuladas as crianças aprendem 
a  operar  em  dois  níveis  diferentes,  ou  seja,  nas  cenas  que  elas  estão 
representando,  enquanto  mantém sua  experiência  no  mundo real.  Garvey 
(1977)  propôs  o  termo  'quebrar  o  quadro'  para  o  que  as  crianças  fazem 
quando problemas ou desentendimentos surgem e elas têm que interromper a 
fantasia para resolver a situação e então voltar ao cenário do faz de conta. 
Isso  indica  que  as  crianças  não  somente  aprendem  sobre  o  papel,  mas 
também sobre o conceito de interpretar um papel e como isso se relaciona 
com a realidade (JARVIS; et. al., 2011, p. 33).

 

Vale perceber o quanto a ação de brincar se assemelha como algo simples porque 

cotidiano  e  realizado  por  crianças.  Contudo,  ao  analisar  a  prática  da  brincadeira  numa 

perspectiva sociológica, é notória a complexidade que tal assunto comporta.
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Diante de tal afirmação é que na análise dos textos realizados nas brincadeiras, dentro 

da  teoria  metacomunicativa,  tem  sido  constatado  que  durante  a  brincadeira  as  crianças 

expressam  suas  experiências  verdadeiras.  Soma-se  a  isso,  a  aquisição  de  mais  uma 

funcionalidade da brincadeira de faz de conta: a produção de um adulto com uma autoimagem 

social e cultural (JARVIS; BROCK; BROWN, 2011).

Por  fim,  as teorias do desenvolvimento cognitivo.  Estas  que auxiliam o estudo da 

Sociologia da Infância têm como proposta utilizar a brincadeira como parte vital da criança, a 

fim de que ela possa construir um conjunto de representações mentais relacionadas ao mundo 

que a circunda (JARVIS; et. al., 2011).

“A brincadeira é uma experiência flexível e autodirecionada, que serve tanto para as 

necessidades de uma criança individualmente como para a sociedade futura na qual ela viverá 

na vida adulta” (JARVIS; et.  al.,  2011, p. 25).  Na atualidade,  o ato de brincar é também 

utilizado por outro viés: como uma ferramenta infantil com a finalidade de ler, interpretar e 

ressignificar  o mundo a sua volta.  Nesse contexto,  busca contribuir  para a  construção do 

conceito de “reprodução interpretativa” na medida em que auxilia a produção das “culturas 

infantis”.

O brincar para a criança possui várias dimensões. Diferente da posição que ocupa pelo 

olhar adulto como um lazer, o exercício proposto na brincadeira proporciona estímulos para 

os diversos setores do desenvolvimento infantil. A brincadeira ou o jogo também faz parte do 

mundo adulto, entretanto para cada grupo geracional tem uma função específica. 

Brincar não é, portanto, exclusivo das crianças, é próprio do homem e uma 
das suas actividades sociais mais significativas. Uma diferença importante, 
porém, é que as crianças brincam, continua e devotamente e, ao contrário 
dos adultos, entre brincar e fazer coisas sérias (entre o ócio e o negócio ou o 
lazer e o trabalho) não fazem distinção, sendo o brincar muito do que as 
crianças fazem de mais sério (SARMENTO, 2002).

   

O ato de brincar para a criança, entendido como algo sério, permite que explore suas 

potencialidades.  Lindquist  (1993) compara o ato de brincar da criança com o trabalho do 

adulto,  levando em consideração  o  fato  de  que assim como para  o  adulto  o  trabalho  dá 

dignidade, para a criança existe esse mesmo tipo de sentimento no ato de brincar. Este que 

possui um significado específico pelo conceito de “reprodução interpretativa”.

Não importa a idade, o sexo, o meio social, o contexto cultural. Cada criança tem a 

capacidade de fazer  a sua leitura de mundo independente de onde viva e do que faça.  A 
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imaginação infantil é capaz de aproveitar objetos sem significado, criando e recriando sua 

realidade pela capacidade imaginativa que possui nessa fase (PEDROSA; OLIVEIRA, 2012).

A criança que brinca faz uso de diferentes materiais para construir a sua brincadeira de 

acordo  com  seus  interesses  e  motivações  (PEDROSA,  2002).  Desse  modo,  o  jogo  ou 

brincadeira,  por  meio  da  experiência  infantil,  funciona  como  construtor  imaginário  dos 

contextos da vida cultural. 

Entre as crianças que brincam com uma Barbie, ou que chutam um crânio 
humano, ou que empunham uma Kalashnikov de plástico, ou que jogam ao 
berlinde,  ou  lançam o  peão,  ou  brincam às  casinhas,  ou  se  divertem na 
consola ou no écran do computador há todo um mundo de diferenças: de 
condição  social,  de  contexto,  de  valores,  de  referências  simbólicas,  de 
expectativas  e  possibilidades.  Mas  há  também  um  elemento  comum:  a 
experiência das  situações mais  extremas através  do jogo e da construção 
imaginária  de contextos  de vida.  O imaginário infantil  constitui  uma das 
mais estudadas características das formas específicas de relação das crianças 
com o mundo (SARMENTO, 2002, p. 02).

 

A aprendizagem da criança parte da aquisição do conhecimento no seu cotidiano. A 

relação  da  criança  com  o  mundo  destacada  anteriormente  permite  a  formação  do  seu 

imaginário  no  sentido  de  acolher  ou  não as  informações  que ela  observa e  percebe pela 

sociedade  ao  seu  redor.  De  acordo  com a  opção  de  acolhimento  da  criança,  ela  poderá 

modificar sua interpretação, ressignificando um momento visto ou vivido por ela.

A ressignificação social produzida pela criança acontece através da brincadeira que 

possibilita a expressão da criança diante daquilo que viu, ouviu ou viveu. O resultado dessa 

ressignificação é o enquadramento dos olhares da criança nas “culturas de pares”.  Estas que 

traduzem  as  potencialidades  sociais  das  crianças,  inclusive  a  capacidade  de 

(re)produzir/interpretar manifestações culturais mais amplas.

As culturas de pares acontecem pela produção social de um grupo infantil. Isto é, para 

que haja a produção da cultura infantil é necessário que as crianças, na coletividade, exerçam 

o papel de produtoras da sua cultura.

As  atividades  realizadas  pelas  crianças  são  marcadas  pela  ação  coletiva  para  a 

formação  de  sua  cultura.  Tal  afirmação  acontece  pelo  fato  de  que  no  coletivo  existe  a 

aprendizagem cultural pelas relações (MÜLLER; CARVALHO, 2009).

As relações infantis  ocorrem, predominantemente,  durante a brincadeira.  Estas que 

acontecem no cotidiano da criança com objetivos variados. Pois, pela brincadeira a criança é 
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capaz  de  se  desenvolver  (JARVIS;  et.  al.,  2011),  socializar-se  (KISHIMOTO,  2002; 

CORSARO, 2009, 2011), reproduzir o contexto social na qual interage (CORSARO, 2009, 

2011; SARMENTO, 2002; SANTOS; PEDROSA, 2009), aliviar suas tensões (JARVIS; et. 

al., 2011) e enfrentar situações difíceis pelas quais esteja passando (LINDQUIST, 1993). 

A  brincadeira  realizada  pelas  crianças  nunca  é  desenvolvida  entre  elas  com 

intencionalidade para aprender, como, por vezes, tais atividades são inseridas no pensamento 

dos  adultos.  No entanto,  é  por meio da brincadeira  que as  crianças  reproduzem as ações 

sociais expostas à sua realidade. Dessa maneira, é possível identificar na brincadeira como a 

criança constrói a cultura infantil (SARMENTO, 2002; CORSARO, 2009, 2011).

Sem dúvida, o ato de brincar mescla objetivos diferentes que consolidam a formação 

da  criança.  Mesmo  porque  a  brincadeira  impulsiona  o  desenvolvimento  das  crianças 

(JARVIS; et. al., 2011; RAMOS; ROSA, 2012).

A construção da capacidade de simbolizar se desenvolve na infância. Esta que, no meu 

pensamento, é um fator contribuinte para a reprodução social infantil que acontece a partir da 

brincadeira.

Diante dessa função, a criança se relaciona socialmente através da partilha de modos 

de viver produzidos durante a brincadeira. Durante esta atividade a criança se reconhece como 

sujeito de uma cultura, a qual se identificará, certificando-se do seu grupo social no momento 

em que brinca (SARMENTO, 2002; BORBA, 2005; CORSARO, 2011). 

A atividade própria do brincar, no processo de reconhecimento de um grupo social 

pela criança, possibilita criar uma cultura de pares pela reprodução interpretativa delas. As 

atitudes desse processo, por sua naturalidade, são apresentadas de maneira criativa a fim de 

não funcionar apenas como um caminho de socialização infantil. 

  A ressignificação dada pelas crianças àquilo que presenciam diante das condutas 

sociais é de suma importância para o estudo desse ramo da Sociologia. Tal fato está associado 

à pesquisa sociológica que busca entender os olhares das crianças diante do contexto que as 

cerca. Por isso que, nesta perspectiva, as crianças são vistas como autoras sociais, a partir de 

novas significações que dão para acontecimentos e papéis sociais observados por elas. O que 

é possível acontecer quando as mesmas brincam:

A criança  assume  em  suas  brincadeiras  e  condutas  os  papéis/posições 
daqueles  com  quem  interage  em  seu  grupo  social,  aprendendo  e 
reproduzindo  condutas,  linguagens,  rotinas,  hábitos,  costumes  e  valores 
próprios dessa cultura. Essa imersão na cultura e no grupo social favorece 
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sua  inserção  no  grupo  de  crianças  que  a  acolhe  e  a  reconhece  como 
pertencendo a ele. Ao mesmo tempo, tal imersão possibilita a transformação 
cultural da brincadeira pela ação criativa da criança ao responder ao aqui-e-
agora das situações criadas com seus parceiros. Com isso, em sua vertente 
interpretativa,  a  brincadeira  de  faz  de  conta  ultrapassa  a  função  de 
socialização que é atribuída à brincadeira infantil, apresentando um caráter 
inovador  na própria  cultura  do grupo de  crianças,  além de  permitir  uma 
apropriação e elaboração de diferentes significados por elas (ROSSETTI-
FERREIRA; OLIVEIRA, 2009, p. 65).

 

Com isso, as crianças se inserem na vida social, recusando uma visão de passividade 

diante do que vivenciam. Isto não significa que estão fora de um grupo, mas que estabelecem 

interações sociais dentro deste. A partir das interações sociais entre criança-adulto e criança-

criança, a “cultura de pares” é apresentada pelo viés sociológico dentro do olhar da criança.

Um instrumento útil para a Sociologia da Infância na pesquisa com crianças é a ação 

de brincar. Por meio desta atividade a criança expressa o seu conhecimento de mundo, seu 

cotidiano, suas expectativas, assim como outras atitudes e emoções (SARMENTO, 2002). 

Para  a  Sociologia  da  Infância,  as  brincadeiras  têm favorecido  o  conhecimento  da 

crianças em suas relações entre pares. Soma-se a isso, o papel primordial que o brincar tem 

para a educação visto que a escola é um dos espaços onde este ato se institucionaliza. Desse 

modo, o ato de brincar tem estado em abrangência nas pesquisas localizadas em algumas 

áreas das ciências humanas. Para cada área, uma metodologia e objetivos específicos que, ao 

se unirem, oferecem um estudo amplo acerca da infância.

Diante  de  uma  discussão  que  envolve  o  brincar  dentro  de  uma  perspectiva  de 

desenvolvimento  físico,  cognitivo e  social,  é  notória  a  avaliação dos  jogos infantis  como 

espaço social da experiência da criança como um ator social capaz de transformar o contexto 

ao seu redor. Comungando com essas ideias, algumas posições de Corsaro, grande nome da 

Sociologia da Infância, são destacadas com o mesmo olhar acerca dos jogos infantis:

Corsaro  concorda  que  os  jogos  infantis  são  cenários  em que  as  crianças 
desenvolvem importantes habilidades cognitivas, aprendem alguns valores 
de sua comunidade, praticam pequenos detalhes da vida cotidiana, aprendem 
os  matizes  emocionais  do  caráter  das  personagens,  são  capturadas  por 
representações  sociais  sobre  determinados  eventos  etc.  Interessantemente, 
ele acrescenta que tais jogos também são espaços de poder que as crianças 
ocupam para se diferenciar e confrontar os adultos e a cultura do mundo 
adulto (ROSSETTI-FERREIRA; OLIVEIRA, 2009, p.63).

O jogo e a brincadeira infantil determinam as possibilidades de evolução que a criança 
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é capaz de atingir.  No decorrer  do jogo ou da brincadeira  é evidente o conhecimento da 

educação daquela criança através da sua conduta. Nesse aspecto, haverá a expressão do que a 

criança sente, acredita e vivencia no seu cotidiano. Por isso que o brincar produz uma cultura 

e proporciona interações de modo a interferir também nas culturas do mundo adulto.

Alguns  momentos  do  período  da  infância  demarcam  a  instrução  infantil  para  o 

desenvolvimento dos atores sociais através da autonomia e do estímulo para a aprendizagem. 

Este que amplia o conhecimento pelos diversos segmentos sociais.  Desse modo, o ato de 

brincar repercute na aprendizagem do grupo geracional pela “cultura de pares”. Nesse sentido, 

as atividades infantis são evidenciadas também pela construção do papel social infantil e pela 

representação dos elementos culturais da vida adulta. Através dessa perspectiva é que jogos, 

atividades pedagógicas e brincadeiras de faz-de-conta são tão aceitos por esse público como 

um momento interativo, embora sirvam também como uma ferramenta para as pesquisas da 

infância.

3.2- INFÂNCIA, BRINCADEIRA DE FAZ DE CONTA E ATIVIDADES PEDAGÓGICAS 

NA BRINQUEDOTECA DO HU 

Os jogos simbólicos e a brincadeira de faz de conta fazem parte da cultura infantil. 

Cultura esta que, pelo viés da Sociologia da Infância, comporta o ato de brincar para a sua 

construção. Tal afirmativa é dada visto que na infância as crianças podem desenvolver seus 

papéis de atoras sociais. Para isto, é necessário que a criança interaja com outras crianças, a 

fim de se constituir um coletivo social de um grupo geracional. 

A questão da convivência que desemboca numa vida coletiva aduz a criança que, no 

seu grupo geracional, tem autonomia para produzir uma “cultura infantil”. A criança interage 

também com a cultura dos adultos e pode, assim, contribuir para a transformação de tal.

As crianças exploram ativamente o mundo social a que pertencem. Por isso que fazem 

suas  interpretações  acerca  do  mundo.  Assim,  fica  evidente  a  importância  das  relações 

construídas pela criança para adquirir conhecimentos sociais. Tendo em vista que elas não 

precisam de estímulos porque já nascem com uma motivação intrínseca para se relacionar e 

aprender  (SARMENTO,  2002;  PEDROSA,  2002;  BORBA,  2005;  CORSARO,  2011; 

RAMOS, 2012).

O contato  da  criança  com outras  realidades  faz  com que haja  o conhecimento  de 
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culturas diferentes da dela. Com esse pretexto, a relação intra e inter geracional na infância 

auxilia na construção dos papéis sociais que são representados na brincadeira.

A construção dos papéis sociais composta pelas interações entre  grupos geracionais 

possibilita a aprendizagem infantil. O conceito de grupo geracional pode ser entendido como 

uma forma de abordar a cultura de pares de modo mais amplo. Ou seja, a partir dos “contextos 

das vidas sociais cotidianas das crianças entre seus pares” (BORBA, 2005, p. 52). Assim, 

brincar, no grupo geracional da infância, constitui um contexto fundamental 
no qual as crianças constituem suas identidades como crianças entre crianças 
e como crianças entre os adultos. O brincar contribui intensamente para a 
construção das culturas  da infância (apesar de estas  não se reduzirem ao 
brincar),  ao  menos  nas  sociedades  industriais,  em  que  a  alteridade  da 
infância  é  marcada  (ainda  que  de  formas  desiguais)  tanto  pela 
institucionalização das crianças (escolarização) quanto pela estruturação de 
espaços-tempos definidos e dirigidos ao brincar como forma de ação natural 
e própria da criança (BORBA, 2005, p. 272).

Acrescentam-se à aprendizagem infantil,  os diferentes modos de interação que são 

aduzidos  em  ambientes  novos  para  a  criança.  Por  meio  desse  emaranhado  de  relações 

interativas é que a criança é apresentada à sociedade, tendo em vista que as relações coletivas 

são a chave para a constituição da identidade social e pessoal da criança. 

O mundo da criança é muito heterogéneo, ela está em contato com várias 
realidades  diferentes,  das  quais  vai  aprendendo valores  e  estratégias  que 
contribuem para a formação de sua identidade pessoal e social. Para isso 
contribuem a  sua  família,  as  relações  escolares,  as  relações  de  pares,  as 
relações  comunitárias  e as  actividades  sociais  que desempenham,  seja  na 
escola  ou  na  participação  de  tarefas  familiares.  Esta  aprendizagem  é 
eminentemente interactiva; antes de tudo o mais, as crianças aprendem com 
as outras crianças,  nos espaços de partilha comum (SARMENTO, 2002b, 
p.14).

A interação entre as crianças fortalece o pensamento no que diz respeito a instruir para 

a  identidade  tanto  social,  como  pessoal.  Pois,  cada  criança  vai  ser  constituída  de  uma 

identidade pessoal, muito embora conviva com outras que estão formando uma identidade 

pessoal dissemelhante à primeira (SARMENTO, 2002b).

Assim como a identidade pessoal é sistematizada pela formação de esquemas, partindo 

do conhecimento de mundo da criança e de suas experiências pessoais, a identidade social é 

resultado da partilha de conhecimentos e vivências coletivas.  Estas que são geradoras das 
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culturas de pares. Vale ressaltar, contudo, que as culturas de pares para serem consideradas 

como tais, exigem um espaço de partilha comum e um grupo geracional em vivência conjunta 

(BORBA, 2005; CORSARO, 2011).

As exigências para a constituição das  culturas infantis consolidam a aprendizagem 

social  das  crianças  que  tem como  base  suas  relações  histórico  culturais.  Penso  que,  em 

decorrência a tal aquisição sociocognitiva formulada pelo ato de brincar, a construção coletiva 

indica também a convivência entre crianças como forma de aprendizagem terapêutica com o 

meio social.

A criança, embora hospitalizada, traz consigo o seu ser criança. Diferente de outros 

períodos históricos, a criança contemporânea não é educada a se comportar como um adulto 

em miniatura (ÀRIES, 1981). Pelo contrário: mesmo hospitalizada, a criança busca meios de 

colocar  em  prática  suas  motivações  intrínsecas,  particularmente  as  lúdicas.  Com  esse 

pensamento  é  que,  mesmo diante  de  todo  um aparato  médico,  a  criança  recorre  às  suas 

potencialidades para realizar tarefas que lhe dão prazer, construindo momentos de interação e 

de aprendizagem, amenizando o sofrimento causado pela hospitalização. 

A  sua  estada  no  hospital  para  tratar  uma  patologia  pode  repercutir  no  seu 

desenvolvimento e aprendizagem, uma vez que a criança passará por um novo período de 

adaptação. Ramos (2012) discute sobre a fase de adaptação de crianças em um novo ambiente 

educativo,  apontando  modos  de  conduta  dos  professores  para  uma  melhor  adaptação  da 

criança ao novo meio educativo:

O momento de a  criança se  adaptar  ao ambiente  educacional  e  construir  
outras relações, diferentes de sua família, pode ser bem conduzido quando os 
professores buscam conhecer essa nova criança, descobrir seus interesses,  
necessidades  e  os  recursos  de  que  ela  se  utiliza  para  comunicar  suas 
preferências, desagrados e (re)ações de 'estranhamento' e, dessa forma, lhe 
oferecer  experiências  sociais  estimulantes  e  geradoras  de  segurança 
emocional (RAMOS, 2012, p. 75-76). 

A partir  do apontamento assinalado, tal conduta pode ser aplicada também com as 

crianças  que  são  hospitalizadas,  tendo  em vista  que  no  hospital  elas  estabelecem novos 

vínculos sociais pelo novo ambiente de inserção. Assim, essa adaptação da criança a um novo 

meio é entendida pelo espaço diferente onde será necessário realizar procedimentos dolorosos 

a  fim  de  diagnosticar  e  tratar  sua  enfermidade.  Por  consequência  disto,  fica  fora  da 

convivência social de origem, separada de sua família, de sua tarefas, dos amigos, do lazer 
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que frequentava. No hospital vive uma nova rotina, diferente da sua normalidade, estando 

submetida  a  um  tratamento  doloroso,  sem  conforto  e,  muitas  vezes,  sem  ocupações 

(FONSECA, 1999; MUNHÓZ; ORTIZ, 2006; FONTES, 2008; PAULA, 2009).

                     

                   Figura 5 - Momento de faz-de-conta com fantoches, 2008.

No  caso  das  crianças  acompanhadas  pelo  projeto  “Ludoterapia”,  era  possível 

identificar  essa  construção  cultural  uma vez  que  tinham idades  próximas  e  dividiam um 

mesmo espaço de partilha:  na ala da enfermaria pediátrica onde estavam internados, e na 

brinquedoteca  onde  realizavam  as  atividades  lúdicas  e  pedagógicas.  Assim,  conseguiam 

construir uma cultura de pares pertencente à realidade do Hospital Universitário da UFS. 

O  processo  de  elaboração  dessa  cultura  era  impulsionado  na  brinquedoteca,  onde 

realizava  atividades  pedagógicas  junto  a  uma  equipe  de  pedagogas  e  psicóloga.  Tais 

atividades eram realizadas tendo como princípio a ludicidade.

As atividades ou jogos em grupo desenvolvidos buscaram fortalecer um espírito de 

ajuda mútua e cooperação entre as crianças. Martins (2009) refere-se a Lowenfeld (1977) ao 

afirmar a importância do trabalho em grupo pela motivação para participar do trabalho e pelo 

aumento de interesse da criança por aquilo que está ao seu redor. Os resultados de um trabalho 

em grupo serão a amizade, a cooperação e a agregação de valores positivos, pois mostram a 

beleza desse tipo de trabalho pela elevação da autoestima, lazer e aprendizagem.

Jogos  de  tabuleiro  ou  de  construção  foram  bons  auxiliares  para  o  processo  de 

cooperação entre as crianças do HU. Neles, as crianças maiores trabalhavam em conjunto e se 

ajudavam de modo que percebiam que era melhor jogar em grupo, pois uma recorria a outra 

quando  não  tinha  certeza  de  alguma  resposta  durante  o  jogo.  Corsaro  (2011)  trata  do 



88

compartilhamento do brinquedo por outra perspectiva que acrescento à minha visão. Esta que 

indica o brinquedo como propriedade comum que exige negociações para a posse temporária 

e estabelecimento de propriedade conjunta desse objeto no espaço educativo.

A interação entre crianças de um mesmo grupo geracional motiva a criação e recriação 

de situações vividas por um deles. Por vezes, a criança traz à tona situações conflituosas ou 

traumáticas no sentido de expressar aquilo que lhe provocou sofrimento. A expressão desses 

sentimentos  pela  criança  no  seu  grupo  geracional  representa  uma  possibilidade  de 

reinterpretar aquele momento.

A cultura de pares permite às crianças apropriar, reinventar e reproduzir o 
mundo que as rodeia. A convivência com os seus pares, através da realização 
de actividades e rotinas, permite-lhes exorcizar medos, representar fantasias 
e cenas do quotidiano, que assim funcionam como terapias para lidar com 
experiências  negativas.  Esta  partilha  de  tempos,  acções,  representações  e 
emoções é necessária para um mais perfeito entendimento do mundo e faz 
parte do processo de crescimento (SARMENTO, 2002b, p.14).

 A função terapêutica dessa atividade é encontrada na dinâmica de lidar  com uma 

situação  negativa  que  foi  real  na  brincadeira,  a  fim de  ressignificá-la  ao  brincar  em um 

momento depois do acontecido. 

No projeto de pesquisa e  extensão realizado no HU da UFS, a equipe pedagógica 

utilizava a ludoterapia como estratégia para intervir pedagogicamente e, ao mesmo tempo, 

auxiliando na diminuição do sofrimento provocado pela hospitalização através da brincadeira.

Nesses  momentos  de  brincadeira,  as  crianças  que  estavam  hospitalizadas  e 

participavam das atividades na brinquedoteca reproduziam muitas situações vivenciadas no 

hospital.  Uma situação era frequente: a reprodução da ausculta médica e da injeção pelas 

seringas e estetoscópios em forma de brinquedo.

As reproduções ocorriam sempre entre eles, de modo que a dupla escolhesse com qual 

aparelho iria brincar. As reproduções apontavam uma grande semelhança no sentido de haver 

demanda  para  o  papel  do  médico,  uma vez  que  o  papel  destinado  ao  doente  passa  pela 

submissão a um tratamento doloroso. 

Com  a  finalidade  de  transformar  a  visão  que  as  crianças  tinham  dos  objetos 

hospitalares, utilizávamos seringas, luvas e caixas de medicamentos como ferramentas para 

realizar outras atividades. Por tal situação reproduzida pelas crianças, Corsaro (2011) destaca 

o  pensamento  de  Prout  (2000)  quando  a  criança  traz  uma  relação  ao  ser  grande:  papel 
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identificado pelo médico. Tal afirmação é confirmada pela seguinte passagem: “Para crianças 

pequenas, ambientes interativos são caracterizados por crianças procurando por adultos que 

têm poder e autoridade” (CORSARO, 2011, p. 155).

No período da Independência do Brasil, trabalhamos com as crianças a colagem de 

pedaços de emborrachado para montar a bandeira do Brasil.  Foi uma experiência bastante 

significativa, porque a colagem era feita com seringas nas quais as crianças injetavam cola 

para grudar o emborrachado no cartaz.

          
            Figura 6 - Atividade sobre a Independência do Brasil com cola na seringa, 2008.

Através dessa atividade as crianças puderam fazer uma nova interpretação daquilo que 

vivenciaram.  Assim,  pode  entender  com as  próprias  práticas  que  uma  seringa  não  serve 

apenas para injetar medicamentos ou causar dor. Mas que pode servir como instrumento para 

aprender  o sistema de medidas  ou para  injetar  outras  substâncias  sem ser  medicamentos, 

como foi o caso da cola.

A criança, pela sua fase criadora, traz o simbolismo nas brincadeiras de faz de conta. 

Esta que funciona como um meio que tem de representar aquilo que viu e que, de alguma 

forma, lhe chamou atenção. Pedrosa e Oliveira (2012) indicam além das funções destacadas 

anteriormente, um conjunto de objetivos da brincadeira de faz de conta:

Ao brincar de faz de conta, uma criança: Transforma os objetos presentes na 
sala em alguma outra coisa que não corresponde ao que aquilo é na realidade 
[…]. Transforma recantos do ambiente físico de acordo com a atividade que 
está desenvolvendo […]. Representa personagens (mãe, filha, neném, etc.), 
desenvolvendo  um  script  como  regras  para  serem  seguidas  pelos 
participantes da brincadeira. Representa animais, assumindo com o uso do 
corpo as características do animal  representado.  Trata objetos inanimados 
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como animados (COELHO; PEDROSA, 2012, p. 58). 

