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EXTENSÃO ACADÊMICA COMO PROPOSTA DE DIÁLOGO: 

ESCUTAS DA ANÁLISE DO PROJETO GENTE DE FIBRA 

 

Roberto de Mendonça FRANÇA JUNIOR (FIBRA) 

 

Resumo: O objetivo do trabalho é perceber a importância do projeto de 

extensão citado para a academia bem como para os extensionistas. 

Podemos classificar extensão como o diálogo que a instituição de ensino 

superior mantém com a sociedade, recebendo as demandas desta e 

conferindo-lhes um tratamento acadêmico como resposta. A Extensão é a 

prática acadêmica que se oferece a uma comunidade mediante diálogo 

mantido com a sociedade, em que a instituição contribui com o que é 

desenvolvido em seu interior, isto é, o conhecimento, na solução dos 

desafios apresentados pelos grupos humanos. A metodologia proposta 

resume-se na análise do projeto de extensão denominado Gente de Fibra: 

Arte, literatura, lúdico e inclusão como ferramentas pedagógicas na 

educação hospitalar, mensurando sua importância no contexto 

universitário. Espera-se com a realização desta pesquisa valorizar a 

importância dos projetos de extensão e sua relevância para as graduandas 

e para os alunos, verificando sua eficácia para a melhoria do tratamento 

das crianças e adolescentes internados em hospitais bem como 

reconhecer a autoestima das crianças, formando vínculos afetivos no 

decorrer das brincadeiras e atividades, utilizando a Arte como aliada do 

tratamento. 

 

Palavras-Chave: Extensão. Academia. Pedagogia hospitalar. 

 

 

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

 

Podemos classificar extensão universitária como o diálogo que a 

instituição de ensino superior mantém com a sociedade, percebendo as 

demandas desta e direcionando-as um olhar acadêmico como resposta. O 
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saber oferecido à sociedade não está pronto e acabado, pode ser 

interpretado como algo dinâmico em constante transformação. Através 

dos grupos sociais com os quais interagem e por meio das questões que 

surgem das atividades próprias de ensino, pesquisa e extensão, novos 

olhares são oferecidos, tanto de forma individual quanto coletivamente, a 

dinâmica da vida impõe um ininterrupto diálogo entre a faculdade e os 

demais agentes sociais.  

Segundo Silva (1996), a extensão é uma forma de interação que 

deve ser interpretada como uma espécie de ponte entre a universidade e a 

sociedade. Funciona como uma estrada de mão dupla, onde a 

universidade propõe  conhecimentos, saberes, formas de pensar e recebe 

dela resultados positivos como o aprendizado, constatações ou não de 

pesquisas, ou seja, alia o saber adquirido em sala de aula e sua relação 

com práticas e saberes dessas comunidades. Resultando numa troca de 

conhecimentos e experiências, em que a universidade também aprende 

com a própria comunidade sobre os valores e a cultura próprios de seus 

grupos sociais.  

O artigo 207 da Constituição Federal Brasileira revela a extensão 

universitária como uma obrigatoriedade constitucional. Declara que 

 

[...] as universidades gozam de autonomia didático-

científica, administrativa e da gestão financeira e 

patrimonial e obedecerão ao princípio da indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão. (BRASIL, 1988). 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN, 

estabelece no artigo 43 – VI, como missão da educação superior: 
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[...] estimular o conhecimento dos problemas do mundo 

presente em particular os nacionais e regionais, bem como 

prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer 

com esta, uma relação de reciprocidade. (BRASIL, 1996). 

 

 

Para Silva (2008) os projetos de extensão, podem otimizar, 

melhorar, controlar e avaliar resultados, onde são aplicados, trazer a 

experiência para os alunos, por meio da prática de atividades muitas 

vezes vista somente na literatura existente, mais que isso, se configura 

como é fruto das exigências trazidas nas mudanças de paradigmas do 

mundo atual, porém deve estar pautada no compromisso ético, deve estar 

atenta as oportunidades para que seus alunos possam estar em contato 

com que a faculdade se propõe: a inter-relação entre o conhecimento 

adquirido na experiência acadêmica e a melhoria da qualidade de vida 

das comunidades em geral. 

