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RESUMO 

 

A Pedagogia Hospitalar é um ramo da pedagogia que compreende os procedimentos 

necessários à continuidade da escolarização para crianças e adolescentes que se encontram 

adoecidos e internados por período superior a 15 dias. Pressupõe-se práxis e técnicas 

pedagógicas específicas, o que requer a formação de pedagogos preparados para atender a 

esta demanda. Embora os documentos oficiais discorram sobre a atuação do pedagogo em 

ambientes diferentes do da sala de aula tradicional das escolas regulares, a formação 

profissional em nível de graduação ainda é incipiente para preparar o pedagogo para atuar em 

contextos hospitalares. A presente pesquisa, de caráter qualitativo descritivo, teve como 

objetivo analisar a percepção dos pedagogos em relação ao preparo recebido para atuar em 

contextos hospitalares, desafios e perspectivas. O projeto foi aprovação pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa da UNIFESP sob Parecer nº 1.267.627/2015. Após visita in-loco para confirmar 

as instituições que desenvolviam atividades em classes hospitalares, foram obtidos os 

endereços eletrônicos de 10 responsáveis dos respectivos serviços. O retorno positivo foi 

recebido de nove instituições hospitalares. Dos 18 pedagogos contatados, participaram do 

estudo oito profissionais com formação em pedagogia que concordaram com os termos da 

pesquisa e atenderam aos critérios de atuar em contextos hospitalares no atendimento escolar 

de crianças e adolescentes em tratamento de doenças crônicas. A coleta de dados foi realizada 

por meio de entrevista semiestruturada, realizada em local e horário de preferência dos 

participantes, garantindo um ambiente tranquilo, reservado e com pouca interferência externa. 

As entrevistas tiveram duração média de 60 minutos,  foram gravadas e transcritas na íntegra, 

imediatamente após a realização. Após a transcrição de todas as entrevistas, os dados foram 

tratados com a análise de conteúdo, na modalidade temática. A leitura flutuante foi realizada 

para a impregnação dos significados implícitos nas falas, organizadas em quadro sinóptico 

para a identificação das Unidades de Contexto, Unidades de Registro e a categorização a 

partir dos significados abstraídos das falas. Dois núcleos direcionadores foram previamente 

definidos “o papel do pedagogo e o preparo para atuar no contexto hospitalar” e “sugestões 

para o aprimoramento das práticas pedagógicas no contexto hospitalar”, dos quais emergiram 

oito categorias e 31 subcategorias. Os resultados permitiram identificar aspectos relevantes 

para atuar na continuidade da escolarização de crianças e adolescentes no contexto hospitalar, 

sendo possível conhecer, para além da formação inicial ou continuada, as experiências na 

práxis pedagógica, a sensibilidade dos pedagogos nos contextos hospitalares, seus medos, 

ansiedades, dúvidas em relação a atuação profissional e a importância deste profissional como 

integrante das equipes de saúde dos hospitais. O produto educacional foi elaborado com 

estratégias formativas que possam contribuir para o preparo de pedagogos para a atuação em 

contextos hospitalares, em especial em classes hospitalares. 

 

Palavras-chave: Pedagogia; Formação Profissional; Ensino; Hospitalização; Direitos da 

Criança. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT

The Hospital Pedagogy is a branch into the Pedagogy field comprising the procedures needed 

for a long-term teaching for children and adolescents who are sick and hospitalized for a 

period exceeding 15 days.  Praxis and specific teaching techniques are expected, which 

requires the formation of educators prepared to meet this demand. Although official 

documents report on the educator´s performance in different settings of the traditional 

classroom in regular schools, professional formation at the undergraduate level is still 

incipient to prepare this professional to work in hospital settings. This is a descriptive 

qualitative study, aiming to analyze the perception of educators in relation to the training 

received to work in hospital settings, challenges and perspectives. The project was approved 

by the Ethics Committee of UNIFESP under Opinion No. 1267627/2015. After visiting in 

loco to confirm the institutions that developed activities in hospital classes, the electronic 

addresses of 10 heads of the respective services were obtained. The positive feedback was 

received from nine hospitals. Among the18 educators contacted, eight professionals with 

training in pedagogy participated of the study. They all agreed with the terms of the research 

and they met criteria to work in hospital settings in the school attendance of children and 

adolescents in treatment of chronic diseases. Data collection was conducted through semi-

structured interviews held in a place and time the participants chose, ensuring a quiet 

environment and with little outside interference. The interviews lasted an average 60 minutes, 

all recorded and transcribed in full immediately after the performance. After transcription of 

all interviews, data were analyzed in relation to content analysis in the thematic mode. 

Reading was performed to obtain the values implied in the statements; they all were organized 

into a summary table to identify the Context Units, Registration Units and categorization from 

the significances acquired from speaking. Two oriented nuclei were previously defined: "the 

role of the educator and the training to work in hospitals" and “proposals for the improvement 

of pedagogical practices in hospitals", of which eight categories and 31 subcategories 

emerged The results allowed to identify relevant aspects to act in a long-term teaching of 

children and adolescents in hospital, being possible to know, beyond the initial or continuing 

education, experiences of pedagogical praxis, the sensitivity of educators in hospital settings, 

their fears, anxieties, questions about the professional performance and the importance of this 

professional as part of health teams in hospitals. The educational product was developed with 

training strategies that may contribute to the education of educators to work in hospital 

settings, particularly in hospital classes 

Keywords: 1. Pedagogy; 2. Professional qualification; 3. Teaching; 4. Hospitalization;; 5. 

Rights of the Child 

 

. 

 



 

 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho à todos os Pedagogos e 

professores que atuam em contexto hospitalar, sem os 

quais o direito a continuidade de escolarização das 

crianças e adolescentes em situação de internação não 

seria possível. 

 

 

 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

À professora Rosana Aparecida Salvador Rossit por sua paciência e orientação em todos os 

momentos da construção deste trabalho; 

Ao professor Nildo Alves Batista, pessoa que me motivou desde o início direta e 

indiretamente; 

Á minha família que dividiu momentos de alegrias e angústias. 

À todos os docentes do CEDESS/UNIFESP; 

Aos colegas do Mestrado turma 2014que proporcionaram muitos momentos bons; 

À professora Cleusa Pedotti pelo incentivo constante durante meus estudos e pesquisas; 

À professora Maria Cristina Iglesias Roa pelo incentivo e apoio nos estudos da língua 

Inglesa; 

Á Faculdade Eça de Queirós, que, oportunizou espaços para divulgação do meu trabalho e 

pesquisas; 

Ao professor Sidnei Albino Gregório da Faculdade Eça de Queirós pelo apoio nas pesquisas; 

Ao professor Fernando Gomes dos Santos Junior pelo apoio nas pesquisas. 

Aos discente do curso de Pedagogia que direta e indiretamente me motivam à continuidade 

de estudos. 

Aos pedagogos e professores hospitalares que me receberam com carinho e participaram das 

entrevistas. 

 

 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

 

 

APRESENTAÇÃO  10 

INTRODUÇÃO 

O CONTEXTO EDUCACIONAL HOSPITALAR 

14 

17 

QUESTÕES NORTEADORAS DA PESQUISA 33 

OBJETIVOS DA PESQUISA 

         Geral 

         Específicos 

34 

34 

34 

MÉTODO 35 

PERCURSO METODOLÓGICO 

          Delineamento da Pesquisa 

          Cenário da Pesquisa 

População do estudo 

Materiais e Instrumentos 

Procedimentos Éticos 

Procedimentos de Coleta de Dados 

Procedimentos de Análise de Dados                                                                          

 

35 

35 

35 

37 

37 

39 

40 

40 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

           

          Análise Qualitativa 

 

42 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 85 

REFERÊNCIAS  89 

ANEXOS 

        ANEXO I- Carta de Apresentação  

       ANEXO II- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

       ANEXO III- Roteiro de Entrevista 

 

98 

99 

101 

Parecer Comitê Ética em Pesquisa 102 

Modelo Quadro Sinóptico 105 

  

 

 

 



 

 

LISTA DE TABELA E QUADROS 

 

  

Tabela 1 – Caracterização dos participantes                                 38 

 

 

Quadro 1 -  

Apresenta as categorias e subcategorias do núcleo direcionador “O papel 

do pedagogo e o preparo para atuar no contexto hospitalar”.                                                                                     

 

          42 

Quadro 2 -  

Categorias e subcategorias a partir do núcleo direcionador “Sugestões 

para o aprimoramento das práticas pedagógicas no contexto hospitalar”                                                                            

 

         73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

APRESENTAÇÃO 

 

Sou Evandro Luiz Soares Bonfim, graduado e licenciado em Ciências Sociais e 

Pedagogia, com especializações na área de educação, incluindo Libras – Língua Brasileira de 

Sinais, vivenciei a experiência de curso de Pós Graduação pelo MERCOSUL, na cidade de 

Asunción Paraguai, e atualmente na área de Educação em Saúde pelo CEDESS – Centro de 

Educação e Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde/UNIFESP. 

O interesse pelo tema “Formação do Pedagogo para Atuar Classe Hospitalar” partiu da 

inquietação de que, embora os documentos oficiais orientem para a atuação do pedagogo em 

ambientes não escolares, a formação profissional em nível de graduação ainda é incipiente 

para oportunizar vivências em situações de aprendizagem, em locais diferentes do da sala de 

aula tradicional das escolas regulares. Esta percepção motivou o pensar a classe hospitalar 

como ambiente importante no atual contexto social e educacional brasileiro, como um 

cenários da educação inserido em ambientes hospitalares, possibilitando a continuidade de 

escolarização de crianças e adolescentes internados por período superior a 15 dias, devem ter 

continuidade à educação independente de sua condição de saúde e/ou adoecimento.  

É importante esclarecer que a minha experiência profissional em instituição de 

cuidado a adolescentes em conflito com a Lei, na cidade de São Paulo - SP, oportunizou a 

aproximação à prática pedagógica num contexto que também requer olhar diferenciado por 

parte do pedagogo, com a identificação de que estes adolescentes tinham o direito de dar 

continuidade aos estudos, mesmo em situação de adoecimento ou condição especial, também 

garantidas na modalidade da educação domiciliar. 

O Ministério da Educação, Conselho Nacional de Educação, Resolução CNE/CP nº2, 

de 1º de julho de 2015 (BRASIL, 2015), considera o  
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Currículo como o conjunto de valores propício à produção e à socialização 

de significados no espaço social e que contribui para a construção da 

identidade sociocultural do educando, dos direitos e deveres do cidadão, do 

respeito ao bem comum e à democracia, às práticas educativas formais e não 

formais e à orientação para o trabalho. (p.2) 

 

No Brasil, a legislação reconhece por meio do Estatuto da Criança e do Adolescente-

ECA (BRASIL, 1990) e do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 

(BRASIL, 1995), o direito da criança hospitalizada de desfrutar de alguma forma de 

recreação, programas de educação para a saúde, acompanhamento do currículo escolar 

durante sua permanência hospitalar, e que é direito dos pais ou responsáveis ter ciência do 

processo pedagógico, bem como de participar das definições das propostas educacionais. 

A atuação do pedagogo em ambientes escolares não tradicionais das escolas regulares 

vem se ampliando, para além de se restringir somente à educação formal e sistemática. Nesse 

sentido, a prática pedagógica deve resgatar a autoestima de cada criança/adolescente 

hospitalizado, levando-os a compreender a sua relação com as demais pessoas e com a própria 

situação de adoecimento, avançando na compreensão do papel da educação em ensinar apenas 

em ambientes educacionais tradicionais.  

Exercer a função do profissional da pedagogia fora da escola, e em especial em classes 

hospitalares ainda é um desafio, tendo em vista que a formação inicial ainda prioriza o 

preparo do professor para atender os grupos que se constituem na maioria da população e em 

ambientes regulares de ensino e aprendizagem. A atuação do pedagogo em ambiente 

hospitalar ainda é algo novo nos cursos de graduação e as classes hospitalares restringem-se, 

atualmente, às localidades que contam com hospitais de grandes porte e com infraestrutura de 

equipes compostas com profissionais de diversas especificidades da área da Saúde. Um destes 

desafios é incluir o pedagogo na equipe de saúde. 

  Conforme descrito no Portal do Ministério da Educação (BRASIL, 2015) a Classe 

Hospitalar pode possibilitar maior adaptação ao ambiente hospitalar e elevar a autoestima das 
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crianças, existindo também a possibilidade de redução do tempo de internação dos alunos 

pacientes. O direito a acompanhamento escolar em unidades hospitalares é assegurado pelo 

artigo 214 da Constituição Federal, que prevê a universalização do atendimento escolar em 

casos de internação que ultrapassem 15 dias. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional 9394/06 estabelece que o poder público crie formas alternativas de acesso aos 

diferentes níveis de ensino, podendo organizar-se de diferentes formas para garantir o 

processo de aprendizagem. O Parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE) torna o 

atendimento obrigatório, tanto nos hospitais quanto nos serviços de atendimento domiciliar ao 

paciente. 