 Diante dos elementos destacados, ainda é necessário ampliar alguns meios dos quais 

as crianças dispõem para transformar a realidade na brincadeira de faz de conta. Coelho e 

Pedrosa  (2012)  assinalam os  seguintes:  gestos,  posturas,  som,  palavras  e  frases.  Com os 

gestos, as crianças manuseiam os objetos presentes na brincadeira. As posturas são descritas 

pela  utilização  do próprio  corpo  para  criar  personagens  que  não estão  presentes.  Com a 

utilização do som, as crianças fazem barulhos de animais ou coisas. As palavras têm por 

finalidade “evocar situações e/ou coisas”. E as frases que trazem à tona evocam a explicitação 

de  papéis  ou  mesmo significados  “atribuídos  a  objetos  e  a  recantos  do  ambiente  físico” 

(COELHO; PEDROSA, 2012, p. 59). 

Nas  funções  que podem ser  destacadas  na  brincadeira  de  faz  de  conta  é  possível 

identificar um arsenal de instrumentos capazes de ser transformados no ato de brincar. Tais 

objetos são trazidos na brincadeira com significados diferentes que podem ser modificados a 

cada momento de interação entre crianças (COELHO; PEDROSA, 2012).

Ao olhar com profundidade alguns aspectos elencados por Coelho e Pedrosa (2012), é 

possível  observar  na  brincadeira  de  faz  de  conta  a  representação  de  personagens.  Nesse 

sentido, ao brincar, a criança está adquirindo conhecimento quanto às representações sociais, 

entre outros fatores. Diante disso,

as brincadeiras de faz-de-conta são mais duradouras, com efeitos positivos 
no desenvolvimento,  quando há imagens  mentais  para  subsidiar  a  trama. 
Crianças que brincam aprendem a decodificar o pensamento do parceiro por 
meio da metacognição, o processo de substituição de significados, típico de 
processos  simbólicos.  É  essa  perspectiva  que  permite  o  desenvolvimento 
cognitivo. Uma educação que expõe o pré-escolar aos contos e brincadeiras 
carregadas de imagens sociais e culturais contribui para o desenvolvimento 
das  representações  de  natureza  icônica,  necessárias  ao  aparecimento  do 
simbolismo (KISHIMOTO, 2002, p. 150).

A brincadeira de faz de conta foi um recurso muito utilizado no projeto “Ludoterapia” 

tendo em vista o acompanhamento do processo cognitivo da criança. Na brinquedoteca do 

HU,  pudemos  conhecer  diferentes  histórias  por  meio  dessa  brincadeira.  Desse  modo, 

conhecíamos o cotidiano da criança, onde residia, com quem morava.

É necessário levar em consideração que não é apenas com um objeto específico que a 

criança  brinca  de  faz  de  conta.  Em  muitas  ocasiões,  aquilo  que  a  criança  tem  na  mão 

possibilita que ela use como outro objeto. Assim, na brinquedoteca, muitos materiais eram 
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utilizados  com  outras  finalidades,  desde  a  seringa  (objeto  hospitalar)  até  os  próprios 

brinquedos como o lego, a massa de modelar, tintas, colas, etc. O episódio interativo a seguir 

serve para ilustrar esse ponto. 

Em  um  momento,  duas  crianças  estavam  brincando  com  o  lego.  Observei  que 

montavam objetos do seu cotidiano. Aos poucos, um construiu um avião e começou a brincar 

com o objeto feito por ele. Em um certo momento, perguntei-lhe onde o avião havia parado e 

ele me respondeu que o avião estava no Marcos Freire II (conjunto onde morava).

Com esse  breve  diálogo,  descobri  conhecimentos  daquela  criança  quando  ela  me 

apresentou o conhecimento sobre onde morava, o meio de transporte que conhecia, as cores 

das peças do lego que brincava. Um ponto é destacado nessa observação: o local onde o avião 

havia parado.  Esta foi uma situação representada pela criança que, possivelmente, exprime o 

desejo de voltar para a casa, o sentimento de saudade do seu meio de convivência. Coelho e 

Pedrosa (2012) remetem essa realidade da brincadeira de faz de conta já evidenciada, que se 

assemelha ao ato de brincar de faz de conta do contexto hospitalar:

 

As  crianças  usam  os  recursos  do  próprio  corpo  (gestos,  posturas, 
vocalizações)  associados  aos  recursos  do  ambiente  (sucatas,  brinquedos, 
recantos) e trazem para o contexto da brincadeira: personagens e animais não 
presentes no ambiente; situações/ atividades já experienciadas por elas ou 
por outras pessoas do seu meio. Elas criam elos entre objetos e situações, 
entre expressões  do próprio corpo (mímicas,  vocalizações)  e  personagens 
e/ou situações já vividas ou apenas observadas por elas.
Esses  elos  que  são  tecidos  pelas  crianças  se  apoiam,  muitas  vezes,  em 
objetos similares àquilo que elas pretendem representar: por exemplo, uma 
boneca representa um neném, um fogão de plástico delimita a cozinha. Mas 
outras situações demonstram como esses elos podem ser subjetivos e muitas 
vezes  arbitrários:  uma  caixa  de  papelão,  quando  a  criança  emite  um 
determinado som,  passa a  ser  um carro;  uma pecinha de encaixe,  ao ser 
colocada no ouvido, passa a ser um telefone; uma prateleira na parede passa 
a delimitar uma casa etc.  Daí  porque necessitam compartilhar entre si  os 
significados  que  são  tecidos  por  elas,  para  que  possam  brincar  juntas 
(COELHO; PEDROSA, 2012, p. 60-61).
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                                   Figura 7 - Criança brincando com o lego

A passagem de Coelho e Pedrosa (2012) levanta pontos importantes da brincadeira de 

faz de conta, principalmente, quando se trata das brincadeiras de faz de conta de crianças que 

estão hospitalizadas. Pois, é notável os “gestos” utilizados como recursos de transformação da 

brincadeira de faz de conta, assim como a necessidade que têm de compartilhamento dos 

significados entre elas. Tal compartilhamento é forte pelo fato da hospitalização, com a qual 

se adaptam a uma nova interação social para formar a sua cultura de pares. Soma-se a isso, a 

criação, no momento em que brincam, de situações já vividas ou apenas observadas por elas.

De acordo com Sarmento (2002), ao levar em consideração o pensamento de Freud, o 

fato de a criança expressar alguma realidade está ligado ao desejo inconsciente. Desse modo, 

a representação pela criança de situações vivenciadas por ela transmite mensagens do seu 

inconsciente que são captadas pelo ato de brincar. 

Piaget, por sua vez, trata o jogo simbólico como um instrumento de auxílio para o 

desenvolvimento da criança. De acordo com Sarmento,

Para Freud, o imaginário infantil corresponde à expressão do princípio do 
desejo sobre o princípio da realidade, sendo o jogo simbólico uma expressão 
do  inconsciente,  para  além da  formação  da  censura.  Para  Piaget,  o  jogo 
simbólico  é  a  expressão  do  pensamento  autístico  das  crianças, 
progressivamente eliminado pelo processo de desenvolvimento e construção 
do pensamento racional (SARMENTO, 2002, p. 02).

O jogo simbólico tem sua importância de acordo com as várias teorias do brincar. 
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Estas que ressignificam a forma de pensar a brincadeira pelas discussões teóricas provenientes 

de determinados períodos e por meio das culturas predominantes neles. Assim, a ludicidade é 

colocada em evidência no processo sociocognitivo e cultural.

3.3-  O  LÚDICO  COMO  TERAPIA PARA A CRIANÇA HOSPITALIZADA:  OUTRAS 

FORMAS DA REPRODUÇÃO INTERPRETATIVA 

A criança, construtora de sua cultura, tem várias maneiras de se expressar. Ela é capaz 

de  reproduzir  o  mundo  pelo  olhar  infantil,  influenciando  também a  cultura  dos  adultos, 

conforme já comentei.

O fato de a criança enxergar a realidade, interpretar e reproduzir o mundo como  vê, 

faz dela um sujeito ativo imerso na sociedade. Algumas características da infância favorecem 

a expressão que a criança tem de momentos vividos por ela. A representação é uma dessas 

formas.

A criança,  pela  fase do simbolismo presente no seu processo de desenvolvimento, 

apresenta  maneiras  diversificadas  de  representar  que  são  identificadas  na  brincadeira,  no 

desenho, em atividades de recorte, colagem e pintura. Desse modo, a representação da criança 

é manifestada por diferentes atividades que compõem o cotidiano infantil. 

O fato de a criança está hospitalizada não modifica a sua maneira de expressar-se pela 

representação. Esta, ao invés, é entendida como uma maneira de a criança trazer à tona todos 

os sentimentos vividos durante sua hospitalização.

Alguns trabalhos como os de Paula (2009) e Masetti (2004) realizados com crianças 

hospitalizadas aproveitam a representação como um recurso para acompanhar os processos 

sociocognitivos e emocionais do público atendido. Pois, a criança que é entendida como um 

sujeito de potencialidades não abandona estas características quando precisa ser hospitalizada. 

Pelo contrário: o ato de brincar a certifica de sua sobrevivência (SARMENTO, 2002). Tal 

afirmativa ganha ainda mais relevância quando o espaço onde se brinca é o hospital, tendo em 

vista o impasse entre a saúde e a sua ausência, o que pode ser interpretado também entre a 

vida e a morte.

Com esse pensamento,  o trabalho que envolve a ludicidade deve estar presente no 

hospital  com o intuito de fazer a criança redescobrir  suas potencialidades, não obstante a 

situação  em que  se  encontra.  Assim,  o  lúdico  como  algo  intrinsecamente  motivador,  no 
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ambiente  hospitalar  é  reconhecido  pelas  funções  que ocupa no cotidiano  da  criança  pela 

característica de estimulador do desenvolvimento e da aprendizagem infantil. Além de tais 

papéis,  qualquer  brincadeira  funciona como uma terapia para a criança26.  De acordo com 

Corsaro (2011) e outros autores,

As atividades e rotinas das culturas de pares podem servir como paraísos 
terapêuticos  para  o  confronto  e  o  processamento  de  ansiedades  sobre 
experiências negativas familiares. Jogos de faz de conta com os pares são 
especialmente  importantes  nesses  casos,  pois  permitem  que  as  crianças 
obtenham  controle  sobre  eventos  perturbadores  e  sobre  a  ansiedade 
(CORSARO, 2011, p. 134). 

Segundo Mrech (2002) e Matos e Mugiatti (2006), a ludoterapia tem como objetivo 

reconstruir  as  relações  negativas  da  criança,  tendo  como ferramenta  jogos  e  brincadeiras 

infantis.  Por  meio  destes,  a  criança  pode simbolizar  o  seu  problema a  fim de  resolvê-lo 

brincando, visto que o problema da criança é produto do que ela viu, ouviu e/ou viveu.

Nesse  contexto,  a  ludoterapia  proporciona  o  enfrentamento  da  patologia  e  da 

hospitalização, provocando momentos prazerosos. Uma vez que para a criança, a ação da 

ludoterapia nada mais é que o ato de brincar. Dantas (2002) comenta que possui caráter livre e 

pode ser praticado individualmente e que antecede a ação do exercício funcional.

A experiência durante a graduação em Pedagogia no projeto “Ludoterapia” destinado a 

acompanhar  crianças  hospitalizadas  com  atividades  pedagógicas  que  primavam  pela 

ludicidade, possibilitou o olhar investigativo das atitudes das crianças ao brincar.

No HU, ao utilizar o lúdico como terapia para as crianças hospitalizadas, constatei que 

elas se desprendiam temporariamente do stress provocado pela hospitalização. Era comum 

durante um jogo uma criança torcer, ficar feliz quando ganhava, dar gargalhadas, etc.

Paula (2009) cita Masseti (2005) para enfatizar o valor do riso para a recuperação da 

saúde. Ela explica que o riso “[…] facilita a vasoconstricção e reduz o fluxo de sangue para a  

pele,  diminuindo a sensibilidade cutânea e produzindo relaxamento muscular” (MASETTI 

apud PAULA, 2005, p. 8). Soma-se a isso, o aumento da produção de endorfinas que relaxam 

as artérias, contribuem para a aceleração do pulso além de baixar a pressão, o que melhora a 

circulação do paciente, trazendo benefícios para a reação imunológica, como é apresentado na 

filme Patch Adams.

26 O lúdico também é utilizado como um modo de terapia para adultos e idosos. Todavia, esses não são objeto  
de  argumentação  nesta  pesquisa.  Soma-se  a  isso,  o  perfil  terapêutico  diferenciado  para  os  públicos  
mencionados anteriormente.
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Destaco um acontecimento que vivenciei várias vezes na brinquedoteca hospitalar27. 

Em alguns períodos era comum ter muitos casos cirúrgicos de hipospádia28 e muitos meninos 

precisavam ir à brinquedoteca sem nenhuma roupa na parte inferior por conta da cirurgia. 

Iam, às vezes, enrolados em uma toalha. Chegavam na brinquedoteca, faziam as atividades e 

já no fim da manhã, alguns choravam muito, gritavam e logo depois faziam a primeira urina 

depois da cirurgia. Outros não choravam, mas tinham a mesma reação e chegavam a liberar 

seus esfincteres sem sentir. Nenhuma resposta melhor para o caráter que o lúdico assumia 

nessas ocasiões.

Além dos jogos, os desenhos tinham o seu lugar em meio as atividades. Muitas vezes 

as crianças que chegavam pela primeira vez na brinquedoteca optavam por uma folha de 

papel e alguns lápis ou giz de cera, a depender da idade. Porto (2008) acrescenta que o lápis 

de cera tem como finalidade avaliar a agressividade existente no desenho de acordo com a cor 

forte ou fraca exposta no desenho.

As  crianças  faziam desenhos  variados.  Existiam diversas  garatujas  e  desenhos  no 

mural da brinquedoteca.  A ideia de postá-los num mural foi a de ajudar a criança na sua 

familiarização com o hospital.  Desse modo,  Lindquist  (1993)  afirma que a exposição  do 

trabalho  das  crianças  em um espaço  público  do  hospital,  transmite-lhes  autoconfiança  e 

segurança, facilitando o enfrentamento da doença. 

Os desenhos são estimuladores em vários aspectos. O desenho, na fase da garatuja 

precede a fase da escrita. Porto (2008) comenta que desenhar é um ato prazeroso, no qual a 

criança  pode  espalhar  seus  movimentos  espontâneos.  Outro  fator  importante  é  que  os 

desenhos darão base para  a  evolução da escrita,  assim sendo,  é  bom oferecer  papel  para 

crianças de pouca idade para que elas possam melhor desenvolver essa habilidade.

27 A sala disponibilizada para a realização das atividades para a equipe pedagógica do projeto “Ludoterapia: .” 
era uma brinquedoteca. Este espaço servia para as crianças brincarem, assistirem televisão, receberem visitas. 
Além disso, servia como recepção para as crianças que chegavam para o internamento.

28 Má formação congênita da uretra.
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   Figura 8 - Criança desenhando, 2008.                            Figura 9 - Criança desenhando, 2008.

Os desenhos feitos pelas crianças no HU chamavam atenção quando havia um diálogo 

sobre o que a obra da criança expressava. Nesse momento, era perceptível a expressão de 

sentimentos  quando  desenhavam casas  semelhantes  às  do  seu  contexto  social  com a  sua 

família na frente. Isto prova a relevância do trabalho com a representação pela criança em 

virtude de auxiliar na expressão dos seus sentimentos e estimular o desenvolvimento de suas 

potencialidades. 

Um  fato  marcante  foi  o  de  um  menino  que,  depois  de  ter  feito  seu  desenho 

expressando  violência,  contou  a  história  do  seu  irmão  naquele  local  com  gírias  e 

características de um bairro de periferia. Por fim, descobri que o seu irmão era envolvido com 

drogas e que ele presenciava os trâmites do tráfico, as brigas, entre outros acontecimentos. 

Isso possibilitou conhecer a realidade daquela criança através de um simples desenho no qual 

ela, como um ator social, construiu a sua cultura de acordo com o contexto onde vive. Dessa 

maneira, foi possível conhecer a aprendizagem infantil pela sua realidade social. 

Com seus quatro ou cinco anos, um outro menino desenhava apenas caminhões. Em 

todas as folhas que ele pedia era certo que ele desenharia mais um caminhão. Mesmo que 

alguém perguntasse sobre o seu desenho, ele não falava muito, apenas que seu pai dirigia 

caminhão. Um dia, quando a sua mãe o acompanhou para as atividades na brinquedoteca, ela 

me disse que o menino era muito ligado ao pai. Este era caminhoneiro e ainda não tinha ido 

visitar a criança. Desse modo, Porto explica que

podemos  considerar  o  desenho  quando  a  linguagem  falada  está  mais 
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desenvolvida.  No  início,  as  crianças  representam  o  que  conhecem  ou 
somente coisas que tiveram um significado especial; depois, pensando em 
algo que já vivenciaram, elas passam a reproduzir o objeto sem ser o real e  
ficam  estimuladas  para  criar  outros.  Iniciando  assim  uma  função  mais 
simbólica com o objetivo de representar o seu 'eu', o seu mundo por meio do 
jogo simbólico (PORTO, 2008, p. 64).

Nessa  mesma  perspectiva,  a  pintura  configura-se  como  um  forte  estimulador  da 

expressividade da criança. Isso fica evidente pelo fato de haver o manuseio das tintas sem 

precisar seguir regras de como utilizá-las, de modo que a criança possa fazer uso do pincel ou 

não.  A única regra era aproveitar  bem as  mãos  e  se melar  à  vontade!  Prova dessa regra 

cumprida era que até mesmo em suas talas - quando estavam com soro - as crianças faziam 

suas obras. Por esse viés, Leite e Gobbi discutem que:

A fluidez característica das tintas possibilita que as crianças produzam de 
forma mais livre, mais abstrata e, assim, acredita a autora, expressam seus 
sentimentos  mais  profundos  com  maior  facilidade.  Oaklander  também 
pontua que o prazer explicitado nestas atividades artísticas, especialmente na 
pintura,  é  percebido,  sobretudo,  naquelas  crianças  que  não  têm  esta 
oportunidade em casa ou na escola (LEITE; GOBBI, 2002, p. 08)

     

  Figura 10 - Pintura com tinta, 2009.                              Figura 11 - Pintura com tinta, 2009.

A  opção  de  trabalhar  com  pintura  na  brinquedoteca  se  deu  pelo  fato  de  essa 

mesclagem de formas proporcionar a autonomia necessária para a criança. Soma-se a isso o 

aprendizado proposto pela pintura. Isso se dá pelo fato de a criança, ao fazer uso da tinta, ter o 

estímulo psicomotor ativado. Assim, há um novo reconhecimento de habilidades capaz de 

auxiliar a criança no seu processo cognitivo dentro do hospital. Conclui, então, que a pintura é 

uma atividade pedagógica convidativa a qualquer idade.
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Na brinquedoteca do HU todos pediam tintas.  As crianças menores que ainda não 

conheciam o nome “pintura” ou “tinta” apontavam para esse material com muita insistência 

até que eu - ou outra pessoa da equipe - lhes atendia.

Na atividade de pintura nunca havia apenas uma folha pintada por uma criança. Pelo 

contrário: sempre chegava a uma média de quatro folhas por criança. As obras variavam com 

belos jardins, família, animais aquáticos, meios de transporte, entre outros temas.

Certa vez – enquanto trabalhava em equipe pedagógica – resolvemos fazer um cartaz 

no  qual  todas  as  crianças  deveriam  pintar  uma  parte  dele  e,  depois  de  algum  tempo, 

trocaríamos o local do cartaz para que outra criança completasse aquilo que a primeira havia 

desenhado.

No final, o cartaz ficou muito bonito e tínhamos conseguido cumprir o nosso objetivo 

daquela atividade que era o de as crianças trabalharem em grupo. Pensamos nesse objetivo 

pelo  fato  de  algumas  crianças  hospitalizadas,  naquele  período,  ainda  não  conseguirem 

estabelecer  negociações.  Para que isso acontecesse,  era  necessário o estímulo a partir  das 

atividades pedagógicas. 

O  trabalho  em  grupo  é  destacado  nos  estudos  da  Sociologia  da  Infância  pela 

construção  social  da  criança.  Na atividade  destacada  anteriormente,  os  desenhos  também 

representavam a construção social da criança, tendo em vista que cada desenho feito era uma 

expressão da aprendizagem do contexto social  de cada uma delas.  Nesse sentido,  Leite  e 

Gobbi tratam da importância do desenho:

Partir  para  pensar  o  desenho  dos  pequenos  enquanto  produção  a  ser 
analisada e percebida de forma séria e particular leva-nos, antes de tudo, a 
sublinhar que consideramos estas crianças como sujeitos singulares que são, 
contextualizados,  possuidores  e  criadores  de  história  e  de  cultura,  com 
especificidades em relação aos adultos – muito distantes da imagem corrente 
de adulto-em-miniatura ou cidadão-de-amanhã. São, sim, crianças: cidadãos 
de pouca idade, hoje. (LEITE; GOBBI, 2002, p. 01)

Diante do exposto,  o trabalho na brinquedoteca hospitalar  leva em consideração a 

afirmativa citada anteriormente.  Por  isso que o trabalho com as crianças dali  tinha como 

propósito enaltecer esse agente social.

Além das atividades destacadas,  o trabalho com as datas comemorativas era muito 

presente  no  planejamento  de  atividades  na  brinquedoteca29.  Este  que,  como na  educação 

29 O planejamento era realizado com a equipe pedagógica, assim como a realização das atividades. Por conta 
disso, utilizarei os verbos na primeira pessoal do plural para remeter a um trabalho feito em grupo.
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escolarizada,  ora  acontece  conforme o  planejado,  ora  não  acontece  nada  daquilo  que  foi 

planejado. A segunda alternativa era uma realidade que, por vezes, acontecia no HU.

Com a  chegada  de  novas  crianças  e  a  alta  de  outras,  o  planejamento  se  tornava 

flexível. Essa flexibilidade aumentava ainda mais quando a faixa etária das crianças era muito 

diversificada.  Diante  disso,  sempre  se  fazia  necessário  que  outras  atividades  fossem 

construídas para atender a todos os públicos.

As atividades com as datas comemorativas tinham como objetivo maior fazer a criança 

estar situada no tempo mesmo dentro do hospital. Como na escola é costume trabalhar com as 

crianças  as  datas  comemorativas,  entendemos que no hospital  podia acontecer  do mesmo 

modo. Assim, as crianças estariam vivenciando realidades do seu mundo fora do hospital, 

contribuindo para a sua readaptação para quando retornar ao seu contexto sociocultural. A 

iniciativa  do  trabalho  com as  datas  comemorativas  partiu  do  seguinte  pressuposto:  o  de 

garantir  a  continuidade  da  vida  social  da  criança  mesmo  dentro  do  hospital.  Pois,  a 

hospitalização por si só impede a convivência ativa na sociedade, distanciando o sujeito de 

tudo o que acontece do lado de fora do hospital.

Desse modo, atividades como recorte, colagem, produção de texto, montagem de 

cartazes, elaboração de painéis, criação de objetos que relembrem a data comemorativa, entre 

outras atividades são feitas para lembrar a data que se irá festejar. Um exemplo disso foi o 

cartaz  feito  pelas  crianças  sobre  o  dia  do  trabalhador.  Neste,  elas  recortaram figuras  de 

revistas relacionadas à data que se comemorava.

No sentido de fazer a criança lembrar das datas comemorativas, arrumamos com elas a 

brinquedoteca  como  a  data  exigia.  Assim,  no  carnaval  enfeitamos  a  sala  com  fitinhas 

coloridas, levamos músicas carnavalescas e contamos a história de como surgiu o carnaval, 

dentre outras atividades.

O  mesmo  aconteceu  no  São  João  quando  enfeitamos  a  brinquedoteca  com 

bandeirinhas confeccionadas pelas crianças. Além disso, montamos pequenas fogueiras com 

material reciclado e pintamo-las com tintas. Sem contar todas as atividades que envolvem o 

contexto cultural da festividade como as danças, comidas típicas, época do ano, história dos 

santos, entre outras.
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                                            Figura 12 - Crianças montando fogueiras de São João, 2008.

As  datas  que  iniciam  as  estações  do  ano  também  foram  apresentadas  com  as 

atividades.  Desenhos,  pinturas  e  colagens  eram  sempre  presentes  para  diagnosticar  o 

conhecimento de cada criança. E, a partir deste, trabalhar o assunto proposto. Silva et. al. 

(2008) afirmam que o aprendizado deve partir da realidade da criança. Assim,

o professor pode utilizar diversas estratégias para desenvolver atividades a 
fim de  mediar  o  processo de construção  do  conhecimento,  mas  ele  sabe 
aonde quer chegar e sabe como chegar; não brinca por brincar, não conversa 
por  conversar,  mas  consciente  da  intencionalidade  do  fazer  docente. 
Pensando neste prática pedagógica, não há aprendizado quando o aluno não 
consegue utilizá-lo em situações do dia a dia. O aluno precisa utilizar os  
conhecimentos adquiridos em situações rotineiras, do seu cotidiano. Quando 
isso não acontece é porque ainda não aprendeu (SILVA, 2008b, p. 30).

As formas geométricas eram muito trabalhadas com crianças menores. Desse modo, 

atividades para estimular o conhecimento matemático aconteciam de modo que as crianças 

não se deparavam com o terror que, muitas vezes, a matemática provoca. Assim, as crianças 

menores  aprendiam a reconhecer  as  formas geométricas  de modo que algumas atividades 

eram montadas somente com as formas geométricas estudadas.

No período do Natal, como de costume, ornamentávamos a sala da brinquedoteca de 

modo que as crianças soubessem que estava próximo do Natal. Como não era possível colocar 

na sala uma árvore de natal de verdade, montamos um cartaz com o esqueleto de uma árvore 

de natal para que as crianças decorassem a árvore da brinquedoteca.
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Como no Natal  são usadas  bolas  como objetos decorativos,  resolvemos fazer  uma 

árvore de natal com as formas geométricas. Assim, utilizamos papéis cortados em forma de 

triângulo, círculo, retângulo, entre outros para que as crianças usassem da criatividade delas 

para  enfeitar  a  árvore.  As  crianças  não só  enfeitaram a  árvore,  como também colocaram 

presentes embaixo delas, utilizando as formas geométricas, tintas e colas de alto relevo.

Quando penso em datas comemorativas no HU recordo o dia da criança de 2008. 

Nesta data, organizamos uma semana recreativa com as crianças que teria o ponto ápice no 

sábado seguinte, quando faríamos a tarde da criança no hospital.

A ideia de fazer essa programação no sábado foi a de diminuir o ócio e a ansiedade das 

crianças naquela tarde.  A escolha desse dia foi feita porque durante a semana a rotina do 

hospital  é  mais  movimentada  por  conta  de  os  estudantes  estarem na  Ala  da  Pediatria  e 

acompanharem  as  crianças  no  tratamento  da  patologia.  Entretanto,  no  sábado  as  únicas 

pessoas que estão na Pediatria são as enfermeiras e um médico ou outro. Diante disso, é que 

pensamos em aproveitar o sábado para poder fazer esse momento com as crianças, além de 

ser um dia sem aulas para os estudantes da UFS.