Ao promover a extensão aberta à participação da população, 

como é caso da Faculdade Integrada Brasil Amazônia - FIBRA, por meio 

do projeto Gente de Fibra: Arte, literatura, lúdico e inclusão como 

ferramentas pedagógicas na educação hospitalar, podemos interpretar os 

resultados por meio da difusão do conhecimento e conquistas, através 

dos grupos sociais com os quais interage e através das atividades 

próprias de ensino, pesquisa e extensão, novas respostas são oferecidas, 

tanto de forma individual quanto coletivamente, a dinâmica da vida 

oportunizando um diálogo entre a faculdade e os demais agentes sociais. 
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A CLASSE HOSPITALAR 

 

Todos nós adoecemos nossos alunos também, a enfermidade do 

educando o obriga a se ausentar da escola por um período prolongado, 

trazendo prejuízos às atividades escolares. Por esse motivo há 

necessidade de uma projeção emergente que, além de atender o estado 

biológico e psicológico da criança, atenda também suas necessidades 

pedagógicas. 

A essa projeção denominamos de classe hospitalar, surge em 

conseqüência da importância formal de que crianças hospitalizadas, 

independentemente do período de permanência no estabelecimento, têm 

necessidades educativas e direitos de cidadania, onde se abrange a 

escolarização Todos nós, adoecemos, nossos alunos também, a 

enfermidade do educando muitas vezes o obriga a se ausentar da escola 

por um período prolongado, trazendo prejuízos às atividades escolares. 

Por esse motivo há necessidade de uma projeção emergente que, além de 

atender o estado biológico e psicológico da criança, atenda também as 

suas necessidades pedagógicas. 

 

HISTÓRICO DE CLASSE HOSPITALAR 

 

Como consequência da Segunda Guerra Mundial há o 

aparecimento de crianças e adolescentes mutiladas e atingidas por este 

fato de alguma forma. Por essa razão, em 1935, Henri Sellier cria em 

Paris a primeira escola para crianças inadaptadas, com o objetivo de 
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amenizar as dificuldades destes indivíduos em relação à educação. 

(ESTEVES, 2010). 

O autor afirma ainda que em 1939 é Criado o C.N.E.F.E.I. – 

Centro Nacional de Estudos e de Formação para a Infância Inadaptada de 

Suresnes, tendo como objetivo formação de professores para o trabalho 

em institutos especiais e em hospitais. Em 1939 é criado o Cargo de 

Professor Hospitalar junto ao Ministério da Educação na França. 

No Brasil, a legislação  reconheceu por meio do Conselho 

Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, através da Resolução 

nº 41 de outubro de 1995, no item 9, o “Direito de desfrutar de alguma 

forma de recreação, programas de educação para a saúde, 

acompanhamento do currículo escolar durante sua permanência 

hospitalar”.  

Fonseca (1999), afirma que o Hospital Municipal de Jesus, 

localizado na cidade do Rio de Janeiro, pioneiro nesta experiência, 

iniciou oficialmente as atividades pedagógicas hospitalares, dia 14 do 

mês de agosto, do ano de 1950, sendo a primeira Classe Hospitalar 

implantada no Brasil.  

No contexto da criação das Classes Hospitalares,  

A criação de classes escolares em hospitais é resultado do 

reconhecimento formal de que crianças hospitalizadas, 

independentemente do período de permanência na 

instituição ou de outro fator qualquer, têm necessidades 

educativas e direitos de cidadania, onde se inclui a 

escolarização. (AMARAL, 2007). 
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 Desta forma percebe-se a necessidades educativas hospitalares, e 

que é função dos educadores, perceberem e projetarem metodologias 

para o cumprimento formal desta modalidade de educação inclusiva. 

 

A CLASSE HOSPITALAR NO ESTADO DO PARÁ 

 

Trata-se de um programa da Secretaria de Educação do Estado do 

Pará vinculado a Diretoria de Educação para a Diversidade Inclusão e 

Cidadania e Coordenação de Educação Especial, que iniciou as 

atividades no Hospital Ophir Loyola em abril de 2003 como um projeto 

educacional, buscando garantir às crianças e adolescentes em tratamento 

oncológico um espaço acolhedor em que possa ser desenvolvida 

educação de qualidade, com a perspectiva de inclusão e de humanização 

das relações em ambiente hospitalar, é uma ação sócio-educativa, de 

caráter inclusivo, que visa garantir o direito de educação para todos, com 

atenção à diversidade humana e exercício da cidadania. 

 No ano de 2005, pela Portaria nº 054/2005-SALE a classe 

hospitalar do Ophir Loyola passou a funcionar como Anexo I da Escola 

Estadual de Ensino Fundamental e Médio Barão do Rio Branco. Em 

decorrência do êxito alcançado ao longo de seus quase sete anos de pleno 

funcionamento, a Classe Hospitalar tornou-se em nosso Estado um 

modelo a ser seguido em outros hospitais, principalmente na capital. A 

partir de 2007, diversos hospitais públicos fizeram gestões junto à 

Coordenação de Educação Especial - COEES objetivando a implantação 
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em suas unidades, de programa de atendimento educacional nos moldes 

do trabalho, em funcionamento no Hospital Ophir Loyola. 