Apoiado na literatura e por meio da identificação dos parâmetros legais vigentes no 

Brasil, da conceituação da modalidade de atendimento em contextos hospitalares 

desenvolveu-se este estudo na expectativa de compreender, na percepção de pedagogos, a 

formação recebida para atuar em contextos hospitalares. 

 Neste estudo verificou-se a necessidade de refletir sobre o binômio saúde e educação, 

no sentido do quão importante é a aproximação da educação representada pela atuação do 

pedagogo no contexto hospitalar, ao mesmo tempo em que este contexto está norteado por 

saberes de saúde. A atuação do pedagogo no contexto hospitalar, pode ser uma das etapas de 

um “processo” de superação da ortodoxia dos processos educativos. Não se trata de uma 

simples reflexão, mas de uma reflexão “como uma competência humana edificada nas 

interações sociais e historicamente situadas”, como afirmam Batista e Batista (2014, p.19), 

A Pedagogia na interface com o binômio saúde e educação motivou o presente estudo 

em busca de indicadores que pudessem possibilitar a apreensão dos fatos em relação à 

formação do pedagogo, as percepções e desafios encontrados no que se refere ao preparo para 



13 

 

atuar em ambiente hospitalar, o papel do pedagogo como membro da equipe de saúde, assim 

como, as sugestões para o aprimoramento das práticas pedagógicas neste contexto.  
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INTRODUÇÃO 

 

 “é próprio do pensar certo a disponibilidade ao risco, a 

aceitação do novo que não pode ser negado ou acolhido 

só porque é novo, assim como o critério de recusa ao 

velho não é apenas o cronológico” (PAULO FREIRE, 

1996, p.39). 

 

Esta pesquisa apresenta os norteadores legais e o contexto da pedagogia hospitalar que 

garantem o direito ao prosseguimento dos estudos, às crianças e adolescentes em condição de 

adoecimento ou hospitalização.  

Nesse percurso, o trabalho apresenta as orientações da Constituição Federal (BRASIL, 

1988), Lei nº 1044/69, Política Nacional de Educação Especial (BRASIL, 1994), 

referenciado pela Política Nacional de Educação e Saúde, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional Lei nº 9394/96 em que se trata dos princípios e fins da educação, 

Declaração de Salamanca de 1994. Em 2002, o Ministério da Educação (MEC) lançou o 

documento intitulado “Classe hospitalar e atendimento pedagógico domiciliar
1
”, a Lei 

Federal nº 11.104/2005 que trata da obrigatoriedade da brinquedoteca no contexto hospitalar, 

e, a Resolução do Conselho Nacional de Educação/Curso de Pedagogia, nº 1, de 15 de maio 

de 2006 e Resolução CNE/CP nº2, de 1º de julho de 2015, que orientam a organização e 

princípios dos cursos de Pedagogia no Brasil. 

No Brasil, o processo de ensino e aprendizagem no contexto hospitalar tem início em 

1950, no Hospital Jesus do Rio de Janeiro. Em 1969, a Lei nº 1044/69 reconhece o direito de 

atendimento pedagógico para crianças e adolescentes enfermos e hospitalizados, tendo reforço 

na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Lei nº 9394/96.  

                                                             
1  Trata-se de uma cartilha com orientações sobre classe hospitalar e atendimento pedagógico domiciliar. 

Porém referem-se ao material como documento. 
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 As primeiras unidades de ensino em hospitais tiveram início na Santa Casa de 

Misericórdia de São Paulo, Hospital do Pênfigo Foliáceo de Guarulhos em São Paulo, 

Hospital A. C. Camargo de São Paulo, Hospital das Clinicas de São Paulo e Hospital das 

Clínicas de Ribeirão Preto (SP).  

 No período de 1997 a 2008 ocorrem mudanças nesse cenário, com a inclusão de outros 

hospitais localizados na Capital e no Interior de São Paulo. Surgem Hospital Darcy Vargas, 

Hospital do Servidor Público Estadual, Hospital Infantil Francisco Moran, Instituto de 

Infectologia Emílio Ribas, Hospital Materno Infantil de Marília (SP), Hospital Amaral 

Carvalho, Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba, Centro de Atendimento Integral a Saúde 

(CAIS) Clemente Ferreira, Fundação Pio XII - Hospital do Câncer, Hospital das Clínicas de 

Botucatu e a Santa Casa de Misericórdia de Franca.  

 Assis (2009) comenta que em 2008 a rede estadual de ensino contava com 43 classes 

hospitalares, destacando que na região da Grande São Paulo a situação ainda é crítica, 

contando com número ainda insuficiente, e que no interior do estado, somente sete cidades 

contam com esse tipo de atendimento vinculado às escolas da rede estadual de ensino.  

 A partir do documento emitido pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo 

(SÃO PAULO, 2011), há uma nova realidade sobre o número de hospitais e classes 

hospitalares em atendimento no Estado. No ano de 2011 o Estado de São Paulo contava com 

50 classes hospitalares em 22 hospitais. O documento convoca profissionais de educação 

interessados em atuar no contexto hospitalar e apresenta as orientações dos prazos e número 

de vagas, e indica que a formação em pedagogia, em nível de graduação, não é suficiente para 

a atuação do pedagogo em contexto hospitalar e sugere estudos na área hospitalar para além 

da própria formação. Outra informação importante deste documento, refere-se à oferta de 

atividades educacionais no contexto hospitalar às crianças e adolescentes cuja permanência no 
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hospital for igual ou superior a 15 dias corridos: o atendimento aos estudantes seria diário, 

podendo esta oferta ocorrer em salas montadas no hospital ou leitos, conforme a situação e as 

condições de saúde de cada paciente, e também, orienta para a continuidade das atividades 

pedagógica da escola de origem, ressaltando que provas e avaliações escolares poderiam 

acontecer no ambiente hospitalar.  

 Levantamento realizado em 2015 mostrou que atualmente são 64 classes hospitalares. 

A Secretaria da Educação do Estado (SÃO PAULO, 2015) organizou um programa para 

atender os estudantes que precisam passar mais de 15 dias internados em hospitais, com a 

implementação de classes nas unidades de saúde, contando com professores especializados 

que garantam a continuidade dos estudos, mesmo em caso de adoecimento grave com a 

necessidade de levar os conteúdos até os leitos.  

Conforme descrito por Matos e Mugiatti (2014), a pedagogia hospitalar vem 

contribuir, no âmbito da Ciência do Conhecimento, para uma inovadora forma de enfrentar os 

problemas clínicos, com elevado nível de discernimento.  

Este novo papel com que se depara a pedagogia hospitalar compreende os 

procedimentos necessários à educação de crianças e adolescentes 

hospitalizados, de modo a desenvolver uma singular atenção pedagógica aos 

escolares que se encontram em atendimento hospitalar e ao próprio hospital 

na concretização de seus objetivos (MATOS e MUGIATTI, 2014, p. 67).  
 

Assim, levando em consideração o contexto da formação dos pedagogos que atuam em 

ambientes hospitalares, o presente estudo investiga a percepção, papeis, desafios e 

perspectivas dos pedagogos no atendimento de crianças e adolescentes hospitalizados.  
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O CONTEXTO EDUCACIONAL HOSPITALAR 

 

A educação como direito de todos os cidadãos brasileiros e enquanto dever do Estado 

está prevista desde antes da Constituição Federal de 1988. 

O Decreto Lei nº 1.044 de 21 de outubro de 1969 dispõe sobre a educação 

diferenciada, no qual são considerados merecedores deste atendimento os estudantes de 

qualquer nível de ensino, portadores de afecções congênitas ou adquiridas, infecções, 

traumatismo ou outras condições mórbidas, determinando distúrbios agudos ou agudizados, 

caracterizados por: (a) incapacidade física relativa, incompatível com frequência aos trabalhos 

escolares, desde que se verifique a conservação das condições intelectuais e emocionais 

necessárias para o prosseguimento da atividade escolar em novos moldes; (b) ocorrência 

isolada ou esporádica; (c) duração que não ultrapasse o máximo ainda admissível, em cada 

caso, para a continuidade do processo pedagógico de aprendizagem [...], e no Artigo 2º, 

atribuir a esses estudantes, como compensação de ausência às aulas, exercícios domiciliares 

com acompanhamento da escola, sempre que compatíveis com o seu estado de saúde e as 

possibilidades do estabelecimento. 

A Constituição Federal (BRASIL, 1988) define que a  

Art. 205. "A educação é um direito de todos e dever do Estado e da Família, 

será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao 

pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para exercício da cidadania e 

sua qualificação para o trabalho” [...] Igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola". (p. 57). 
 

A partir dos pressupostos da Constituição de 1988, o termo Pedagogia Hospitalar 

substitui o antecedente termo “hospitalização escolarizada”.  

A partir de 1990 foram criadas outras leis específicas que abordaram a educação para 

crianças hospitalizadas. 
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 O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990, 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96 Art. 58. 

Art. 58º. Entende-se por Educação Especial, para os efeitos desta lei, a 

modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular 

de ensino para educandos portadores de necessidades especiais. (...) Inciso 

2º. O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços 

especializados sempre que, em função das condições específicas dos alunos, 

não for possível a sua integração nas classes comuns do ensino regular (p. 

27). 
 

 O Conselho Nacional de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente 

(CONANDA), por meio da Resolução nº 41 de 13 de outubro de 1995 (BRASIL, 1995), 

aprovou um texto elaborado pela Associação Brasileira de Pediatria, “Direitos da Criança e 

Adolescente Hospitalizados”. Esta Resolução estabelece os direitos da criança e do 

adolescente e enfatiza que toda criança tem o direito de desfrutar de alguma forma de 

recreação, programas de educação para a saúde, acompanhamento do curriculum escolar 

durante sua permanência hospitalar, com o prosseguimento dos estudos mesmo em situação 

de adoecimento e internação. A Resolução apresenta 20 direitos, dos quais destaca-se três 

deles: Direito ao respeito à sua integridade física, psíquica e moral; Direito a confidência dos 

seus dados clínicos, bem como direito de tomar conhecimento dos mesmos, arquivados na 

instituição pelo prazo estipulado em lei; e, o Direito a ter seus direitos constitucionais e os 

contidos no Estatuto da Criança e do Adolescente respeitados pelos hospitais integralmente. 

 Em 2002, o Ministério da Educação e Cultura, Secretaria de Educação Especial lançou 

o documento intitulado “Classe Hospitalar e Atendimento Pedagógico Domiciliar: Estratégias 

e orientações” (BRASIL, 2002, p. 15), em que há o reconhecimento do atendimento 

pedagógico hospitalar, garantindo a educação aos estudantes da escola regular que estejam 

hospitalizados assim designando:  

Cumpre às classes hospitalares e ao atendimento pedagógico domiciliar 

elaborar estratégias e orientações para possibilitar o acompanhamento 

pedagógico-educacional do processo de desenvolvimento e construção do 
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conhecimento de crianças, jovens e adultos matriculados ou não nos sistemas 

de ensino regular, no âmbito da educação básica e que se encontram 

impossibilitados de frequentar escola, temporária ou permanentemente e, 

garantir a manutenção do vínculo com as escolas por meio de um currículo 

flexibilizado e/ou adaptado, favorecendo seu ingresso, retorno ou adequada 

integração ao seu grupo escolar correspondente, como parte do direito de 

atenção integral. (MEC, SEESP, 2002 p.13)  

 

 

Behrens (2011) dá destaque fundamental ao documento classe hospitalar e 

atendimento pedagógico domiciliar (BRASIL, 2002) e reafirma o direito ao atendimento 

escolar dos alunos do ensino básico internados em hospital, em sérvios ambulatoriais de 

atenção integral á saúde ou em domicílio; alunos que estão impossibilitados de frequentar a 

escola por razões de proteção à saúde ou segurança abrigados em casas de apoio, casas de 

passagem, casas-lar e residências terapêuticas. 

Conforme descrito por Santos, Pereira e Barreto (2013), denomina-se classe hospitalar 

como “o atendimento pedagógico-educacional que ocorre em ambientes de tratamento de 

saúde, seja na circunstância de internação, como tradicionalmente conhecida, seja na 

circunstância do atendimento em hospital-dia e hospital-semana ou em serviços de atenção 

integral à saúde mental” (p. 162). 

A classe hospitalar tem como objetivo recuperar a socialização e o direito à 

escolarização de crianças por processos de inclusão, dando prosseguimento a seu processo de 

aprendizado sem abandonar a continuidade da escolarização regular. Trata-se de um direito 

das crianças e adolescentes e as discussões sobre a Pedagogia Hospitalar tiveram início no 

início do século XXI, o que segundo Santos et al (2013, p. 160) 

A Pedagogia Hospitalar é resultado de alguns estudos acadêmicos que se 

realizam desde o início do século XXI. Estudos esses que se preocupavam 

em direcionar atenção às crianças hospitalizadas. Isso ocorreu, pois, durante 

a Segunda Guerra Mundial a presença da escola dentro dos hospitais foi de 

grande importância, visto que neste período um número muito grande de 

crianças e adolescentes atingidos e mutilados estava proibido de ir à escola. 