Durante a semana que antecedia esse acontecimento, comentávamos com as crianças 

que no sábado à tarde elas teriam uma surpresa. Uma criança que recebeu alta no meio da 

semana disse ao médico que não queria ir para a casa, pois sábado teria uma festa para as 

crianças e só foi para a casa quando uma enfermeira lhe garantiu que guardaria o presente 

dela para entregá-la na outra semana quando iria ao HU fazer um exame.

De fato, a tarde do dia das crianças aconteceu no HU. Com o apoio e a atuação de 

alguns colegas universitários dos cursos de Pedagogia e Psicologia, nessa tarde, fizemos uma 

programação com jogos, músicas, lembrancinhas, teatro e lanche para a crianças.

Montamos  uma  pescaria,  um  boliche  e  um  jogo  de  mira  que  aconteciam 

simultaneamente na brinquedoteca e nos corredores da Ala da Enfermaria Pediátrica do HU. 

Algumas das nossas colegas levaram tinta para poder fazer desenhos no rosto das crianças. 

Outra que fazia parte de um grupo de teatro se dispôs a levar o seu grupo para apresentar uma 

peça. Foi mesmo muito emocionante! Algumas imagens ilustram aquele momento.
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   Figura 13 - Dia das crianças no HU, 2008.                        Figura 14 - Pescaria do dia das crianças do HU, 2008.

  Figura 15 - Estudantes da UFS com as crianças, 2008.    Figura 16 - Criança jogando boliche no corredor, 2008.

Naquele dia, uma criança tinha ido visitar o seu irmão que estava hospitalizado e, ao 

chegar  em  casa,  disse  ao  pai  que  queria  retornar  ao  hospital  porque  lá  tinha  jogos  e 

brincadeiras e era muito mais divertido do que ficar em casa. Relatou-nos a sua mãe alguns 

dias depois. Com esse relato, constatamos o olhar da criança capaz de apreender, interpretar e 

ressignificar  um  ambiente  através  de  sua  vivência.  Tal  ressignificação  foi  de  extrema 

relevância  para  a  equipe  pedagógica  em  virtude  de  a  criança  ter  construído  uma  visão 

diferente daquela que lhe é apresentada do hospital. Nesse sentido, o hospital não foi mais 

interpretado como um lugar onde a criança sofre e sente dor. Esse olhar foi ressignificado pelo 

que aquela criança viveu. Por isso, a afirmação exclamativa de que é melhor estar no hospital 

brincando com outras crianças a estar em casa só e sem ter com quem brincar. 
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Diante do exposto, pode-se perceber que há uma consolidação de muitas teorias por 

meio  de uma prática  distante  da  educação escolarizada.  Uma prática  que  engloba teorias 

diversas a ponto de proporcionar muitas experiências no campo teórico.

De  acordo com as  atividades  realizadas  com as  crianças  no  hospital,  foi  possível 

considerar a brincadeira como um recurso de exploração das potencialidades da criança que, 

embora hospitalizada, não deixa de ser um agente social, ativo e criativo (Corsaro, 2011). 

Soma-se a isso, as funcionalidades investigadas da brincadeira de faz de conta quando Coelho 

e Pedrosa discutem que

a brincadeira de faz de conta se constitui num exemplo de uma atividade na 
qual a criança poderia ser vista como se estivesse num mundo só seu, num 
mundo de fantasia. Mas, estudada em detalhes, ela tem revelado como as 
crianças estão engajadas umas com as outras, construindo e compartilhando 
significados (COELHO; PEDROSA, 2012, p. 57).

A  criança  hospitalizada,  nas  suas  ações  destinadas  ao  brincar  pelo  projeto 

“Ludoterapia” apresentou a expressão dos seus sentimentos, do seu conhecimento de mundo e 

de  como  enfrentava  a  hospitalização:  teorias  relacionadas  a  práticas  no  que  se  refere  à 

brincadeira infantil.

Assim, a Sociologia da Infância trouxe contribuições de relevância no entendimento 

dos  conceitos  discutidos  como o de  cultura  de pares,  reprodução interpretativa,  categoria 

social,  para  o  desenrolar  da  teia  construída  acerca  das  potencialidades  da  criança. 

Característica que desembocou em brincadeiras  e  jogos presentes no hospital,  de modo a 

afirmar a criança como agente social. Soma-se a isso, a importância dos momentos de brincar 

quando comparados por Corsaro (2011) a paraísos terapêuticos. Nestes, as crianças com seus 

pares  vão  construir  momentos  de  confronto  com  traumas  ou  momentos  negativos  que 

viveram. 

Por  vezes,  a  criança hospitalizada encontra-se diante da morte.  Nesse contexto,  as 

atividades pedagógicas que trazem a ludicidade na sua prática hospitalar, servem de suporte 

para o combate da criança com o momento que vive, conforme foi comentado. Sendo assim, a 

beleza do trabalho com crianças hospitalizadas é encontrar o desejo de viver que existe em 

cada uma delas quando saem dos seus leitos para explorar suas potencialidades. O que não 

deixa de significar que, durante o ato de brincar, a criança respira vida.

O desejo pela vida do adulto acontece quando ele sente a necessidade de trabalhar para 
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poder viver.  Na criança,  como já afirmou Lindquist  (1993), essa necessidade se apresenta 

através  do  brincar.  Por  isso,  atrevo-me a  afirmar  que educação é  vida,  porque  ela  é  um 

instrumento que as crianças utilizam a fim de apresentarem-se como sujeitos que pensam, 

riem, choram, aprendem... vivem os encantos e desencantos como agentes protagonistas do 

seu ato de viver.
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O trabalho recreativo, em unidade com 
internação pediátrica, contribui para o bem- 

estar da criança, ocupando sadiamente muito  
do seu tempo de cura e restabelecimento,  
preservando o princípio básico da saúde 

integral (SIKILERO, MORSELLI, DUARTE,  
1997, p. 64)
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4- MÉDICO E PROFESSOR SE ENCONTRAM NO HOSPITAL 

O quarto capítulo nos convida a percorrer pelas brinquedotecas e espaços pedagógicos 

dentro de dois hospitais públicos da cidade de Aracaju. À luz das memórias de coordenadores, 

foi  possível  construir  o  perfil  pedagógico  dos  projetos  que  já  aconteceram  e  dos  que 

continuam acontecendo.

Para isso apresento  um breve histórico com a finalidade de identificar o início das 

atividades que envolvem a Pedagogia Hospitalar nos dois hospitais públicos elencados para 

esta pesquisa: o Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho, HUSE, e o 

Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe, HU. Soma-se a isso, o depoimento 

de  um  grupo  de  profissionais  que  trabalha  com  a  Pedagogia  Hospitalar  nos  hospitais 

mencionados de modo a investigar qual o caráter desse atendimento.

Este capítulo tem como base o conceito de representação de Roger Chartier (2009). O 

conceito de  representação “[...] designa uma classe de objetos em particular, definindo, ao 

mesmo  tempo,  o  próprio  regime  dos  enunciados  históricos”  (CHARTIER,  2009,  p.  22). 

Assim, a representação é caracterizada por transmitir variadas formas de exibição tanto da 

identidade social, como da potência política mediante condutas que são expostas ao coletivo 

social. Tal conceito  percorreu as entrevistas semi- estruturadas que foram feitas a um grupo 

selecionado de profissionais que compõem a equipe pedagógica dos dois hospitais referidos. 

O primeiro grupo entrevistado foi o grupo dos coordenadores de projeto/ responsáveis 

pela  atividade pedagógica  no  hospital.  As entrevistas  realizadas  com os  responsáveis  das 

atividades pedagógicas nas alas pediátricas tinham como finalidade investigar como ocorreu o 

surgimento de cada trabalho, o público atendido, o perfil do atendimento pedagógico, a rotina 

e assiduidade das crianças atendidas, assim como a periodicidade com que ocorreu/ocorre 

esse acompanhamento pedagógico com a criança hospitalizada. 

Com  o  propósito  de  garantir  um  olhar  amplo  e  ao  mesmo  tempo  aprofundado, 

apresento as atividades pedagógicas, ainda que dentro de um mesmo hospital, separadamente 

e  por  ordem cronológica.  Opção  que,  penso,  auxilia  no  percurso  histórico  da  Pedagogia 

Hospitalar em Aracaju, embora não seja meu objetivo enveredar por uma pesquisa histórica, 

mas apenas  contextualizar  o  início desse  trabalho na cidade mencionada.  Por  tal  motivo, 

apresento  primeiramente  o  Hospitalar  de  Urgência  de  Sergipe,  HUSE,  e  em sequência  o 

Hospital Universitário.
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4.1- HOSPITAL DE URGÊNCIA DE SERGIPE: ORIGEM DA CLASSE HOSPITALAR EM 

ARACAJU 

O hospital de Urgência de Sergipe Governador João Alves Filho, HUSE, é um hospital 

de grande porte que atende, inclusive, pessoas que vêm de estados vizinhos como Alagoas e 

Bahia.

Fundado  em  1986,  o  HUSE  passou  por  diversas  reformas.  Dentre  elas,  a  que 

aconteceu no ano de 1995 quando foi implantada a CTI Pediátrica e ampliado o número de 

leitos do serviço pediátrico. Este que antes tinha disponível para a Pediatria vinte e cinco 

leitos, passou para cinquenta e dois (Secretaria do Estado da Saúde, 2013). 

Segundo informações disponíveis no site da Secretaria de Estado da Saúde, SES, a Ala 

Pediátrica do HUSE, localizada na ala seiscentos, “está capacitada para os mais diversos tipos 

de  atendimentos,  desde  infecções  de  um  modo  geral,  entre  elas  as  gastrointestinais,  até 

queimaduras,  traumas  e  doenças  infecto-contagiosas  (inclusive  AIDS)  com  isolamento” 

(Secretaria do Estado da Saúde, 2013, p. 01). 

A Oncologia  Pediátrica  do  HUSE  está  situada  no  Centro  de  Oncologia  Doutor 

Oswaldo  Leite  (COOL)  que  reserva  21  leitos  para  o  atendimento  pediátrico  oncológico. 

Soma-se a tal atendimento o tratamento oncológico a base de quimioterapia e radioterapia 

(Secretaria do Estado da Saúde, 2013). 

O HUSE oferece três espaços diferentes de atendimento a crianças: a ala da Oncologia 

Pediátrica,  a  ala  Pediátrica  e  a  Urgência  Pediátrica.  Dos  três  espaços  citados,  apenas  a 

urgência  não  oferece  atendimento  pedagógico  com  profissionais  especializados,  embora 

exista um ambiente de recreação que serve como sala de espera para as crianças que serão 

atendidas em consultas ou para tratamentos.

A primeira ala onde aconteceu o trabalho com a Pedagogia Hospitalar foi a ala da 

oncologia através do projeto “Anjo linguarudo de asa quebrada que quer  voar”.  O título, 

explicou Maria Luíza em sua entrevista, está relacionado à criança que fala aquilo que sente, 

muitas vezes sem pensar; por isso “anjo linguarudo”. “De asa de quebrada que quer voar”, 

porque a criança está doente e quer ficar boa, quer retornar para sua casa, brincar, sonhar, … 

quer viver fora do hospital novamente (SILVA, 2012).

O  projeto  “Anjo  linguarudo  de  asa  quebrada  que  quer  voar”  surgiu  através  da 

solicitação – dos oncologistas pediátricos da ala à Secretaria da Educação – de um projeto 
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que,  por  meio  de  atividades  pedagógicas,  minimizasse  as  perdas  provocadas  pela 

hospitalização nas crianças. 

Os oncologistas pediátricos do hospital solicitaram à Secretaria de Educação 
a elaboração de um projeto que ajudasse a reduzir as perdas nos aspectos do 
desenvolvimento formal e social, baseando-se no amor, admiração, crença e 
nas potencialidades de cada criança,  lhes proporcionando prazer e alegria 
(Fundação Bunge, 2003, p. 01).

No dia três de outubro de 2002, o projeto teve início com os seguintes objetivos: 

amenizar  os  impactos  da  hospitalização  trabalhando  com  a  criança  a  melhora  de  sua 

autoestima,  e  minimizar  o  fracasso  escolar  pelo  longo  período  que  a  criança  fica  sem 

frequentar a escola. A fim de cumprir tais propósitos, duas professoras foram cedidas à ala da 

Oncologia Pediátrica pela Secretaria de Educação (Fundação Bunge30, 2003, p. 01).  

As  atividades  eram norteadas  pelo  currículo  de  cada  ano  letivo,  de  modo  que  as 

crianças  em idade  escolar  não  perdessem os  conteúdos  que  seriam ministrados  enquanto 

estivessem ausentes. Essas atividades aconteciam dentro de uma proposta lúdica que tornasse 

o aprendizado prazeroso. Assim, eram utilizados fantoches, jogos da memória, quebra-cabeça, 

alfabeto móvel, livro de histórias infantis, dentre outros recursos (Fundação Bunge, 2003, p. 

01).

Em 2003, o projeto “Anjo linguarudo de asa quebrada que quer voar” foi premiado31 

pela  Fundação Bunge que,  de 1995 a 2009,  em parceria  com o Ministério  da Educação, 

premia professores do ensino básico por práticas inovadoras e bem-sucedidas no exercício de 

sua profissão (Fundação Bunge, 2012).

A partir daí o trabalho com a Pedagogia Hospitalar no HUSE foi tomando corpo até 

chegar ao seu estágio atual. Atualmente, o trabalho pedagógico acontece na ala da Oncologia 

Pediátrica através de um convênio com a Secretaria da Educação do estado, SEED, que envia 

um professor locado em uma escola para o hospital. Assim, aconteceu com a professora María 

Luiza Barbosa Silva, lotada na escola estadual Professora Myriam de Oliveira Santos Melo, 

que hoje responde pelas atividades na sala pedagógica da Oncologia Pediátrica.

A  professora  Maria  Luiza  é  graduada  em  Pedagogia  e  pós-graduada  em 

30 Fundação criada em 1955 que, enquanto entidade social, tem como objetivo incentivar as Ciências, Letras e 
Artes  no  País.  Para  tal,  promove  ações  de  formação  para  professores,  assim  como  outras  atividades. 
Atualmente investe também em iniciativas que promovam o desenvolvimento sustentável.

31 Na época a professora Edelisía Magalhães Araújo foi a ganhadora do prêmio que consistia em R$5.000,00,  
troféu, diploma e uma viagem a Brasília, e para a escola R$2.000,00 em equipamentos.
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Psicopedagogia  e  em Classe  Hospitalar.  Conheceu o trabalho realizado com a  Pedagogia 

Hospitalar no HUSE por meio do convite de uma colega também concursada pelo estado que 

já trabalhava ali: 

Foi através de minha colega. Como eu trabalhava lá no João Cardoso, na 
escola  especial  e  quando fizeram esse projeto eu fui  convidada por  uma 
colega nossa. Mas ela não quis ficar muito tempo por motivo de perdas, de 
sentimento e ela não aguentou. Aí ela pegou e disse assim: vamos trabalhar 
lá? Aí eu vim, gostei e estou aqui, vou fazer 6 anos que estou aqui. Amo isso 
aqui como se fosse minha casa (SILVA, 2012).

A professora Maria Luiza começou o trabalho com a Pedagogia Hospitalar no segundo 

ano  de  andamento  do  projeto  “Anjo  linguarudo”.  Recebe  uma  quantidade  variada  de 

crianças32 provenientes dos estados da Bahia, Alagoas e Sergipe que estão hospitalizadas na 

ala da Oncologia Pediátrica. Durante os turnos matutino e vespertino, a sala é aberta para 

serem realizadas as atividades do dia (SILVA, 2012). Atualmente, ela é a única professora que 

acompanha as atividades das crianças nessa ala. 

De acordo com a entrevistada, houve algumas desistências de seus colegas no decorrer 

do trabalho, tendo em vista a realidade de sofrimento, da dor e da morte por que passam as 

crianças hospitalizadas, principalmente as da Oncologia: 

É, por incrível que pareça, quando a gente pergunta quem quer vir, trabalha 
uma  semana  e  na  outra  semana  não  quer  vir  mais.  Porque  até  como 
voluntário  aqui  na  nossa  área  é  delicado demais,  até  na  nossa  área  uma 
voluntária que trabalha assim: “Ah! Eu quero ser voluntária”, vem aquele 
auge, aí passa um mês aí não vem mais, desaparece, não vai mais do que 
isso. Então, é difícil trabalhar com isso, trazer uma pessoa pra cá. Eu, na 
minha área mesmo, na educação especial eu pergunto pra minhas colegas 
“vocês querem ir pra lá?” ninguém quer: “eu não, de hospital, trabalhar com 
um morto, trabalhar com uma morta”, não sabendo que aqui eles não vão 
ensinar, eles vão aprender. Eu acho que eu aprendo (SILVA, 2012).

A realidade da criança hospitalizada é um fator que sensibiliza, mas também provoca o 

distanciamento de muitos profissionais diante do seu estado de fragilidade. Nessa situação, é 

muito comum que profissionais com ampla área de atuação prefiram trabalhar com outras 

especialidades  que  não  envolvam  a  realidade  do  sofrimento  pela  doença.  Fato  que  se 

comprova  na  fala  da  professora  Maria  Luiza  quando  relata  que  eram  em  três:  uma  se 

32 A visita  à  sala  das  atividades  pedagógicas  depende da  quantidade de  internamentos e  da  disposição  da 
criança. Segundo a professora Maria Luiza, já foram recebidas até onze crianças na sala das atividades.
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aposentou, outra não quis ficar, e ela que se aposenta no próximo ano (SILVA, 2012).

Por  outro  lado,  é  do  conhecimento  de  todos  a  falta  de  motivação  presente  nos 

professores da rede pública no que se refere às condições do seu trabalho. É preciso ressaltar 

que tal quadro não é apresentado em todas as escolas, mas em muitas há escassez de recursos,  

espaços sem manutenção ou até sem possibilidade de ministrar uma aula, falta de professores 

entre outros aspectos. 

O trabalho do pedagogo na escola, do mesmo modo que o do pedagogo no hospital, 

nas  condições  atuais,  demanda,  antes  de  tudo,  boa  vontade,  empenho  e  disciplina  para 

continuar acontecendo. Pelas questões materiais e também de infra estrutura, o pedagogo vive 

a mesma luta seja no hospital, seja na escola. Tal afirmação é consolidada pelo registro da fala 

da professora Maria Luiza ao tratar da manutenção do projeto:

Quando eu entrei já tinha 2 anos. Mas, não era assim seguro como está agora 
não,  agora  eu  tô  sentindo  assim  muito  seguro.  Porque  quando  nós 
começamos tinha falta de material. Você sabe que trabalhar com o estado é 
muito difícil, a gente luta muito, mas hoje sim, hoje a gente trabalha com 
tudo. As pessoas fazem muita doação, entendeu, então eu tenho tudo aí de 
doações. Eu fui chamada um dia desses na Educação porque minha chefe lá 
da  DIESP disse:  “como  é  que  você  sai  na  televisão  e  diz  que  tudo  foi 
doação?”. Realmente, eu não posso mentir, tudo que tem aí não foi o Estado 
que  deu,  o  Estado deu/dá  o  apoio.  Eu  acho  que  os  contribuintes  são  as 
pessoas de fora (SILVA, 2012).  

Diante do exposto, fica evidente a contribuição das pessoas com doações de materiais, 

jogos e brinquedos para a manutenção do projeto, uma vez que o estado dá apenas o suporte 

pedagógico através do profissional da educação que envia para o hospital.  Este apoio que 

também precisa ser revisto, levando em consideração que não existe uma forma de avaliar o 

rendimento do professor fora da escola, da mesma maneira que é ausente a comunicação entre 

a escola onde o professor está locado e o hospital, promovendo alguns embates:

Veja bem, até o meu dinheiro está cortado. Eu, ano passado, eu tive uma,  
uma...é, assim, porque como eu estou fora de sala de aula é muito difícil a 
gente está aqui, porque quem tá lá não acha que a gente está trabalhando, 
entendeu?!  Ninguém  vem  verificar  meu  trabalho,  eu  digo  até  isso  pras 
pessoas que me acompanham, minha chefe cortou meu ordenado, eu passei 5 
meses sem receber, eu fui lá e ela disse “ah, mas você está aonde?”, eu disse 
“mas aqui  no papel tem, vá lá visitar,  vá lá trabalhar.” Aí ninguém vem. 
Então eu acho que pelo dinheiro que eu ganho como profissional, eu ganho 
muito bem, eu tenho que agradecer primeiramente a Deus, mas as pessoas 
não valorizam o ensino nem da educação,  nem da saúde porque é muito 
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pouco  pra  eu  poder  continuar  trabalhando  aqui  os  2  horários  sem uma 
renumeração certa, sem também um apoio das pessoas que tão lá e sabem 
que a gente tá fazendo um trabalho pra educação, pras crianças, pra saúde 
porque melhora muito a saúde da criança e eles não ajudam em nada. Eles 
não querem nem ter o conhecimento, eles cortaram foi meu ordenado ano 
passado, passei o ano todinho sem receber, eu fiquei numa crise porque foi  
difícil pra mim, porque a gente tem nossas contas pra pagar (SILVA, 2012). 

Apesar da situação delicada pela qual passou a pedagoga que trabalha no HUSE, o seu 

trabalho  ganha  dignidade  e  reconhecimento  para  além  da  remuneração.  O  trabalho 

pedagógico que acontece nos dois turnos, atende uma clientela que vai além da Oncologia 

Pediátrica. Para Maria Luiza, a atenção é um ponto de grande relevância no tratamento de 

pessoas hospitalizadas. Assim procura dividir seus momentos no HUSE para chegar também à 

Oncologia  dos  adultos  distribuindo livros,  revistas,  ou até  dispondo de uma parte  do seu 

tempo para conversar.

 Causa impressão também como acontecem as atividades para as crianças ao se por em 

relevo a arteterapia – técnica  pouco utilizada na escola pela obrigatoriedade do cumprimento 

do currículo escolar – que propõe a aprendizagem de como lidar com a situação por que está 

passando através  de  desenhos,  pinturas,  esculturas,  escrita.  Ceccim (1997)  dialoga a  esse 

respeito quando trata sobre a dimensão terapêutica que o brinquedo possui:

A recreação  como  proposta  terapêutica,  busca  junto  à  criança  enferma, 
resgatar o seu lado sadio, servindo como agenciamento de criatividade, das 
manifestações de alegria e do lazer que recriam energia e vitalidade, muitas 
vezes superando barreiras e preconceitos de que doença e hospitalização não 
são lugares de solidão, saudade e sentimentos dolorosos (CECCIM, 1997, p. 
60).

A opção por essa técnica foi a de uma proposta diferenciada do ensino tradicional que 

contribuísse  para  a  aprendizagem da criança,  deixando de lado a parte  técnica  formal da 

aprendizagem.  Para  Maria  Luiza,  a  criança  hospitalizada  relaciona  o  período  da  sua 

hospitalização ao de “umas férias”. Por isso também a escolha por uma forma de trabalho que 

trouxesse para a criança o protagonismo capaz de possibilitar a sua autoaprendizagem:

Como eu lhe falei, minha sala está aberta pra todo mundo, o idoso, a criança 
de braço, por quê?! Porque como eu sou psicopedagoga eu trabalho com os 
adultos dessa ala aqui, eu trabalho com apoio de entregar livros, conversar, 
dar um apoio, entendeu. Com as crianças dou apoio pedagógico também, de 
arteterapia,  trabalho  muito  com  arteterapia.  Então  o  meu  trabalho  é 
vinculado, não tem idade, porque a classe especial hospitalar não tem idade, 
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tenho que trabalhar com todos, quem chegar na minha sala, quem chegar à 
minha pessoa é bem recebido com todo amor (SILVA, 2012).

 

O depoimento da professora Maria Luiza traz nas entrelinhas a sua forma de trabalhar 

com a criança hospitalizada: através do desejo que desperta na criança ao entrar na salinha 

para  brincar.  Fica  clara,  assim,  a  perspectiva  de  trabalho  com base  no  lúdico,  sem uma 

estrutura formal de ensino. Partindo desse pressuposto, é válido considerar a relação que a 

criança estabelece com a doença na hora em que brinca. À luz das memórias de Maria Luiza, 

algumas representações são compartilhadas a esse respeito:

É difícil, é difícil por causa da dor, entendeu?! Mas, com o tempo eles ficam 
bem soltos. Porque a partir da continuação do tratamento eles conseguem. 
Nos primeiros dias, quando eles colocam o acesso, eles ficam todos “não me 
toque”. Mas depois eles ficam em pé, correm e a gente tem que correr com o 
suporte! É bem interessante (SILVA, 2012). 

Mesmo  havendo  a  presença  de  um  espaço  e  de  materiais  para  que  possam  ser 

desenvolvidas  atividades  lúdicas  pelas  crianças,  é  necessário  lembrar  que  durante  esses 

momentos  não há  uma separação  entre  a  doença  e  a  criança.  Ou  seja,  a  criança  não  se 

desvincula  da  doença  para  brincar.  Ela  brinca  na  situação  de  doente.  Para  chegar  a  essa 

afirmação, perguntei: A criança durante o trabalho pedagógico ela vai se apropriar da patologia? 

Vamos dizer que ela tá brincando de faz de conta, então ela vai colocar todo o sentimento dela como 

doente ou ela vai esquecer que ela tá doente?

Não, ela não pode esquecer, ela não pode esquecer porque cada minuto que 
ela está ali vem um acolhimento, vem uma mão furada, então como ela pode 
esquecer,  não pode esquecer,  não pode esquecer  que ela  tá  nesse mundo 
aqui. […] A bola caiu ela não pode pegar porque se ela for pegar ela vai tirar 
o soro, então não deve ... então ela está ciente, eles estão cientes que eles 
estão doentes (SILVA, 2012).

  

A fim de complementar  a discussão sobre a criança que não se desvincula da sua 

patologia no momento da brincadeira, ainda que esta proporcione descontração, alívio e bem- 

estar,  Maria  Luiza descreve uma representação da criança diante da sua doença e da sua 

família. O que indica a luta para viver, a necessidade de um suporte familiar e uma identidade 

diferente das demais presentes na sua família quando faz o desenho de si:

[…] eu tenho um desenho aí, eu acho que tá aqui, que eles fizeram. É uma 
menina, ela tá curada, ela fez os 5 irmãos dela, só que ela como mais velha 
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ela fez um cabelinho aqui assim, uma tirinha assim, e em todo mundo fez 
cabelo, aí ela disse “sabe o que é?! Aqui sou eu, só com esse cabelo”. Eu não 
tinha nem percebido. E ela tira na maior, entendeu?! (SILVA, 2012).