Em 2009 iniciou o atendimento educacional na Fundação Santa 

Casa de Misericórdia do Pará, na Fundação Hospital de Clínicas Gaspar 

Viana, no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, que foi 

estendido também aos adultos e idosos da Unidade Especial Abrigo João 

Paulo II. O atendimento ao Hospital Universitário João Barros Barreto, 

após solicitação de sua diretoria, iniciou-se em 2010, e o atendimento de 

Jovens e Adultos no Núcleo de Apoio ao Enfermo Egresso (NAEE), casa 

de Apoio dos pacientes do Hospital Ophir Loyola. O atendimento 

educacional a estas instituições é feito por meio de Convênio de 

Cooperação Técnica firmado com a Secretaria de Educação. 

Atualmente denominado de Núcleo de Atendimento Educacional 

Hospitalar e Domiciliar Especializado – NAEHDS, sendo composto e 

desenvolvido em oito espaços hospitalares. 

Os objetivos do trabalho centravam-se em entender de que forma 

teoria e prática se processam em atividades artístico-lúdico-pedagógicas 

da classe hospitalar. Além de perceber, analisar e descrever como se 

processam as atividades desenvolvidas na classe hospitalar relacionando 

os resultados com as teorias discutidas em sala de aula, além de propor a 

sistematização de atividades fundamentadas com temáticas pertinentes 

ao assunto. 

 A proposta de se trabalhar a arte neste espaço não pode existir 

como apenas sonho, refém das utopias pessoais. Precisa concretizar-se 
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no chão das relações sociais, no que a quebra da exclusão é um 

gigantesco passo.  

A produção artística, ainda que pessoal, é parte do processo social 

e, por isso, a inclusão artística é intercorrente com a inclusão social.  

Ao aliar Arte e Ludicidade, possibilita-se ao aluno, através do 

brincar espontâneo, a expressão de uma realidade interior que pode estar 

bloqueada pela necessidade de ajustamento às expectativas sociais e 

familiares (e porque não dizer, no nosso caso, hospitalares). 

A classe hospitalar configura-se como espaço para o 

desenvolvimento de programas de educação em saúde, junto a pacientes 

e acompanhantes, tendo em vista que a referência imediata à doença é 

elemento motivador para a adoção de comportamentos e atitudes que 

promovam a saúde.  

A criação artística está socialmente presente em toda cultura e 

não apenas reservada a membros deste ou daquele grupo social. A arte é 

a vanguarda do desenvolvimento humano, social e individual, porque, 

como bem diz Barbosa (2002) “é a prática de criar formas perceptíveis 

do sentimento humano”. Faz com que o nosso conhecimento, por seu 

intermédio, avance em direções e espaços além do campo de nossa 

experiência real. É o território da experiência interior objetivada, palco 

onde se deflagra a vida do sentimento e da emoção. 

Para fundamentação da proposta apresentada, se faz necessário 

investigarmos alguns autores que reforçam a literatura da educação 

hospitalar, como: Benjamin (1984), Bowlby (1995), Friedmann (1992), 

Didonet (1997), Porto (1998) e Paula; Gil e Marcon (2002) e Fonseca 
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(1999), que abordam em seus estudos, diferentes concepções sobre a 

importância do brincar para o desenvolvimento infantil. 

 Segundo Bowlby (1995) quando as crianças são hospitalizadas, 

geralmente passam por três fases neste período. No princípio, se 

revoltam com a internação pelos procedimentos invasivos. 

Fundamenta-se como leitura de elementos/conteúdos da 

linguagem artística de Fayga Ostrower (1986) a Proposta Triangular de 

Ana Mae Barbosa (2002), estudos de Feldman (1993), Fusari e Ferraz 

(1993), Analice Dutra Pillar (1999) e Anamélia Buoro (2002). 

 Para a maioria dos autores e autoras pesquisados, estas ações 

propõem um diálogo entre educação e arte ao conceber como tais 

práticas como processo de compreensão do mundo, resignificando 

conceitos, entendendo a produção artística local, valorizando sua cultura 

e criando momentos de humanização no ambiente escolar hospitalar. 

Posteriormente, entram em um estado de apatia no hospital. Com 

o processo de formação de vínculos com a equipe médica e paramédica, 

começam aos poucos substituir a reação de revolta e apatia por 

afetividade e aceitação a esses cuidados que estão sendo oferecidos. 

Sendo assim, é essencial que as intervenções realizadas com a 

criança atuem no sentido de minimizar as seqüelas deste processo e 

destas fases. 