Diante desse fato alguns médicos se engajaram incentivando o atendimento 

dessas crianças através de classes hospitalares. 
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O Atendimento pedagógico domiciliar é o atendimento educacional que ocorre em 

ambiente domiciliar, decorrente de problema de saúde que impossibilite o educando de 

frequentar a escola ou esteja ele em casas de passagem, casas de apoio, casas-lar e/ou outras 

estruturas de apoio da sociedade. (Secretaria de Educação Especial SP/ MEC, 2002).  

O acompanhamento na escola hospitalar, mesmo que seja por um curto período de 

tempo, tem um caráter significativo para a criança hospitalizada dando a esta à oportunidade 

de atualizar suas necessidades escolares, permitindo à criança desvincular-se de suas 

restrições momentâneas decorrentes do adoecimento e possibilitando a apropriação de 

conceitos, tanto pessoal quanto escolar (FONSECA, 2011). Segundo Santos et al (2013, p. 

165) “Apesar de já ser reconhecida oficialmente e da existência de legislação para a Classe 

Hospitalar, ainda há um grande desconhecimento desta modalidade de atendimento a criança 

e adolescente em situação de internação”.  

O atendimento educacional hospitalar e o atendimento pedagógico domiciliar devem 

estar vinculados aos sistemas de educação, como uma unidade de trabalho pedagógico das 

Secretarias Estaduais, do Distrito Federal e Municipais de Educação, como também às 

direções clínicas dos sistemas e serviços de saúde em que se localizam. Compete às 

Secretarias de Educação atender à solicitação dos hospitais para o serviço de atendimento 

pedagógico hospitalar e domiciliar, a contratação e capacitação dos professores, a provisão de 

recursos financeiros e materiais para os referidos atendimentos (SANTOS, PEREIRA e 

BARRETOS, 2013). 

Para Santos, Pereira e Barreto (2013) a Pedagogia Hospitalar é entendida como “uma 

proposta diferenciada da Pedagogia Tradicional, uma vez que se dá em âmbito hospitalar e 

que busca construir conhecimentos sobre esse novo contexto de aprendizagem que possam 

contribuir para o bem estar da criança enferma” (p.163-164). 
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A Resolução CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 2006, descreve que o Pedagogo é aquele 

que promove a aprendizagem, focado nos processos de educação, dentro ou fora do ambiente 

escolar, com a função de oferecer conhecimento e informação. Cabe esclarecer que essa 

ampliação do cenário de atuação profissional em Pedagogia, decorre da mudança da LDB em 

1996 e da reformulação das matrizes curriculares (BRASIL, 2006). 

A partir destas orientações legais, é possível verificar que os sistemas de governo e 

suas secretarias reconhecem a necessidade de atendimento educacional para crianças e 

adolescentes em tratamento de enfermidades e/ou de internação, e cabe esclarecer como 

ocorre a oferta desta modalidade de ensino aos profissionais de educação em São Paulo. 

A rede estadual de educação do Estado de São Paulo oferece educação/escolarização 

para educação infantil, Ensino Fundamental I e II, Ensino Médio Regular e Educação de 

Jovens e Adultos (EJA). Além da oferta de educação regular para estes níveis e modalidades 

de educação, o governo do Estado de São Paulo criou projetos que atendem as necessidades 

de educação em diferentes contextos, e que são conhecidos como os projetos de pastas nas 

modalidades: Educação Especial, Educação de Adolescentes em conflito com a Lei, 

Atendimento Especial Domiciliar e em classes hospitalares, bem como a pasta para projetos 

pedagógicos em escolas que atendem em período integral.  

 Em relação à atribuição das aulas/classes em contexto hospitalar verificou-se que as 

vagas são destinadas a profissionais com Licenciatura Plena em Pedagogia e estudos na área 

hospitalar. 

 A Resolução do Conselho Nacional de Educação/Curso de Pedagogia, nº 1, de 15 de 

maio de 2006, reformula os cursos de Pedagogia no Brasil e estabelece que  

“o campo de atuação profissional do pedagogo abrange desde a docência na 

Educação Infantil, nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, cursos de 

Educação Profissional na área de Serviços e Apoio Escolar até as atividades 

docentes na organização e gestão de sistemas em instituições de ensino que 

englobem espaços escolares e não escolares” (p. 2).  
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 A partir da reformulação dos cursos de Pedagogia ocorrida em 2006 (CNE, 2006), 

bem como as orientações contidas na Resolução nº2, de 1º de julho de 2015, entende-se que o 

profissional do magistério deve estar sendo preparado para planejar, executar, coordenar, 

acompanhar e avaliar as tarefas próprias do setor de educação, entre as quais inclui a difusão 

do conhecimento científico-tecnológico do campo educacional, em contextos escolares 

regulares e não escolares, que compreendem aqueles em ambientes diferentes da escola 

convencional. 

 Dessa forma, a atuação do pedagogo se amplia e deve ultrapassar os muros do espaço 

escolar convencional, permitindo o exercício da profissão em outros campos que exigem a 

ação pedagógica e formativa, como hospitais, empresas, Organizações não Governamentais, 

associações, igrejas, eventos, emissoras de transmissão (rádio e TV), espaços até então pouco 

utilizados pelos pedagogos. 

A Pedagogia Hospitalar foi definida por Loss (2015) como “o atendimento 

personalizado ao escolar doente, respeitando seu momento de doença e considerando a 

situação de escolaridade, como, também, a sua procedência” (p. 33067). 

Matos e Mugiatti (2014) esclarecem que a Pedagogia Hospitalar “é um processo 

alternativo de educação continuada que ultrapassa o contexto formal de escola, pois levanta 

parâmetros para o atendimento de necessidades especiais transitórias do educando, em 

ambiente hospitalar e/ou domiciliar” (p. 37).  

 Na perspectiva do contexto não escolar, a Pedagogia Hospitalar procura preservar o 

vínculo entre o processo educativo e a criança/adolescente e surge da necessidade de pessoas, 

que por motivos de saúde ficam impossibilitadas de frequentar as salas de aula da escola 

regular. Sua finalidade é a integração de educadores, equipe médica e família no 

desenvolvimento de atividades lúdicas, recreativas e pedagógicas, permitindo que a criança 
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adoecida e hospitalizada dê continuidade à sua vida escolar, o que influenciará na manutenção 

de sua saúde física, mental e emocional (MATOS e MUGIATTI, 2014). 

Nesse sentido, a classe hospitalar tem como objetivo recuperar a socialização e o 

direito à escolarização de crianças por processos de inclusão, dando prosseguimento a seu 

processo de aprendizado sem abandonar a escolaridade e dando continuidade à escolarização 

regular. Na Classe Hospitalar deve-se considerar o conhecimento prévio do estudante e servir-

se dele é fundamental, visto que neste ambiente um dos objetivos é estabelecer continuidade 

ao processo educativo que vinha acontecendo na escola de origem. Assim, como cada criança 

encontra-se em uma fase de aprendizagem e desenvolvimento diferenciada, e também, por 

não se ter conhecimentos dos conteúdos que estão sendo desenvolvidos nas escolas de 

origem, o atendimento pedagógico hospitalar deve orientar-se principalmente nos próprios 

estudantes, respeitando seus conhecimentos manifestos e suas diferenças (INVERNIZZI, 

2015). 

Albertoni, Goulart e Chiari (2011) afirma que a experiência de implantação da classe 

hospitalar em um hospital público de São Paulo surgiu como  

“resposta ao reconhecimento de que a criança doente e hospitalizada, 

independente do período de permanência no hospital, da natureza de sua 

enfermidade, tem direito à escolarização, direito este que lhe é concedido 

pela Constituição Brasileira e pelas leis que são especificamente dedicadas à 

criança em situação de hospitalização” (ALBERTONI, GOULART e 

CHIARI, 2011, p. 366). 

 

Conforme descrito por Albertoni, Goulart e Chiari (2011) é fundamental estabelecer 

uma parceria com os familiares dos estudantes enfermos, proporcionando-lhes acolhimento; 

escuta de suas dificuldades durante o processo de adoecimento; informações necessárias sobre 

o direito à educação de seus filhos e demais ações que promovam a participação efetiva da 

família nas atividades escolares, mesmo em ambiente hospitalar, e também, que se registre 

que os pedagogos e professores que participam ativamente nas classes hospitalares, estejam 
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sempre participando de programas de capacitação, para melhoria na qualidade de um 

atendimento multidisciplinar. 

O papel da família é fundamental para o sucesso desse processo de continuidade 

educacional, uma vez que levará para a classe hospitalar a rotina de estudos que a criança e/ou 

adolescente tem em sua residência, no sentido de reduzir o impacto do distanciamento da 

escola com a rotina atual dentro do hospital.  

Neste sentido, é importante que se atentem às condições da instituição de saúde em 

que essa criança e/ou adolescente esteja internado, pois, haverá a necessidade de um ambiente 

apropriado para a implantação e funcionamento de uma classe hospitalar. Recomenda-se que 

a sala tenha “mobiliário adequado para o desenvolvimento das atividades pedagógicas seja em 

instalações próprias, completas, suficientes e adaptadas, e que possua espaço ao ar livre 

adequado para atividades físicas e ludo-pedagógicas” (BRASIL, 2002, p.15).  

De acordo com Zombini et al. (2012), o pedagogo no ambiente hospitalar deve buscar 

a articulação com a equipe multiprofissional do hospital, com a Secretaria de Educação e com 

a escola de origem do aluno, a fim de promover a continuidade da vida escolar do educando. 

Essa ação intersetorial, de atenção integral das áreas de saúde e de educação, possibilita a 

superação das barreiras do modelo médico tradicional centrado na doença e ressignifica para a 

criança e sua família a experiência dolorosa da hospitalização. 

É importante que a criança não tenha a sensação de exclusão, que é imposta pela 

própria condição crônica do seu corpo, impossibilitando-a, muitas vezes, de manter a sua 

intimidade e de preservar os direitos sobre ele, ao ser, por exemplo, com frequência 

examinada pela equipe de saúde causando-lhe sentimentos de angústia e frustração 

(ALBERTONI, 2011). 
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Ortiz e Freitas (2014), discutindo a concepção de currículo, indicam que a Classe 

Hospitalar tem como objetivos a: a) construção de conhecimento e inclusão social; b) inter-

relação entre professor, aluno e sociedade; c) respeito à igualdade; d) aproximação com a 

escola de origem; e, e) fazer do ensino um instrumento de qualidade de vida, sinaliza a 

formação do estudante habilitado intelectualmente, cônscio de seu papel cidadão no mundo e 

capaz de pensar criticamente o seu processo de adoecimento, as causas e as consequências da 

doença, como instâncias de valoração social.  

Esse espaço de ensino e aprendizagem deve promover a autonomia do estudante 

possibilitando oportunidades de conhecimento e que permita ao estudante entender e se 

apropriar dos saberes da vida, acerca da saúde e das condições de adoecimento, 

transformando esses saberes em fundamentos de ensino-aprendizagem. Essa ressignificação 

da criança acerca da hospitalização e da doença possibilita a criação de estratégias para o 

enfrentamento do sofrimento e traumas da internação (ORTIZ e FREITAS, 2014). 

O papel do pedagogo e da equipe de saúde, apesar de distintos em suas funções, deve 

estar integrado para que o processo de recuperação da saúde da criança e do adolescente 

hospitalizado, assim como, a continuidade da escolaridade e o desenvolvimento do trabalho 

pedagógico sejam garantidos.  

O pedagogo que irá atuar em classe hospitalar deverá estar preparado para trabalhar 

com a diversidade humana e em diferentes vivências culturais, identificando as necessidades 

educacionais dos estudantes impedidos de frequentar a escola regular, definindo e 

implantando estratégias de flexibilização e adaptação curricular.  

O pedagogo hospitalar deve compor a equipe de assistência, tanto para contribuir com 

os cuidados da saúde quanto para aperfeiçoar o planejamento de ensino por meio da escuta 

pedagógica proporcionada.   
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O Ministério da Educação: Secretaria de Educação Especial, Classe Hospitalar e 

Atendimento Pedagógico Domiciliar: Estratégias e orientações (2002, p. 22), menciona a 

importância da Escuta Pedagógica, e fazem referência a Ceccim e Carvalho (1997) quando 

explicam que a “escuta pedagógica” diz respeito à sensibilidade no que tange ao ver-ouvir-

sentir, aos processos psíquicos e cognitivos experimentados pelo educando hospitalizado.  