 

Diante desse depoimento,  é  importante  considerar  a  função do recurso terapêutico 

proporcionado pela ludicidade. Esta que permite a expressividade dos sentimentos da criança 

através  do  brincar.  Isso  significa  que  quando  a  criança  brinca  está  lutando  pela  vida: 

enfrentando a doença, expressando seus sentimentos negativos diante do “corpo estranho” que 

invade seu organismo, aprendendo com a sua patologia, e também experimentando momentos 

de  prazer  e  alegria  caracterizados  pela   própria  atividade  lúdica  (LINDQUIST,1993; 

KISHIMOTO, 2002). Dessa maneira, a criança tem liberdade para criar o seu programa de 

atividades:

Olhe, as atividades pedagógicas eles gostam de tudo, como eu lhe falei, a 
gente  não  oprime,  “vai  fazer  esse  dever  agora,  vamos  fazer  dever  de 
matemática”, não, de jeito nenhum, “vocês querem o quê?”, nossa escola é 
diferente,  “vocês querem o quê?! Quer estudar o quê?!”,  “ah! Não quero 
estudar não, tia Luiza, vamos brincar de bingo!”, é o que eles mais gostam, é 
brincar de bingo. Então, aí eu vou atrás da matemática, vamos trabalhar de 
bingo de é ... eu trabalho muito com o bingo de animais, eles amam porque 
eu dou o nome eles leem o nome e depois dizem, mesmo quando eles não 
leem eles já tem gravados, quase todos eles, que eles já conhecem que ali é 
um peru,  então eles  mostram a figura do peru,  marca  rápido.  Então eles 
gostam muito de trabalhar com o bingo, é por isso que eu trabalho, no meu 
trabalho pedagógico não é um trabalho de sala de aula, entendeu?! (SILVA, 
2012)

 

Outras atividades também foram destacadas como as que as crianças mais gostam de 

fazer na sala do HUSE: montagem no computador, dominó, pintura, desenho, atividades de 

ligar figuras e de ligar números. 

O trabalho com a Pedagogia Hospitalar na Oncologia Pediátrica do HUSE, hoje, trilha 

uma linha de desenvolvimento que tem como base o lúdico. Anteriormente, essa atividade já 

teve  outro  viés  no  que  se  refere  à  continuidade  da  criança  que  chegava  ao  hospital  e 

encontrava-se matriculada na rede pública de ensino. Segundo a atual professora da sala de 

atividades do HUSE, havia um contato com a escola de origem da criança com a finalidade de 

continuar o trabalho desenvolvido na escola para que o aluno, no seu retorno, não perdesse o 

ano letivo.

Antigamente eu ligava mais quando eu tinha acesso a um telefone do Estado, 
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eu chegava lá na escola em que eu trabalhava e tinha o acesso de ligar pras  
escolas.  Hoje eu não faço isso porque eu vou gastar  os  créditos  do meu 
celular. Eu pergunto a mãe como é que eles tão, ao pai se estão estudando, a 
série, isso tudo eu pergunto. Antigamente eu tinha um acesso com a escola 
pra saber as atividades, mas hoje eu não tenho mais […] (SILVA, 2012). 

Alguns empecilhos de ordem financeira oportunizaram uma nova conduta pedagógica 

para o andamento do trabalho que, apesar dos obstáculos encontrados, é reconhecido pela 

equipe de saúde com quem há uma boa relação de trabalho e apoio mútuo. Algumas posturas 

da pedagoga talvez possam parecer equivocadas no sentido de não conhecer as patologias das 

crianças.  Isso,  possivelmente,  dificulta  a  forma  como  deve  ser  conduzida  a  atividade 

pedagógica. Tal situação é evidenciada por um relato da professora Maria Luiza:

Com o passar do tempo eu vou sabendo porque se eu pegar a  ficha das 
crianças, eu posso olhar porque a ficha fica aí com a menina. Mas eu não 
pego porque com o tempo eu já sei. E como eu trabalho há muito tempo 
aqui, eu tenho mais facilidade com as enfermeiras, com os próprios médicos. 
“Tia Luiza, esse caso aqui tá acontecendo isso, isso e isso”, muito deles, dos 
médicos, me dizem “ói, tia Luiza, dê um apoio, fale com a mãezinha, fale 
com a criança, a criança tá precisando de você” (SILVA, 2012).

  

De acordo com os relatos apresentados neste trabalho, a professora Maria Luiza afirma 

que há um trabalho interdisciplinar e uma relação muito boa entre a equipe pedagógica e a 

equipe de saúde. Assim, justifica também a sua ausência nas reuniões que acontecem com a 

equipe pelo fato de estar sempre na sala realizando atividades com as crianças (SILVA, 2012).

Diante  do  exposto,  o  atendimento  pedagógico  na  Oncologia  Pediátrica  do  HUSE 

acontece periodicamente e apresenta um perfil já consolidado quanto ao trabalho pedagógico 

com  as  crianças  hospitalizadas  nesse  setor.  É  válido  considerar  também  os  avanços 

conquistados pela equipe pedagógica desde o início do projeto até os dias atuais, contando 

com o apoio de colaboradores para a sala de atividades da ala.

Por  consequência  do  trabalho realizado na  Oncologia  Pediátrica  com a  Pedagogia 

Hospitalar, houve uma extensão de atividades com esse mesmo perfil na ala do Internamento 

Pediátrico, conhecida também com Ala 600. Reformada recentemente, a ala do Internamento 

Pediátrico dispõe de quarenta e cinco leitos, sendo dois para casos de isolamento.

 Na ala do Internamento Pediátrico há também uma profissional cedida pela Secretaria 

da Educação do estado para realizar o acompanhamento pedagógico com as crianças. Luciana 

Maria Leite Carvalho é graduada em Educação Física e especialista em Psicomotricidade. 
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O  contato  da  professora  Luciana  com a  Pedagogia  Hospitalar  aconteceu  somente 

através de leituras, quando começou a trabalhar na ala do Internamento Pediátrico em 2006, a 

convite de uma colega da educação especial, como relata:

Ó,  aqui  no  hospital  eu  comecei  em  2006,  mas  como  esse  projeto 
“linguarudo”  já  tinha  mais  tempo  que  foi  uma  professora  também  que 
trabalhava com educação especial  que fez esse projeto voltado pra classe  
hospitalar. Aí começou na oncologia e em 2006 eu vim pra cá. […] Então, a 
pessoa que trabalhava lá na oncologia, as meninas que começaram o projeto 
lá,  elas  trabalhavam também na  mesma  escola  que  eu  trabalhava,  aí  me 
convidaram (CARVALHO, 2013).

   

Assim como a professora Maria Luiza,  Luciana também é concursada do estado e 

trabalha no hospital pelo convênio estabelecido entre a Secretaria da Saúde e a Secretaria da 

Educação. O seu trabalho acontece de segunda-feira a quinta-feira, das 13 às 17:30h na ala do 

Internamento Pediátrico. O público atendido por ela tem uma faixa etária entre zero e doze 

anos, e provém dos estados da Bahia, Alagoas e Sergipe. As patologias mais encontradas na 

ala do Internamento Pediátrico variam entre doenças renais, apendicite, fraturas, pneumonia e 

outros casos.

Da mesma maneira como acontece na Oncologia Pediátrica, o trabalho é conduzido 

tendo  com base  o  lúdico.  Os  brinquedos  e  jogos  mais  pedidos  pelas  crianças  na  ala  do 

Internamento Pediátrico são carrinho, dominó, quebra-cabeça, jogo da memória e pintura. No 

caso de crianças com um tempo maior de hospitalização, são trabalhados conteúdos de acordo 

com o grau de escolaridade da criança, a fim de que ela não perca o ano letivo33:

Eu trago também a pintura e algumas atividades de português. Quando os 
meninos  são  maiores  português,  estudos  sociais,  matemática  pra  eles 
fazerem  porque  é  uma  continuação,  é  uma  classe  hospitalar,  é  uma 
continuação do colégio. Pra eles não ficarem aqui... que tem uns que ficam 
aqui 2, 3 meses, pra não perder o vínculo com a escola (CARVALHO, 2013).

O  modo  de  atuação  da  Pedagogia  Hospitalar  na  ala  do  Internamento  Pediátrico 

acontece  de  forma  diferenciada:  a  professora  passa  em  cada  leito34 no  início  da  tarde 

distribuindo os brinquedos e, no final da tarde, os recolhe:

33 De acordo com a professora Luciana, a maioria das crianças em idade escolar quando chegam ao hospital 
para serem internadas estão matriculadas na escola. 

34 Dos quarenta e cinco leitos,  os  dois  destinados  ao  isolamento não recebe a visita  da professora com a  
distribuição dos brinquedos.
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Quando eles me veem já sabem que é a mulher do brinquedo, todo mundo 
me conhece aqui como a mulher do brinquedo. Então eles ficam esperando 
eu  chegar  pra  poder  dar  esse  brinquedo  pra  eles  brincarem porque  tem 
alguns que não tem nada, outros até tem, trazem de casa, mas mesmo assim 
ainda pegam esses pra brincar (CARVALHO, 2013).

Como pode ser evidenciado na fala da professora, as atividades são muito bem aceitas 

pelas crianças que aguardam com ansiedade a hora da sua chegada para que possa escolher o 

brinquedo daquela tarde.  A escolha  é  realizada  pela  criança  quando a professora Luciana 

passa com um cesto de brinquedos por cada um dos leitos.

Algumas crianças não desejam brincar, encontram-se com dor ou com mal estar. As 

outras,  em geral,  escolhem e  brincam durante  o  momento  que  a  professora  está  ali.  As 

menores, por vezes, não querem devolver os brinquedos no fim da tarde. Assim, é necessário 

conversar com elas para explicar-lhes que é necessário devolver, disse a entrevistada.

Na hora da brincadeira, é possível identificar a relação da criança com a doença à luz 

das memórias da professora Luciana. Esta que compara o ato de brincar a uma alegria quando 

se está hospitalizado. Mais especificamente, à ultima alegria:

O brinquedo é mais pra ver se ele alegra-se, porque ele tá ali naquela cama, 
eu gostaria de ter, como é que diz, como a gente, da última alegria aqui, era o 
hospital que tinha salinha, pelo menos eles saiam do leito, iam pra salinha, 
tinha televisão, a gente colocava filme, aqui a gente não tem (CARVALHO, 
2013).

  

Apesar  de  haver  uma  grande  quantidade  de  crianças  hospitalizadas  e, 

consequentemente, muitas crianças para brincar, não existe um espaço para a brinquedoteca 

na maior ala que acolhe crianças no HUSE. Fato que chamou a minha atenção durante as 

visitas por ser uma ala recém reformada, questionei se havia alguma perspectiva de ter uma 

sala, ao que me respondeu: “Não. Quando eu vim pra cá disse que não ia ter, não tinha como 

fazer. Que era pra ficar nos corredores com os meninos” (CARVALHO, 2013). 

O cenário de ausência de um espaço para as crianças brincarem, assim como algum 

ambiente que propicie a socialização entre elas permite que sejam submetidas ao conceito de 

ser paciente, passivo. Fato que foi discutido anteriormente e que pode trazer prejuízos para a 

evolução da criança como protagonista da sociedade e construtora da sua cultura. Soma-se a 

isso,  o  descumprimento da lei  11.104,  de 21 de março de  2005 que obriga  a  criação de 

brinquedotecas em hospitais que oferecem atendimento pediátrico.
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Algumas medidas têm sido tomadas de modo a sanar a ausência do espaço físico de 

uma brinquedoteca. Na última visita à ala, observei pequenas mesas e cadeiras espalhadas no 

corredor central,  em frente ao posto de enfermagem: ambiente propício à socialização das 

crianças. 

Os  brinquedos  oferecidos  às  crianças  durante  a  tarde,  segundo  a  professora,  já 

pertenciam ao espaço onde as atividades eram realizadas. Outros brinquedos que chegaram 

depois foram doados. As necessidades que são apresentadas com relação a materiais escolares 

ou  a  novos  brinquedos  e  jogos  são  supridas  apenas  pelas  doações  ou  saem do bolso  da 

professora, como relata na entrevista: 

 

Quando eu comecei aqui, eu não sei, já tinha. Eu trabalho com os que já tem. 
Às vezes eu trago da escola, eu peço lá na escola e trago. Papel quando eu 
quero é  por minha conta,  eu tiro  xerox,  papel  sou eu que trago pra eles 
fazerem as atividades (CARVALHO, 2013).

Por  ser  um trabalho  que  há  menos  divulgação  do  que  o  projeto  desenvolvido  na 

Oncologia Pediátrica, há também menos recursos doados. Por isso, a professora também se 

envolve com a aquisição do material necessário para dar continuidade aos afazeres infantis no 

Internamento Pediátrico.

O desenrolar do trabalho com a Pedagogia Hospitalar acontece apenas pela professora 

Luciana, sem convênios ou parcerias com outras instituições de ensino. Há apenas  um grupo 

de contação de histórias do grupo Prosart35 que, às terças-feiras, visita a ala do Internamento 

Pediátrico para divertir as crianças, cotando algumas das suas histórias.

A falta de parcerias com outras instituições e até com profissionais, impede avanços e 

melhorias no projeto. Consequentemente, o atendimento pedagógico deixa a desejar, tendo em 

vista a escassez de apoio e parcerias para atender o fluxo de crianças que a ala recebe. Nesse 

sentido, a professora recorda um momento que houve de interação com outros profissionais e 

que trouxe muitos resultados:

Tinha uma psicóloga quando a gente trabalhava aqui no outro hospital, aí 
toda  terça  tinha  um dia  na  semana  que  ela  fazia  umas  atividades  junto 
comigo, psicóloga Carmem. Nós levávamos eles pra fazer o lanche legal, aí 
tirávamos eles do leito e levávamos pra lanchonete, lá pro refeitório, quem 

35 Grupo de contação de histórias que iniciou em 2004 depois de um curso oferecido pelo SENAC. O grupo 
Prosart  de  Contadores  de  História  apresenta  seu  trabalho  em  locais  diversificados  gratuitamente.  Mais 
detalhes ver o blog do grupo:  http://grupoprosartedecontadoresdehistorias.blogspot.com.br/search/label/Hist
%C3%B3rico  

http://grupoprosartedecontadoresdehistorias.blogspot.com.br/search/label/Hist%C3%B3rico
http://grupoprosartedecontadoresdehistorias.blogspot.com.br/search/label/Hist%C3%B3rico
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podia ir. Eles iam, aí tinha um lanche lá diferente, pelo menos saiam pra 
lanchar, era o mesmo lanche daqui da sala. Porém, eles iam lanchar lá, no 
refeitório, tinha outro dia na semana também que a gente fazia o cinepipoca,  
aí pedia pro pessoal da cozinha fazer uma pipoca e a gente levava eles pra lá 
pro auditório lá de cima e eles iam, nós colocávamos um dvd lá pra eles 
assistirem, é uma forma também de eles saírem né, aí passava por fora às 
vezes tinha lá fora um que ia passear. Só que agora a psicóloga, eu acho que 
ela vem pela manhã, eu não encontro psicóloga aqui pra poder fazer esse  
trabalho, aí eu fico sozinha aqui (CARVALHO, 2013).

 

 Com esse depoimento comprova-se o bom resultado que existe quando há parcerias 

com  outros  profissionais  em  favor  da  humanização  do  espaço  hospitalar.  Segundo  a 

professora,  a  relação  com  os  outros  profissionais  da  equipe  de  saúde  é  boa  e  não  há 

empecilhos para a continuidade do trabalho. Todavia,  não acontece na ala do Internamento 

Pediátrico um envolvimento com a equipe nem interdisciplinar, nem multidisciplinar. Percebi 

pela fala da professora que foi a existência de vários profissionais que atuam exclusivamente 

na sua função, embora haja um bom relacionamento entre eles.

Nessa mesma perspectiva de entendimento, algumas afirmações acerca das patologias 

das crianças indicam a contextualização de um serviço pedagógico voltado exclusivamente 

para a escola. Tal afirmativa é considerada a partir tanto do desconhecimento das patologias 

com maior frequência de internação, como das patologias que as crianças estão acometidas: 

evidências identificadas na fala da professora. Ao questionar sobre se conhecia a patologia da 

criança, e como chegava até ela essa questão, ela respondeu: “Não, não, eu não mexo nessas 

coisas não. Eu vou lá no quarto, vejo se o menino tá bem, se foi brincar” (CARVALHO, 

2013).

No que diz respeito ao conhecimento da professora sobre as patologias presentes no 

hospital, ela declarou: “Não. Só, assim, a fundo mesmo não, apendicite, eu conheço o que é 

apendicite, quando quebra um braço, mas tem uns que são coisa mais na cabeça e tem uns que 

eu não, não me aprofundo muito” (CARVALHO, 2013).

As respostas dadas pela professora com relação às patologias das crianças apontam a 

necessidade de um aperfeiçoamento no que diz respeito ao trabalho do pedagogo no hospital. 

Este que demanda conhecimentos extracurriculares  que seriam de pouca importância para 

atuar na escola, mas fundamentais para atuar no hospital. 

Um desses conhecimentos diz  respeito  às patologias mais encontradas  no hospital, 

pois será o pedagogo quem irá conduzir as atividades com aquela criança que pode ter no seu 

prontuário  alguma  restrição  de  movimento,  de  alimentação  ou  mesmo  de  materiais  que 
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possam provocar  algum tipo  de  hipersensibilidade.  Soma-se  a  isso,  doenças  que  possam 

agravar quadros de mudança de humor.

Diante das patologias e dos estados psicológicos das crianças, o pedagogo deve saber 

lidar com cada situação de maneira a contribuir no processo de enfrentamento da doença pela 

criança através das atividades lúdicas possíveis de serem realizadas por tal público. Nesse 

sentido, é que também o pedagogo deve ter uma formação contínua para melhor atuar com as 

crianças hospitalizadas. É o que afirmam Matos e Mugiatti (2001) ao tratar da atuação do 

pedagogo no hospital com uma finalidade específica. Para tal, argumentam:

[...]  verificada  a  necessidade  de  existência  de  uma  práxis  e  uma  técnica 
pedagógica nos hospitais, confirma-se a existência de um saber voltado para 
a criança e o adolescente num contexto hospitalar  envolvido no processo 
ensino-aprendizagem, instaurando-se aí o corpo de conhecimento de apoio 
que justifica a chamada Pedagogia Hospitalar (MATOS; MUGIATTI, 2001, 
p.16).

A partir dessas informações, algumas frestas do atendimento pedagógico tanto na ala 

do Internamento Pediátrico,  como na ala  da Oncologia Pediátrica  do HUSE puderam ser 

investigados de modo a traçar o perfil desse atendimento no HUSE que é um hospital de 

referência no nosso estado.

Com base nas entrevistas realizadas as coordenadoras dos projetos que aconteceram 

ou  ainda  acontecem  no  HUSE,  detectaram  dois  trabalhos  com  linhas  de  atendimento 

semelhantes, tendo em vista que o trabalho na ala do Internamento Pediátrico iniciou como 

uma forma de continuidade do projeto “Anjo linguarudo de asas quebradas que quer voar” 

realizado na Oncologia Pediátrica.

O apoio da Secretaria da Educação mantém esse trabalho através dos profissionais 

que  cede  ao  hospital.  Este,  por  sua  vez,  se  responsabiliza  pelo  espaço  do  atendimento 

pedagógico. Existe também a boa vontade das pessoas pelas doações de materiais para que 

haja uma continuidade do atendimento. Pois, como é do conhecimento de todos, os materiais 

escolares, assim como os medicamentos precisam ser repostos.

Diante  do  exposto,  fica  evidente  a  forma  como  surgiu  o  trabalho  pedagógico  no 

HUSE, o perfil das atividades, as dificuldades para o andamento, os benefícios encontrados  e 

a formação do profissional que atua ali. À luz das memórias da professoras Maria Luiza e 

Luciana foi possível conhecer o trabalho da Pedagogia Hospitalar no HUSE dentro de uma 

perspectiva de humanização. Por essa mesma linha de pensamento, foi implantado também o 
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trabalho do pedagogo hospitalar no HU.

4.2-  HOSPITAL  UNIVERSITÁRIO  DE  MÃOS  DADAS  COM  A  UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE SERGIPE

O Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe, HU, começou a oferecer 

atendimento pediátrico para casos de internação há poucos anos. 

O atual Hospital Universitário era conhecido até antes de 1982 por Hospital Sanatório. 

Naquele  ano,  o  Ministério  da  Saúde  assinou  um termo com a  UFS para  estabelecer  um 

convênio de modo a transformá-lo em um hospital- escola, o Hospital Universitário, evento 

que  proporcionou  melhorias  nos  estágios  dos  cursos  de  Medicina,  Enfermagem  e 

Odontologia, como salientou Kohn (2010). 

A enfermaria  de Clínica Médica do HU só começou a funcionar  no ano de 1991, 

quando houve o primeiro paciente internado. No caso da Ala Pediátrica, esta foi inaugurada 

somente em 2005, tendo um suporte de vinte e seis leitos. Naquele período, o HU tinha a 

doutora Ângela Maria da Silva na diretoria do hospital.  Kohn (2010) aponta alguns dados 

históricos do surgimento da Ala Pediátrica do HU da UFS, assim como características da ala 

para o seu surgimento:

No ano de 1991, sob a administração do prof. José Calumby Filho, já com 
vários setores em funcionamento e totalmente integrado ao Sistema Único de 
Saúde, foi inaugurada a enfermaria de Clínica Médica com o internamento 
da primeira paciente.
Destacamos aqui a criação e implantação da Ala Pediátrica em agosto de 
2005,  que de acordo com sua fundadora,  doutora  Ângela Maria da Silva 
(atual diretora do HU), foi uma vitória conseguida com muita luta, pois em 
qualquer  instituição  do  gênero  a  ala  pediátrica  é  considerada  muito 
dispendiosa,  porque  quando  uma  criança  ou  adolescente  passam por  um 
internamento,  vêm  sempre  acompanhados  de  um  responsável  que  deve 
permanecer em tempo integral,  o que acaba gerando custos extras para o 
hospital em relação à alimentação e às despesas de estada (KOHN, 2010, p. 
33).

Dessa maneira, com o início do atendimento na Ala Pediátrica houve não só um maior 

gasto  orçamentário  com materiais  e  equipamentos,  como  também a  necessidade  de  uma 

equipe maior de profissionais de saúde capacitados para atender as crianças, como aponta 

Kohn (2010). 

Antes de haver uma Ala Pediátrica no HU, os estudantes da UFS eram deslocados para 

o hospital Governador João Alves Filho, atual Hospital de Urgências de Sergipe Governador 



121

João  Alves  Filho  –  HUSE,  para  que  pudessem realizar  os  estágios  do  fim  do  curso  de 

Medicina. Tal fato significava que não era necessária a presença de mais médicos, pois eram 

os médicos efetivos dali que tinham a responsabilidade de acompanhar a situação clínica da 

criança que estava hospitalizada naquele hospital:

Quando ainda não existia a pediatria no HU/UFS, os estudantes faziam seus 
estágios no Hospital João Alves que destinava seis leitos para a UFS, porém 
a total responsabilidade quanto aos pacientes, procedimentos e medicações 
era dos médicos/doutores daquele hospital e não dos professores/doutores da 
UFS.  Esta  foi  uma  das  resistências  encontradas  para  a  implantação  da 
pediatria no HU/UFS, pois, a partir de então, os professores da UFS teriam 
de assumir as responsabilidades pelos que atendiam no HU (KOHN, 2010, p. 
33). 

Não obstante as dificuldades apresentadas para a efetivação da Ala Pediátrica do HU, 

esta tem sido reconhecida pela referência no tratamento em algumas doenças: calazar, anemia 

falciforme, doenças renais são as que têm mais destaque quanto ao tratamento.

A Pedagogia Hospitalar foi inserida na rotina da Ala Pediátrica do HU através de um 

ofício  enviado  ao  Departamento  de  Educação  da  UFS,  solicitando  alunos  do  curso  de 

Pedagogia para realizar atividades pedagógicas com as crianças que estavam hospitalizadas 

ali. Naquele período, a estudante Carla Daniela Kohn era candidata a uma vaga no mestrado 

do Núcleo de Pós Graduação em Educação da UFS, com o projeto envolvendo a Pedagogia 

Hospitalar na Ala Pediátrica do HU da UFS, como ela escreve na sua dissertação:

Em 2006,  quando estava  tentando pela  primeira  vez a  vaga  no curso de 
Mestrado em Educação da Universidade Federal de Sergipe, com um projeto 
sobre  o  lúdico  como  estratégia  de  ensino,  surgiu  a  possibilidade  de  um 
trabalho pedagógico voltado para as crianças que se encontravam internadas 
na ala pediátrica do Hospital Universitário(HU).
Esta oportunidade aconteceu através de uma solicitação do Departamento de 
Medicina do HU da Universidade Federal de Sergipe (UFS), na pessoa do 
Prof.  Dr.  Antonio  Paixão,  ao  Departamento  de  Educação,  chefiado  pela 
Profª. Drª. Eva Maria Siqueira Alves, na qual era sugerida a participação de 
alunos  do  curso  de  Pedagogia  em um trabalho  recreativo/educacional  na 
recém  inaugurada  Ala  de  Pediatria  do  HU,  a  fim  de  proporcionar  uma 
melhor qualidade de vida àquelas crianças durante o período de internação 
(KOHN, 2010, p. 09). 

O trabalho com a Pedagogia Hospitalar na Ala Pediátrica do HU aconteceu por meio 

de um projeto de pesquisa e extensão do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
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Extensão,  PIBIX36.  O  título  do  projeto  era  “Ludoterapia:  uma  estratégia  pedagógica-

educacional para crianças hospitalizadas na Enfermaria Pediátrica do HU da UFS” como já 

foi descrito. O projeto foi coordenado pela professora doutora Eva Maria Siqueira Alves e sub 

coordenado pela mestranda Carla Daniela Kohn. Esta relata como foi o seu encontro com a 

Pedagogia Hospitalar:

[…] quando eu resolvi  fazer essa dissertação,  resolvi  seguir  o projeto da 
Pedagogia Hospitalar. Eu não tinha nenhum tipo de formação pra isso, como 
eu ainda acho que é muito falho essa formação nos cursos de Pedagogia na 
graduação. E foi assim, meio que por acidente, porque meu primeiro projeto 
era em relação ao lúdico na educação e através da professora Eva por uma,  
na época, uma coincidência o Hospital Universitário tava montando a parte 
de humanização da Ala Pediátrica e pediu uma assessoria pro departamento 
de  Educação  da  universidade.  Como  a  professora  Eva  era  a  chefe  do 
departamento de Educação na época, ela sugeriu da gente desenvolver um 
projeto em relação a pedagogia hospitalar, o que pra nós todos foi muito 
gratificante (KOHN, 2012).

Para  a  coordenadora  do  projeto,  professora  Eva,  a  Pedagogia  Hospitalar  foi  uma 

novidade para o campo da educação. De acordo com o seu depoimento, conheceu a Pedagogia 

Hospitalar 

Por meio de um ofício do professor Antônio Paixão, chefe do Departamento 
de Medicina, ao Departamento de Educação. Na ocasião eu era chefe deste. 
Logo que recebi o ofício comecei a movimentação em busca de alunos para 
trabalhar.  […]  Fizemos  um projeto  e  começamos  o  trabalho,  mas  antes 
fomos visitar o local, conversar com os médicos e enfermeiros. O projeto era 
do Departamento de Educação (ALVES, 2013).

