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Resumo: O presente artigo tem o propósito de apresentar o projeto de extensão desenvolvido pelo Curso de 

Pedagogia – L da UPF, Campus de Palmeira das Missões, junto ao Hospital de Caridade daquele município.  As 

ações desenvolvidas no Projeto possibilitam a construção de conhecimentos acadêmicos no espaço hospitalar, 

promovendo aos pacientes internados na pediatria momentos de ludicidade e aprendizagem para uma melhor 

qualidade de vida.    Desta forma, os alunos do Curso de Pedagogia tem a oportunidade de vivenciar a ação 

pedagógica desenvolvida num espaço não escolar, colocando em prática seus conhecimentos acadêmicos e 

fazendo deste espaço um meio para a construção de novas aprendizagens teórico-práticas.  A demanda por ações 

de extensão da natureza que caracteriza o presente Projeto vem da comunidade, através da Associação do 

Hospital de Caridade de Palmeira das Missões. O Curso de Pedagogia-L  contribui para estreitar os laços com a 

comunidade, com a equipe multidisciplinar que atua junto à ala pediátrica do hospital e com os demais cursos 

ancorados naquele Campus.  As ações executadas são planejadas sistematicamente, respeitando a Política de 

Humanização do SUS e as necessidades pedagógicas das crianças internadas. Como primeira experiência, o 

Projeto se caracteriza como piloto, com perspectivas de expansão para os demais campus da UPF onde o curso 

de Pedagogia possui turmas em andamento.  

Palavras-chaves: Pedagogia.  Espaço não escolar.  Espaço Pedagógico. Extensão. 

 

 

Introdução 

    

   O Curso de Pedagogia tem na relação com a sociedade em geral um dos 

motores mais importantes do seu trabalho.  É na articulação com os seus sistemas de ensino, 

com os grupos sociais organizados, com as comunidades que transitam pelos espaços 

formativos escolares e não escolares, que este curso tem se mantido. (PPC, 2012) 

   No mês de março de 2014, no Hospital de Caridade de Palmeira das Missões, 

foram iniciadas as atividades pedagógicas num espaço construído em parceria com o Curso de 

Pedagogia da UPF, especialmente com o propósito de atender a demanda do Hospital, 

fortalecendo os vínculos com a comunidade local, oportunizando ao acadêmico perceber de 

que forma o pedagogo pode intervir e atuar nesta área. 
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   O hospital passa a ser um espaço de extensão de concretização do 

conhecimento acadêmico construído no Curso de Pedagogia – L. 

   Dessa forma, o projeto "Espaço Pedagógico" está implementado numa 

estrutura física já existente e disponibilizada junto ao referido hospital, ocupando uma 

pequena área de 7m² que está em constante processo de aprimoramento em suas instalações, 

bem como na aquisição de brinquedos e materiais didático-pedagógicos. A ala pediátrica do 

hospital atende aproximadamente 45 crianças por mês das mais diversas idades, sendo a 

grande maioria usuária do SUS, o que também justifica o respeito que se deve ter a esta 

Política de Humanização. 

   Observa-se ainda, como parte do diagnóstico e atuação inicial, a importância 

do projeto atender a demanda recorrente apresentada pelo colegiado do curso, no que tange à 

oferta de ações de extensão com os acadêmicos do Curso de Pedagogia-L de Palmeira das 

Missões. 

   Justifica-se ainda a presença do referido Projeto por considerar 

a necessidade de fomentar ações previstas no Plano de Desenvolvimento Institucional e no 