Para Santos, Pereira e Barreto (2014), a prática educacional no hospital retrata o olhar 

diante das observações, em uma classe hospitalar, onde a 

“professora lida com uma realidade escolar diversificada, por isso ter um 

planejamento flexível é imprescindível diante da necessidade momentânea, 

precisando assim de uma escuta pedagógica levando em conta a realidade 

individual naquele espaço, onde cada um tem uma enfermidade, uma 

limitação diversificada e que tem que ser compreendida pela professora a 

todo o momento” (p. 159). 

 

A consulta e o registro de informações em prontuário também são competências do 

pedagogo hospitalar. O profissional que irá coordenar a proposta pedagógica em classe 

hospitalar deve conhecer a dinâmica e o funcionamento peculiar dessa modalidade, conhecer 

as técnicas e terapêuticas que dela fazem parte, assim como, as rotinas da enfermaria ou dos 

serviços ambulatoriais. Do ponto de vista administrativo, deve articular-se com a equipe de 

saúde do hospital, com a Secretaria de Educação e com a escola de origem do educando, 

assim como orientar e supervisionar o trabalho educativo realizado diretamente com as 

crianças na classe hospitalar (BRASIL, 2002). 

Nas classes hospitalares, o professor deve contar com um assistente de apoio, podendo 

o mesmo pertencer ao quadro de pessoal do serviço de saúde ou do sistema de educação. 

Esses apoios podem ser profissionais do nível médio ou estudantes universitários das áreas da 

saúde e educação. A função desses será a de auxiliar o professor na organização do espaço e 

do controle da frequência dos educandos, contribuir com a adequada higiene do ambiente e 
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dos materiais, a desinfecção concorrente e terminal dos mesmos e o acompanhamento dos 

educandos para o uso do banheiro e na alimentação em classe (BRASIL, 2002). 

 De acordo o documento Educação Especial: Estratégias e orientações (MEC/ 

Secretaria de Educação Especial, 2002), uma das competências esperadas pelo professor que 

atua em classes hospitalares é que, 

Deverá ter a formação pedagógica preferencialmente em Educação Especial 

ou em cursos de Pedagogia ou licenciaturas, ter noções sobre as doenças e 

condições psicossociais vivenciadas pelos educandos e as características 

delas decorrentes, sejam do ponto de vista clínico, sejam do ponto de vista 

afetivo. Compete ao professor adequar e adaptar o ambiente às atividades e 

os materiais, planejar o dia-a-dia da turma, registrar e avaliar o trabalho 

pedagógico desenvolvido (p.22). 

 

 Conforme descrito por Fonseca (2011), não são necessários currículos diferenciados 

para as crianças hospitalizadas, pois a escola hospitalar deve seguir as normas da legislação 

educacional brasileira com as devidas adequações às necessidades e interesses de cada 

estudante. Da mesma maneira, a formação do professor que atua nesse ambiente de ensino 

não deve ser tão diferenciada de qualquer professor da escola regular. 

 A formação do pedagogo para atuar em classes hospitalares também pode ocorrer pela 

busca voluntária de cursos complementares em caráter de educação continuada, organizados 

em parceria das Redes de Ensino em parceria com hospitais, como por exemplo o Hospital A. 

C. Camargo que oferece formação específica, possibilitando aos profissionais da Rede 

Municipal de Educação de São Paulo o conhecimento da importância do trabalho realizado 

com os estudantes/pacientes em classes hospitalares, as alterações decorrentes do 

adoecimento e da hospitalização; os aspectos psicológicos do estudante/pacientes; o papel da 

equipe multidisciplinar, a docência na classe hospitalar: desafios e perspectivas (Diário 

Oficial da Cidade de São Paulo, Comunicado nº 2017, de 25 de fevereiro de 2015, p. 30) 
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 Considera-se importante destacar que a formação inicial do pedagogo pode não ser 

suficiente para preparar o pedagogo para atuar no contexto hospitalar, e que parcerias entre 

instituições hospitalares e redes de ensino podem contribuir na oferta de cursos de formação 

continuada que possibilitem a melhoria na qualidade da continuidade da escolarização de 

estudantes/pacientes.  

 Neste estudo verificou-se a necessidade de refletir sobre o binômio saúde e educação, 

no sentido do quão importante é a aproximação da educação representada pela atuação do 

pedagogo no contexto hospitalar, ao mesmo tempo em que este contexto está norteado por 

saberes de saúde. A atuação do pedagogo no contexto hospitalar, pode ser uma das etapas de 

um “processo” de superação da ortodoxia dos processos educativos. Mas não se trata de uma 

simples reflexão, e sim de uma reflexão entendida “como uma competência humana edificada 

nas interações sociais e historicamente situadas”, como afirmam Batista e Batista (2014, 

p.19), 

A reflexão não pode ser tomada como expressão que, em si mesma, traduz 

um projeto ideal de formação docente. É preciso articular as experiências 

oferecidas ao “futuro Professor” com as circunstâncias históricas que 

determinam essas experiências e com os fundamentos que sustentam as 

práticas empreendidas, superando o perigo de entender-se reflexão como um 

exercício descomprometido de “pensar no vento”, mas como uma 

competência humana (BATISTA e BATISTA, 2014, p.19). 

  

 Assim, constatou-se o vislumbre para o encontro de profissionais com novo perfil de 

atuação que esteja preparado para diferenciar um contexto educativo tradicional de outros 

alternativos. Porém, para formar profissionais com esse perfil diferenciado, e ao mesmo 

tempo complexo, depende de esforços das instituições de Ensino Superior, Secretarias de 

Educação, Diretorias de Ensino e demais áreas e setores vinculados aos sistemas de educação, 

em propor e implementar mudanças na formação dos profissionais, para que estes 
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desenvolvam habilidades e competências necessárias à atuação em contextos formais e não 

formais de educação. 

 Vasconcelos (2015, p. 28), afirma que “o serviço hospitalar foi, por muito tempo, 

serviço exclusivo da saúde e que atualmente outros serviços são oferecidos e que propostas 

de serviços e ações educativas são cada vez mais frequentes em contextos hospitalares”. 

Entretanto, nos currículos de pedagogia, ainda é recente a inclusão de componentes 

curriculares que tratem e preparem o futuro pedagogo para atuar no contexto hospitalar.  

 A Pedagogia tem como uma de suas preocupações, a construção de saberes e de 

conhecimentos a partir do processo de ensino e aprendizagem, o que implica na comunicação 

estabelecida entre professor e estudante. No contexto hospitalar, segundo Matos e Mugiatti 

(2014, p. 85), “a exploração, o diagnóstico e o tratamento da criança e do adolescente 

hospitalizada exigem, de forma efetiva, a comunicação ente a equipe de saúde e a 

criança/adolescente hospitalizados”. 

 A responsabilidade sobre a melhoria do quadro de saúde da criança e do adolescente 

não pode recair apenas na figura dos profissionais de saúde, e sim, uma responsabilidade 

compartilhada com todos os atores envolvidos nesse processo. Tal pensamento nos instigou a 

refletir que a atuação da pedagogia em contextos diferentes do regulares exige que esse 

profissional ultrapasse os limites da escola regular, e transcenda as expectativas educacionais.   

 Para Simões e Saldanha (2016), 

 
A oportunidade de a criança estudar, mesmo com os limites impostos pela 

doença, evita a defasagem de conteúdo, a evasão escolar e estimula a 

percepção de pertencimento social [...]. O problema é que muitos familiares 

não têm informações e/ou desconhecem os espaços de acompanhamento 

educacional hospitalar, assim como as escolas pouco incentivam aqueles que 

apresentam algum empecilho para a continuidade dos estudos, por defender 

que agindo dessa forma contribuem para amenizar as consequências da 

doença [...]. (p. 232) 
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 Atualmente, a preocupação com a educação e a saúde no Brasil têm sido acentuada, e 

busca-se caminhos que minimizem as problemáticas enfrentadas no país nestes setores. A 

Educação Especial e a Pedagogia Hospitalar tem evidenciado os esforços de educadores e 

profissionais da saúde, no sentido de que tanto o direito à saúde quanto à educação sejam 

assegurados para além da legislação. Para exemplificar tal reflexão, Rodríguez (2014), afirma 

que, 

El paciente oncológico a diferencia de otros, tiene condiciones especiales 

relacionadas con su patología y tratamientos que lo pueden hacer más 

vulnerable ante algunos procedimientos, lo que puede determinar que 

requiera más reposo. Sin embargo, hay que educar acerca de la importancia 

de la actividad física y su efecto sobre la activación del peristaltismo 

intestinal y el acondicionamiento físico en general (p. 100). 

 

 A educação em contextos diferenciados, deve atender a pessoa como um todo, dentro 

de suas diversas condições, não devendo paralisar a capacidade criadora e continuada. Assim, 

a Pedagogia Hospitalar “busca modificar situações e atitudes junto ao enfermo, as quais não 

podem ser confundidas com o atendimento à sua enfermidade” (MATOS e MUGIATTI, 

2014, p. 104).  

 Nesse sentido, cada etapa de uma intervenção pedagógica em contexto hospitalar, 

deve respeitar todas as condições do estudante/paciente hospitalizado, em termos de 

programação, capacidade e disponibilidade dos mesmos, contribuindo para a inovação da 

assistência educacional em ambiente tradicionalmente vinculado à assistência clínica com 

seus múltiplos procedimentos.  

 Afirmou-se aqui a necessidade de refletir sobre o binômio saúde e educação, no sentido 

do quão importante é a aproximação da educação representada pela atuação do pedagogo no 

contexto hospitalar, ao mesmo tempo em que este contexto está norteado por saberes de 

saúde. A atuação do pedagogo no contexto hospitalar, pode ser uma das etapas de um 

“processo” de superação da ortodoxia dos processos educativos. Mas não se trata de uma 
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simples reflexão, e sim de uma reflexão entendida “como uma competência humana edificada 

nas interações sociais e historicamente situadas”, como afirmam Batista e Batista (2014, 

p.19). Bonfim, et al. (2016) definem o papel do pedagogo em ambiente hospitalar:  

[...] o professor hospitalar é um mediador da aprendizagem que deve 

proporcionar à criança e ao adolescente em situação de internação, a 

continuidade de estudos, respeitando seu tempo do mesmo modo que se faz 

com todas as crianças e adolescentes que não necessitam de cuidados 

especiais (p.40). 
 

 O contexto hospitalar requer que pedagogos e professores tenham visão mais ampla 

sobre estratégias pedagógicas, demandando práticas que superem a ortodoxia dos processos 

atuais.  

 Nesta perspectiva, cabe esclarecer que os cursos de Pedagogia oportunizam 

experiências formativas em caráter de atividades complementares, projetos de extensão e de 

estágio, em modalidades de educação como Educação Especial, Educação de jovens e 

Adultos, Educação a Distância e Educação no Campo, Educação Indígena, Quilombola, o que 

possibilita aos futuros pedagogos vivenciar experiências de formação que ultrapassem os 

limites físicos da Universidade e estejam envolvidos com as demandas da sociedade, no 

âmbito da saúde e educação. 

 Bonfim, et al. (2016) destacam que apesar de experiências pontuais e/ou isoladas para 

o preparo do pedagogo para atuar em ambientes não convencionais, na atualidade ainda pouco 

se discute sobre a Pedagogia Hospitalar ou a educação em contexto hospitalar. Ressaltam que, 

embora este aspecto seja considerado pelo Conselho Nacional de Educação/Curso de 

Pedagogia, nº 1 de 2006, em seu Artigo 5º, que prevê que [...] o egresso do curso de 

Pedagogia deverá estar apto a trabalhar, em espaços escolares e não escolares, na promoção 

da aprendizagem de sujeitos em diferentes fases do desenvolvimento humano, em diversos 
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níveis e modalidades do processo educativo. Tal destaque, estabelece relação com a 

Resolução nº 2 de 1º de julho de 2015, na qual o currículo de Pedagogia é entendido  

[...] como conjunto de valores propício à produção e à socialização de 

significados no espaço social e que contribui para a construção da identidade 

sociocultural do educando, dos direitos e deveres do cidadão, dos respeito ao 

bem comum e à democracia, às práticas educativas formais e não formais e à 

orientação para o trabalho” (p.2).  

 

 Em relação à formação inicial e a continuada dos profissionais do magistério, 

conforme Resolução nº 2 de 1º de julho de 2015, Art. 3º, 

[...] destina-se, respectivamente, à preparação e ao desenvolvimento de 

profissionais para as funções de magistério na educação básica em suas 

etapas – educação infantil, ensino fundamental, ensino médio – e 

modalidades – educação de jovens e adultos, educação especial, educação 

profissional e técnica de nível médio, educação escolar indígena, educação 

do campo, educação escolar quilombola e educação à distância (p.3).  
 

Para Batista e Batista (2014) “a escolarização, não sendo o único percurso de 

aprendizagem humana, representa uma singular experiência de lidar com a lógicas das 

ciências e, assim, alterar qualitativamente processos psicológicos de memória, percepção, 

análise e síntese (p. 55). 