O projeto teve início no final de 2006. A metodologia escolhida pela coordenação do 

projeto partia de uma perspectiva lúdica.  É notável a importância dada ao ato de brincar 

quando a criança é colocada no papel de um sujeito ativo,  protagonista de suas ações. Dessa 

maneira, várias situações são postas e identificadas como meios de socialização37 que, por si 

só, é uma forma de compartilhar conhecimentos (CORSARO, 2011). 

No hospital, o envolvimento da ludicidade era de grande relevância para o período de 

hospitalização  da  criança.  Através  da  brincadeira,  a  criança  expressava  seus  sentimentos, 

36 O projeto foi coordenado pela professora doutora Eva Maria Siqueira Alves, sub coordenado pela mestranda 
Carla Daniela Kohn, e chegou a ter como estagiárias três alunas do curso de Pedagogia e uma aluna do curso 
de Psicologia da UFS.  

37 Termo utilizado de acordo com a perspectiva conceitual da Sociologia da Infância.
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interpretava, reinterpretava e construía conceitos do hospital e daquilo que vivenciava nele. 

Com esse olhar, Kohn (2012) expressa seu pensamento sobre a brincadeira para a criança 

hospitalizada:

[...] eu acho que com criança, sempre que se trabalha com criança está se 
educando de qualquer forma, então a gente tentava fazer isso sempre pelo 
lado  lúdico  porque  a  gente  defende  que  a  estratégia  lúdica  é  uma 
ferramenta muito eficiente pras crianças e principalmente pra essas crianças 
que tão hospitalizadas (KOHN, 2012).

O início do projeto no HU foi uma etapa que marcou novas conquistas do curso de 

Pedagogia  da UFS nesta  instituição,  trazendo benefícios  mútuos.  Para  a  Ala  Pediátrica  o 

trabalho pedagógico era importante porque se enquadrava numa perspectiva de humanização 

da ala para a criança. Para o curso de Pedagogia da UFS, esse trabalho com a Pedagogia 

Hospitalar significou o início de uma nova abordagem no campo da Educação Especial.

Assim, pouco tempo depois do seu início, houve a aprovação do projeto pelo Comitê 

de Ética através do protocolo nº CAAE – 0014.0.107.000-08, uma vez que é obrigatória tal 

aprovação para trabalhar com as crianças. Por isso, tal aprovação viabilizou o uso de imagens 

e  dos  resultados  da  pesquisa38.  Desse  modo,  a  aprovação  pelo  Comitê  de  Ética  também 

facilitou  a  divulgação desse  trabalho em eventos  científicos  através  dos  textos  ilustrados, 

principalmente com  fotografias, inclusive as que estão apresentadas neste trabalho.  

O caminhar do projeto desenvolvido na Ala Pediátrica do HU contou com o apoio 

financeiro do Departamento de Educação e do PIBIX39. A colaboração financeira cedida pelo 

hospital esteve relacionada à estrutura do espaço da brinquedoteca com a pintura colorida do 

espaço, um armário para guardar os materiais utilizados pelas participantes do projeto, uma 

bancada  com  cadeiras  para  as  crianças  maiores  e  mesas  com cadeiras  plásticas  para  as 

crianças menores. Soma-se a isso, uma televisão e um aparelho de dvd que serviam a todos os 

pacientes e seus acompanhantes. Dessa forma, quando algo faltava na brinquedoteca havia um 

trabalho de colaboração entre os próprios integrantes do grupo para conseguir providenciar 

aquele material. Segundo a coordenadora do projeto, Eva Maria Siqueira Alves , com relação 

aos recursos financeiros, afirma:

38 As fotografias e os desenhos utilizados neste trabalho de dissertação foram feitas durante o projeto, com a  
aprovação do Comitê de Ética.

39 O  Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Extensão inicialmente oferecia uma bolsa para o projeto 
referido. No último ano o projeto contou com duas bolsas. 
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Não,  tudo  comprava  com  recursos  da  própria  equipe  e  recebíamos  por 
doação (ALVES, 2013). 

Carla  Daniela  Kohn  também  expôs  essa  realidade  que  complementa  o  relato  da 

coordenadora do projeto:

Olha, a única verba que eu sei que tinha era pro pessoal que fazia os projetos 
de  extensão  que  eles  tinham  a  bolsa.  Mas  em  relação  ao  material  a  
Universidade  Federal,  o  Departamento  de  Educação,  a  professora  Eva 
comprou bastante coisa pra gente. Ela ia repondo na medida do possível os 
brinquedos, os materiais de papelaria, de caneta, de massinha, enfim... Mas a 
gente também teve que colocar muita coisa que a gente achava necessário 
que  não  tinha  uma  verba.  Em relação  ao  próprio  hospital,  foram só  os 
materiais pra montagem da sala, mas depois o hospital não entrou com mais 
nada, só o Departamento de Educação (KOHN, 2012).

As dificuldades não estavam apenas relacionadas ao espaço e condições materiais da 

brinquedoteca do HU. Segundo Konh (2012), quanto a remuneração para os profissionais e 

estudantes que compunham a equipe pedagógica do projeto havia somente as bolsas:

Existia apenas uma remuneração em forma de bolsa pelos projetos PIBIX, 
que eram uma remuneração bastante  pequena,  eu diria,  que eu acho que 
cobria as passagens de ônibus e só, mas o resto do pessoal era todo mundo 
pelo amor à Pedagogia Hospitalar (KOHN, 2012).

Embora  houvesse  dificuldades  para  manter  o  andamento  do  projeto  como  era 

desejado, a equipe nunca deixou de levar para frente as atividades. Estas que aconteciam de 

duas  a  três  vezes  por  semana,  a  depender  da  viabilidade  das  estudantes  que  precisavam 

conciliar o horário do projeto com o das aulas que aconteciam na UFS.

A disponibilidade das  crianças  também era um fator  importante,  uma vez  que era 

necessário  saber  conciliar  o  horário  do  atendimento  médico  e  dos  exames  que  a  criança 

precisava fazer, com as atividades pedagógicas desenvolvidas ali.  

As crianças que participam das atividades na brinquedoteca variava em idade, pois a 

Ala Pediátrica recebe crianças de zero a catorze anos. Além disso, havia variação de gênero, 

cidade  de  origem,  patologia,  condição  social,  entre  outras  características.  A  única 

característica que convergia entre as crianças era o fato de estarem hospitalizadas. O projeto, 

nessa perspectiva, auxiliava em termos biopsicossociais a criança durante sua hospitalização. 

É possível afirmar que este era conhecido como um “cartão de visita” da Ala Pediátrica, pois 
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acontecia  na  primeira  sala  da  Pediatria  que  funcionava  também  como  ante  sala  para  a 

internação, onde os médicos e enfermeiros acompanham as crianças que serão encaminhadas 

para o seu leito.

A visita  à  brinquedoteca  era  constante,  tendo  em  vista  que,  diferente  dos  outros 

espaços da ala, a brinquedoteca tinha uma decoração alegre e, por isso, era  familiar à criança. 

Assim, muitas delas já estavam ali quando os integrantes do projeto chegavam.

A ausência de outras atividades para as crianças que estavam hospitalizadas na Ala 

Pediátrica era mais um motivo para aguardarem ansiosamente pela chegada das integrantes do 

projeto.  Conforme Kohn (2012),  não  havia  uma média  de  crianças  que participavam das 

atividades no HU por dia. O número do público era sempre variável na brinquedoteca, pois 

também  era  possível  que  algumas  crianças  fossem  atendidas  no  leito  por  estarem 

impossibilitadas de chegar à brinquedoteca.  

Normalmente a gente.... a presença deles também era bastante variável, tinha 
dias que a gente tinha 4, 5, tinha dias que tinha 9, 10, 11. Então podemos 
dizer uma média de 6 a 7 crianças, sendo que tinha algumas crianças que a  
gente atendia no leito também, atendimento individualizado por que alguns 
estavam, tinham acabado de sair de cirurgia ou não podiam ter locomoção, 
ou  estavam  no  isolamento,  então  a  gente  fazia  atendimentos  também 
individualizados (KOHN, 2012). 

O atendimento individualizado acontecia geralmente em casos de isolamento e com 

crianças recém-operadas que precisavam de repouso. Dessa maneira, quando a criança queria 

e  estava  liberada  para  tal  atividade  pela  equipe  ou  pelo  médico  responsável,  uma  das 

integrantes da equipe pedagógica era deixada a brinquedoteca para prestar esse outro tipo de 

atendimento, como indica Kohn (2012) ao relatar sobre o acompanhamento pedagógico no 

isolamento: 

[…] inclusive pro isolamento esse acompanhamento pedagógico era mais 
criterioso porque era mais viável de ser feito, porque era apenas uma criança 
e  quando  se  tratava  de  isolamento  elas  ficavam um pouquinho  mais  de 
tempo (KOHN, 2012). 

Dessa maneira, a entrevistada evidencia o olhar amplo que os integrantes do projeto 

tinham  para  responder  às  necessidades  apresentadas  na  ala  pelas  crianças  que,  embora 

isoladas por ordem médica, queriam “brincar”. Mesmo com uma equipe pedagógica pequena, 

fazia-se uma nova divisão, de modo a chegar também aos leitos.
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Com essa forma de trabalho, muitas crianças desejavam ir à brinquedoteca, pois, para 

elas, iriam apenas “brincar”: atividade destinada às crianças somente nas suas horas vagas, 

mais conhecidas por horas de lazer. No hospital, o ato de a criança poder brincar proporciona 

efeitos  positivos  para  o  seu  tratamento,  auxiliando,  inclusive,  na  sua  recuperação  por 

funcionar como uma terapia (LINDQUIST, 1993; CECCIM; CARAVALHO, 1997; PAULA, 

2009). A partir dos momentos de brincadeira, era possível identificar na criança, dentre outros 

aspectos,  tanto  a  ruptura  com o  seu  cotidiano,  como  com a  hospitalização.  Um aspecto 

importante a ser destacado era a relação que a criança tinha com a sua doença no momento em 

que brincava:

Eu acho que para  a  criança,  quando elas  estavam na brinquedoteca,  elas 
praticamente esqueciam o fato delas estarem no hospital. Exceto pelo fato 
delas estarem muitas vezes com a mão imobilizada por causa do soro, ou por 
causa de algum curativo. Mas elas dentro da brinquedoteca, eu acho que essa 
parte  de  saúde,  de  doença,  era  realmente  esquecida  porque  quando  eles 
tavam brincando aquilo pra eles era muito sério. Então o resto não importava 
muito não, eles até ficavam bravos se tinham que sair pra algum exame, 
tomar algum remédio, alguma coisa (KOHN, 2012).

Desse modo,  havia a  necessidade de criar  estratégias  que garantissem o bem-estar 

emocional da criança na brinquedoteca, o que era facilitado pela proposta lúdica do projeto e 

pela sugestão das crianças  que,  muitas  vezes,  apontavam no armário o material  com que 

gostariam de brincar.

Embora houvesse um planejamento para as atividades, em alguns momentos, o plano 

de atividades precisava ser modificado pela diversificação de idades das crianças naquele dia. 

Ou seja, havia um planejamento sempre flexível capaz de atender às solicitações de todos os 

que  estavam  ali  presentes.  Algumas  atividades  eram  as  preferidas  das  crianças.  Para  a 

professora Eva, as atividades preferidas eram as de desenho e pintura. Kohn acrescenta:

As crianças gostavam muito do desenho, gostavam muito de massinha, de 
pintura, gostavam muito de música, de televisão, programas educativos que a 
gente pudesse passar e jogos, de uma maneira geral eles gostavam muito de 
jogos (KOHN, 2012).

 A preferência das crianças pelos jogos ou por um mesmo brinquedo era um meio de 

poder trabalhar com ela a partilha e o sentimento de cooperação, tendo em vista o aprendizado 

que acontece entre as crianças quando brincam. 
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No caso do comportamento das crianças diante do brinquedo, do jogo ou de alguma 

atividade  realizada  na  brinquedoteca,  era  perceptível  um  tipo  de  comportamento  que 

caracterizava a maioria das crianças ali hospitalizadas, salvo algumas exceções e atitudes que 

divergiam pela idade, pela atenção que o acompanhante dava, e pelo próprio estado da criança 

no  sentido  de  compreensão  do seu  internamento.  Aos  poucos,  interagindo  com as  outras 

crianças, era construído por elas o sentimento de cooperação.

Era  muito  o  que  se  espera  de  criança  né,  as  crianças  são  um  pouco 
egocêntricas  né,  então  elas  querem  o  máximo  de  atenção,  algumas  em 
função da patologia tinham um pouco de vergonha do estado físico em que 
se encontrava, mas de uma maneira geral elas tinham uma boa solidariedade, 
uma boa cooperação (KOHN, 2012).

  

Diante  de  tal  depoimento,  vale  ressaltar  que  a  convivência  entre  as  crianças 

hospitalizadas gera uma proximidade, em virtude da mesma situação que estão vivendo. Por 

isso é tão comum que criem vínculos e ajudem-se mutuamente.

É  interessante  perceber  a  exposição  que  a  criança  faz  da  sua  doença  e  as 

representações  que  constrói  quando  está  brincando.  Foi  dessa  maneira  que,  em  alguns 

momentos,  a  equipe  pedagógica  tinha  conhecimento  da  patologia  que  a  criança  estava 

acometida,  cabendo-lhes  o  estudo  daquela  patologia  para  explicar  melhor  aos 

pais/acompanhantes.  Isso  acontecia  pelo  fato  de  muitos  acompanhantes  não  conseguirem 

entender  a  linguagem utilizada  pelo  médico  para  explicar  a  patologia  que  a  sua  criança 

apresentava  (KOHN,  2012).  Tal  fato  é  discutido  por  Ceccim  (1997)  como  a  escuta 

pedagógica. Para ele, o pedagogo tem um papel de escuta que não é nem psicológica, nem 

médica. Mas é uma escuta diferenciada, capaz de ouvir dúvidas, angústias ou até anseios de 

crianças e seus acompanhantes.

Para que houvesse uma escuta pedagógica, era necessário também certa eficiência na 

comunicação  entre  o  pedagogo  e  a  equipe  de  saúde.  O  que  pode  ser  identificado  pela 

constituição  de  uma  única  equipe  que  complementasse  informações  e  saberes  acerca  da 

patologia  da  criança.  Infelizmente,  essa  realidade  deixou  a  desejar,  de  acordo  com  a 

subcoordenadora do projeto, ao tratar da relação de abertura entre a equipe pedagógica e a 

equipe de saúde. Soma-se a isso, a dificuldade que ela conseguiu identificar no sentido de 

uma equipe interdisciplinar:
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Eu diria que não teve muita abertura. Não teve um fechamento. Mas não 
existia,  assim, uma boa vontade de maneira geral da equipe da saúde em 
relação  a  equipe  da  pedagogia,  então  nesse  ponto  foi  difícil  fazer  uma 
interdisciplinaridade, mas começou muito mais difícil e fomos derrubando 
alguns obstáculos durante esses anos. Eu acho que no final essa relação já 
estava muito mais enriquecida e fortalecida do que no início. […] Eu acho 
que a própria falta de cultura da pedagogia hospitalar pra equipe médica e 
talvez até a nossa mesmo falta de habilidade de lidar com isso porque era 
tudo novo pros dois lados (KOHN, 2012).

 Na perspectiva da subcoordenadora do projeto,  o envolvimento entre a equipe de 

saúde  e  a  equipe  pedagógica  ainda  poderia  ser  mais  próximo.  Afirmação  que  abriria 

possibilidades  para  a  constituição  de  uma  equipe  se  não  interdisciplinar,  mas  que  fosse 

multidisciplinar. Ou seja, uma equipe que andaria de “mãos dadas”, embora não conhecesse a 

fundo o olhar técnico da outra profissão que também integra a equipe.

Com os relatos da ex-coordenadora do projeto, chefe do Programa de Pós-Graduação 

em Educação, Eva Maria Siqueira Alves, e da ex-subcoordenadora do projeto “Ludoterapia”, 

– hoje doutoranda em Educação – Carla Daniela Kohn, foi bastante evidenciado acerca do 

cotidiano  do  hospital  Universitário  e  do  andamento  do  primeiro  projeto  que  envolveu  a 

Pedagogia Hospitalar em parceria com o Departamento de Educação da UFS.

A atuação das pedagogas no hospital através do projeto mencionado aconteceu por um 

período de aproximadamente quatro anos: de dezembro de 2006 a agosto de 2010. Foi um 

tempo  muito  rico  em aprendizado profissional  e  teórico  na  área  de  estudo  da  Pedagogia 

Hospitalar. À medida que os trabalhos iam sendo desenvolvidos pela equipe pedagógica, o 

espaço destinado ao pedagogo no hospital também começava a ser conquistado. Fato que se 

constatou no fim do projeto, quando houve uma mudança de coordenação:

Bem, a professora Eva Siqueira vinha desenvolvendo pelo Departamento de 
Educação, um projeto de Pedagogia Hospitalar, na Ala Infantil do Hospital 
Universitário e nesse momento,  2010 estava finalizando o projeto, mas ao 
mesmo tempo estava preocupada com sua continuidade. Lembro-me que a 
professora Eva depois minha fala na abertura do curso de Especialização de 
Educação  infantil  chegou  para  mim  e  convidou-me  para  que  desse 
continuidade ao referido projeto. Não estava nos meus planos a Pedagogia 
Hospitalar,mas achei  o convite muito tentador,  me fez  voltar  no tempo e 
lembrar, o quanto desejei no passado fazer medicina, agora a vida trazia de 
volta   uma  aproximação  com  a  área.  Bem,  na  verdade  a  Pedagogia 
Hospitalar está implicada na minha área de pesquisa “Educação  inclusiva” 
além  do  mais  acho  extremamente  necessária,  considerando  que  na  ala 
infantil  as  crianças  e  adolescentes  não  fiquem  desconectadas  com  a 
realidade, nem com a vida, nem,alimentando dor medo e tantos sentimentos 
que a  condição de enfermidade  pode gerar.  Então eu achei  que era  uma 
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oportunidade, difícil no momento porque estando chefe de departamento o 
tempo fica muito complicado.
Bem, discutimos sobre a perspectiva da Pedagogia Hospitalar e a abertura da 
proposta do curso de Pedagogia/UFS, em trabalhar nos espaços  não formais. 
A partir daí comecei a ler todo material produzido no projeto desenvolvido 
pela professora e as estagiárias Carla Kohn e você, em seguida comecei a 
pensar no projeto a ser desenvolvido.
Toda  minha  formação  e  grande  parte  da  minha  experiência  profissional 
foram  desenvolvidas  na  área  da  Educação  Especial  fiz  especialização  e 
Mestrado. Cursei Pedagogia na UFS e fui mestranda na primeira turma de 
mestrado  da  UERJ.  Fiz  parte  da  equipe  de  implantação  da  Educação 
Especial na Secretaria de Educação do Estado de Sergipe, permanecendo na 
equipe como membro e/ou gerente de Educação Especial. A partir de 1992 
sou  professora  do  DED  e  no  momento  acabo  de  cursar  o  doutorado 
defendendo  a  tese  “Tecendo  Saberes,  Dizeres,  Fazeres  em  Formação 
Contínua  de  Professores:  Uma  Perspectiva  de  Educação  Inclusiva”, 
resultante de uma pesquisa desenvolvida com professores da rede Estadual e 
Municipal de Aracaju. (LIMA, 2012).

  

A nova coordenadora, a professora doutora Iara Maria Campelo Lima, professora do 

Departamento de Educação e atual chefe deste, deu continuidade às atividades pedagógicas no 

hospital com um novo projeto: “Tecendo e fiando vínculos com o saber”.   

A entrada  da  nova  coordenação  pedagógica  no  HU40 traçou  um  novo  perfil  no 

acompanhamento pedagógico da criança hospitalizada daquele ambiente. A proposta desse 

projeto traz um novo enfoque. Este trabalha as potencialidades que a criança muitas vezes não 

executa quando está na escola. Nesse sentido, a metodologia utilizada para o desenvolvimento 

das atividades parte de um contexto de criação do livro da sua vida (LIMA, 2012).

A ideia  de  construção  individual  de  um  livro  é  apresentar  a  sua  história,  a  sua 

identidade, trazer a realidade de vida que tinha e suas relações na convivência diária tanto da 

família, como da escola. Dessa forma, defende a atual coordenadora, que a criança fortaleça o 

seu lado saudável, “brigue” e lute contra a sua doença (LIMA, 2012).

Na construção desse livro cada criança tem a oportunidade de explorar os conteúdos 

formais através de uma linguagem diferente que propicie momentos de aprendizado por meio 

de  técnicas  que  envolvem  o  lúdico.  Assim,  a  criança  é  levada  a  sentir  prazer  pela 

expressividade de sua vida conectada à ludicidade presente no desenrolar desta elaboração 

(LIMA, 2012). 

Outras atividades são acrescidas à montagem do livro. Essa outra alternativa é dada 

40  A equipe pedagógica desse projeto é composta por duas estagiárias: Érica Firmino Araújo Santos e Mirele  

Cardoso Lima, a professora mestranda Margarida Maria Teles, membro efetivo do corpo docente da UFS, e a  

coordenadora, professora doutora Iara Maria Campelo Lima. 
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quando a criança passa pouco tempo hospitalizada e, por isso, não tem como montar um livro 

de sua vida. Dessa forma, os jogos servem de estratégia lúdica na aprendizagem de conteúdos 

formais. Assim relata a professora Iara:

O tempo que as crianças passam é um tempo muito curto de dois, três dias, 
às vezes, de um dia. O projeto trabalha mais com jogos e produção de livros 
sobre sua história. A intenção é trazer as lembranças para o livrinho, para ser 
sua companhia naquele momento, assim como fazer aquele momento além 
de agradável, levar pra casa um trabalho que lembre o hospital com prazer. O 
trabalho  pedagógico  desenvolvido  no  estágio  foi  gerado  pela  temática 
“Direito e cidadania” trabalhou as diferentes área do conhecimento. [...]As 
crianças não só gostam de brincar e serem desafiadas a produzir seu livro 
como  passam  a  ter  confiança  nas  estagiárias.  Inclusive  tem  passagens 
interessantes, quanto ao apoio que elas sentem na apoio que elas sentem nas 
estagiárias  a  ponto  de  solicitar  sua  companhia  quando  precisam sair  pra 
algum procedimento (LIMA, 2012).

O  atendimento  pedagógico  na  Ala  Pediátrica  do  HU  possui  duas  alternativas  de 

trabalho que estão conectadas tendo em vista que primam pelo lúdico. Pois uma atividade está 

entrelaçada e também composta na outra. Dessa maneira, é possível detectar estímulos de 

continuidade da cognição da criança numa perspectiva lúdica. Por isso que tal projeto tem 

sido investigado pela importância que apresenta durante a hospitalização da criança.

Com o caráter lúdico que resgata o bem estar da criança pelo prazer proporcionado 

pelo  ato  de  brincar,  são  oferecidos  jogos  e  brinquedos  diversos  de  modo  a  amenizar  os 

impactos  causados  pela  hospitalização  na  criança.  Os  jogos  e  brinquedos  precisam  ser 

variados, levando em consideração as idades das crianças41. Alguns jogos são utilizados por 

idades distintas, pois para cada idade há uma maneira de brincar com um determinado jogo ou 

brinquedo. Assim, existem  jogos que as crianças pedem com frequência, independentemente 

da idade. De acordo com a professora Iara, existem jogos e brinquedos mais procurados pelas 

crianças hospitalizadas na Ala Pediátrica do HU. 

Bem, a monografia da estagiária é exatamente analisando a preferencia 
dos jogos pelas crianças e pré-adolescentes. Mas eu acho que é o jogo de 
memória que eles mais gostam, acredito que seja pelo surpreender que o 
jogo  permite.  Outro  jogo  muito  escolhido  é  o  de  quebra  cabeça 
completando as figuras com palavras. Outra coisa, eu tinha consultório de 
Psicopedagogia, e algumas coisas eu levei pra lá. Então uma delas é uma 
“família feita de arame mas com uma vestimenta que esconde os arames” 
a flexibilidade que o arame permite talvez seja a razão do encanto das 

41 A faixa etária atendida no projeto “Tecendo e fiando vínculos com o saber” é a mesma faixa etária do projeto 
“Ludoterapia: uma estratégia pedagógica- educacional com crianças hospitalizadas do Hospital Universitário 
da Universidade Federal de Sergipe” que atendia crianças de zero a catorze anos.
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crianças por este brinquedo pois permite toda mobilização que a criança 
queira colocar: sentada, dobrada etc Um material de enfermagem também 
foi  muito  procurado  por  elas,  entendeu.  Eles  brincando,  botando  os 
aparelhos neles mesmos. Talvez até por se vê, naquela situação  (LIMA, 
2012).

O fato de haver alguns brinquedos mais escolhidos pela criança revela a desenvoltura 

e o relaxamento quanto ao ato de brincar. O próprio estado de hospitalização propicia escolhas 

significativas de brinquedos relacionados ou à família, ou ao hospital como foi o caso dos 

bonecos  de  arame e  do  material  de  enfermagem destacados  na  fala  da  coordenadora  do 

projeto. Esta evidência aponta ainda a importância da brincadeira de faz de conta durante a 

hospitalização infantil (LINDQUIST, 1993; CECCIM, 1997) como um recurso terapêutico de 

enfrentamento da situação vivida. Dessa maneira, os silêncios ou talvez os choros da criança 

podem não mais ser ocultados, mas expressos através do momento terapêutico do brincar 

executados através do projeto mencionado anteriormente.   

O ato de brincar proposto também pelo projeto dá diretrizes para um trabalho que visa 

à  humanização.  Esta  que  não  está  restrita  à  humanização  da  Pedagogia,  mas,  sim,  à 

humanização da Medicina, como afirma a professora doutora Iara:

Acho que o foco mais importante, no momento, é o deslocamento para a 
questão da humanização da Medicina, não só da  Pedagogia e a questão 
fundamental está no deslocamento do olhar centrado na doença para o 
olhar  centrado  na  perspectiva  da  saúde,  da  vida  e  da  resistência  na 
superação o das dores, da saudade, da vida que a criança deixou lá fora. 
O que é que eu vou alimentar para fortalecer a saúde? Já está visto o 
brincar,  o  rabiscar,o  pintar,  ocupar  o  tempo  da  criança  com  a 
especificidade do seu fazer com prazer fortalece a saúde e enfraquece a 
doença.  Tanto  que  um  dos  objetivos  da  pesquisa  é  analisar  como  a 
produção dos livros vem sendo construída, que efeito isso tem sobre a 
criança. Na verdade, não é qualquer livro, mas é a produção de um livro 
que  narre  sua  história,  uma  possibilidade  da  criança  acentuar  as 
lembranças que lhe fortalece, porque representa sua vida, sua história e a 
situação hospitalar criar um corte entre a vida dele a vida que ele tinha lá 
fora. 
Então a construção dos livros é a produção da história dele, das relações  
que ele tinha lá fora, com os amigos, das coisas que lhe representa, do 
que ele mais fazia,  as histórias que ele tinha, a pretensão é que nesse 
exercício vá se nutrindo cada vez mais a vida dele, trazer a vida pra cá,  
fortalecendo os vínculos com o prazer em produzir e escrever.  Lógico 
que aí tem a escrita, tem a linguagem oral, tem a construção do texto, 
depois ele apresenta o texto às outras crianças. Na verdade é um trabalho 
que  eu  gostaria  de  fazer  numa  situação  em  que  as  crianças 
permanecessem mais tempo porque o objetivo do trabalho é você voltar à 
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escola com este livro e que o menino saia do hospital com uma coisa boa.  
Que ele não se lembre, depois, tanto das injeções, mas do livro que tanto 
das injeções, mas do livro que ele produziu. E que ele chegue à escola 
com uma coisa boa. Já que você estava no hospital, como foi? Não, ele 
estava, mas ele trouxe uma produção que nem a escola faz, entendeu?
Então aí, o importante é que depois a gente acompanhe os garotos na 
escola e vá apresentar na hora da construção do livro a estagiária vá na 
escola vê o que ele tá fazendo, trazer o que ele tá fazendo, trazer recado 
dos colegas, pra ele ficar com mais vontade de voltar do que ficar trazer 
recado dos colegas, pra ele ficar com mais vontade de voltar do que ficar 
escondido e preso na doença, entendeu (LIMA, 2012).

