
 

XIV Seminário Estudantil de pesquisa e Extensão - FAMAM 

 
 

  
 

CONTRIBUIÇÃO DA LITERATURA INFANTIL NA MEDIAÇÃO DA CRIANÇA 

HOSPITALIZADA EM UM HOSPITAL PÚBLICO EM  

FEIRA DE SANTANA- BA 

 

Rita de Cássia Cerqueira da Silva 

Caroline de Almeida Azevedo 

 

A pedagogia hospitalar consiste na atuação do pedagogo em um hospital pediátrico, atendendo: 

crianças e adolescentes em processo de adoecimento, que em virtude do internamento ficam 

afastadas do âmbito escolar. A partir da Lei Federal 11.104/05, torna-se obrigatório a instalação 

de brinquedotecas nas unidades de saúde. O pedagogo que atua na brinquedoteca hospitalar 

realiza projetos pedagógicos como mediador do processo ensino aprendizagem, 

proporcionando conhecimentos através de atividades pedagógicas, jogos recreativos, arte de 

contar história e dramatização com crianças hospitalizadas. A literatura infantil como aparato 

pedagógico permite que a criança desperte sua criatividade, desenvolvendo o gosto pela leitura, 

à aquisição de conhecimentos, ampliando seu vocabulário de forma prazerosa e significativa, 

construindo uma relação com sua realidade.  Assim o presente trabalho tem por objetivo geral: 

compreender como a literatura infantil pode mediar no processo da hospitalização infantil, e 

como objetivos específicos: Identificar que tipo de literatura esta sendo mais utilizado no 

contexto da pedagogia hospitalar; descrever os benefícios que a literatura proporciona no 

processo de ensino aprendizagem no hospital e verificar as possibilidades da literatura infantil 

no contexto do ambiente hospitalar. Este trabalho consiste em abordagem qualitativa de cunho 

descritivo, que será realizado em um hospital público pediátrico de Feira de Santana, onde será 

aplicado um questionário semi– estruturado com o profissional de pedagogia, além da 

observação do comportamento das crianças. Como resultados, espera-se que a pesquisa dê 

condições de entender como a pedagogia hospitalar possa contribuir de forma ativa no processo 

de aprendizagem, uma vez que a utilização da literatura possa revelar-se como instrumento 

pedagógico eficaz  na vida das crianças à ponto de minimizar o sofrimento.        
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