 A complexidade que envolve as questões da aprendizagem, conforme afirmam Batista 

e Batista (2014, p.55) “remete ao reconhecimento da diversidade que caracteriza o aprender, 

seja no terreno das individualidades (motivações, estilos, comportamentos), seja na seara das 

opções político-educativas (conteúdos, metodologias, tipos de escolarização).  

 Há de se observar que os formadores de formadores devem também criar movimentos 

educativos com intencionalidade e transparência na relação com os atores envolvidos, 

proporcionando saberes, orientando sobre os caminhos para uma práxis pedagógica em 

contexto hospitalar. O futuro professor irá “conhecer diferentes dimensões que caracterizam a 

essência dessa prática” (FREIRE, 1996, p. 76), o que favorecerá que o pedagogo e professor 
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hospitalar esteja preparado para problematizar, planejar, intervir e avaliar suas ações, com 

segurança e efetividade em sua práxis. 

A partir dessas reflexões emergem algumas questões, as quais direcionaram a presente 

investigação. 

 

QUESTÕES NORTEADORAS DA PESQUISA 

Considerando a prática pedagógica e a percepção dos pedagogos, como tem ocorrido o 

preparo para atuar em classe hospitalar? E, em que momento da formação (inicial ou 

continuada) o preparo tem acontecido?  

Quais as atribuições do pedagogo na classe hospitalar, brinquedoteca ou leito? Quais 

os desafios enfrentados a as sugestões para o aprimoramento das práticas pedagógicas na 

atuação nestes ambientes educacionais hospitalares? 
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OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

Objetivo Geral  

Analisar a percepção de pedagogos em relação à formação acadêmica e profissional para atuar 

em classe hospitalar, brinquedoteca e leito hospitalares. 

 

Objetivos Específicos 

 Analisar a o preparo na formação inicial e continuada do pedagogo que atua em classe 

hospitalar, brinquedoteca ou leito hospitalares; 

 Identificar o papel do pedagogo, as atribuições, os desafios enfrentados, as sugestões e 

perspectivas para o aprimoramento das práticas pedagógicas nestes ambientes em que 

ocorrem práticas pedagógicas. 
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MÉTODO 

 

Delineamento da pesquisa 

Trata-se de uma pesquisa descritivo-exploratória de caráter qualitativo.  

De acordo com Minayo, Deslandes e Gomes (2010) a pesquisa qualitativa responde a 

questões muito particulares. Ela trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das 

aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes.  Esse conjunto de fenômenos humanos é 

entendido como parte da realidade social, pois o ser humano se distingue não só por agir, mas 

por pensar sobre o que faz e por interpretar suas ações dentro e a partir da realidade vivida e 

por partilha com seus semelhantes.  

 

Cenário da pesquisa  

A pesquisa foi desenvolvida com pedagogos que atuam em ambientes educacionais 

hospitalares localizados na cidade de São Paulo-SP.  

Após levantamento e identificação das instituições que desenvolvem atendimento 

educacional em classe hospitalar na cidade de São Paulo-SP, foram realizadas visita in-loco 

em cada uma delas para confirmar a existência de ações educacionais que incluem: 

brinquedoteca e leito, e obtido o e-mail dos responsáveis.  

Dez instituições foram identificadas. O contato foi mantido por e-mail com os 

responsáveis das 10 instituições, obtendo-se retorno de oito hospitais (72,72%) que indicaram 

os contatos de 18 pedagogos que atuam em serviços educacionais no contexto hospitalar.  

As instituições descritas abaixo constituem-se nos cenários de atuação dos pedagogos 

participantes da pesquisa. 
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 No Hospital Geral de Itapevi (HGI), Há pedagogo no hospital que atende 

voluntariamente crianças e adolescentes internados. Há uma brinquedoteca que atualmente 

não está em funcionamento por falta de projetos e voluntários. 

 No Hospital Geral do Mandaqui, o atendimento às crianças e adolescentes ocorre em 

três andares. O atendimento é realizado por um pedagogo que permanece na instituição em 

período integral. Este pedagogo está vinculado à escola pública da Rede Estadual e a Diretoria 

de Ensino da Região do Mandaqui.  

No Hospital Francisco Moran de Barueri, a classe hospitalar é coordenada por um 

pedagogo. São dois andares para atendimento de crianças e adolescentes com doenças 

crônicas e que permanecem mais de 15 dias contínuos em situação de internação.  

O Hospital Darcy Vargas conta com classe hospitalar e brinquedoteca no andar que 

atende crianças e adolescentes com câncer e anemia falciforme. Conta também com Unidade 

de Terapia Intensiva Humanizada. A equipe pedagógica do Hospital Darcy Vargas é 

coordenada por uma psicóloga, e é composta por pedagogos, professores do magistério 

técnico e professores de outras licenciaturas.  

Na Organização Não Governamental (ONG) Tenda da Solidariedade no parque 

ecológico de Jandira, São Paulo a equipe de professores, estagiários remunerados e/ou que 

cumprem estágios obrigatórios é coordenada por um pedagogo. O atendimento educacional é 

realizado às crianças e adolescentes que após hospitalização prolongada retornaram para a 

escola regular e necessitam de intervenção na modalidade de reforço escolar. As intervenções 

são realizadas na brinquedoteca, biblioteca e sala de aula. Todos os ambientes da instituição 

são adaptados para a acessibilidade de todos. Por estar inserida em área de preservação 

ambiental, a Secretaria de Educação da cidade de Jandira autorizou a construção de sala ao ar 



37 

 

livre, bem como espaços para brincadeiras (balanços, escorregadores, entre outros 

brinquedos). 

A ONG – Clube dos Amigos da Infância, localizada em São Paulo, Vila dos 

Remédios, é de propriedade de um Pedagogo, especialista e Técnico de Enfermagem. Na 

ONG há cinco salas de aula para atendimento de escolares que tratam de problemas de saúde, 

e que saem definitivamente ou temporariamente do hospital, espaço para jogos e brincadeiras 

com muitos brinquedos (espaço aberto), local para momento do sol ao ar livre, cozinhas e 

banheiros adaptados para crianças do berçário ao fundamental II. Maior frequência é de 

crianças soropositivas, mas encontra-se outras patologias também. 

 Outras instituições identificadas (Hospital das Clínicas de São Paulo, Hospital da 

Beneficência Portuguesa de São Paulo, Hospital da Cruz Azul de São Paulo, Hospital Santa 

Marcelina) não retornaram aos contatos e, portanto, não fizeram parte da amostra em estudo. 

   

População do Estudo 

Foram contatadas 10 instituições hospitalares e duas ONGs: uma vinculada a 

Secretaria de Saúde da cidade de Jandira, São Paulo, que oferece atendimentos educacional 

hospitalar e inclusivo: ONG – Tenda da Solidariedade, e a ONG – Clube dos Amigos da 

Infância, localizada na Vila dos Remédios em São Paulo.  

 Dos 18 pedagogos identificados e convidados a participar da pesquisa, oito (44,4%) 

retornaram à carta convite (Anexo I). Os oito pedagogos estão distribuídos em seis 

instituições, sendo que: um atua na ONG OSCIP – Tenda da Solidariedade; um na ONG – 

Clube dos Amigos da Infância; dois no Hospital Darcy Vargas SP; dois no Hospital do 

Mandaqui SP; um no Hospital Geral de Itapevi, e um no Hospital Francisco Moran de Barueri 

SP.  
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Estes oito pedagogos atenderam ao critério de atuar como educadores em ambiente 

hospitalar (brinquedoteca ou classe hospitalar), em setores específicos de hospitais gerais ou 

especializados, públicos e privados no tratamento de doenças crônicas. Como critério de 

inclusão considerou-se os pedagogos com experiência igual ou superior a um ano na atuação 

em contextos hospitalares, que concordaram com os termos da pesquisa, assinarem o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (Anexo II) e, portanto,. constituíram a amostra 

em estudo. 

Foram excluídos do estudo, os profissionais que não se enquadraram aos critérios 

definidos para a participação. A Tabela 1 apresenta a caracterização dos participantes. 

 

Tabela 1. Caracterização dos participantes (UNIFESP, 2016). 

Participantes Sexo Ano 

graduação 

Tempo 

Formado 

(anos) 

 Local Trabalho Tempo 

experiência 

em Classe 

hospitalar 

(anos) 

E1 M 2010 6  ONG Tenda da Solidariedade de 

Jandira 

3 

E2 M 2010 6   ONG– Clube dos Amigos da 

Infância  

6 

E3 F 2012 4  Hospital Darcy Vargas 12 

E4 F 1998 16  Hospital Darcy Vargas 18 

E5 F 2012 4  Hospital Geral de Itapevi 3 

E6 F 2007 9  Hospital Geral Mandaqui 3 e 6 m 

E7 F 2014 2  Hospital Francisco Moran 2 

E8 M 2015 1  Hospital Geral Mandaqui 1 

  
 

Materiais e instrumentos 

Com a finalidade de coletar informações, características e percepções de pedagogos 

em relação à formação inicial e continuada para atuar em classe, leito e brinquedoteca 

hospitalares, um roteiro de entrevista semiestruturado foi elaborado com oito questões de 
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modo a possibilitar o mapeamento das experiências profissionais, as trajetórias formativas, os 

cenários de atuação e os papeis e atribuições do pedagogo em contextos hospitalares e 

aspectos relacionados à legislação específica para a continuidade da escolarização de 

estudantes/pacientes, humanização, inclusão, currículo da pedagogia. 

Minayo, Deslandes e Gomes (2010) comentam que a entrevista é um instrumento 

privilegiado de coleta de informações uma vez que é possível, por meio da fala, ter acesso aos 

dados da realidade de caráter subjetivo como ideias, crenças ou maneira de atuar. 

Utilizou-se um gravador de voz – aparelho Samsung - para a coleta dos dados e um 

computador para a transcrição e armazenamento dos dados. Os entrevistados foram 

consultados em relação à gravação em áudio. Schraiber (1995) comenta que o gravador é 

importante elemento de comunicação para identificar além das palavras, como as pausas de 

reflexão e de dúvida, a entonação da voz nas expressões de surpresa, entusiasmo e crítica, por 

exemplo.  

Uma impressora, papel e cartucho foram utilizados para a impressão das entrevistas 

transcritas no sentido de permitir a leitura flutuante dos relatos coletados visando a 

impregnação dos significados expressos nas falas dos participantes e a análise das entrevistas. 

 

Procedimentos Éticos 

De acordo com as exigências éticas da pesquisa com seres humanos, este projeto foi 

submetido à Plataforma Brasil e ao Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP, com CAAE nº 

49488615.9.0000.5505 e aprovado com Parecer nº1.267.627/2015. Neste sentido, ainda, todos 

os participantes manifestaram sua concordância livre e esclarecida e assinaram o TCLE.  

Os procedimentos éticos foram garantidos a partir de carta convite, apresentação e 

esclarecimentos sobre a pesquisa e o TCLE. 
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Procedimento de coleta de dados 

Inicialmente o pesquisador realizou uma busca direta junto aos hospitais da cidade de 

São Paulo que contavam com pedagogos em atendimento educacional em classes 

hospitalares. Após manter contato direto ou telefônico com os responsáveis por cada 

instituição, obteve-se os endereços eletrônicos dos pedagogos. Uma carta convite foi 

encaminhada aos respectivos endereços eletrônicos contendo o objetivo do estudo e 

esclarecimentos em relação à coleta de dados por meio de entrevista. Com o retorno à carta 

convite, a entrevista foi agendada individualmente com cada participante e após todas as 

dúvidas terem sido esclarecidas, o pedagogo que concordou com os termos e a forma de 

participação na pesquisa, assinou o TCLE.  

As entrevistas foram agendadas e realizadas nos locais de trabalho dos pedagogos, de 

acordo com a disponibilidade de espaço, buscando uma sala que possibilitasse o diálogo com 

pouca interferência externa de ruídos, garantindo a privacidade e a qualidade da gravação 

durante o momento da entrevista. Todos os participantes autorizaram a gravação em áudio. 

As entrevistas tiveram duração média de 60 minutos e foram gravadas e transcritas 

literalmente.  

 

Procedimento de análise de dados 

Para este estudo foi utilizado a análise de conteúdo na modalidade temática. A análise 

de conteúdo permite descobrir o que está por trás dos conteúdos manifestos, indo além das 

aparências do que está sendo comunicado.  A análise de conteúdo agrega um conjunto de 

técnicas e também as separa segundo as características dos conteúdos, como a análise de 

avaliação ou análise representacional, a análise de expressão, a análise de enunciação e a 
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análise temática (MINAYO, DESLANDES e GOMES, 2010). A modalidade análise temática 

foi utilizada neste estudo e, como o próprio nome indica, o tema é o juízo central, que pode 

ser representado através de uma palavra, uma frase ou um resumo.  

As falas das entrevistas foram transcritas na íntegra e organizadas em texto corrido 

para cada participante. Seguiu-se a metodologia de Minayo (2010) para a análise de conteúdo, 

num processo que incluiu três etapas.  