A percepção da coordenadora do projeto indica a continuidade de um trabalho que 

acontece  lá,  diariamente,  até  que  a  criança  receba  alta,  levando em consideração  que  as 

atividades  do  projeto  acontecem de  segunda-feira  a  sexta-feira,  das  8  às  12h.  O público 

atendido  é  o  mesmo  do  primeiro  projeto,  convergindo  em  idade,  patologias,  situação 

econômica, cidade de origem.

A novidade desse projeto é a presença de alguns profissionais da saúde que não fazem 

parte da equipe de saúde do HU, mas que são integrantes do projeto com algumas horas no 

sentido de fortalecer o grupo de estudos e debates dentro do projeto. Com essa perspectiva de 

olhar  por  várias  lentes,  outras  faces  são  apresentadas  e  acrescentadas  entre  si  durante  o 

diálogo estabelecido no grupo de estudo. Ou seja, o pedagogo reconhece o olhar do médico, 

do  enfermeiro,  do  coordenador  do  projeto  do  mesmo  modo  que  esses  profissionais  vão 

reconhecer o olhar do pedagogo diante do seu trabalho no hospital. 

O projeto, sob minha coordenação, é constituído pela professora de Prática 
Enfermagem do  DED,  Ana  Cristina  Vasconcelos,  Dr  Byron  Emanuel  de 
Oliveira Ramos,  professor aposentado colaborador, colaborador, e as duas 
estagiárias  do curso de Pedagogia  Erica Firmino e  Mirele  Cardoso Lima 
(LIMA, 2012).

O novo projeto, que teve início em 2011, tem procurado identificar lacunas de modo a 

preenchê-las, principalmente quanto ao embasamento teórico. O que tem sido feito através de 

profissionais de áreas diversas que estão presentes no projeto, embora não estejam na equipe 

de saúde do HU. O projeto de pesquisa e extensão atual traz um perfil diferente do projeto  

anterior, uma vez que integra também outros profissionais na equipe, de modo a consolidar o 

conhecimento para o pedagogo atuar no hospital. Ou seja, tal grupo é formador do pedagogo 

hospitalar  no  que  se  refere  a  determinados  conhecimentos  necessários  para  lidar  com 
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situações cotidianas do hospital, que não são comuns à formação do pedagogo que atua na 

educação formal. Souza (2011) indica como deve ser a formação do pedagogo para atuar no 

hospital:

Para que possa realizar  um trabalho pedagógico/educacional  adequado às 
necessidades  dos  alunos/pacientes,  o  pedagogo(a)  precisa  estar  preparado 
sobre  vários  aspectos  pessoais  e  profissionais  e,  sobretudo,  dominar 
conhecimentos  acerca  do  desenvolvimento  humano,  para  compreender  as 
diversas manifestações apresentadas por essas crianças e jovens. Ele deve ter  
uma  concepção  de  prática  pedagógica  orientada  pela  compreensão 
integradora  da  educação  e  conhecimentos  gerais  teóricos  e  práticos  da 
Pedagogia  como  ciência,  os  quais  dão  suporte  à  Pedagogia  hospitalar 
(SOUZA, 2011, p. 266).

Assim, diferente do primeiro projeto, o segundo já apresenta pontes no relacionamento 

entre os profissionais da equipe pedagógica e os da equipe de saúde. Talvez por ter havido um 

início  dessa  relação  no  projeto  anterior.  Com  a  proximidade  entre  os  profissionais,  o 

trabalhado pedagógico tem sido percebido e, aos poucos, identificado pela equipe de saúde da 

Ala Pediátrica, embora não haja ainda o devido reconhecimento. Isto relata a professora Iara:

Bem, a equipe hospitalar revela um reconhecimento positivo da atuação do 
projeto  com as  crianças,  inclusive  tem facilitado  todo  trabalho.  Mas  na 
verdade  o  reconhecimento  e  as  condições  de  realização  de  um trabalho 
interdisciplinar,  teremos  que  ao  longo  da  realização  do  projeto  irmos 
construindo (LIMA, 2012).

   Através da presença constante das estagiárias e também da visita, na medida do 

possível, da coordenadora o trabalho com a Pedagogia Hospitalar no HU, tem acontecido uma 

constante evolução no que se refere à humanização hospitalar.  Fator que lentamente vem 

provocando uma discreta sensibilização da equipe de saúde da Ala Pediátrica do HU. Por 

meio da proximidade que vem se estabelecendo entre a coordenadora do projeto e alguns 

coordenadores dentro do hospital, a pesquisa sobre Pedagogia Hospitalar tem sido trilhada por 

caminhos novos e diversificados que tendem a apontar um novo espaço para o pedagogo no 

estado de Sergipe.

E  na  sexta-feira,  periodicamente,  temos  no  DED,  reunião  de  estudo  e 
acompanhamento do trabalho. Acompanho presencialmente o projeto na Ala 
Infantil  do  HU,  na  medida  possível,  pois  o  a  chefia  de  Departamento 
compromete  muito  o  tempo.  O projeto,  essencialmente  as  estagiárias  no 
cotidiano, tem estabelecido uma relação muito boa com a equipe hospitalar, 
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a qual tece inúmeros elogios às bolsistas. Inclusive a equipe está aberta a que 
o trabalho seja cada vez mais articulado. Inclusive estávamos articulando um 
seminário integrado Educação e Saúde, mas a greve provocou seu adiamento 
(LIMA, 2012).

 

O envolvimento da coordenadora do projeto em algumas atividades também é um 

ponto positivo, pois faz a sua apropriação do que está acontecendo no decorrer das atividades 

pedagógicas  realizadas.  Através  também  das  relações  estabelecidas  e  da  importância 

identificada  na  presença  de  atividades  pedagógicas  para  as  crianças  hospitalizadas,  a 

professora doutora Iara, tem procurado encontrar meios de efetivar a presença do pedagogo 

no hospital.  Dessa maneira,  o projeto exigirá  a  presença constante de um profissional  da 

educação no hospital. 

A diretora do hospital, doutora Ângela, elegeu algumas vias para a efetivação desse 

cargo. Para isto, no entanto, é necessário tempo e fortalecimento do projeto durante o seu 

andamento. Já houve uma grande conquista com o reconhecimento do estágio curricular que 

antes era apenas reconhecido quando realizado em escolas:

Inicialmente  fomos  juntamente  com  m  Dr  Byron  Emanuel  de  Oliveira 
Ramos,  assessor  do projeto e  Érica  Firmino Araújo Santos,  estagiária  do 
projeto, conversar com a Dra. Ângela Maria Silva diretora do hospital. Nesse 
momento deixei claro que nosso objetivo seria a realização do projeto mais  
também criar o espaço do pedagogo na equipe do hospital, a sintonia entre as 
duas  instancias  foi  perfeita,  a  Dra.  Ângela  Maria  Silva  comunga  com a 
mesma, inclusive cobrou a dissertação que foi desenvolvida na ala infantil,  
acrescentando que é muito importante para o hospital receber uma cópia dos 
relatórios  das  pesquisas  desenvolvidas,  seja  decorrente  do  mestrado  ou 
monografia.  […] Isso é uma questão,  pra  mim,  muito importante.  Nosso 
objetivo,  meu  e  da  profª  Eva,  e  de  todas  alunas  envolvidas,  é  que  essa 
discussão seja incluída na proposta de curso. No período de 2012-1 já foi  
dado um passo nessa direção considerando que a professora da disciplina 
Estágio Supervisionado III, Maria José Nascimento Soares, concordou que a 
estagiária do projeto Érica Firmino desenvolvesse o estágio no espaço extra 
escolar  do  projeto  “Fiando  e  Tecendo  Vínculos  com  o  Aprender:  Uma 
Proposta de Inclusão em espaço Hospitalar” Essa decisão está registrada na 
ata do Conselho Departamental. Na verdade, as Diretrizes Curriculares do 
curso de Pedagogia já incluem os espaços não formais para a realização de 
estágio  e,  é  importante  considerar  que  hoje,  na  referida  área,  já  temos 
realizados no curso de Pedagogia da UFS, nos  espaços não-formais, tanto o 
estágio curricular, como monografias e dissertação (LIMA, 2012).

O  empenho  em  tornar  a  Pedagogia  Hospitalar  reconhecida  através  de  um  cargo 

específico tem promovido também para o hospital grande vantagem. Pois, além do projeto de 

extensão, há alunos que reservam parte do seu tempo para executar seu estágio fora de um 
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espaço  da  educação  formal.  O  que  também ocupa  melhor  o  tempo  da  criança  que  está 

hospitalizada, tendo em vista que esse é o único projeto para as crianças presentes na Ala 

Pediátrica do HU.

Mesmo com todo o trabalho e disponibilidade dos membros do projeto, existe uma 

série de situações que comprometem o andamento deste. Uma delas é a situação financeira 

que não cobre os gastos de materiais utilizados no andamento do projeto. Por isso, alguns 

materiais vêm do departamento, outros são levados pelas estagiárias e são repostos quando 

existe a possibilidade para tal:

Bem, temos pelo convênio  o do PIBIX bolsa remunerada para estagiários. 
Iniciei o projeto com uma mais uma bolsa para a estagiária que estava como 
voluntária.  Estou  solicitando  no  novo  EDITAL  PIBIX  a  renovação  do 
projeto e a renovação das duas bolsas. Recurso financeiro  para manutenção 
do projeto não temos. O hospital oferece uma sala “Brinquedoteca” para o 
desenvolvimento do projeto, mas, usamos material como cartolina e papel do 
departamento de Educação e material  lúdico pedagógico compramos alguns 
com nossos recurso. As estagiárias Erica Firmino e Mirele Cardoso Lima 
organizam a comemoração de datas festivas com organizam a comemoração 
de datas festivas com recursos próprios (LIMA, 2012).

Além da questão financeira, a professora ainda aponta para a situação da sala onde são 

realizadas as atividades pedagógicas. As realidade da sala pedagógica foi descrita pela falta de 

manutenção. Contudo, as dificuldades evidenciadas   foram além das questões estruturais. De 

acordo com a professora, os aspectos elencados para uma melhoria são os seguintes: o espaço 

da sala, o mobiliário, o zelo pela brinquedoteca e pela pediatria, as relações com a criança, e a 

integração entre os profissionais:

Eu acho que a Pedagogia Hospitalar precisa ser reconhecida para que sejam 
criadas  melhores  condições  de  espaço físico  e  profissional.  Acredito  que 
estamos continuando o caminho já iniciado anteriormente, estamos ajudando 
a construir uma nova história que precisa ser reconhecida e valorizada. É 
preciso  que  essa  discussão  seja  incorporada  aos  cursos  de  formação, 
especificamente os cursos que cuidam da saúde e da educação. O projeto 
para  ser  desenvolvido  requer  uma  melhor  organização  do  espaço,  assim 
como  melhorar  o  mobiliário,  ser  próprio  para  atender  aos  interesses  e 
necessidades das crianças. Porque, na verdade, as coisas acontecem porque 
os  professores  do  Departamento  de  Educação  tomam  a  iniciativa  de 
desenvolver  projetos  na  Ala  Infantil  do  HU.  É  preciso  ter  recurso,  mais 
estagiários  bolsistas,  é  preciso  a  renovação  constante  do  material 
pedagógico, entendeu? Bem, é preciso reconhecer que os projetos de PIBIX 
têm cada vez mais ampliado a discussão da Pedagogia Hospitalar no curso 
de Pedagogia da UFS, nessa perspectiva sob a orientação da professora Eva 
Siqueira já foram desenvolvidas uma dissertação de mestrado no NPGED e 
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uma  orientação  de  monografia  no  DED,  sob  orientação  da  professora 
Verônica Reis Mariano uma monografia e sob minha orientação já foram 
desenvolvidas duas monografias e no momento 3 monografias encontram-se 
em andamento.  As pesquisas  desenvolvidas já  mostram como o curso de 
Pedagogia está aberto a nutrir essa discussão, faltando à especificidade da 
discussão.
É fundamental que o HU/UFS assuma e crie condições para a manutenção 
constante da Pedagogia Hospitalar na Ala Infantil, a ação pedagógica deve 
ser constante, é visível sua importância para as crianças e adolescentes. A 
UFS precisa fomentar a compreensão de que a saúde é mais importante do 
que  a  doença,  então  ações  que  fortalecem a  saúde  e  o  bem estar  é  de  
fundamental importância, na prática e na formação de profissionais.(LIMA, 
2012). 

A preocupação pelo bem-estar da criança no hospital levou a coordenadora do projeto 

“Tecendo  e  fiando  vínculos  com o  saber”  a  elencar  pontos  que  podem ser  melhorados. 

Principalmente quando se trata de um hospital escola,  tendo em vista que é referência no 

atendimento pela formação de novos profissionais, incluindo o pedagogo. 

O atendimento pedagógico no HU aparece na luta pela conquista do seu espaço dentro 

do hospital, buscando auxiliar pedagogicamente a criança no seu estado de fragilidade frente à 

hospitalização. Dessa forma, defende uma metodologia que olha a criança no seu ser global. 

Ou seja, a criança que aprende, que brinca, que tem sentimentos, que tem uma história, que 

tem uma família, que tem um convívio social, que sente dor, podendo ser identificada no seu 

grupo, como agente de uma “cultura de pares”. Através desse olhar da criança como um ser 

biopsicossocial, vários olhares são destinados ao estudo da criança como uma pessoa inteira, 

um ser integral, um agente ativo, crítico e criativo, embora no seu estado de convalescença. 

Daí parte a minha inquietação de pesquisadora em investigar como é a relação da criança com 

a doença na hora de brincar? Qual a reação das crianças hospitalizadas no HU quando são 

convidadas  para  brincar?  Como  é  o  comportamento  dessa  criança  na  hora  da  atividade 

pedagógica? 

Diferente das  crianças  que não se encontram hospitalizadas,  o  comportamento  das 

crianças que participam do projeto no HU na hora das atividades pedagógicas surpreende, 

tendo  em  vista  o  sentimento  de  colaboração  presente  entre  elas.  Em  alguns  momentos, 

somente há uma pequena encrenca por um brinquedo, mas nada que acabe provocando uma 

briga. Há, sim, alguns momentos no jogo que as crianças querem ganhar e existe competição, 

entrave. No momento da entrevista, a professora Iara trouxe o seu entendimento quanto a boa 

relação entre as crianças, mas também recordou de um momento vivenciado por ela quando 
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houve a luta para vencer de um menino:

Isso é uma coisa curiosa.  O que tenho observado e que as estagiárias 
revelam,também, diz respeito ao desejo de ganhar e alguma encrenca por 
um brinquedo, eu não vi as crianças brigarem. Eu acho que o estado de 
doença gera o estado de fragilidade e desproteção. Acredito que são os 
motivos para gerar mais união, todos estão na mesma situação. Bem, mas 
eles  brincam  como  toda  criança  querendo  ganhar.  Certa  ocasião,  eu 
estava jogando o jogo da memória com dois garotos. Como o garoto “A” 
ainda estava silencioso e tímido resolvi mediar à possibilidade dos dois 
ganharem. “A” foi se soltando e “B” que era muito esperto e também 
gostando  de  estar  ganhando,  continuou  na  disputa  com  alegria, 
brincando.  Mas  eu  não  vi,  assim,  problemas  de  comportamento,  nem 
tenho queixa das estagiárias a esse respeito (LIMA, 2012).

A ausência de brigas  retrata  o comportamento das crianças  frente à  hospitalização 

quando há o sentimento de fragilidade. Diante dessa lente é que as crianças procuram se unir 

para  ajudarem-se  mutuamente  diante  dessa  realidade  vivida  em  comum.  Por  isso,  a 

semelhança  de  atitude  quanto  a  cooperação,  amizade,  união,  fortalecimento  de  vínculos 

presente nesse público que diverge do público encontrado na escola.

A divergência entre o público escolar e as crianças hospitalizadas abrange não só a 

questão do comportamento, como também a conduta dos professores quanto ao ensino. Pois 

os pedagogos no HU atendem simultaneamente a todas, independente de idade ou série que 

estão  matriculados  nas  suas  cidades.  Segundo  a  coordenadora  do  projeto,  o  trabalho 

pedagógico funciona no estilo de uma classe multisseriada, contando com um planejamento 

semanal embora, em alguns momentos, seja necessário outro plano para satisfazer a todo o 

público presente no hospital.

Mesmo contando com um pequeno número de integrantes da equipe pedagógica do 

projeto,  o atendimento pedagógico no HU consegue chegar  às crianças hospitalizadas em 

isolamento. Assim, é perceptível a audácia no comprometimento com a criança, tendo em 

vista o seu desejo de, ainda que isolada, realizar atividades que mostrem o seu potencial como 

um sujeito ativo. 

A ausência de colaboradores universitários no projeto é um fator a ser investigado. 

Pois, para que haja um trabalho de eficiência, é necessário a formação de um grupo que possa 

fortalecer o atendimento pedagógico para, assim, facilitar os dias da criança no hospital. Daí a 

ideia de buscar colaboradores em outros cursos de licenciatura, a fim de unir forças para a 

sistematização desse trabalho com o objetivo de um reconhecimento social.
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Diante do exposto, é possível notar que ainda falta conhecimento sobre o tema da 

Pedagogia Hospitalar entre os estudantes da área de Educação da UFS. Ou, talvez, haja falha 

na comunicação e divulgação dos projetos desenvolvidos.

O pouco  conhecimento  do  tema da  Pedagogia  Hospitalar  pode  ser  detectado  pela 

ausência de disciplinas na graduação do curso de Pedagogia que tratem sobre tal. Ao pensar 

por essa perspectiva, a professora Iara comentou o seu empenho em trazer uma disciplina que 

aborde a respeito do tema em discussão.  

A postura  da professora  no andamento do projeto revela o comprometimento  pela 

conquista do espaço do pedagogo no hospital, uma vez que tem vivido e trabalhado com a 

Pedagogia Hospitalar. Situação que revela quão importante é aprender com a experiência. A 

Pedagogia Hospitalar, nesse caso, é diferente de outros campos da Educação Especial, tendo 

em vista o impacto causado pela doença e, por vezes, pela morte.

O trabalho no hospital pode ser identificado por duas vias de atuação: a da medicina 

tradicional que busca tratar uma patologia na parte do corpo onde dói (FOUCAULT, 2010b), e 

a  via  da  humanização  que  tem  por  finalidade  tratar  o  ser  humano  numa  perspectiva 

biopsicossocial (MOTA, et. al., 2006).

A estrada percorrida pela humanização abriga o olhar de sensibilidade da equipe de 

saúde pelo ser humano hospitalizado. Aproximação capaz de gerar vínculos na relação entre o 

profissional e a pessoa que se encontra hospitalizada. Fato que repercute na responsabilidade 

de proporcionar à criança hospitalizada os melhores momentos de sua vida ali dentro, pois 

pode ocorrer que no retorno de um profissional ela não esteja mais aqui na terra. Diante desse 

pensamento, é que o trabalho com a Pedagogia Hospitalar é diferenciado dos outros que estão 

incluídos na Educação Especial. Isto só é identificado e confirmado quando existe a “mão na 

massa” do pedagogo dentro do hospital. Por isso é que Castro (2009) traz uma reflexão capaz 

de  resumir  o  dever  ser  não  só  do  pedagogo,  mas  de  todo  o  profissional  que  preza  pela 

humanização:

Não  há  mais  como  retroceder,  pois  a  escola  como  instituição  que 
conhecemos  hoje  também  precisa  de  mudanças,  no  hospital  se  trabalha 
diariamente na luta entre a vida e a morte, o corpo pode estar doente, no 
entanto,  a  mente  é  sã,  portanto  não  se  detêm o  sonhar,  o  fantasiar  e  se 
planejar a vida que ficou do lado de fora. Pode-se até saber que amanhã não 
se encontrará aquela criança, mas isto não lhe dá o direito, como professor, 
de julgar ou escolher se vale a pena ou não compartilhar o conhecimento 
humano. Realiza-se! (CASTRO, 2009, p.49)
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O atendimento pedagógico é um viés para a humanização hospitalar, cabendo também 

aos outros profissionais da equipe de saúde, gestores e técnicos uma atuação diferenciada, de 

modo que a criança sinta menos a hostilidade que o próprio ambiente hospitalar provoca. 

Bruni,  traduzido  por  Santana  (2012)  configura  esse  tratamento  diferenciado  por  “amor 

institucional” ao percorrer o hospital e descrever como esse amor deve ser aplicado ali.

Não  obstante  as  dificuldades  encontradas  no  decorrer  dos  diferentes  trabalhos 

pedagógicos, é notável o comprometimento antes de tudo com a saúde da criança por parte 

dos profissionais de saúde, pelo tratamento medicamentoso, e pelos profissionais da educação 

pelo desejo de contribuir  para a melhora da criança através  conhecimento que estimula a 

avidez pela vida.

Nesse  entrelaçamento  da  saúde  com a  educação pela  vida,  nasce a  beleza  de  um 

trabalho que deve acontecer de mãos dadas. Não “maquiado” de mãos dadas, mas que, ao dar-

se  as  mãos,  os  profissionais  descubram o  “dever  ser”  que  completa  a  sua  profissão  no 

profissionalismo do outro.
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Pensar  a  criança  com  todas  as  suas  necessidades  específicas,  e  não  só  na  necessidade  de  
recomposição do organismo doente, e organizar uma assistência hospitalar que corresponda ao seu  
nível de desenvolvimento e realidade biológica, cognitiva, afetiva, psicológica e social demonstra  
uma iniciativa  de  reformulação do  modelo  tradicional  de  atendimento  pediátrico  para  integrar  
conhecimentos, visões e experiências de atendimento infantil, cotejados com as diferentes áreas de  
elaboração  do  saber  sobre  a  infância  e  para  despertar  projetos  construtivos  (CECCIM,  
CRISTÓFOLI, KULPA, MODESTO, 1997, p. 76)
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5- OLHARES DA EQUIPE DE SAÚDE SOBRE AS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS 

NO HOSPITALAR

 

No capítulo anterior,  foi construído um breve histórico das primeiras atividades da 

Pedagogia  Hospitalar  que  aconteceram  na  cidade  de  Aracaju,  investigando  o  perfil 

pedagógico  formado  no  decorrer  do  período  de  realização  dessas  atividades.  A partir  de 

algumas entrevistas foram identificadas informações acerca do atendimento pedagógico nos 

hospitais selecionados para a pesquisa. Nesse capítulo, as representações das coordenadoras 

dos  projetos  e  das  professoras  que  respondiam por  essas  atividades  foram colocadas  em 

evidência, socializando a importância daquele trabalho para elas.

A partir  do  momento  das  entrevistas  com  essas  coordenadoras,  surgiu  uma  nova 

pergunta: qual a representação que os médicos têm das atividades pedagógicas realizadas no 

hospital?  Para  trazer  respostas,  formulei  um  novo  roteiro  de  entrevista  para  aplicar  aos 

médicos. O meu critério de seleção foi o grupo de médicos que têm seus horários conjugados 

ao das atividades pedagógicas. A exceção a esse critério foi o grupo de médicos e enfermeiros 

responsáveis pela ala pediátrica.

Assim, o objetivo deste capítulo é identificar a representação que os médicos têm das 

atividades  pedagógicas  realizadas  no  hospital.  Ou  seja,  qual  o  pensamento  desses 

profissionais acerca das atividades pedagógicas para a criança hospitalizada. Desse modo, a 

representação que vou analisar da equipe de saúde parte da percepção e observação que os 

médicos  constituem  na  prática  vivenciada. Essa  também  foi  uma  oportunidade  que  os 

profissionais de saúde tiveram para dar sua contribuição, dentro de uma perspectiva clínica, 

apresentando fatores positivos e negativos quanto a esse tipo de atendimento.

Pelo encontro da equipe da saúde com o pedagogo no hospital,  é válido e,  penso, 

enriquece  o  trabalho,  se  todas  as  representações  desses  profissionais  fossem apresentadas 

juntas. Por isso, fiz a opção de incorporá-las neste capítulo, dividindo-as apenas por hospital. 

Nessa perspectiva, trago dados pesquisados a respeito da equipe de médicos e enfermeiros de 

cada hospital a partir do que foi proposto para o recorte da pesquisa.

5.1- ONCOLOGIA PEDIÁTRICA DO HUSE

Como foi apresentado, o HUSE possui três espaços de atendimento a crianças. Em 

dois deles há o acompanhamento pedagógico: na Ala Pediátrica e na Oncologia Pediátrica. Na 
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Ala Pediátrica,  as atividades  acontecem no período da tarde.  Na Oncologia Pediátrica,  as 

atividades acontecem nos dois turnos: manhã e tarde.

De acordo com o recorte  estabelecido,  somente  foram entrevistados os  médicos  e 

enfermeiros que trabalham no horário conjugado ao da presença das atividades pedagógicas. 

Assim, não houve entrevista com médicos na Ala Pediátrica, pois a visita aos leitos feita por 

estes acontecem durante a manhã. Quando há necessidade de atendimento à tarde, um médico 

se desloca da urgência para atender a criança na Ala Pediátrica. Assim, somente a enfermeira 

Anne Margareth   Farias  de Brito  Freire  que  é  a  chefe  de enfermagem da Ala  Pediátrica 

participou da entrevista, socializando sua representação a respeito das atividades pedagógicas 

realizadas no setor onde trabalha:

Eu acho que é importantíssimo porque as crianças ficam aqui só recebendo 
medicação.  Eu acho importante uma atividade lúdica e aqui, às vezes, já tem 
também, vem aqui um grupo, um pessoal da UNIT, eles também participam 
dando brinquedos. Eu acho isso interessante, acho inclusive que ajuda muito 
na recuperação deles (FREIRE, 2012).

A enfermeira, como observado, traz na sua fala a importância dessas atividades para a 

criança hospitalizada, tendo em vista que passam o tempo de sua internação sem desfrutar de 

outras atividades ali. Como indica a enfermeira Anne, “ficam só recebendo medicação”. As 

atividades, a partir do depoimento citado, são apresentadas pela relevância que têm ao ser um 

meio de combate ao ócio pela criança. Soma-se a isso, a possibilidade de interagirem entre si  

durante a brincadeira.

