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No presente trabalho, de abordagem psicossocial, propôs-se a realizar uma investigação que
promovesse a escuta das vozes e saberes infantis em contexto hospitalar. Para tanto,
buscou-se identificar e compreender as formas pelas quais as crianças compartilham e
negociam os significados ancorados aos diferentes paradigmas concernentes à
hospitalização, tomando como objeto de estudo a significação de crianças hospitalizadas
sobre os profissionais da saúde. Este estudo insere-se no projeto guarda-chuva intitulado “O
Potencial Narrativo dos Espaços da Infância: estudo das significações e das práticas
socioeducativas destinadas às crianças”, coordenado pela Prof.ª Dr.ª Daniela Barros da
Silva Freire Andrade no interior do Grupo de Psicologia em Psicologia da Infância
(GPPIN). Neste sentido, a pediatria de um hospital universitário foi entendida como um
destes espaços destinados à infância. O aporte teórico constitui-se pelo diálogo entre a
Teoria Histórico-Cultural e a Teoria das Representações Sociais. Os participantes
compreenderam crianças hospitalizadas na referida instituição de saúde com idades entre
sete e doze anos. A coleta de dados abrangeu a utilização das técnicas de observação
participante, entrevista semi-estruturada com indução de narrativas e registro iconográfico.
A partir das análises empreendidas, destaca-se que a imagem social internalizada pela
criança acerca dos profissionais da saúde associa-se ao cuidado e acolhimento.
Adicionalmente, destaca-se que as significações atribuídas à estes, pelas crianças, vinculase à figura do adulto prescritivo, que exerce a função reguladora e de controle. Deste modo,
aponta-se a existência de relações que dialogam entre os pressupostos biomédicos
tradicionais, historicamente forjados na cultura hospitalar, e aqueles concernentes às
políticas de humanização em saúde.
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