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Os desenhos de colorido vibrante camuflam a realida-

de da doença. Nas formas e cores surgem afetos li-

gados à família, aos amigos e à escola. É como se as 

formas no papel trouxessem de volta o tempo em 

que o corpo não representava ameaça. A perspectiva de retorno 

às brincadeiras, as árvores frutíferas e as flores borradas relem-

bram folguedos da saúde e transmitem esperança de retorno ao 

mundo fora do hospital. Entretanto, Maria, do leito 8 (ver página 

9 da cartilha “Os direitos educacionais da criança e do adolescen-

te: orientações para escolas, famílias e hospitais”) revela o outro 

lado da doença: a solidão e a ausência de cores em seu mundo 

de paciente internada na enfermaria de pediatria. Essas imagens 

ilustram uma realidade bipartite de sentimentos antagônicos. Es-

peranças enfeitam a imaginação. A tristeza acinzenta a vida.

A enfermaria de pediatria de um hospital talvez seja o seu local 

mais comovente. Ali, encontram-se crianças com diferentes 

quadros clínicos: alguns de ótimo prognóstico, outros sem 

esperanças de recuperação. Alguns quadros terminais que abalam 

os profissionais que ali trabalham, desestruturam as famílias, 

deprimem as crianças. Algumas ficam pouco tempo, outras 

têm internações mais demoradas e outras, ainda, são pacientes 

crônicos: pacientes renais, diabéticos, cardíacos etc. Encontram-

se também nas enfermarias de pediatria, casos desesperadores 

de crianças com doenças terminais cuja única perspectiva, que 

vem a termo, é o óbito. Alegrias de partidas e luto de perdas.

Em qualquer dos casos, essas crianças estão fora do seu ambien-

te familiar, desestimuladas pela doença e ausentes da escola. Seu 

tempo de internação pode causar transtornos emocionais e re-

presentar uma grande perda de rendimento escolar e a reprova-

ção. Para que isso não aconteça, são fundamentais os programas 

de atendimento psicológico e de estimulação pedagógica.

Entre as inúmeras necessidades de uma criança doente, internada 

ou com doença crônica que se mantém em tratamento, mas que 

continua na esfera doméstica, é o estabelecimento de ações que 

a mantenham ligada à escola. Não apenas a sua vida pessoal, mas 

também o seu estatuto de cidadão dependem da educação que 

lá recebe. 

Por isso, a criança doente possui direitos garantidos por lei, não 

apenas de assistência médica, mas também pedagógica. Essa 

realidade é, entretanto, desconhecida de muitas escolas e de inú-

meros hospitais que, por isso, não estão preparados para cumpri-

rem o que determina a lei no sentido de prover a criança doente 

da educação oficial ou de mantê-la estimulada pedagogicamente. 

Em algumas escolas, por exemplo, determinadas professoras, por 

não conhecerem a lei, acreditam que podem recusar a presença 

de uma criança diabética em sala de aula pelo acréscimo de tra-

balho que isso significa. 

Nesse sentido, o curso de Psicologia da Universidade Federal de 

Juiz de Fora (UFJF), tanto a graduação quanto a pós-graduação 

em nível de mestrado, vem coordenando, com o apoio das pró-

-reitorias de Graduação e Extensão, do Serviço de Psicologia e do 

Serviço de Pediatria do Hospital Universitário (HU) e com a par-

ticipação da Faculdade de Educação (Faced), um programa de 

atendimento psicológico e pedagógico à criança doente que se 

encontra internada nas dependências do HU da UFJF. Esta é uma 

ação humanizadora que tem em vista, entre as demais, também 

o desenvolvimento do sentimento de cidadania: nos profissionais 

envolvidos, nas crianças internadas e em suas famílias e, ainda, 

no trabalho de conscientização dos profissionais das escolas dos 

direitos da criança enquanto cidadã adoentada.  

A cartilha “Os direitos educacionais da criança e do adolescen-

te: orientações para escolas, famílias e hospitais” agora lançada 

como uma ação social da Editora UFJF (EDUFJF), com distri-

buição gratuita, traz todos os esclarecimentos necessários à 

orientação de hospitais e escolas para o atendimento correto e 

humanizado da criança adoentada. Nesse empenho de diferentes 

grupos de trabalho está vinculada a convicção de que o sujeito é 

cidadão pelo seu nascimento, mas que ele precisa ter os seus di-

reitos reconhecidos para entender as suas obrigações e desfrutar 

amplamente da sua condição social.

Qual é a idade da cidadania? 
Antenor Salzer*
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