A contribuição relacionada ao melhor funcionamento das atividades foi descrita pela 

enfermeira pela  continuidade dos  trabalhos,  principalmente  na apresentação de teatrinhos. 

Como  afirma,  as  crianças  gostam  muito  desse  momento.  Acrescenta  ainda  que  essas 

apresentações de teatro poderiam abordar temas educativos, inclusive temas relacionados à 

saúde como, por exemplo, a escovação dos dentes.

Com a percepção da enfermeira, a partir da prática vivenciada na Ala Pediátrica do 

HUSE a respeito das atividades pedagógicas, foi identificada a representação do profissional 

de saúde naquele setor.

No caso da Oncologia Pediátrica, todos os médicos dos turnos matutino e vespertino 

foram entrevistados, assim como a enfermeira, Isis Roza de Oliveira, responsável pelo turno 

da  manhã42.  A exceção  aconteceu  apenas  com  uma  médica  do  turno  matutino  que  não 

42 A enfermeira   Alba Suzidarle Carvalho Brandão, responsável pelo turno da tarde, no período da coleta de 
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respondeu à entrevista. Os médicos entrevistados foram os seguintes:

Quadro 2 – Médicos entrevistados da Oncologia Pediátrica HUSE

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira

Manhã Pérola Simone Venâncio Richer

Tarde Venâncio Pérola Richer Richer Richer/Pérola
 Fonte: Myrian Soares de Moraes, 2013.

Os dizeres dos médicos da Oncologia Pediátrica foram valiosos para a investigação de 

suas representações no que se refere às atividades pedagógicas no hospital. Através de suas 

falas foi possível identificar aspectos de relevância que enaltecem o trabalho do pedagogo no 

hospital,  deixando  evidente  a  satisfação  tanto  das  crianças,  como  dos  médicos  quanto  à 

realização desse trabalho:

Eu acho válido. É uma questão positiva principalmente na nossa área que é a 
oncologia. Por quê? Principalmente porque as crianças ficam muito tempo 
internadas.  Geralmente  essas crianças não têm acesso a uma educação e,  
talvez, aqui seja até o primeiro contato com isso porque a gente tem crianças 
bem pequenininhas, adolescentes e até adultos que frequentam a escolinha. 
Nessa  escolinha,  além de  atividades  pedagógicas  existe  também a  parte 
lúdica que  para  a  criança  é  muito importante,  tira  ela  um pouquinho do 
mundo do hospital; é a maneira que ela tem de expressar e falar o que tá 
sentindo, e no anjo linguarudo, a gente consegue isso com as pedagogas que 
frequentam. Então a gente começa a lidar com ela de uma forma diferente, o 
tratamento  talvez  seja  de  uma  forma  diferente  para  ela.  Então  só  tem 
vantagens (BARROS, 2013). 

De acordo com a fala da médica Pérola, o trabalho pedagógico é notável por algumas 

vantagens  oferecidas  no  hospital  como  o  primeiro  contato  com  a  educação  escolar. 

Acrescenta-se a isso, o trabalho com a ludicidade que é introduzido por diferentes aspectos a 

fim de  proporcionar  não  só  uma  sensação  de  afastamento  do  ambiente  hospitalar,  como 

também  favorecer  a  expressão  da  criança,  como  sujeito  ativo,  frente  ao  seu  estado  de 

vulnerabilidade causado pela hospitalização.

As atividades pedagógicas desenvolvidas no HUSE, segundo a médica, já fazem parte 

do  serviço  oferecido  pelo  hospital.  Afirmação  que  não  foi  feita  apenas  por  ela,  mas 

confirmada pelo médico Richer da Mota Silva que traz na sua representação um olhar sensível 

a esse tipo de atividade para as crianças hospitalizadas que atende:

dados no hospital encontrava-se de licença.
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Esse trabalho desde o momento que eu comecei aqui já tinha. Mesmo antes 
eu já conhecia. Na verdade eu vejo como parte de todo o serviço aqui. Claro 
que não entra na parte de tratamento mas só o fato de está acompanhando as 
crianças que muitas vezes ficam uma semana, duas, aqui acaba tendo um 
importante papel até na forma da criança permanecer aqui num estado mais 
tranquilo, vê que tem outras atividades que não só a parte do tratamento, a  
parte de ficar no leito, internado. Eu vejo isso como indispensável não só pra 
esse setor, mas pra qualquer setor que trate criança (SILVA, 2013).

 

As representações dos médicos elencados colocam um ponto em evidência: a estada da 

criança no hospital. De acordo com as falas, é perceptível a importância do sentir-se bem no 

hospital  para  que  possa  haver  uma  melhora  no  tratamento  da  criança.  Nesse  sentido,  o 

trabalho realizado com as atividades pedagógicas na escolinha – como é chamada a sala do 

projeto “Anjo linguarudo de asa quebrada que quer voar” – servem de suporte para promover 

esse bem-estar tão ansiado pelos médicos para a recuperação da criança.

Um aspecto bastante válido para promover o bem-estar da criança e gerar situações 

que se aproximem do seu cotidiano quando não estava hospitalizada. Dessa forma, é possível 

trabalhar a favor da sua recuperação, tendo em vista que a criança vive pelo processo de 

aprender o que acontece a cada respiro. Assim, as atividades pedagógicas de cunho lúdico são 

indispensáveis para esse novo momento de aprendizagem, pois a criança se reconhece como 

um sujeito protagonista da sua vida. Isso é o que defendem também ouros autores:

A recreação no ambiente hospitalar, neste sentido, constitui-se num elemento 
privilegiado  para  a  elaboração  de  ansiedades  decorrentes  da  situação  de 
desconforto  e  estranheza.  Além  de  ser  um  exercício  físico  e  mental,  a 
recreação  favorece  oportunidades  que  levam  a  criança  a  aceitar  com 
naturalidade algumas dessas situações. Desde muito cedo, a recreação – pelo 
brincar – está presente nas atividades da criança. O brinquedo é uma forma 
de comunicação universal, através do qual as crianças fazem suas primeiras 
descobertas do mundo que as rodeia (SIKILERO; MORSELLI; DUARTE, 
1997, p. 59). 

Os autores apresentados destacam a necessidade de a criança brincar. No hospital, o 

ato de brincar proporciona a aprendizagem com a sua própria doença, a partir das interações 

com as outras crianças na mesma situação. Penso que, através desse recurso, a criança irá 

trabalhar a favor da sua melhora, no sentido de que a luta contra a sua doença dependerá 

também do seu compromisso com os cuidados a serem tomados no decorrer do tratamento. 

De  acordo  com  a  médica  Simone  Santana  Viana,  o  trabalho  pedagógico  é  de 



145

fundamental importância para uma aproximação com a vida normal de uma criança. Fato que 

é impedido pelo tratamento de um câncer, como evidencia na sua fala:

O diagnóstico de um câncer transforma a vida de uma criança e toda sua 
família. Toda sua rotina, incluindo as atividades escolares, é modificada. A 
presença de atividades que aproximem as crianças de uma vida normal é 
extremamente  importante,  até  mesmo  para  o  sucesso  do  seu  tratamento 
(VIANA, 2013).

Na  “escolinha”,  como  discutido  no  capítulo  anterior,  são  trabalhadas  atividades 

diversas  as  quais  tendem a  ampliar  a  aprendizagem da  criança,  assim  como  auxiliar  no 

entendimento  da  sua  patologia,  no  sentido  de  fazer  a  criança  lidar  melhor  com  aquele 

momento  de  sua  vida.  O  ato  de  aprender  sobre  a  sua  patologia  e  poder  expressar  seus 

pensamentos num mesmo espaço onde é acolhida e respeitada dentro do seu estado, desfaz o 

condicionamento de medo do hospital e propicia a esse paciente a construção de um novo 

conceito  do ambiente  hospitalar  pela  criança.  Lá  não irá  somente sentir  dor,  mas  poderá 

conhecer outras crianças na mesma situação que a sua, brincar, fazer atividades que a escola 

não aplica, ser colaboradora na montagem das festas referentes a datas comemorativas, … e 

passar por um tratamento para lutar pela sua vida.

A partir da proposta de realização das atividades lúdicas no hospital vai existir um 

leque de maneiras criativas que podem acompanhar o tratamento da criança. Desse modo, o 

ambiente hospitalar pode ser considerado menos agressivo porque trabalhado com um viés da 

humanização para a criança hospitalizada. Esta que pode ser promovida por ações que tornem 

o  ambiente  hospitalar  menos  frio.  Nessa  perspectiva,  o  médico  Venâncio  Gumes  Lopes 

conjuga  a  sua  visão  sobre  a  presença  das  atividades  pedagógicas  no  hospital  e  algumas 

movimentações que acontecem na rotina da criança:

Olha, tudo que vem a acrescentar alguma coisa para as crianças internadas é 
bem vindo. Porque todo mundo que se interna, toda criança internada aqui 
sai do seu ambiente normal. Então a vida normal, o colégio, a casa, a rotina, 
tudo isso é quebrado. Toda atividade que tente tirar um pouco a criança do 
lado  técnico,  como  pegar  veia,  sentir  dor,  desconforto  –  é  importante. 
Atividades  como projeto linguarudo,  projeto  de extensão  do colégio,  são 
importantes,  sem contar com os programas,  projetos,  festinhas da própria 
oncologia que também são importantes. Tudo isso visando o bem estar da 
criança. Porque ela estando bem, vai responder melhor ao tratamento e o 
objetivo maior,  que é  alcançar  uma cura dessas  crianças,  ou pelo menos 
deixar elas sem doença, sem dor, sem desconforto, tem que ser alcançado 
(LOPES, 2013).
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Assim,  as  atividades  pedagógicas  que  envolvem a  ludicidade possuem um caráter 

imprescindível no decorrer da hospitalização da criança. Dessa maneira, aproxima a criança 

de sua realidade fora do hospital, quando festejam datas comemorativas: “as atividades de um 

serviço  de  recreação  terapêutica  devem  ser  as  mais  variadas  possíveis,  indo  desde  a 

estimulação  de  bebês  até  atividades  sociais  como:  festa  junina,  Natal,  aniversários,  etc.” 

(SIKILERO; MORSELLI; DUARTE, 1997, p. 61-62).

Diante do exposto, é notável a aceitação dos médicos da ala da Oncologia Pediátrica 

do HUSE, no que se refere ao trabalho pedagógico no hospital, principalmente no setor onde 

trabalham. Ato que leva a identificar o reconhecimento do valor da hospitalização para uma 

criança com câncer. Assim, foram identificados os seguintes assuntos ao responderem sobre o 

que pensavam sobre o atendimento pedagógico com crianças hospitalizadas:

  Quadro 3 - Quadro de assuntos referidos quanto ao atendimento pedagógico no HUSE

Médico Assunto

Pérola longo período de internação;
para algumas é o primeiro contato com a educação formal;
atividades pedagógicas/lúdicas;
a criança esquece, por um momento, do mundo do hospital;
expressão de sentimentos.

Simone aproximação das crianças de sua vida normal;
atividades escolares/lúdicas.

Richer longo período de internação;
melhor adaptação;
melhor estado de permanência no hospital;
as crianças aceitam melhor a internação;
outras atividades além do tratamento.

Venâncio ruptura com o ambiente normal;
importância das atividades extra- tratamento patológico;
melhor resposta ao tratamento.

Fonte: Myrian Soares de Moraes, 2013.

As representações dos médicos foram variadas. Alguns pontos convergentes durante as 

respostas foram classificadas em cinco grupos: a) longo período de internação; b) atividades 

pedagógicas/escolares; c) adaptação ao contexto hospitalar;  d) atividades extra- tratamento 

patológico; e) expressão de sentimentos. 

Os  médicos  da  Oncologia  Pediátrica  do  HUSE não  apontaram aspectos  negativos 

quanto ao atendimento pedagógico no hospital. Somente pontos positivos foram evidenciados:
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Só vejo pontos positivos, inclusive até fazendo as crianças esquecerem por 
alguns momentos o seu tratamento (VIANA, 2013).

Ao  fazerem  referência  aos  aspectos  positivos  e  negativos,  automaticamente  os 

médicos já contribuíam com sugestões do que poderia ser melhorado quanto ao atendimento 

pedagógico no hospital. Dessa maneira, alguns pontos foram evidenciados nas falas desses 

profissionais. Estas que apresentavam uma visão mais alargada do que poderia ser feito ou 

mesmo aprimorado dentro do hospital.

Nesse sentido, o médico Richer aponta, a partir do seu entendimento, o que poderia ser 

melhorado quanto ao atendimento pedagógico na Oncologia Pediátrica do HUSE, colocando 

em evidência argumentos que tornam importante esse trabalho no hospital. Assim, destaca:

Negativo, não. Só positivo. Como eu falei, já faz parte. Então é mais uma 
questão de cada vez mais estimular e melhorar a estrutura. Tornar isso mais 
próximo do cotidiano,  da  parte  pedagógica  fora  do  hospital  também.  Eu 
percebo  também  que  as  crianças  só  têm  a  ganhar  quando  fazem  esse 
acompanhamento  aqui  tanto  durante  a  internação,  como caso  retorne  em 
outras  ocasiões,  elas  ficam mais  bem adaptadas,  elas  aceitam melhor  a 
internação (SILVA, 2013).

 

Assim como o médico Richer traz suas sugestões, a enfermeira Isis também destaca 

que poderiam ser implantadas atividades que levassem em consideração o ensino do período 

da alfabetização. A enfermeira dá essa sugestão pelo fato de que, muitas vezes o câncer ser 

diagnosticado na criança um pouco antes do período de alfabetização. O que impede que a 

criança seja alfabetizada por causa do tratamento:

Aqui a gente não tem muita dificuldade com a pessoa que trabalha com a 
gente. Eu vejo que Luiza tem uma facilidade em lidar com as crianças. A 
minha sugestão seria no sentido de não ficar muito na parte lúdica. Para as 
crianças  menores,  se  conseguisse  trazer  um pouco de  alfabetização  seria 
interessante,  pois  muitas  delas  descobrem  a  doença  antes  de  entrar  no 
período  escolar.  Então  acaba  que  quando  inicia  o  tratamento  elas  ficam 
totalmente afastadas e aí não aprendem a ler, não aprendem a conhecer as 
coisas. Então se Luiza tivesse condição de ter um suporte melhor, um espaço 
maior e gente que colaborasse com ela aqui seria interessante adicionar essa 
questão da alfabetização, especialmente na fase inicial quando a criança não 
teve acesso à escola e acaba se afastando por conta do tratamento da doença 
(OLIVEIRA, 2013).

A médica Simone coloca em relevância a presença das atividades pedagógicas que 
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tendem a aproximar-se à realidade da criança sã – pensamento  defendido por autores como 

Lindquist (1993), Ceccim e Carvalho (1997), Matos e Mugiatti (2001), Paula (2009, 2011), 

dentre  outros.  Ou   seja,  situada  fora  do  contexto  hospitalar.  Por  esse  motivo  é  que,  ao 

expressar suas sugestões, indica que as atividades pedagógicas no hospital, de preferência as 

lúdicas, devem ser mantidas. Destaca ainda a importância para a autoestima da criança que, 

por vezes, é abalada pelo tratamento:

Acho que devem ser mantidas atividades que aproximem a criança de uma 
vida normal. Atividades escolares normais, porém com um conteúdo lúdico 
que  ajudem  a  criança  a  melhorar  sua  autoestima  muitas  vezes  muito 
diminuída pela doença e pelo tratamento (VIANA, 2013).

A médica Pérola também apresentou ricas contribuições na sua fala pelas sugestões 

que expressam o comprometimento com a saúde. Além de apontar um aspecto já elencado por 

seus colegas quanto a continuidade do projeto “Anjo linguarudo de asa quebrada que quer 

voar”, a médica traz à tona a formação do profissional da educação que irá atuar no hospital.

Eu acho que, cada vez mais, esse trabalho deve ser introduzido mesmo no 
ambiente  hospitalar.  Eu acho que  faz  parte,  precisa.  Agora,  com pessoas 
treinadas também a um ambiente hospitalar, não pode ser qualquer pessoa. 
Eu acho que o profissional da pedagogia tem que ser um pouco treinado para 
entrar  no  hospital,  principalmente  pela  ligação.  No  nosso  caso  que  é 
oncologia, existem as perdas, tem a parte psicológica toda que tem que ser 
trabalhada. Então esse profissional tem que ser muito bem preparado pra não 
atrapalhar ao invés de ajudar (BARROS, 2013).

É  fato  que  para  atuar  como  pedagogo  no  hospital,  é  necessário  que  haja  uma 

preparação. O que é chamada por alguns de treinamento, especialização, curso de formação, 

etc.  Esses momentos são essenciais para o pedagogo que deseja ingressar no hospital, tendo 

em vista que o hospital é uma instituição diferente da escola pelas especificidades que esses 

dois espaços possuem. A grosso modo, na escola o objetivo primordial é o ensino da criança; 

no hospital a função específica é o tratamento e a cura de uma doença. Esta que pode obter  

sucesso com a alta, ou não conseguir atingir a cura, indo a óbito.

 O pedagogo precisa estar apto a conviver com a realidade de quadros instáveis, dor, 

perdas, relação do paciente com a doença, mudança de humor, etc. Para isto, é necessário, 

sim, uma formação específica para saber lidar com situações como as mencionadas, além de 

outras  não apresentadas.  Nessa  ótica  é  que  a  médica  Pérola  exprime que precisa  ser  um 
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profissional bem preparado porque, do contrário, em vez de ajudar, atrapalha.

Diante do exposto, as sugestões elencadas pelos médicos e enfermeiras compuseram 

um  leque  de  possibilidades  a  serem  refletidas,  aprimoradas  ou,  talvez,  modificadas.  É 

imprescindível, contudo, estabelecer relações e parcerias com outros profissionais de modo a 

pensar em formas de melhorar os aspectos citados. Pois, como não há verba, nem mão de 

obra, algumas iniciativas a serem tomadas irão depender principalmente da equipe de saúde 

junto à equipe pedagógica. Como discutido, segue o quadro das sugestões apresentadas pelos 

médicos  da  Oncologia  Pediátrica  do  HUSE  referente  a  sugestões  para  o  atendimento 

pedagógico.

Quadro 4 - Sugestões dos médicos da Oncologia Pediátrica do HUSE

Médico Sugestão

Pérola inserir cada vez mais esse trabalho no ambiente hospitalar;
formar o pedagogo para lidar com perdas.

Simone manter as atividades que aproximem a criança de uma vida normal, principalmente 
com base no lúdico.

Richer estimular e melhorar e estrutura;
aproximar o trabalho pedagógico ao realizado na escola.

Venâncio continuar com as atividades extra- tratamento patológico.

              Fonte: Myrian Soares de Moraes, 2013.

As  representações  dos  médicos  e  enfermeiras,  assim  como  as  sugestões  advindas 

deles, foram de extrema importância para a investigação do pensamento da equipe de saúde 

acerca  das  atividades  pedagógicas  presentes  na  ala  da  Oncologia  Pediátrica  do  HUSE. 

Somam-se  a  isso,  sugestões  que,  certamente,  enriquecerão  o  trabalho  do  pedagogo  em 

conjunto com os profissionais da saúde.

5.2- ENFERMARIA PEDIÁTRICA DO HU

A Ala Pediátrica do HU possui uma equipe de seis médicos que se revesam nos três 

turnos. Dois desses médicos são o coordenador da ala, Enaldo Vieira de Melo, e o professor 

da Pediatria do Departamento de Medicina e Marco Antônio Valadares Oliveira. Os quatro 

médicos restantes trabalham nos plantões da ala. Soma-se a estes43, a residente da Pediatria, 

Ingrid Vega Sthephanie  de  Góis  que  acompanha a ala  nos  turnos  matutino,  vespertino  e, 

43 Também há uma enfermeira fixa na Ala Pediátrica, porém no período das entrevistas esta encontrava-se de 
licença.
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quinzenalmente, nos fins de semana.

As  entrevistas  realizadas  com a  equipe  de  saúde da  Ala  Pediátrica  do  HU foram 

significativas.  O  olhar  de  cada  médico  diante  das  atividades  pedagógicas  propiciou 

representações variadas construídas acerca das atividades pedagógicas desenvolvidas ali pelo 

projeto “Tecendo e fiando vínculos com o saber”.

A busca pelos profissionais da saúde foi árdua pelo recorte estabelecido no início da 

pesquisa:  os  médicos  e  enfermeiros  que  presenciam as  atividades  pedagógicas.  Como  a 

frequência  de  cada  médico  por  manhã  era,  na  sua  maioria,  única,  foi  preciso  esticar  o 

planejamento das visitas. O quadro dos profissionais do HU assim pode ser observado:  

Quadro 5 - Médicos do HU

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira

Plantonista Adriana Sônia Adriana Roseane Ana

Residente Ingrid Ingrid Ingrid Ingrid Ingrid

Coordenador/ 
Professor

Marco Enaldo Enaldo Marco Marco

         Fonte: Myrian Soares de Moraes, 2013

A  distribuição  dos  médicos  no  quadro  corresponde  ao  turno  matutino  quando 

acontecem as atividades pedagógicas na Ala Pediátrica do HU. Alguns médicos da equipe não 

foram entrevistados: as médicas Sônia e Ana, por encontrarem-se de licença. 

A fim  de  investigar  quais  eram as  representações  que  esses  médicos  tinham  das 

atividades pedagógicas no hospital, utilizei as entrevistas com as mesmas perguntas feitas à 

equipe  de  saúde  do  HUSE.  Do  mesmo  modo  também  as  coordenadoras  dos  projetos 

responderam à  mesma  questão:  expresse  seu  pensamento  sobre  a  presença  de  atividades 

pedagógicas com as crianças hospitalizadas, como o(a) senhor(a) vê esse trabalho?

As repostas foram variadas.  Na análise destas foram encontradas convergências no 

sentido de reconhecer a importância das atividades pedagógicas dentro do hospital como uma 

forma de continuidade ao que a criança já realizava na escola antes de estar hospitalizada. 

Assim afirmam alguns médicos:

Enaldo Vieira de Melo:
Claro que essa atividade é interessante porque primeiro: não deixa de ser  
uma atividade lúdica para a criança, permite que ela... Isso tem um impacto 
importante a nível de motivação e evita alguns distúrbios na criança, tipo 
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distúrbio de humor. Além de dar uma continuidade a nível das atividades que 
ela deixou de fazer pelo fato de estar internada. Isso é fundamental.

Adriana Barbosa de Lima Fonseca:
Eu  acho  fundamental  porque,  na  verdade,  o  tratamento  da  criança 
hospitalizada  não  se  restringe  somente  ao  tratamento  médico  específico. 
Quando  a  gente  percebe  que  há  abordagem de  outras  profissões  e  essas 
outras  profissões  trabalham junto  com a  gente,  em comunhão,  as  coisas 
fluem de uma maneira mais adequada. 

Roseane Lima Santos Porto:
Eu vejo de uma maneira muito positiva. Eu que estou pela manhã, então, 
geralmente  eu  participo.  Não  participo  ativamente,  mas  vejo  como  as 
crianças  reagem  positivamente  na  presença  dos  educadores  através  de 
desenhos,  das  brincadeiras,  etc.  E  isso  é  tanto  positivo  na  questão  do 
envolvimento da criança, do psicológico da criança por estar num ambiente 
fora do seu lar, sem oportunidade de brincar, muitas vezes sem a interação 
com outras crianças. Além de propiciar essa questão, a atividade lúdica, eu 
acho que propicia a interação das próprias crianças que estão na enfermaria e 
também, muitas vezes, através desse trabalho a gente pode identificar algum 
atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, de deficiências escolares dessa 
criança.

Diante  de alguns depoimentos, é possível identificar as representações que os médicos 

têm do trabalho pedagógico no hospital. Um ponto de destaque é o olhar bastante positivo 

com relação a essa atividade. A importância dada por cada médico variou pela representação 

construída  por  eles.  Os  assuntos  que  tiveram relevância  durante  as  entrevistas  foram os 

seguintes:
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Quadro 6 - Assuntos referidos quanto ao atendimento pedagógico no HU

Médico Assunto

Enaldo atividade lúdica;
continuidade das atividades;
motivação da criança;
evita distúrbios.

Marco combate absenteísmo escolar e de atividades sociais;
evita limitação ao meio hospitalar;
atividade lúdica e pedagógica.

Adriana trabalho como equipe;
melhor atendimento para a criança.

Ingrid sai do universo da internação;
atividades lúdicas: a criança se sente mais a vontade, há melhora no tratamento.
melhora do relacionamento;
melhora do comportamento.

Roseane atividade lúdica;
envolvimento do psicológico da criança;
- interação entre as crianças;
- identificação de algum atraso no desenvolvimento neuropsicomotor.

                Fonte: Myrian Soares de Moraes, 2013.

Os pontos destacados através das representações dos médicos na Ala da Pediatria do 

HU serviram para identificar como o médico interpreta o atendimento pedagógico e o que ele 

espera  desse  trabalho.   De  acordo  com  o  quadro  apontado,  anteriormente,  é  possível 

identificar a representação dos médicos. Assim, de acordo com os pontos destacados, criei 

cinco grupos de modo a elencar assuntos tratados nos dizeres dos médicos: a) atividade lúdica 

(80%); b) combate o absenteísmo escolar (40%); c) motivação da criança (40%); d) evita 

distúrbios causados pela hospitalização (60%); e) evita limitação ao meio hospitalar (40%);  f) 

trabalho como equipe (20%); g) melhor atendimento para a criança (60%); h) identificação de 

atraso (20%).

Vale ressaltar que, na visão dos médicos entrevistados, os problemas expostos durante 

a hospitalização são recebidos pela atividade lúdica como um recurso capaz de transformar o 

estado de fragilidade da criança. É também com base nela que são discutidos vários aspectos 

que  podem  auxiliar  durante  a  hospitalização  da  criança  através  de  registros  como  a 

continuação de atividades, motivação da criança, prevenção de distúrbios, esquecimento da 

universo da internação, melhora nas relações e no comportamento, possibilidade de interação 
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entre as crianças. 

Ingrid Vega Sthephane de Góis, residente da ala da Pediatria do HU, expõe o seu ponto 

de vista quanto ao trabalho com as crianças hospitalizadas pela equipe pedagógica por uma 

perspectiva de as crianças estarem fazendo aquilo que gostam, o que facilita a sua aceitação 

no  hospital e, consequentemente, repercute na sua melhora:

Eu acho importante esse tipo de atividade porque ajuda a criança a sair um 
pouco daquele universo da internação que é um fator estressante que pode,  
inclusive, prejudicar o tratamento da criança. Então eu sempre vejo como 
muito positivo. As crianças, elas gostam das atividades, elas fazem questão 
de estar lá presente. Não tem nenhuma criança que eu tenha visto negar a 
participar. Então, eu vejo que pra elas é muito positivo e pra gente também 
porque  se  a  criança  se  sente  mais  a  vontade  no  ambiente  hospitalar,  ela 
responde melhor ao tratamento (GÓIS, 2013).

