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TEXTO DE OPINIÃO

Muitos são os hospitais que integram docentes nos seus
serviços de pediatria e que os têm como uma mais-valia
para o acompanhamento individualizado das crianças
/adolescentes em situações de permanência no hospital
por períodos prolongados, ajudando-os a minimizar o
mais possível o impacto emocional que o internamento
e os tratamentos acarretam. 
No Hospital Pediátrico – CHUC a prática lectiva é feita
não só em salas de actividades que estão integradas em
cada serviço de internamento, como também nas enfer-
marias junto dos utentes que não apresentam condições
fisicas ou indicação médica para se deslocarem à sala de
atividades. Existe também uma Educadora de Infância
nos Hospitais de Dia de Oncologia e Pediatria Médica
que exerce as suas funções docentes neste espaço, orien-
tando e apoiando os utentes que aí se encontram em
tratamentos ou consultas. 
A faixa etária dos utentes vai dos 0 aos 18 anos. Na
nossa prática letiva contemplamos a expressão plástica,
a expressão musical, o jogo simbólico, a orientação pe-
dagógica numa vertente de aprendizagem e aquisição
de competências, desenvolvendo atividade dirigidas com
objetivos individuais delineados tendo em atenção cada
utente, cada situação e respeitando sempre a disponibi-
lidade emocional de cada um.
Todo o nosso trabalho é desenvolvido em articulação
com outros profissionais, nomeadamente professores
do 1º, 2º e 3º Ciclo, Terapeutas, Psicólogos, Musicotera-
peuta, Enfermeiros, Médicos, Assistentes Operacionais
e Técnicos, Pedopsiquiatras entre outros, numa equipa
multidisciplinar que se une com um propósito único, o
de cuidar, tratar e proporcionar bem estar fisico e emo-
cional aos utentes, tornando a estadia hospitalar numa
experiência o mais aprazível possível. O papel do
educador é o de favorecer a capacidade criativa, imagi-
nativa e fantástica, levando a criança a privilegiar estas
manifestações apaziguando todos os sentimentos menos
positivos.
Uma das atividades que previligeamos na nossa prática
diária com os utentes é o desenho. Considerado uma
das mais importantes formas de expressão, desenhar
além de ser uma atividade divertida é também uma im-
portante forma de comunicação, essencial ao desenvol-
vimento infantil. É através dele que observamos a ex-
pressão de sentimentos, ideias, vontades. 
Quando está a desenhar, a criança/jovem cria pontes
entre o que é um mundo imaginário e o mundo real,

exteriorizando assim a sua visão ou visões de mundo.
Conseguimos entender e sinalizar a timidez, a autocon-
fiança, os medos, e também os interesses. 

No hospital, o desenho não deve ser desvalorizado nem
limitado, por isso é visto pelo(a) Educador(a) como um
recurso importante em todo o processo de educação,
estando presente em todas as atividades, sendo funda-
mental para o desenvolvimento cognitivo, emocional e
social permitindo o controle das emoções e em paralelo
exercendo uma função terapêutica. Quando se estimula
a competência artistica, afastam-se sentimentos de apatia,
de tristeza ajudando inclusivé na prevenção de quadros
de ansiedade ou até mesmo depressivos. Esta atividade
ajuda também no desenvolvimento de outras habilidades
nomeadamente na motricidade fina, no ato de controlar
o lápis num movimento de pinça estimulando a coor-
denação motora. 
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Para além do desenho, o brincar é também uma atividade
fundamental na nossa prática diária. Através do brincar e
nomeadamente do jogo simbólico, é possivel à criança,
reviver situações quotidianas. Trata-se de uma atividade
que possibilita a compreensão e reorganização das estruturas
mentais, sendo o jogo simbólico deste modo a representação
corporal do imaginário. Mesmo que predomine a fantasia,
a atividade psicomotora exercida acaba por prendê-la à
realidade e na sua imaginação é possivel modificar a sua
vontade usando o “faz de conta”, no entanto, as expressões
corporais fazem-na respeitar a realidade concreta e a
relação com o mundo. De um modo muito resumido é
possível dizer que através deste jogo simbólico a
criança/utente exercita não só a sua capacidade de pensar
(representando simbolicamente as suas ações) como tam-
bém as suas competências motoras, uma vez que brinca
manipulando objetos. Cria um mundo imaginário onde
pode representar as preocupações e sentimentos que a
incomodam na vida real. Desta forma consegue exprimir
através da brincadeira emoções que nem sempre consegue
exprimir por palavras. É neste campo que o papel do(a)
Educador(a) se torna fundamental ajudando a compreender
e a interpretar estes sinais.
Através desta planificação e concretização de atividades,
numa procura constante de encontrar estratégias não
só para promover a saúde como também o bem-estar e
desenvolvimento em ambiente hospitalar, podem des-
tacar-se os diferentes tipos de jogos como atividade pri-
vilegiada no dia a dia, não só pelas potencialidades
lúdicas que encerram como também pela flexibilização
das interações que permitem atender às diversas idades,
patologias e envolvimento das famílias. 
O(a) Educador(a) no hospital, é deste modo um elemento
crucial dentro de uma equipa multidisciplinar neste
contexto.
Na opinião de Gomes Pedro (1999)... educar é, de facto,
sobretudo, ajudar alguém a ser feliz. 
É importante realçar que o dia a dia é feito com base nas
relações que se criam entre utentes e acompanhantes,
relação essa que nasce do diálogo, da partiha de ideias
que surgem durante as atividades que planificamos e
dinamizamos. Criando espaços de construção, interação,
segurança e confiança essenciais para o bem-estar e de-
senvolvimento. O jogo é utilizado como principal recurso,
sendo utilizado para promover esse bem-estar através
de diferentes estratégias não esquecendo nunca que
também é um meio para o desenvolvimento de apren-
dizagens segundo as Orientações Curriculares para a
Educação Pré-Escolar.
Neste contexto o(a) Educador(a) tem sempre presente
as várias etapas de desenvolvimento: Primeira Infância
onde o desenvolvimento da criança é observado dos 0
aos 3 anos, Segunda Infância dos 3 aos 6 anos, Terceira