Numa primeira etapa, foi realizada a leitura do material buscando de um lado, ter uma 

visão de conjunto e, de outro, apreender suas particularidades. Numa segunda etapa realizou-

se então uma exploração do material onde foi feita a análise propriamente dita, sendo de 

fundamental importância ser capaz de ir além das falas e dos fatos, caminhando na direção do 

que estava explícito para o que era implícito. Na etapa final, foi elaborada uma síntese 

interpretativa articulando os objetivos do estudo, a base teórica adotada e os dados empíricos. 

A partir da leitura e releitura das falas com a finalidade da impregnação dos sentidos 

presentes nos textos, definiu-se os núcleos direcionadores da análise e os dados foram 

inseridos em um quadro sinóptico construído para a organização das Unidades de Contexto 

(UC) e Unidades de Registro (UR) que possibilitaram a categorização e subcategorização dos 

conteúdos expressos. 

A unidade de registro é a menor parte do conteúdo e pode incluir a palavra, o tema, o 

personagem e/ou o item, por exemplo. Segundo Moraes (1999), a unidade de contexto é a 

parte mais ampla do conteúdo, ou seja, o contexto do qual faz parte a mensagem que será 

analisada. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após a leitura, releitura e a busca de significados do material coletado com as 

entrevistas, os dados foram categorizados e organizados em quadro sinópticos com os núcleos 

direcionadores, as Categorias e Subcategorias originadas da análise das falas dos 

entrevistados. 

Sobre a ética desta pesquisa, destaca-se que a identidade dos participantes foi 

preservada, e os mesmo foram identificados como entrevistados (E) seguido de numeral em 

sequência (E1, E2, E3 ... até E8). As falas foram analisadas a partir de dois Núcleos 

Direcionadores: 

 Formação do pedagogo para atuar em classe, brinquedoteca e leito hospitalares. 

 Sugestões para o aprimoramento das práticas pedagógicas na classe hospitalar, 

brinquedoteca e leito hospitalar. 

 

Quadro 1. Apresenta as categorias e subcategorias do primeiro núcleo direcionador 

Formação do pedagogo para atuar em classe, brinquedoteca e leito hospitalares 
(UNIFESP, 2016). 

 
CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

 

1 – Preparo para atuar na classe 

hospitalar, leito e brinquedoteca 

 

 

1a. Formação inicial e continuada 

1b - Sensibilidade do profissional para atuar contexto hospitalar 

1c. Conhecimento do estado de saúde dos estudante/paciente 

1d. Ética no contexto hospitalar 

 

2- Contexto da Atuação 

2a. Trabalho em equipe 

2b. O ambiente de trabalho  

2c. Experiência profissional  

 

 

3 - Papel do Pedagogo no contexto 

hospitalar 

 

3a. Atribuições do Pedagogo hospitalar 

3b.Competências e habilidades 

3c. Inclusão da criança e do adolescente  

 

4 – Desafios da Pedagogia Hospitalar 

 

4a. Percepções dos desafios 

4b. Direito a Continuidade de escolarização em contexto hospitalar 

4c. Humanização no cuidado 

 

 

5 – Infraestrutura dos ambientes 

educacionais hospitalares  

 

5a. Recursos materiais  

5b. Brinquedoteca como setor de humanização 

5c – Infraestrutura acadêmica 

5d. Participação da Família 
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Do primeiro núcleo direcionador emergiu cinco categorias e 19 subcategorias. 

A primeira categoria que emergiu foi o Preparo do pedagogo para atuar na classe 

hospitalar, leito e brinquedoteca com quatro subcategorias. As falas dos participantes que 

retratam a percepção em relação a esta categoria estão apresentadas a seguir. 

 

1a - Formação inicial e continuada.  

  
Se observarmos que a pedagogia hospitalar deve atuar como uma extensão 

da escola, o pedagogo em si, deve estar preparado para qualquer situação, 

isto é, na própria escola ele tem que estar apto para contornar quaisquer 

dificuldades físicos e/ou emocionais de seus alunos. (E1-UR12) 

 

[...] Existem várias e várias situações que o pedagogo vai se deparar e não é 

preparado para elas. Por isso, nos cursos de pedagogia deveria haver a 

ampliação dos conteúdos ligados às deficiências físicas e mentais, saúde da 

criança, sem falar do estágio obrigatório em hospitais. (E1-UR13) 

 

[...] eu tenho duas faculdades né? tenho uma na área da saúde e outra na da 

educação... isso ajuda bastante! (E4 – UR65) 

   

Entendi o que significa está paixão que os professores sempre falam. 

Olha...não preciso ser professor para sustentar minha família...sou 

funcionário público, militar, visto a camisa da polícia, mas a pedagogia 

agora é uma das minhas paixões, principalmente a pedagogia hospitalar. 

(E8 – UR34 – tabela 2) 

 

 Cruz (2014), salienta que o docente precisa conhecer as patologias mais frequentes no 

hospital, principalmente aquelas que acometem seus estudantes, ter noções terapêuticas que 

fazem parte da rotina na enfermaria, as formas de tratamento, medicação usada e sua 

influência no indivíduo. Além disso, deve conhecer as condições de saúde de seus estudantes, 

suas potencialidades e possibilidades e colaborar para que os estudantes/pacientes 

compreendam a hospitalização. O docente deve “ouvir as histórias de vida dos alunos, para 

poder compreendê-los melhor e ajudá-los a superar e ressignificar sua internação e sua 

doença” (p. 27). 
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 Cruz (2014) fala também sobre o perfil profissional, 

Nem todos os profissionais da educação têm perfil para trabalhar no hospital 

e alguns terminam por desistir da tarefa, situação decorrente também da falta 

de um treinamento consistente que prepare os profissionais para atuarem no 

contexto hospitalar; proporcione conhecimento das especificidades que ele 

encontrará ao ingressar no hospital; esclareça a rotina que será vivenciada, a 

dinâmica de funcionamento e outros fatores significativos para a atuação 

docente. Além de um treinamento inicial, também é necessário capacitação 

contínua, pois o hospital é um ambiente inusitado e heterodoxo, que recebe 

pacientes diferentes a cada dia e traz mudanças no trabalho dos professores 

(CRUZ, 2014, p. 31). 

 

 Em relação à Formação Continuada 

 [...] o profissional pedagogo deve manter-se atualizado, pois os adoecidos 

que irá atender estão emocionalmente enfraquecidos...e requerem um 

cuidado diferenciado. (E1- UR5) 

 

Os conhecimentos sobre saúde são importantes para a boa formação desse 

profissional. (E2 – UR43) 

 

[...] acho que seria necessário mesmo um curso de aperfeiçoamento... eu 

acho que também ... também depende do interesse do profissional de sempre 

tá buscando... procurando. Hoje eh... acho que seria necessário mesmo um 

curso para melhor preparar o pedagogo. (E6-UR125) 

 

Mas quando os assuntos entraram para área de psicologia, e os projetos que 

tínhamos que participar, os estágios, e me foi oferecida a possibilidade de ir 

para hospital, aconteceu a mesma coisa: achei que não iria gostar, mas foi o 

contrário. Estou como disse, encantado. (E8 – UR35 – tab 2) 

 

 

Os entrevistados relataram que o currículo da Pedagogia não é suficiente para sua 

atuação em hospitais, e as experiências necessárias para esta atuação, dependem de 

investimentos educacionais por parte do próprio profissional. Em outras situações, pode 

ocorrer de o pedagogo ou professor hospitalar ter a oportunidade de participar de programas 

de educação continuada, oferecida por parceria entre as secretarias de educação e hospitais. 

No Brasil, ainda não existe curso específico de Pedagogia Hospitalar em nível de 

graduação. O que existe são experiência pontuais de algumas Instituições de Ensino Superior 

que oferecem componentes curriculares relacionados à temática da ação pedagógica em 
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espaços não regulares, sendo o contexto hospitalar um destes espaços. Em nível de graduação 

os cursos de Educação Especial é que têm contemplado a especificidade das classes 

hospitalares. A formação para a Pedagogia Hospitalar ocorre em nível de pós-graduação, 

geralmente em cursos de especialização.  

 Uma das experiências encontradas na literatura foi descrita por Loss (2015) que relata 

sobre o componente curricular “Fundamentos da Pedagogia Hospitalar” oferecido e 

desenvolvido no curso de Pedagogia da Universidade Federal da Fronteira do Sul (UFFS), e 

define que a Pedagogia Hospitalar é “um processo alternativo de educação, pois, levanta 

parâmetros para o atendimento de necessidades especiais transitórias do educando, em 

ambiente hospitalar e/ou domiciliar” (p. 33067). 

 Sendo a Pedagogia Hospitalar um processo alternativo para continuidade de 

escolarização de estudantes/pacientes e/ou com necessidades transitórias, Zombini, et al. 

(2012) ressaltam que a 

construção da prática pedagógica para atuação em ambiente hospitalar deve, 

assim, transpor as barreiras da educação tradicional e da visão 

compartimentada e reducionista, promovendo o aperfeiçoamento humano 

como um todo, contribuindo assim para o desenvolvimento infantil e 

ampliando sua experiência de vida. É a partir do despertar da valorização de 

si própria, da liberação de seus potenciais, que a criança encontrará 

condições de viver com saúde, superando os momentos de tensão que a 

hospitalização impõe (p.80). 
 

 

 Rodrigues (2012), nos inspira ao questionamento sobre o fato de que, o que se tem 

observado, é uma visão fragmentada em relação as teorias pedagógicas, razão pela qual os 

profissionais de educação, o que inclui o pedagogo, demonstram na prática, dificuldade em 

justificar suas ações pedagógicas, e nesse sentido é fato que “forma-se o professor muito mais 

falando do metier do ensino do que oportunizando a vivência da prática pedagógica” (p.13).  
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1b - Sensibilidade do profissional para atuar contexto hospitalar. 

 
Tenho uma palavra para começar a descrever o dia a dia com essas 

crianças... Esperança. [...] procuro dar a elas (crianças e adolescentes 

internados), além do conteúdo programático das suas escolas, a esperança e 

a alegria. (E1-UR17) 

 

Quando falo lazer, quero dizer sobre o lúdico [...], utilizando das diversas 

formas de brincadeiras para ensinar, aliviando também a pressão 

emocional que o adoecido sofre por estar em um ambiente hostil aos seus 

olhos. (E1-UR16) 

 

As vezes a gente fala nossa ...isso não está certo! Por que que não está 

certo? néh? A gente se colocar no olhar daquela família, daquela criança e 

isso eu acho importante ... esse olhar humanizado e essa questão de 

prejulgar... acrescentando até que quando a criança chega pra nós, a gente 

geralmente faz uma ... uma pesquisa de campo... para entender aqueles 

problemas que estão vindo junto com ela”.(E4- UR83); 

 

a Gabriela do hospital, não posso ajudar muito, ela é menina, mais quieta, o 

quadro dela é gravíssimo, então não me aproximei muito, mas o 

Gabriel...nossa...se eu pudesse adotaria ele...estou nessa faze, estudando 

mais e dando assistência ao Matheus. (E8 – UR41 – tab2) 

 

 Em se tratando de sensibilidades, não se espera formar ou tornar um profissional 

sensível, mas sim, que a pessoa existente nesse profissional, tenha sensibilidade, quando em 

ações que envolvem as relações humanas em diferentes circunstâncias. Nesse sentido, a 

Resolução nº 2 de 1º de julho de 2015 no Artigo 7º, aborda a questão das habilidades e 

competências que devem ser desenvolvidas  

“O (a) egresso (a) da formação inicial e continuada deverá possuir um 

repertório de informações e habilidades composto pela pluralidade de 

conhecimentos teóricos e práticos, resultado do projeto pedagógico e do 

percurso formativo vivenciado, cuja consolidação virá do seu exercício 

profissional, fundamentado em princípios de interdisciplinaridade, 

contextualização, democratização, pertinência e relevância social, ética e 

sensibilidade afetiva e estática (p.7).”  

 

 

 Cada pessoa, independente de formação acadêmica, possui sensibilidades e modos de 

ver o outro e o mundo de forma muito particular, carregado de influencias de seu meio 

sociocultural, e obviamente, considerando a obviedade de que qualquer espaço que não seja a 

própria escola, é portanto, diferente dela. Fica evidente que a atuação do professor 
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hospitalar é muito diferente da atuação de um professor da escola regular. E para que o 

profissional de educação tenha “visão ampliada” para dedicar atenção ao estudante/paciente 

respeitando suas peculiaridades e necessidades, não será unicamente a formação em 

Pedagogia e/ou licenciaturas que garantirá o desenvolvimento da “sensibilidade” necessária à 

atuação neste contexto. 

O pedagogo ou professor, precisa saber ouvir, mais do que falar na maioria dos casos. 

Freire (1996, p. 135), enfatiza que “escutar é obviamente algo que vai mais além da 

possibilidade auditiva de cada um. Escutar, no sentido aqui discutido, significa a 

disponibilidade permanente por parte do sujeito que escuta para a abertura à fala do outro, ao 

gesto do outro, às diferenças do outro”.  