Uma boa resposta ao tratamento significa se não um menor tempo hospitalizada, uma 

melhor adaptação durante a estada da criança no hospital. Uma das maneiras de contribuir 

para essa resposta na melhora ao tratamento tem sido indicada pela presença de atividades que 

sirvam de suporte no tratamento medicamentoso da criança enquanto está no hospital como 

defendem Ceccim (1997),  Arosa  (2008),  Paula  (2009),  Souza (2011).  A representação da 

professora Carla Daniela Kohn põe em relevo a situação transformadora que as atividades 

pedagógicas causavam nas crianças quando ela trabalhava no projeto:

Eu acredito muito nessa melhora das crianças porque a gente mexia com o 
emocional delas, e a gente sabe que quando uma criança está meio paradinha 
é porque ela  está doente e  a gente  vivenciou dentro da brinquedoteca as 
crianças  com  muita  energia,  crianças  consideradas  doentes  pelo  fato  de 
estarem ali (KOHN, 2012). 

Nesse sentido, as atividades pedagógicas que são realizadas na ala da Pediatria do HU, 

além  de  serem  reconhecidas  pelo  suporte  que  é  dado  à  criança  no  período  de  sua 

hospitalização, são mencionadas pelo trabalho de incentivo à cognição, tendo em vista que 

muitas  crianças  que  chegam para  o  internamento  vêm de  uma  realidade  socioeconômica 

abaixo do nível  desejado. Nessa perspectiva,  o médico Marco Antônio Valadares Oliveira 

indica a importância das atividades pedagógicas, levando em consideração o aspecto discutido 

anteriormente:

É,  creio  que  esse  trabalho  deva  ser  sempre  valorizado,  nunca  preterido. 
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Mesmo porque muitas crianças que ficam internadas na nossa realidade do 
SUS são crianças com doenças crônicas, então tem internações recorrentes, 
muitas delas com períodos prolongados de internação que ficam, com isso, 
com  absenteísmo  escolar  e  de  outras  atividades  sociais,  muitas  vezes 
acompanhadas apenas por pai, por mãe que também tem toda uma limitação 
social de contato com familiares mesmo sendo por questão de distância ou 
outras  questões  sociais  e  essa  criança  sempre  fica  limitada  àquele  meio 
hospitalar. Então é uma forma de trabalhar a parte lúdica também sem perder 
a parte pedagógica (OLIVEIRA, 2013).

O relato do médico Marco Antônio coloca em evidência a realidade do público 

atendido na ala  da Pediatria  do HU no que se refere ao acompanhamento,  muitas  vezes, 

somente do pai ou da mãe. Soma-se a isso,  a  limitação social  pelo distanciamento que a 

hospitalização provoca tanto para os pais, como para a criança. Para esta, tal separação pode 

ser prejudicial pelo isolamento que o próprio ambiente hospitalar promove.

A fala  da médica Roseane Lima Santos Porto também passa pela mesma linha de 

discussão  do  seu  colega  Marco.  O olhar  dela  sobre  as  atividades  pedagógicas  sinaliza  a 

questão social como um todo do púbico atendido na ala da Pediatria do HU, principalmente 

no que se refere à falta de condições materiais ou estruturais para a aprendizagem:

A gente percebe que a população que chega pra gente é geralmente uma 
população muito sofrida, não só por questões socioeconômicas, mas também 
do próprio acesso dessas crianças às atividades, a jogos, a brincadeiras e até  
à própria dinâmica familiar que, muitas vezes, a criança não tem isso dentro 
da própria família, ou até na própria escola que não tem estrutura (PORTO, 
2013).

As  atividades  lúdicas,  desse  modo,  chegam  ao  hospital  com  uma  proposta 

humanizadora de grande relevância, levando em consideração a realidade do público atendido 

de modo a propor um tratamento diferenciado não somente pela intervenção medicamentosa, 

mas também pelo trato com a criança que, antes de tudo, é um ser humano e, por isso, precisa  

ser  cuidada  com  carinho,  atenção  e  respeito.  Dentro  desse  cuidado  estão  presentes  as 

atividades  lúdicas  que  contribuem com o  processo  de  adaptação  da  criança  ao  hospital, 

enfrentamento da doença e continuação das atividades que já realizava na escola. A partir 

dessa  perspectiva,  a  professora  Iara  Maria  Campelo  Lima apresenta  a  sua  visão  sobre  o 

desenvolvimento das atividades pedagógicas no hospital:

Eu acho que o trabalho mais importante é você nutrir a vida. É fundamental 
estabelecermos uma relação de cumplicidade com toda a equipe de modo a 



155

cuidar da saúde na perspectiva biológica e relação de cumplicidade com toda 
a equipe de modo a cuidar da saúde na perspectiva biológica e emocional. É 
evidente  que o  estado de  patologia  que  conduz as  crianças  à  internação, 
impõe  um vazio entre  elas  e  a  vidinha que elas  têm,  fora  do hospital,  à 
situação possibilita o sentimento medo, tristeza. medo, tristeza. Por isso a 
importância de se compreender o sentido da inclusão nessa perspectiva de 
trabalho,  que o projeto traz,  quanto à produção do livrinho,  a criação do 
vínculo com o saber, com o ser, para superar ou amenizar a distancia do seu 
próprio  mundo.  A vida  fica  lá  fora,a  história  fica  lá  fora,  não  é?  Então 
quando as  crianças  desenham m depois  de  alguma  atividade,  ou  quando 
falam a respeito, vêm muito os amigos, a escola, as situações que alimentam 
a vida deles. Porque são as lembranças boas dele.
Então,  eu acho que o papel  na pedagogia hospitalar  está em fortalecer o 
vínculo  da  criança  com o  saber  e  com a  vida,  não  é?  Inclusive  para  as 
crianças que passam mais tempo no hospital, eu acho que uma programação 
da escola com o hospital é fundamental. Seria muito interessante que toda 
criança que viesse, trouxesse essa programação da escola, entendeu? Mas o 
tempo das  crianças  que passam na ala  hospitalar  infantil  do HU,  não é  
suficiente para esse processo. Na verdade aproveitamos as atividades para 
fazer a criança pensar,  fazer a criança ter  ideias próprias,  fazer a criança 
produzir,  fazer  a  criança  significar  e  ressignificar.  Então,  se  nós estamos 
trabalhando com jogos de matemática,  então,  a  questão não é  a  resposta 
pronta, mas é a criança pensar, estabelecer as relações, elaborar, criar mais 
alternativas, ter mais autonomia de pensamento (LIMA, 2012).

De acordo com os depoimentos dos médicos e professores, é notável olhares que se 

complementam. O primeiro que põe em destaque o ato de limitação social e de absenteísmo 

escolar,  e  o  segundo  que  traz  uma  solução  por  meio  das  atividades  pedagógicas  com a 

finalidade de auxiliar no processo de cura da criança hospitalizada. Percebo esse encontro de 

falas como uma história que precisa ter um problema, a busca pela solução e resultado do 

combate  ao  problema.  É  certo  que  não  será  somente  o  atendimento  pedagógico  que 

promoverá  a  humanização  da  ala  Pediátrica  do  HU,  mas  será  um trabalho  conjunto  que 

busque as lacunas para cuidar da criança de forma integral.

Com o intuito de encontrar pontos a serem melhorados no atendimento pedagógico, 

junto ao pensamento dos médicos a respeito das atividades, pedi que dessem sugestões para 

uma melhor atuação do pedagogo no hospital, mais especificamente no HU tendo em vista 

que conhecem o projeto realizado ali. 

As sugestões, embora variadas, foram bastante significativas para perceber o que os 

médicos esperam do trabalho da Pedagogia Hospitalar. Assim, no sentido de fortalecer essa 

nova área de atuação do pedagogo, destaco as considerações evidenciadas:  



156

  

  

Quadro 7 - Sugestões dos médicos do HU

Médico Sugestão

Enaldo realizar uma avaliação psicocognitiva;
relatório das atividades empenhadas e contra-referência para a escola.

Marco trabalhar com a criança de forma lúdica o processo do entendimento da sua doença.

Adriana trabalho em conjunto dos profissionais da educação com os da saúde.

Ingrid atividades diárias.

Roseane trazer a mãe para sentar e brincar com a criança;
conscientizar o acompanhante da importância de brincar com a criança;
extensão das atividades às crianças acamadas.
mais pedagogos para atender as diferentes faixas etárias.

              Fonte: Myrian Soares de Moraes, 2013.

As  sugestões  elencadas  pelos  médicos  do  HU  partem  do  pressuposto  de  que  há 

reconhecimento pelas atividades. Algumas sugestões dizem respeito a uma aprimoramento do 

trabalho pedagógico como,  por exemplo,  a sugestão de um relatório das atividades  que a 

criança fez no hospital para enviar à escola, momentos pedagógicos para entendimento da 

patologia pela criança e o aumento do número de profissionais da educação de modo a atender 

crianças acamadas e com faixas etárias distintas para, assim, haver um trabalho de melhor 

qualidade com uma faixa etária específica. 

O  segundo  grupo  de  sugestões  trata  acerca  das  relações  da  criança  com  o  seu 

acompanhante que varia entre pai, mãe, tia, avó, entre outros familiares. A indicação, nesse 

sentido, é que haja um maior envolvimento entre a criança e o seu acompanhante durante a 

realização  das  atividades  pedagógicas.  Tal  evidência  que  é  decorrente  da  proposta  de 

conscientizar os acompanhantes que são pais da criança, sobre a importância do ato de brincar 

e da companhia dos pais durante a brincadeira.

É que, na verdade, a gente consiga trabalhar junto. Aqui na pediatria isso não 
é muito frequente que venham pessoas, assim, com atividades pedagógicas 
propriamente  ditas.  Realmente  tem essa  proposta  de  agora  em 2013 isso 
acontecer de forma mais frequente e quando vem nem sempre a gente sabe, a 
gente soube que houve, a gente nem sempre é comunicado que vai haver, 
então a gente sente falta que comunique, que fale pra gente, que o que vai ser 
feito, quem vem, o que é proposto pra ver se a gente pode colaborar também, 
que a gente esteja presente.  Então isso nem sempre acontece,  se pudesse 
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haver essa troca seria muito melhor (FONSECA, 2013).

Diante do relato evidenciado, existe por parte dessa médica o desejo de que haja um 

trabalho em grupo pelos profissionais presentes na ala Pediátrica do HU de modo que sejam 

estabelecidas  relações  para  um melhor  atendimento  às  crianças  hospitalizadas.  Caso  que 

indica  possibilidades  de  relação  a  fim  de  promover  o  objetivo  principal  da  presença  do 

pedagogo no ambiente hospitalar: a humanização. Esta que, em alguns momentos, é esquecida 

pela preocupação com a técnica, como expõe o médico Marco quando sugere que trabalhe 

com as crianças a respeito da sua patologia:

São crianças com limitação muitas vezes física por conta da própria doença e 
que não tem percepção tão adequada da doença principalmente por tá no 
meio mais  acadêmico,  mais  técnico e que,  não deveria,  mas por  vezes  a 
questão da humanização fica um pouco preterida em relação à parte técnica 
(OLIVEIRA, 2013). 

Diante  do exposto,  é  válido  identificar  as  representações  de cada profissional  que 

fazem referência às atividades pedagógicas, a fim de reconhecer pontos a serem discutidos e 

melhorados. Questão que, talvez, possa ser solucionada através de um trabalho em equipe 

com vistas à humanização.  

As  entrevistas  tinham  como  objetivo  a  coleta  de  dados,  a  fim  de  identificar  a 

representação dos médicos acerca do atendimento pedagógico no hospital.  Participaram 9 

médicos, 2 enfermeiras e 4 profissionais da educação que trabalharam ou ainda trabalham na 

perspectiva da Pedagogia Hospitalar. Dos médicos entrevistados, 5 fazem parte da equipe de 

médicos da Ala Pediátrica do HU, e 4 são da equipe presente na Oncologia Pediátrica do 

HUSE,  uma  vez  que  não  há  compatibilidade  de  horário  dos  médicos  com as  atividades 

pedagógicas no Internamento Pediátrico do HUSE. Assim, 55,5% dos médicos entrevistados 

pertenciam ao HU e 44,4% ao HUSE.

Acredito que a  contribuição  dos  médicos  para este  capítulo foi  imprescindível,  de 

maneira que,  ao identificar  os  olhares  da equipe de saúde representados pelos médicos  e 

enfermeiras, foi possível entrelaçar com o pensamento dos profissionais de educação. Nesse 

sentido, posso confirmar um encontro de visões de áreas diferentes que se aproximam num 

único olhar: para a criança hospitalizada.

Por meio desses encontros de falas, de pensamentos e até de anseios por um melhor 

tratamento,  identifiquei  um reconhecimento  da  necessidade  de  humanização  por  parte  da 
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equipe de saúde, assim como o desejo de cada vez mais fazer do hospital um ambiente mais 

humano, na medida do que é possível. Nesse sentido, observei, principalmente no setor da 

Oncologia Pediátrica do HUSE, o reconhecimento da importância do trabalho pedagógico, 

assim  como  a  forma  como  se  estabelecem  uma  relação  concisa  entre  as  pedagogas  ali 

presentes e a equipe de saúde do hospital.

Portanto, foi notória a contribuição de aspectos relevantes do atendimento pedagógico 

no hospital, assim como o interesse pela continuação desse trabalho. Da mesma maneira, a 

contribuição da equipe de saúde quanto a fatores que podem ser aprimorados, dentro de uma 

visão clínica, no trabalho do pedagogo no hospital.

 Desse modo, certamente, novas parcerias são e serão firmadas a fim de estabelecer 

pontos de encontro na formação do pedagogo no ambiente hospitalar, e na capacitação da 

equipe de saúde para propiciar atos de humanização hospitalar. 
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CONCLUSÃO

Ao percorrer as páginas desta dissertação, procurei tecer, antes de tudo, as relações 

que, ao serem estabelecidas, fomentam a ânsia por relações humanizadoras. O hospital foi o 

espaço onde investiguei tais relações, partindo de uma base teórica que nutria essa discussão 

pelo cuidado de si para cuidar do outro.

Por meio do diálogo com Foucault, a linha de desenvolvimento do trabalho pela via da 

humanização foi sendo fortificada de modo a conscientizar os profissionais da educação e da 

saúde sobre a importância do ato humanizador como agente ou como receptor na relação. De 

acordo com essa maneira de pensar, a discussão das políticas de humanização deixou de ser 

carregada  do seu  caráter  estrutural,  mas  passou  a  complementar  a  discussão  da  ética  do 

cuidado de si e do outro como prática de liberdade.

Assim  como  a  legislação  serve  de  porta  para  o  enriquecimento  do  trabalho 

humanizador hospitalar, o encontro com o pensamento de Foucault do cuidado de si para 

cuidar do outro – favoreceu um entrelaçamento das ideias que não foram expostas como uma 

imposição,  como  é  vista  a  lei  pelo  seu  caráter  de  obrigatoriedade,  mas  através  de  uma 

conscientização que desperta o desejo de agir de forma diferente pela importância do trabalho 

com a Pedagogia Hospitalar. Esta que leva em consideração a criança no seu mais sublime 

ato: o brincar.

A  humanização  expressa  pelo  trabalho  do  pedagogo  no  hospital  evidenciado, 

principalmente, pelo caráter pedagógico com base no lúdico, perpassa também pelo trabalho 

com a equipe de saúde que tende a atuar por uma vertente mais tradicional, visando a técnica 

e esquecendo, por vezes, dos outros atos de cuidado com o ser humano de modo geral.

A partir  dessa  perspectiva,  pensar  a  criança  como  sujeito  ativo,  remete  a  outros 

embasamentos que enriqueçam e ousem tal discussão, como é própria da criança. Para isso, o 

encontro com a Sociologia da Infância conduziu o desenvolvimento do trabalho, partindo do 

pressuposto de entender a criança não só como um sujeito em desenvolvimento, mas como 

um ser que, pela potencialidade da sua potência de ser, é um sujeito social ativo, crítico e 

criativo. 

 Embora estando hospitalizada, a criança não deixa de ser criança. Por esse motivo, ao 

pensar na criança como sujeito de potencialidades,  identifico a sua capacidade de fazer a 

interpretação  do mundo,  como ela  vê.  No caso  pesquisado,  a  criança  hospitalizada  vê  o 
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hospital de um jeito. E muitas vezes quando ela representa no desenho, eu, como adulta, tenho 

uma  ideia  de  como  ela  vê  o  hospital.  Daí  a  importância  de  incorporar  o  conceito  de 

reprodução interpretativa no presente estudo. 

Ao defender que o olhar da criança é diferente do olhar do adulto, isso também trouxe 

o embelezamento do trabalho porque não vai ser o meu olhar, como adulto, que vai apresentar 

o pensamento da criança, mas vai ser o olhar da criança que fará a construção do conceito 

dela. Vejo a atividade pedagógica no hospital como importante, nesse sentido. Pois, a criança 

a partir da ludicidade, vê o hospital com um outro olhar. Não só o lugar que ela vai sentir dor, 

que ela vai estar longe da família, mas o lugar que ela vai ter prazer, se divertir, que vai ter um 

outro acompanhamento.

Com  esse  olhar,  identifico  um  ponto  no  meu  trabalho  quando  não  trago  a 

representação das crianças. Ou seja, não identifico o olhar das crianças dentro do seu grupo de 

culturas de pares formado no hospital, mas esse aspecto poderá ser empreendido em notas 

futuras.

Para  dar  continuidade  ao  andamento  do  trabalho,  o  surgimento  da  Pedagogia 

Hospitalar em Aracaju é elucidado pelas memórias de algumas professoras que trabalharam 

ou  ainda  trabalham  no  projeto  presente  no  hospital.  A investigação  foi  oportuna  para  a 

construção do capítulo, já que trouxe evidências importantíssimas para comporem o cenário 

de dados que comprovem o trabalho pedagógico no hospital. 

À luz  das  memórias  das  professoras,  consegui  traçar  o  perfil  pedagógico  de  cada 

projeto investigado. Foi possível afirmar o caráter muito mais lúdico do que escolar tanto em 

um projeto, como no outro. Soma-se a isso, o comprometimento do estado com o profissional 

da SEED na sala destinada às atividades pedagógicas e do hospital pelo espaço cedido. 

A situação do trabalho das pedagogas é muito semelhante nos dois projetos, tendo em 

vista o espaço destinado às atividades pedagógicas, a ausência de uma ajuda financeira para a 

manutenção de materiais, o nível socioeconômico do público atendido, entre outros fatores 

evidenciados no percurso da pesquisa. 

Ficou evidente também a presença de poucos profissionais para um atendimento a fim 

de suprir a demanda de crianças do setor, principalmente, quando há casos de isolamento. O 

que significa que será necessário mais de um espaço que tenha a presença do profissional da 

educação a fim de dar suporte na atividade com a criança.

Portanto,  foram  elucidados  pontos  a  serem  melhorados  quanto  ao  atendimento 
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pedagógico no hospital. Estes que abrangeram o espaço físico, a mão de obra, a manutenção 

de materiais, e também a continuidade de formação para o pedagogo que atua no hospital. O 

perfil do trabalho foi identificado com minucias, tendo em vista que as professoras expuseram 

de forma clara como aconteciam as atividades, assim como as dificuldades para esse trabalho 

ser levado adiante.

As representações dos médicos e enfermeiros quanto às atividades pedagógicas que 

acontecem simultaneamente ao período em que estão no hospital também foram de grande 

valia  para  serem identificadas  suas  representações  quanto  ao  atendimento  pedagógico  no 

hospital.  Os  dizeres  dos  médicos  e  enfermeiros  entrevistados  foram  essenciais  para  a 

construção do significado que tem para eles o trabalho com a Pedagogia Hospitalar.

Dessa  maneira,  foram  elencadas  além  das  representações,  sugestões  que  esses 

profissionais da equipe de saúde deram para que o atendimento pedagógico fosse aprimorado. 

Em nenhum momento foi identificado nas entrevistas aspectos negativos quanto ao trabalho 

pedagógico  no  hospital.  Pelo  contrário:  os  médicos  e  enfermeiros  viam  apenas  pontos 

positivos com as atividades pedagógicas.

As sugestões feitas pela equipe de saúde expressaram o comprometimento com as 

crianças  hospitalizadas,  tendo  em  vista  o  destaque  dado  à  ocupação  do  ócio.  Nessa 

perspectiva, indicações de atividades diárias, avaliação do desenvolvimento da criança em 

termos cognitivos,  atividades escolares,  atividades que possibilitassem o conhecimento da 

doença  pela  criança,  entre  outros  pontos  observados  pelos  médicos,  compuseram  as 

representações desses profissionais quanto ao atendimento pedagógico no hospital.

No final do trabalho, também evidencio outra deixa pela ausência da fala de alguns 

médicos e enfermeiros que, infelizmente, não foram entrevistados por motivo de licença ou 

impossibilidade. Soma-se a estes, os médicos que solicitaram apoio tanto do DED, como da 

SEED para iniciar o acompanhamento pedagógico com as crianças hospitalizadas nas duas 

instituições elencadas para esta pesquisa.

Diante  do  exposto,  é  notável  o  caminho  trilhado  para  responder  aos  objetivos 

propostos,  assim  como,  particularmente,  este  trabalho  me  fez  descobrir  a  beleza  e  o 

engrandecimento das relações humanizadoras, quando realizadas por um ato de amor e de 

compromisso com a criança. Cuidar de si para cuidar do outro, na verdade, é o princípio das 

relações  que  começam  por  um  belo  sorriso,  talvez  um  bom  dia,  ou  mesmo  um  olhar 

verdadeiro. Descobrir a beleza desses atos, nos tempos atuais, é conhecer a autenticidade de 
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valores heroicos consigo mesmo, independente de como será o feedback no seu grupo social.
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APÊNDICE A – Roteiro de entrevista com a equipe pedagógica 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 
COLETA DE DADOS EQUIPE PEDAGÓGICA

Dissertação: “Brincando e sendo feliz: a pedagogia hospitalar como proposta humanizadora 
no tratamento de crianças hospitalizadas”

Orientadora: Professora Dra. Eva Maria Siqueira Alves
Mestranda: Myrian Soares de Moraes

Coordenadores dos projetos/programa

Dados do responsável que iniciou o projeto.
- Formação acadêmica
- Houve alguma formação voltada para atuar no hospital?
- Como conheceu a Pedagogia Hospitalar?
- Como surgiu o trabalho com crianças no hospital …? Quando iniciou? Esse trabalho 
ainda está em andamento? Se não, quando foi extinto?
-  Burocraticamente  (documentação),  o  que  foi  necessário  para  o  desenvolvimento 
desse trabalho? Funciona vinculado a algum órgão?
- Há disponibilização de verbas para manutenção do espaço e dos materiais utilizados?
- Qual a periodicidade do trabalho e onde ele acontece?
-  Quantos  profissionais  participam  da  equipe  pedagógica?  Há  envolvimento  de 
estudantes? Se sim, de qual área?
- Com relação aos profissionais da equipe pedagógica, quanto tempo passam nesse 
trabalho? Há desistência? Quais motivos levam a desistir desse trabalho?
-  Existe  remuneração  para  os  profissionais  e  para  os  estudantes  dessa  equipe 
pedagógica?
-  No caso  de  estágio  para  estudantes,  o  trabalho no hospital  é  reconhecido como 
estágio curricular?
- Há interação entre a equipe pedagógica e a equipe de saúde presente na ala? Como é 
essa relação?

Público atendido
- Idade
- Patologias
- Média de participantes nas atividades do dia
- Como é a relação da criança com a doença na hora da atividade?
- Localidade da criança
- Estão matriculados em alguma escola (para os que tinham idade escolar)?
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- O que acham do momento das atividades pedagógicas? Gostam de participar ou não 
querem ir?
- Como é o comportamento das crianças na sala de atividades? Tem briga, amizade, 
cooperação,...

Trabalho pedagógico
- Qual o perfil do trabalho? Continuação da classe formal ou trabalho voltado para a 
ludicidade com ênfase em jogos, brinquedos e brincadeiras?
- Há preparação das atividades (planejamento)? Se sim, quando acontece? Como é 
organizado esse planejamento?
- Há separação por idade na hora da aplicação das tarefas?
- No caso do isolamento, há também um acompanhamento pedagógico? Atende na 
UTI?
- Quais as atividades realizadas com maior frequência a pedido das crianças?
-  Qual  o  horário  de  atendimento  pedagógico?  Há  choque  de  horários  com outros 
atendimentos/ exames que a criança precisa se submeter?
- Durante o trabalho pedagógico acontece a apropriação da criança pela sua patologia 
ou a criança aproveita o momento da atividade para voltar a realizar as atividades que 
costumava realizar em casa/escola no sentido de estimular suas potencialidades?
-  Há  a  implantação  de  projetos  de  leitura,  contação  de  histórias,  etc?  Estes  são 
realizados pelo mesmo grupo ou por outro grupo?

Realidade Hospitalar- Interdisciplinaridade
-  Há algum momento (reunião)  com a equipe interdisciplinar  no qual  o pedagogo 
participe?
- O conhecimento da patologia da criança chega ao pedagogo por quem? Equipe de 
saúde, familiares ou pela própria criança?
- O pedagogo tem conhecimento das patologias apresentadas?
-  Há uma relação de abertura  entre  o  pedagogo e  a  equipe  de saúde? É possível 
trabalhar  em  conjunto  no  tratamento  da  criança?  Se  não,  quais  as  dificuldades 
encontradas para a realização de um trabalho interdisciplinar?

Atendimento Pedagógico Hospitalar 
-  Qual  a  importância,  na  sua  concepção,  do  trabalho  pedagógico  com  crianças 
hospitalizadas?
- Com o trabalho pedagógico, há melhora do bem estar da criança no hospital? Quais 
os fatores que influenciam nessa melhoria?
- O que você acha que pode melhorar no atendimento pedagógico hospitalar?
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APÊNDICE B - Roteiro de entrevistas com a equipe pedagógica 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO  
COLETA DE DADOS EQUIPE DE SAÚDE

Dissertação:  “Brincando  e  sendo  feliz:  a  pedagogia  hospitalar  como  proposta 
humanizadora no tratamento de crianças hospitalizadas”

Orientadora: Professora Dra. Eva Maria Siqueira Alves
Mestranda: Myrian Soares de Moraes

Equipe de saúde (profissionais que trabalham no horário em que as atividades 
são realizadas, exceção: médico responsável pela ala da pediatria)

– Expresse seu pensamento sobre a presença de atividades pedagógicas com as crianças 
hospitalizadas, como o senhor vê esse trabalho?

–  O que o senhor (a) vê de positivo e de negativo nesse trabalho?
– O senhor (a) gostaria de dar alguma sugestão no que se refere a esse atendimento?
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APÊNDICE C – Declaração de Livre Consentimento 

DECLARAÇÃO

 

 

Eu,  ________________________________, declaro para os devidos fins que cedo o 

direito de minha entrevista gravada em  ______________, para a  Universidade Federal de 

Sergipe e  mais  precisamente  para  a  mestranda  Myrian  Soares  de  Moraes,  usá-la 

integralmente ou em partes, sem restrições de prazos e citações, desde a presente data. Da 

mesma forma, autorizo o uso das citações a terceiros.
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