Entendendo o brincar como uma função básica da criança, que 

brincando ela explora, descobre, aprende e apreende o mundo a sua volta 

e que numa situação de internação hospitalar, toda a sua rotina é 
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modificada, a brinquedoteca apresenta-se como uma alternativa rica para 

atender a essa demanda. 

 

 Método 

        A proposta metodológica está pautada em ações de leitura e 

releitura de obras de Arte, aulas de desenho e pintura, leitura e contação 

de histórias e lendas Amazônicas, musicalização e desenvolvimento de 

práticas lúdicas, utilizadas como ferramenta pedagógica para o 

entendimento da produção produções culturais e artísticas e minimização 

das dificuldades de aprendizagem. 

Atualmente as atividades do projeto têm se caracterizado por 

colaborar com a existência de espaços específicos para realização de 

atividades pedagógicas e lúdicas.  

As visitas técnicas aconteceram em dois espaços (Hospital Ophir 

Loyola, e Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza) sendo as 

atividades realizadas em dois espaços: especificamente em sala de aula, 

além da brinquedoteca e espaços de recreação, as atividades ocorrem as 

quartas-feiras, no horário de 14:00 às 17:00h. atendendo um total de 123 

crianças. 

 As intervenções propostas foram apresentadas através de pré-

projetos elaborados pelos alunos extensionistas sendo levadas em 

consideração o trabalho da Classe Hospitalar, geralmente direcionado 

pela adoção de temas geradores que servindo como fio condutor das 

atividades sócio-educativas a serem desenvolvidas com os educandos, 

conforme especificado a seguir:  



 
86 

1.   Tema Gerador 

2.   Temas Bimestrais da Classe Hospitalar. 

 

A proposta foi organizada para atender crianças e adolescentes da 

Educação Básica, através de apoio pedagógico especializado, dentro dos 

hospitais atendidos pelo programa e desenvolveu-se da seguinte forma:   

▪ Assessoramento pedagógico à escola regular: sensibilização, 

orientação e acompanhamento à escola e ao aluno que já se encontra 

reintegrado à dinâmica escolar, facilitando seu acesso e permanência 

com êxito em meio as intercorrências do tratamento de saúde. 

▪ Brinquedoteca: desenvolvimento de atividades lúdicas que 

propiciem alegria, socialização, bem-estar físico e emocional a crianças e 

adolescentes . 

    ▪ Sala de Apoio Pedagógico: espaço organizado e equipado para 

facilitar a aprendizagem de crianças e adolescentes regularmente 

matriculados na rede educacional pública ou privada (capital ou interior), 

visando a dar continuidade ao seu processo de aprendizagem sem 

interrupção do ano letivo nos períodos em que se encontrem no hospital 

internados ou em tratamento ambulatorial, tendo como parceria a escola 

de origem do aluno. Atende também alunos que ainda não possuem 

condições físicas de freqüentar regularmente a escola comum, por 

orientação médica, e que são vinculados à escola anexo I – Barão do Rio 

Branco para certificação de resultados. Ainda propicia ao aluno que, no 

decorrer do ano ingressa no hospital sem matricula na escola regular 
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ações pedagógicas que promovam seu desenvolvimento global para 

posterior acesso à escola. 

        As ações da Classe Hospitalar dentro dos respectivos hospitais e 

Unidade Especial são coordenadas, supervisionadas e assessoradas por 

profissionais da SEDUC/COEES e representantes das instituições 

atendidas pelo programa. O trabalho desses profissionais visará garantir 

o desenvolvimento qualitativo do processo ensino aprendizagem, 

prevendo e provendo os recursos necessários para realização das 

atividades pedagógicas e terão o apoio da equipe multiprofissional de 

cada instituição. 

 

ARTE NA CLASSE HOSPITALAR 

 

Podemos conceituar Arte como uma criação humana com valores 

estéticos (beleza, equilíbrio, harmonia, revolta) que sintetizam as suas 

emoções, sua história, seus sentimentos e a sua cultura. É um conjunto de 

procedimentos utilizados para realizar obras, e no qual aplicamos nossos 

conhecimentos. Apresenta-se sob variadas formas como: a plástica, a 

música, a escultura, o cinema, o teatro, a dança, a arquitetura etc. Pode 

ser vista ou percebida pelo homem de três maneiras: visualizadas, 

ouvidas ou mistas (audiovisuais).  

Fusari e Ferraz (1993), afirmam que a linguagem da arte na 

educação infantil de crianças com dificuldades de aprendizagem possui 

um papel fundamental, envolve os aspectos cognitivos, sensíveis e 

culturais, a partir da interpretação de obras artísticas e visuais, conduz o 
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aluno a deslocamentos conceituais e visuais aparentes e possíveis devido 

decodificação e leitura do material visual trabalhado. 