O pedagogo ou professores hospitalares deve, conforme verificado nas entrevistas, 

transpor as paredes da sala de aula regular e levar para o contexto hospitalar atividades que, 

mesmo relevantes para continuidade de escolarização, motivem e alegrem todos os atores 

envolvidos. 

 

1c - “Conhecimento do estado de saúde das crianças que recebem atendimento 

pedagógico hospitalar”, cujas falas estão ilustradas a seguir: 

 

Existe aqueles que precisam constantemente do cilindro de oxigênio e, às 

vezes, não podem locomover-se muito, dessa feita... ficam mais... isolados. 

Trabalho com todos de maneira que essa criança que está um pouco mais 

distante seja incluída, isto é, usando de brincadeiras integro todos em um 

mesmo conjunto. (E1-UR18) 

 

Conhecer a linguagem técnica e ter conhecimento sobre as diversas 

patologias. (E2 - UR45) 

 

[...] eu comecei pesquisar sobre essa síndrome tive... maiores informações. 

Algumas dúvidas e alguns questionamentos consegui conversar com o 

médico responsável da UTI só que assim, eu acabei correndo atrás eu 

mesma.(E6-UR138) 
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UR39 - ... desde que conheci o garoto, comecei a trocar mensagens com ele 

pelo WhatsApp...Olha só...ele é tetraplégico e se comunica com 

celular...escreve só com a boca....(E8 – UR39 – tab 2) 

 

 

 Acredita-se que uma das características do ser humano, é a sua curiosidade. Cada 

indivíduo necessita do conhecimento de si, para poder conhecer o outro. São curiosidades que 

permitem que os indivíduos aprendam sobre a vida e tudo o que os cerca. A curiosidade, de 

todo modo, precisa ser guiada pelo bom senso. Como referido por Paulo Freire (1996) “o meu 

bom senso não me diz o que é, mas deixa claro que há algo que precisa ser sabido” (p.70). 

 A permanência em ambientes hospitalares, em atuação profissional ou para tratamento 

de saúde, permite que as pessoas sintam e/ou percebam que a vida toma outro sentido. 

Obviamente os sentidos para a vida se constituem considerando aspectos da cultura em que 

cada indivíduo está inserido e das inter-relações estabelecidas entre seus grupos: família, 

escola, comunidade, religião, entro outros. 

 Assim, conforme estabelece a Lei 6.514 de 22/12/1977,compete ao sistema 

educacional e serviços de saúde, oferecerem assessoramento permanente ao professor, bem 

como inseri-lo na equipe de saúde que coordena o projeto terapêutico individual. O professor 

deve ter acesso aos prontuários dos usuários das ações e serviços de saúde sob atendimento 

pedagógico, seja para obter informações, seja para prestá-las do ponto de vista de sua 

intervenção e avaliação educacional. 

 

1d - “Ética no contexto hospitalar”.  

“Respeitar o direito de privacidade das informações prestadas pelo próprio 

cliente e da equipe de funcionários do hospital [...] levar em consideração a 

confiança que o cliente deposita nas pessoas com quem se relaciona”. (E2- 

UR46); 
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[...] acima de tudo essa questão eh...burocrática... como posso te falar.. 

muitas vezes a pessoa não tá nem aí ... comenta sobre os casos...você fala 

meu Deus do céu, o que é isso!!! (E6- UR128); 

 

[...] ele me pede para ir atrás da outra professora...risos...mas não posso 

fazer isso....(E8 – UR38a – tab2) 

 

 As questões de ética e respeito no ambiente de trabalho não é um conceito novo, e 

tampouco um conceito acabado. Rodrigues (2012) argumenta que, 

A construção de uma nova atitude ética, pedagógica, a escolha de ser um 

professor ou ser alguém que faz às vezes de professor, os fazeres, os dizeres, 

as contradições e os compromissos profissionais, uma maior mobilização do 

pensamento crítico, sinalizam as oportunidades de refletir sobre as práticas 

docentes, do que fazem e por que fazem o trabalho do ensino (p.14). 

 

 Nesse sentido, respeitar o próximo, os mais velhos em idade, crianças são 

comportamentos éticos individualizados, que ao mesmo tempo, regulam as formas de agir de 

cada pessoa no contexto da vida social. No contexto hospitalar, significa respeitar as 

individualidades de todos os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem em classe 

hospitalar ou fora dela, as individualidades dos profissionais de saúde, e principalmente dos 

que compõe a equipe multidisciplinar no atendimento dos alunos pacientes. Ao se respeitar as 

individualidades, o trabalho em equipe certamente será de qualidade. 

  A segunda categoria foi “Contexto da Atuação” contendo três subcategoria. Nesta 

categoria, surgiram falas que nos remete as discussões sobre: o trabalho em equipe, o 

ambiente de trabalho no contexto hospitalar e a experiência profissional adquirida nesta 

atuação, em complementação a formação inicial e continuada. 

 

2a – “Trabalho em equipe”. 

Nossa equipe, além de pedagogos, temos psicólogos e assistentes sociais, 

todos formando uma parceria para o atendimento dessas crianças e 

adolescentes em situação de adoecimento e impossibilitados de frequentar a 

escola regular. (E1 – UR27) 

 

[...] eu acho que ... se você não sabe trabalhar em equipe, você também não 

consegue trabalhar! Eu sinto isso de algumas professoras, porque vem com 
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um olhar de escola... e a gente não... aqui não é escola ...aqui é um 

hospital!. (E4-UR74) 

 

“Eu acho ... eu acho importante o trabalho em equipe, tanto que aqui a 

médica, por exemplo, ela faz reuniões! É.. toda segunda feira com a junta 

médica... então ela fala dos pacientes,. do que... né... de cada um, do seu 

estado... do seu tratamento... do que ela (médica) de repente pode tá 

ajudando na área dela... né e na nossa área?” (E3 – UR11) 

 

a médica pergunta () como que ... o fulaninho tá? néh? muitas vezes pra 

gente ele se comporta de um outro jeito aqui dentro as vezes é uma criança 

que fala que sorri que brinca que faz.... .. a maior parte do tempo eles estão 

com a gente então aqui é que a gente descobre a gente fala olha é uma 

criança que está se sentindo inferiorizada á com medo então a gente leva 

informações que não chegam no médico porque esse médico vai passa ele 

olha 5, 10 minutos...(E4-UR92) 

 

 A importância do trabalho em equipe tem sido discutida em várias áreas do 

conhecimento. Zombini (2012), afirma que ninguém aprende sozinho e orienta que, 

a organização de grupos de discussão de problemas do dia a dia hospitalar, 

com a participação de profissionais da equipe de saúde e dos usuários; 

criação de ouvidorias visando dar voz ao usuário para reivindicação de 

melhorias do serviço e garantir os seus direitos; estimulo ás equipes de saúde 

para informar sobre os vários aspectos da enfermidade, do tratamento ao 

prognóstico; reforço à família e aos acompanhantes para que possam 

participar ativamente na recuperação do paciente; prolongamento do horário 

de visita; direito de acompanhamento familiar de doentes idosos e crianças; 

incentivo ao lazer, por meio de brinquedotecas e da presença de contadores 

de histórias; e terapia por meio da música, artistas, palhaços e animais. Tais 

ações têm o propósito de amenizar os efeitos negativos-físicos, emocionais e 

sociais – da internação e garantir o respeito e a cidadania dos indivíduos. 

(p.72). 

 

 Estas iniciativas são importantes quando pensamos sobre os sentimentos que se 

manifestam nos pacientes em situação de internação, em especial quando se trata de pacientes 

com diagnósticos crônicos e graves, tais como: sentimentos negativos em relação a si e em 

relação ao hospital, angústias, tristezas, lembranças de perdas de entes queridos, e o medo da 

morte. 

 O trabalho em equipe também pode estar relacionado com ações de recreação em 

ambientes hospitalares, desenvolvidos pelas equipes de saúde, educação e voluntários. 
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 Zombini (2012) ressalta os hospitais que atendem crianças e adolescentes em situação 

de internação, contam com diversas atividades. Além das atividades humanizadoras, outros 

esforços vêm sendo empreendidos para a criação de ambientes destinados ao atendimento 

pedagógico-educacional, que permitam a continuidade do desenvolvimento cognitivo e 

educacional dos estudantes/pacientes durante o período de hospitalização. Nesse sentido, 

destaca-se a classe hospitalar. 

 Os cenários de atuação permitiram conhecer o papel do pedagogo e sua importância 

como membro de equipe interdisciplinar. Há que se distinguir que existem projetos, propostas 

e atividades desenvolvidas nos hospitais, extremamente importantes, mas que não 

necessariamente atendem aos objetivos da Pedagogia Hospitalar, que é o de garantir a 

continuidade de escolarização de crianças e adolescentes em situação de internação. Neste 

sentido, entende-se que cabe ao pedagogo a tarefa de “fazer a ponte” entre a escola regular e o 

estudante/paciente. 

  

 2b - “Ambiente de trabalho no contexto hospitalar”. 

o ambiente já favorece ... é sair de dentro de um quarto pra uma sala que 

tem brinquedo, que tem jogos, que tem uma professora. Imagina tem uma 

professora ali pra me atender, pra de repente me dar uma aula particular 

néh?... ...pras mães também ... porque tem mães que ficam junto com eles 

por meses néh...(E3 – UR95) 

 

aqui onde você tá especificamente no 2º andar a nossa ... a gente.. aqui os 

médicos são .. . urologia e nefrologia aqui são os (casos) mais crônicos... 

aqui tem a diálise, hemodiálise ... alguns estão na fila pro transplante néh.. 

aqui é doença crônica ......e no 3º é cirurgia e... e... é... hematologia! Então, 

a gente tem muitas crianças com anemia falciforme e cirurgias no geral 

néh? até ... reparações ...  cirurgias plásticas, também são feitas né? É um 

setor mais de cirurgia e de hematologia. (E3-UR96) 

 

... existe uma brinquedoteca mas ela raramente é usada para as crianças... 

porque as crianças ficam correndo pelo corredor por dentro do hospital e 

raramente ficam dentro da brinquedoteca... da área ali onde tem brinquedos 

(E5 – UR100) 
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 O hospital, não é dos ambientes de trabalho mais agradáveis para qualquer ser 

humano. Se para os profissionais de saúde o ambiente de trabalho influencia suas emoções, 

positiva e negativamente, pode-se imaginar o que este ambiente significa para crianças e 

adolescentes internados e seus acompanhantes.  

De acordo com Dahdah (2013), o hospital 

[...] é uma invenção moderna que ao longo do tempo sofreu e sofre muitas 

transformações. No entanto, mesmo com as mudanças no caráter e objetivos 

da instituição hospitalar, esse espaço permaneceu com característica de 

disciplinador (a disciplina dos corpos, comportamentos e pensamentos) e 

caritativo [...] para que essa disciplinarização se efetive, o doente é 

“infantilizado”, tornando-o submisso e melhor controlado, e a organização 

dos cuidados é feita através da racionalização de serviços, da organização do 

espaço, do controle dos comportamentos e das restrições das atividades (p. 

400). 

 

 Ressalta-se, a partir da citação de Dahdah, a importância dos profissionais de educação 

em contexto hospitalar, principalmente do pedagogo, tendo em vista que está preparado para 

distanciar o aluno paciente desse processo “infantilizador” decorrente da internação. O 

pedagogo e professores, deverão desenvolver atividades que ultrapassem as limitações 

advindas dessa hospitalização, favorecendo momentos de prazer, alegria e construção de 

saberes repletos de sentidos para cada um dos alunos pacientes. 

  

2c - “Experiência profissional em contexto hospitalar”. 

“atuo como autônomo; constitui empresa (ONG) para ajudar crianças com 

dificuldades, atuo com crianças soro positivas e não parei mais.” (E2- 

UR31); 

 

“E no caso da classe hospitalar [...] a gente no caso, tem que fazer um 

projeto... e levar esse projeto até uma diretoria de ensino. Então aí você tem 

que se envolver mais mesmo nessa área”... (E3 - UR62); 

 

“sempre dei aula pra classe especial, não sou professora de classe 

regular...então tô dezoito anos atuando com crianças de classe especial, 

então vim já da...do lar escola São Francisco AACD e depois eu vim pra 

cá...(E4 – UR66) 
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[...] formada há mais de 2 anos... comecei como voluntária em 

brinquedoteca, e quando me formei recebi o convite para montar a classes 

hospitalares no hospital municipal de Barueri. Aqui...pertencia ao grupo 

“Contagie com Amor”, onde as atividades lúdicas com o uso de fantasias 

para alegrar as crianças no leito e crianças na brinquedoteca. (E7 – 

UR168). 