Infância dos 6 aos 12 anos e Adolescência dos 12 aos 18
anos. Deste modo e tendo como base a teoria de Jean
Piaget, estas quatro fases atrás referidas, resumem-se a a
uma primeira etapa designada por Sensório-Motor, uma
segunda designada por Pré-Operatório, a terceira por
Operacional Concreto e por fim Operacional formal.
Tendo em atenção estas 4 fases /estádios de desenvolvi-
mento, é possivel organizar e definir um trabalho indi-
vidualizado e ou de pequeno grupo, providenciando
todo um conjunto de instrumentos de observação e di-
namizando um vasto conjunto de atividades que visam
todo o desenvolvimento do utente. É com base neste
trabalho que é possivel no final de cada ano “letivo”
reunir material suficiente para expor e partilhar com o
público em geral. Tem sido prática todos os anos, a
montagem de uma exposição onde é dado a conhecer a
todos os profissionais, famílias e utentes, o trabalho que
é desenvolvido nas salas de atividade dos internamentos
e hospitais de dia, de modo a projetar toda a riqueza ar-
tistica que se vai “colecionando” desde Setembro a
Agosto. Temáticas comuns como as estações do ano,
Natal, Carnaval, Páscoa, Dia do Doente, Dia do Pai, Dia
da Mãe, Dia da Criança entre outros, são vividos de
modo intenso, bem como todos os trabalhos realizados
no âmbito do Projeto Educativo.
Cabe-nos a nós educadoras, a função de abrir janelas de
oportunidade que permitam aos nossos utentes a atri-
buição de uma dimensão pedagógica e importância me-
recida neste contexto educacional tão desafiante. Se en-
tendermos a nossa atividade como uma Pedagogia Hos-
pitalar, conseguimos percepcioná-la como um processo
alternativo de educação uma vez que ultrapassa os
métodos tradicionais, procurando dentro do ato de
educar, formas e estratégias de apoio ao utente. 

“O Educador exerce uma função fundamental, ajudando
a criança a fazer uma melhor adaptação ao hospital,
oferecendo-lhe a sua presença disponível e afetiva, de
certo modo maternal (...)” (In Bodas de Prata da Escola
de Educadoras de Infância Maria Ulrich, 1996).

Com base nesta última citação, urge salientar a carga
afetiva que se estabelece entre estes profissionais, utentes
e famílias. A promoção de todo um contexto acolhedor e
de segurança, facilita todo o processo integrador, permitindo
a aceitação e abrindo portas aos laços e aprendizagens
inerentes a todo um processo educativo adequado.

“Educar não é mais que uma construção conjunta, feita
lado a lado... partilhada todos os dias, de mãos dadas.
Uma criança que se sente amada é uma criança que se
sente segura e com coragem para enfrentar o mundo!”
(in “Educar com Amor” Mário Cordeiro, 2014).

As Educadoras dos Internamentos e Hospitais de Dia 
HP-CHUC

SEr EDUCADOrA DE INfâNCIA NUM HOSPITAl

SI_QXP_43_dez21_online_.qxp_Apresentação 1  15/12/21  14:38  Página 128