 Nesta interpretação, valores culturais são discutidos e estruturas 

sociais ganham vida a partir da interação entre espaços, movimentos, 

olhares, silêncios e vozes resignificam as possibilidades e capacidades de 

aprendizagem.  

 Diante do exposto, as atividades de arte-educação desenvolvidas 

no atelier de Artes da Classe Hospitalar do Hospital Universitário Bettina 

Ferro de Souza, possuem como principal objetivo, perceber as relações 

entre desenvolvimento e aprendizagem artística, mostrado através de 

seus desdobramentos educacionais, visando à aprendizagem por maio da 

Arte. 

 Entre as modalidades a serem desenvolvidas no atelier listamos: 

 

ARTES VISUAIS 

 

De acordo com esta abordagem da cultura visual, as imagens não 

são vistas como veículo de transmissão de ideias ou como um sistema de 

significações transparentes. Pelo contrário, são tratadas como espaço de 

interação com os indivíduos, criando possibilidades de diálogo e 

interpretação. 

Para a educação de crianças com dificuldades de aprendizagem, o 

currículo é o mesmo utilizado nas creches e nos centros de educação 

infantil, tendo como base o Referencial curricular nacional para a 

educação infantil (BRASIL, 2001), que deve abranger todas as áreas do 
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desenvolvimento que se encontram nos eixos do referencial. Em se 

tratando de crianças com necessidades educacionais especiais, esse 

currículo deve ser flexibilizado ou adaptado, de modo que possa dar 

respostas educacionais para atender as especificidades dessas crianças. 

 

LINGUAGEM ORAL 

 

As atividades de linguagem oral têm como objetivo levar as 

crianças a interpretar o que ouvem, responder de maneira lógica ao que 

lhes é perguntado, e desenvolver o pensamento lógico e sua expressão A 

arte de contar histórias é importante na formação de qualquer criança. 

Escutar histórias é o início da aprendizagem para ser um leitor e ser leitor 

é ter todo um caminho de descobertas e de compreensão de um mundo 

ilimitado. É ouvindo histórias que se pode sentir emoções como: tristeza, 

raiva, irritação, medo, alegria, pavor, impotência, insegurança. 

Ouvir e ler histórias é também desenvolver o potencial crítico da 

criança. É poder pensar, duvidar, se perguntar, questionar. 

Os contos, as fábulas e as lendas Amazônicas, nos remetem a 

uma história de transformações quando são acolhidas pela compreensão 

do ser humano. As histórias acarretam um conhecimento sedimentado e 

acumulado por toda a humanidade. Os contos contribuem para a 

construção do mundo infantil, por meio das referências mágicas e 

fantásticas contidas em sua trama. 

 

Música 
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Para Pillar (1999) a música está presente na vida em diversas 

situações e em todas as culturas. É compreendida como linguagem que 

se traduz em formas sonoras capazes de expressar e de comunicar 

sensações, sentimentos e pensamentos. 

 

Ludicidade 

 

O brincar e o brinquedo A função do brincar na infância é tão 

importante e indispensável quanto comer, dormir e falar. É por meio 

dessa atividade que a criança alimenta seu sistema emocional, psíquico e 

cognitivo. Ela elabora e reelabora toda sua existência por meio da 

linguagem do brincar, do lúdico e das interações com seus pares. A 

inclusão de brinquedos no interior da escola requer a organização dos 

mesmos de forma peculiar, sem sofisticação, adaptada aos interesses e 

necessidades das crianças, e que favoreça a recriação da brincadeira, a 

cooperação e a expressão da criança. Brincar é a maneira mais prazerosa 

de aprender. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Constata-se, com este estudo, que os projetos de extensão 

universitária se configuram como práticas muito importantes para os 

alunos das universidades, faculdades, instituições de ensino superior 
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como um todo, além de seus docentes envolvidos e a comunidade 

atendida. 

 Percebe-se que com a realização das atividades artístico-

pedagógicas, utilizar-se da Arte, da Literatura e do Lúdico como 

ferramenta de contribuição para a melhoria do tratamento das crianças e 

adolescentes internados no hospital pode ser uma forma de reconhecer e 

melhorar seus padrões comportamentais, principalmente na questão do 

movimento e afetividade, otimizando os resultados na melhora da auto-

estima e das disponibilidades interativas entre essas crianças, formando 

vínculos afetivos no decorrer das brincadeiras e atividades, utilizando a 

Arte como aliada do tratamento.  
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