Planejamento Estratégico Institucional, com vistas ao desenvolvimento regional; 

a qualificação da formação acadêmica para a atuação no espaço não escolar; 

a demanda apresentada pela Associação do Hospital de Caridade Palmeira das Missões, 

conforme Processo 2013/40558, encaminhado à direção da Faculdade de Educação; 

a constatação do diagnóstico da realidade da instituição, observada em visita in loco pela 

coordenação do curso;   os argumentos apresentados pelo hospital no que diz respeito "aos 

efeitos que o processo de intervenção propicia ao desenvolvimento da criança, interação com 

os pais e principalmente, na efetiva otimização da recuperação das crianças.  Esse 

atendimento técnico, minimiza sua estadia num ambiente que, apesar de necessário, infere 

riscos devido à exposição dos internos a demais patologias tratadas na mesma instituição 

hospitalar, como também a desvantagem no tocante a sua restrição a socialização ao mundo 

externo(escolar e comunitário)"; a proposta da Política de Humanização do SUS;  a 

importância de manter o curso de Pedagogia no campus de Palmeira das Missões, com 

propostas de ações pedagógicas que qualificam a atuação do profissional nos diferentes 

espaços educativos da comunidade, fortalecendo o caráter extensionista da UPF; a 

importância da articulação e da vivência dos princípios norteadores do curso de Pedagogia-L, 

contemplando a relação teoria e prática. 



   Levando em conta o diagnóstico apresentado, o que consta na Resolução nº 41 

de 13 de outubro de 1995 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, 

item 9, que refere à criança o “direito de desfrutar de alguma forma de recreação, programas 

de educação para a saúde, acompanhamento do currículo escolar durante sua permanência 

hospitalar”, e a prática pedagógica iniciada, o objetivo geral do projeto é oportunizar a 

construção de conhecimentos acadêmicos no espaço hospitalar, promovendo aos pacientes 

internados na pediatria, momentos de ludicidade e aprendizagens para uma melhor qualidade 

de vida.   

   Com isso, pretende-se neste artigo, expressar o trabalho desenvolvido pelo 

referido projeto de extensão, apresentando a estrutura e a organização da proposta de trabalho, 

bem como os resultados parciais que vem sendo encontrados nesse primeiro ano de 

implementação. 

 

 

O Espaço Pedagógico no Hospital de Caridade de Palmeira das Missões e sua 

metodologia 

 

   O Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia explicita a necessidade de 

concretizar a formação geral e a formação específica do pedagogo, no contexto das Diretrizes 

Curriculares, tomando como eixo de articulação a docência, além da gestão dos processos 

educativos em ambientes escolares e não escolares (2012). 

   O Curso de Pedagogia procura se firmar sob três consistentes pilares: a 

docência como articuladora entre teoria e prática, a responsabilidade social e ética e a 

educação permanente como condição de trabalho a ser mantida ao longo da vida.  

   A atuação do docente não se circunscreve aos limites da sala de aula, são 

também as suas práticas, com suas vicissitudes e potencialidades que servirão de referência 

para aqueles face aos quais a função de educar. E é ainda nas práticas dos sujeitos com os 

quais se relaciona que ele perceberá o impacto de seu trabalho.  Neste sentido, a leitura da 

realidade, a percepção dos limites e das contradições nela presentes pode repercutir sobre o 

acadêmico, de modo que ele busque e organize um conjunto de referenciais para dialogar com 

e intervir nessa realidade.  



  Por isso, ao refletir sobre a concepção de educação, concorda-se com Brandão 

(2007, p.10), quando afirma que, 

 

educação é, como outras, uma fração do modo de vida dos grupos sociais que a 

criam e recriam entre tantas outras invenções de sua cultura, em sua sociedade. 

Portanto, devemos considerar que ela não se restringe apenas a um espaço 

delimitado chamado de escola, mas que ela ocorre em toda parte em que há “redes e 

estruturas sociais de transferência de saber de uma geração a outra, onde ainda não 

foi sequer criada a sombra de algum modo de ensino formal e centralizado”. 

 

 

 

Portanto, partindo do pressuposto de que a educação está presente em toda 

parte e que a escola não é o único espaço para que ela aconteça, e de que a pedagogia traz 

consigo o cuidado com a criança, a atenção à infância e o olhar crítico sobre o processo 

educativo, pudemos então perceber que tem sido cada vez mais recorrente a ocupação dos 

pedagogos em espaços não escolares. 

Um desses novos campos de atuação da pedagogia e de seus profissionais dá-se 

nos hospitais, em decorrência da necessidade de se atender crianças e jovens em período de 

escolarização que se encontram afastados do meio  acadêmico por motivo de internação e 

tratamento hospitalar. Esta tão recente modalidade de atendimento educacional especializado 

atende pelo nome de Pedagogia Hospitalar e ela visa estabelecer os procedimentos 

necessários à educação de crianças e adolescentes hospitalizados. 

   Enquanto as crianças internadas estão em uma condição que a impossibilitam 

de ir à escola formal, oportuniza-se um espaço pedagógico em que se possa aprender, criar, 

descobrir e redescobrir o sentido do conhecimento. 

   Considerando a faixa etária de cada criança, a situação de sua enfermidade e o 

seu processo de escolarização, o Pedagogo atuante neste espaço irá preparar as atividades 

pedagógicas de acordo com as possibilidades de aprendizagem apresentadas pela criança, 

adequando-as às suas habilidades cognitivas, culturais, sociais e afetivas.  Por isso , o 

planejamento é individual e desenvolvido através de uma metodologia constituída por 

atividades lúdicas e recreativas, como a arte de contar histórias, brincadeiras, jogos, 

dramatização, desenhos e pinturas, continuando seus estudos.  Acredita-se, de acordo com os 

Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (1998, p. 28) que 

 



pela oportunidade de vivenciar brincadeiras imaginativas e criadas por elas mesmas, 

as crianças podem acionar seus pensamentos para a resolução de problemas que lhe 

são importantes e significativos.  Propiciando a brincadeira, cria-se um espaço no 

qual as crianças podem experimentar o mundo e internalizar uma compreensão 

particular sobre as pessoas, os sentimentos e os diversos conhecimentos. 

 

 

   A intenção é minimizar a dor do paciente infantil que está hospitalizado e 

ajudá-lo a descobrir formas de tornar também este espaço humano, afetivo e prazeroso, 

propiciando uma melhor qualidade de vida e otimizando sua recuperação. 

   Nos dias atuais, em nossa sociedade, vemos crescer cada vez mais a 

necessidade que crianças, jovens e adultos têm, em diferentes contextos, da mediação de um 

profissional que os acompanhe nos processos amplos de aprendizagem, não só intelectual 

como também físico e emocional. Como afirma Fontes (2005, p. 21b), é por esses motivos 

que “os pedagogos precisam preparar-se para a diversidade de espaços que se oferecem ao seu 

trabalho”. 

   O Espaço Pedagógico se configura como um laboratório de aprendizagens 

lúdicas, articulando ensino, pesquisa e extensão como uma oportunidade de agregar 

aprendizagens significativas e transformadoras para o Curso de Pedagogia.  Possibilita ainda 

estudo das práticas pedagógicas direcionadas ao “processo do brincar para o aprender da 

criança”, proporcionando aos acadêmicos um amplo campo de investigação da práxis 

pedagógica, focando as diferentes infâncias, a cultura infantil, a brincadeira e o jogo. (Santos, 

1997) 

   A metodologia do referido projeto caracteriza-se em ações pedagógicas 

desenvolvidas pelos acadêmicos do Curso de Pedagogia-L no Hospital de Caridade de 

Palmeira das Missões junto aos pacientes internados na ala da pediatria. 

Tais ações são planejadas pelos acadêmicos, que devem considerar tanto a demanda dos 

pacientes do próprio hospital, quanto à aplicação teórico-prática do conhecimento pedagógico 

construído no decorrer do curso de graduação.  

   O projeto conta com três alunos bolsistas PAIDEX, os quais totalizam 40 horas 

semanais de atividades, sendo responsáveis pela execução do projeto piloto, orientados 

diretamente pelo coordenador e professores colaboradores.  Estes alunos atuam no Espaço 

Pedagógico quatro turnos semanais , em forma de revezamento, sendo que um turno em 

comum será reservado para estudo, planejamento e sistematização do processo. Esta 



sistematização se dá através de registros, memórias e elaboração de ensaios, relatórios e 

portfólios. Os materiais didático-pedagógicos utilizados no espaço também são 

confeccionados pelos discentes, com orientação dos professores.  O Projeto também está 

aberto a contemplar alunos voluntários e interessados em envolver-se nas atividades 

desenvolvidas neste espaço não-escolar.   

  Os professores (coordenador e colaboradores) envolvidos acompanham todas 

as ações desenvolvidas, planejando, intervindo e atuando com os alunos bolsistas. Para isso, 

são indispensáveis as visitas in loco, o estudo do contexto, revendo o diagnóstico e 

intervenções, bem como a formação continuada e o fortalecimento da parceria que ora se 

constitui, sendo que os indicadores que norteiam o planejamento são apontados pela equipe 

multidisciplinar de profissionais que atuam na pediatria, respeitando a rotina hospitalar. As 

reuniões entre coordenador do projeto, representante da equipe multidisciplinar do hospital e 

alunos envolvidos acontecem conforme as necessidades de avaliação e ressignificação da 

prática pedagógica, de forma a concretiza a práxis pedagógica, objetivo maior do processo 

ensino aprendizagem. 

   Convém enfatizar que os discentes bolsistas e voluntários, além de planejar e 

executar as ações pedagógicas no Espaço Pedagógico, tem a oportunidade de acompanharem 

as famílias das crianças internadas, buscando estabelecer relações que potencializam a 

proposta pedagógica do espaço e conscientizando os familiares da importância de suas 

intervenções no processo de desenvolvimento das crianças que ali estão. 

   Os discentes bolsistas também representam o Espaço Pedagógico junto aos 

eventos proporcionados tanto pelo Hospital de Caridade quanto pela própria comunidade 

palmeirense, uma vez que são realizadas Feiras de Saúde, Eventos Festivos e Campanhas, 

dentre outros momentos, que abrem espaço para a apresentação do trabalho realizado pelo 

Projeto vinculado ao Hospital. 

 

 

Resultados  

   



    O Projeto está sendo avaliado através dos encontros que acontecem 

sistematicamente entre os envolvidos como já referido, possibilitando a escuta e a intervenção 

permanente. O material produzido pelos alunos, caracterizado em memórias, ensaios e 

registros, serve como instrumento norteador avaliativo do processo.  As práticas pedagógicas 

desenvolvidas são continuamente ressignificadas a partir dos resultados encontrados e 

analisados, as quais oportunizam novas ações educativas.  Desta forma, a relevância do 

projeto é avaliada na medida em que os objetivos propostos forem alcançados. 

   Os resultados são comunicados através da participação em eventos, mostras de 

extensão ou de pesquisa, publicação de artigos em livros ou periódicos, bem como na 

imprensa institucional e local/regional do Campus de Palmeira das Missões. Também foram 

confeccionados banner, folders e portfólios para divulgação do projeto e dos resultados 

obtidos.  

   Com isso, pretende-se continuar constituindo o Espaço Pedagógico como um 

espaço para a criança ser feliz, aonde possa expressar sua criatividade, suas potencialidades e 

necessidades infantis, bem como construir aprendizagens conduzidas por si próprias, 

considerando seu desenvolvimento infantil.   

   É como afirmam Ceccim e Fonseca (1999, p.117), 

 

(...) abre-se, com este estudo, a necessidade de formular propostas e aprofundar 

conhecimentos teóricos e metodológicos, visando em atingir o objetivo de dar 

continuidade aos processos de desenvolvimento psíquico e cognitivo das crianças e 

jovens hospitalizados . 

 

 

 

Percebemos que a diversidade encontrada nas classes hospitalares favorece a 

socialização e a convivência das crianças com o outro, contribuindo para o aprendizado do 

convívio em grupo e respeito ao próximo e às diferenças existentes na própria sociedade, além 

de aprenderem sobre si, suas enfermidades, a vida e a morte. 

   O espaço pedagógico de atuação do pedagogo no ambiente hospitalar é um 

espaço de formação, de  pesquisa e de extensão dos conhecimentos acadêmicos, aonde a 

infância é respeitada e os direitos da criança são ressignificados através da mediação de sua 

constante aprendizagem.  O pedagogo propicia às crianças internadas o conhecimento de sua 



nova realidade, auxiliando-as no processo de reabilitação e promovendo momentos de alívio 

da dor, das dúvidas e da ansiedade. 
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