 

[...] sou policial militar, advogado e pedagogo. Depois do curso de 

pedagogia, e da possibilidade de conhecer a classe hospitalar durante os 

estágios obrigatórios, me encantei com as propostas e com o que pude 

observar nos hospitais que tive contato. (E8 – UR33 – tab2) 

 

Em termos de experiência profissional, Freire (1991, p. 58) afirmar que “Ninguém 

nasce educador ou marcado para ser educador. A gente se faz educador, a gente se forma, 

como educador, permanentemente, na prática e na reflexão da prática."  

 O pedagogo do contexto hospitalar pode ser contratado diretamente pelo hospital, 

quando este não tem convênio estabelecido com as diretorias e secretarias de educação; ou, no 

caso dos hospitais públicos, municipais e estaduais, o pedagogo é encaminhado para o 

hospital conforme espaço e número de crianças e adolescentes que estejam internados e 

devidamente matriculados nas redes de ensino. Caso a criança ou adolescente não tenha 

vínculo com a escola regular, caberá ao pedagogo juntamente com a família e equipe 

multidisciplinar dar providencias para que o vínculo com a escola se estabeleça. 

 Porém, deve-se considerar que,  

“a permanência da criança no hospital não deve representar o rompimento de 

seu vínculo com a escola e a perda do direito à escolarização. As classes 

hospitalares garantem às crianças e adolescentes hospitalizados a 

oportunidade de continuarem a vivenciar as experiências pedagógicas. Além 

da garantia do contato com o saber, que estimula o processo cognitivo e de 

desenvolvimento, elas implicam a continuidade das relações interpessoais. 

(ZOMBINI et al, 2012, p. 73). 

 

  

 A terceira categoria que emergiu neste primeiro núcleo direcionador foi o “Papel do 

Pedagogo no contexto hospitalar”.  
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Nesta categoria foi possível analisar as atribuições do pedagogo hospitalar, as 

competências e habilidades necessárias ou desenvolvidas no decorrer do exercício 

profissional, a ética no contexto hospitalar, os conhecimentos adquiridos destes profissionais 

sobre o ECA, LBD e humanização, foram revelados durante as entrevistas. 

  

 3a - “Atribuições do pedagogo hospitalar”, destacando-se aspectos relacionados à 

necessidade do vínculo com a escola regular e a necessidade da organização e atualização do 

prontuário pedagógico. Algumas falas retrata esta subcategoria:  

Só o fato de dar continuidade ao aprendizado escolar da criança já é o 

ponto principal do contexto da pedagogia hospitalar. Outros pontos estão 

relacionados a diminuir ao máximo os efeitos negativos do impacto da 

doença e do ambiente do hospital. (E1-UR23) 

 

Devido minha formação na área da pedagogia, somada às técnicas da 

enfermagem, o cuidar do indivíduo para mim é fundamental como recurso 

para desviar o cliente do foco problema - a doença.(E2 – UR35) 

 

[...] as atividades lúdicas elaboradas e promovidas pelo pedagogo são de 

extrema importância para amenizar, reestabelecer e reintegrar o cliente ao 

meio em que vive. (E2 –UR38) 

 

[...] consiste em oferecer atendimento escolar às crianças e adolescentes em 

hospitais, quando pelo motivo de uma internação, são impedidas de 

frequentar classes regulares... Com o intuito de que não haja interrupção 

nos processos de aprendizagem, portanto é um auxílio prestado aos 

enfermos que estão em processo de alfabetização. (E2-UR49) 

 

Organização de conteúdos diferenciados, procurando atender as 

necessidades de cada indivíduo dentro do espaço hospitalar, seja em leito 

ou em classes. Buscando sempre adequar as atividades propostas a cada 

tipo de cliente, respeitando sempre suas limitações e gravidade da doença. 

(E2 – UR50) 

 

 

 A atuação profissional do pedagogo ou professor em contexto hospitalar, deve, 

portanto, considerar quais são as suas atribuições neste contexto, para que se possa 

compreender quais as experiências são desejadas. Silva et al (2015, p. 49), esclarece que, 

A proposta do pedagogo hospitalar é de dar continuidade à escolarização e 

proporcionar à criança internada a oportunidade de continuar seus estudos, 

sem que haja assim, prejuízo ao ano letivo ou até mesmo seja a causa de uma 
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evasão escolar. Esta nova prática vem ajudando a amenizar o sofrimento 

dessas crianças, que de certa forma sofre transtornos emocionais, como: 

raiva, angústia, medo, solidão, insegurança, incapacidade, etc. 

 

 O pedagogo ou professor hospitalar está preparado para construir saberes a partir da 

troca de experiências com seus próprios alunos. 

 O curso de pedagogia prepara o profissional para que, além das propostas elaboradas e 

divididas nos componentes curriculares, crie condições para que cada sujeito se perceba no 

mundo e construa seus próprios saberes.  Durante as entrevistas, esse posicionamento fica 

evidente, observando que as atribuições do pedagogo hospitalar estão relacionadas a função e 

responsabilidade ligada a profissão no contexto hospitalar, 

 Segundo Loss (2015), “o pedagogo hospitalar tem a função de primar pelos seus 

deveres de educar. Entendemos que a Educação é um processo dinâmico, histórico e de 

transformação, abrangendo as dimensões: social, cultural,, política, econômica e ética” 

(p.33067). 

 Acreditamos que as atribuições de um pedagogo que atua em contexto hospitalar, 

diferem na prática e o contexto, mas no que diz respeito as suas atribuições de profissão, deve 

estar ciente de que, apesar de os conteúdos serem os mesmos: de acordo a série/ano em que a 

criança e adolescente estão matriculados, as formas de abordagem e as estratégias são 

diferentes. Além do compromisso em atender as expectativas dispostas nos relatos dos nossos 

entrevistados na subcategoria abaixo. 

 Em relação à necessidade do vínculo do pedagogo com a escola regular, têm-se as 

seguintes reflexões: 

[...] quando a escola se mostra presente é muito bom! Mas não é sempre que 

a gente tem esse respaldo da escola ... a gente às vezes tem que ficar atrás. 

(E3-UR89) 

 

Se tivesse uma parceria da escola com o hospital ia ajudar bastante o 

desenvolvimento da criança porque a criança não deve parar o... ah::: o 

desenvolvimento cognitivo dela, ela sempre tem que tá em andamento, 

sempre aperfeiçoando....o que me... entristece é que as famílias ... elas não 
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participam disso então elas ali com as crianças dentro do hospital ... pra 

elas o que.. o que é mais importantes pra elas é cuidar da doença da criança 

e não do que.. pensar, estudar... (  ). (E5-UR118) 

 

“se estão matriculadas na escola regular eu não sei ... Outra questão ... eu 

não sei qual a série dessas crianças, eu não sei ... eu não sei porque ? ... a 

gente aqui dentro da  classe hospitalar, a gente não tem um diário neh? em 

que a gente consiga colocar a falta não tem como neh! Está presente todos 

os dias, mas não tem assim nota neh... com média neh...” (E6- UR138); 

 

“ eu tenho HTPC, que são reuniões semanais neh!... é pra tratar de assuntos 

pertinentes a escola e (...) os alunos que  estudam naquela escola [...] em 

relação a festas ... ao  conselho de classe... mas, nada em relação a classe 

hospitalar”... (E6- UR140); 

 

...então a escola simplesmente ela tá vinculada! Para isso a gente tem uma 

coordenadora da educação especial, que tenha atendido bastante! Então 

assim ...eu tenho acesso a ela por e-mail, por telefone ... então eu consigo 

conversar com ela tal...então, esse acesso à coordenadora (da) educação 

especial eu tenho! Ela é.. ela é da diretoria de ensino ...ela não é da escola 

...Eu acho que  já deveria ser da escola, porque  a criança também tá 

vinculada de fato àquela escola e isso já não é ... então é como se fosse ... 

‘pra inglês ver’. (E6-UR143) 

 

 

 

 No documento do Ministério da Educação – Secretaria de Educação Especial: 

Estratégias e orientações (BRASIL, 2002, p. 19), está claro que, “Compete às Secretarias 

Estaduais e Municipais de Educação, e do Distrito Federal, o acompanhamento das classes 

hospitalares e do atendimento pedagógico domiciliar. O acompanhamento deve considerar o 

cumprimento da legislação educacional, a execução da proposta pedagógica, o processo de 

melhoria da qualidade dos serviços prestados...” 

 Ter acesso e conhecer a história do estudante/paciente por meio dos  prontuário 

pedagógico torna-se uma necessidade: 

(...) uma pessoa que... não tem essa preocupação não tem como trabalhar 

aqui! Como aconteceu anteriormente aqui ...há seis anos aqui e aí ... como 

que funcionaria isso... então acho interessante isso ser uma regra já 

estabelecida! A gente ter esse acesso! Olha.. cheguei agora as treze horas e 

olha ... hoje ela não se sentiu bem... hoje precisou ser medicada com tal e.. e 

tal medicamento. Antes de começar a atuar mesmo, ...é saber qual é o 

histórico o que que essa criança têm neh? porque que ela esta internada 

então... qual é...  a gravidade mesmo que envolve isso! Pro meu trabalho.. 

pra eu conseguir desenvolver meu trabalho melhor neh? pra 

conseguir...(E6-UR139) 
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Estão matriculadas na escola regular eu não sei em qual! Outra questão 

...eu não sei qual a série dessas crianças, eu não sei eu não sei ...porque. a 

gente aqui dentro da classe hospitalar ,a gente não tem um diário neh!...em 

que a gente consiga colocar a falta não tem como neh! Está presente todos 

os dias, mas não tem assim nota ... com média neh! Eu tô fazendo tudo por 

conta mesmo... então assim... eu não tenho assim ...olha tá matriculado no 

quarto ano ou quinto ano. Aqui, sou professora do primeiro ao quinto ano 

(E6-UR140) 

 

 Possuímos toda uma estrutura acadêmica com registro das crianças, ficha 

de avaliação, planejamento, livro de registro de ocorrências, livro de leitos, 

carta de doação, pesquisa de satisfação da brinquedoteca – junto aos pais – 

autorização de imagem, plano de atividades mensais, e outros...(E7 – 

UR173). 

 

 Prontuário pedagógico é o local que as escolas de modo geral guardam documentos 

dos estudantes, e também outras informações que são registradas e precisam estar à 

disposição de gestores de ensino. No contexto hospitalar o prontuário ganha outra relevância. 

Silva, Cardoso e Santos (2011), esclarecem que em períodos longos de internação, após uma 

semana é estabelecida uma parceria com a escola do estudante/paciente, na qual o professor 

da escola regular auxilia a família e o pedagogo do hospital na continuidade dos estudos. 

Todos os procedimentos realizados no hospital são registrados no prontuário – como, por 

exemplo, as atividades realizadas, avaliações e as visitas do pedagogo hospitalar à escola – de 

forma que todos da equipe interdisciplinar possam acompanhar o desenvolvimento integral do 

paciente. 

  

 3b - “Competências e Habilidades”. 

 

 [...]Daí, o papel fundamental do pedagogo, enquanto ser humano, intervir, 

promover [...] a interação do cliente com o meio, com a família e o próprio 

quadro de funcionários do setor hospitalar. (E2-UR60) 

 

“então... porque quando a gente fala de competências e habilidades 

necessárias eu acho que... é.. ... ele precisa ... de um verdadeiro saber 

interdisciplinar neh!” (E4 – UR21); 
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[...] então... porque quando a gente fala de competências e habilidades 

necessárias eu acho que... e.. é.. ... ele precisa é um.. de um verdadeiro 

saber interdisciplinar neh! (E6-UR129) 

 

Hoje o que muito estimula são as atividades direcionadas e os 

planejamentos de curto prazo, diferenciados para crianças no leito e 

crianças na brinquedoteca. Tem um cronograma de trabalho que precisa 

“casar” com a rotina do hospital, e ser especializado tendo em vista que os 

pacientes crônicos onde, em sua maioria, o aproveitamento não é 

visualizado através dos estímulos, mas o profissional sabe que está 

lá....(choro). (E7 – UR169); 

 

O planejamento é mensal, visa crianças de idades variadas e também de 

estados de saúde variados... deve ser constantemente adaptável, ou seja, 

diariamente, levando-se em conta que imprevistos acontecem, e uma criança 

pode não estar mais lá no dia seguinte... Deve-se também respeitar o grau 

de aprendizado de cada criança, os saberes que traz consigo, e 

principalmente o estado de sensibilidade emocional e carência, ocasionado 

pela enfermidade...  (E7 – UR175) 

 

 A formação em pedagogia ou licenciaturas, oferece aos pedagogos e professores, a 

competência e habilidade para adaptar atividades pedagógicas em contexto hospitalar, uma 

vez que o currículo de pedagogia contempla componentes curriculares da Educação Especial, 

que trata entre outros temas, da adaptação de estratégias e recursos didáticos para o 

atendimento de pessoas com necessidades educacionais especiais, o que favorecerá à estes, 

criatividade para adaptação de recursos e materiais em contexto hospitalar. 

 Sobre as competência e habilidades dos profissionais de educação que atuam em 

contexto hospitalar, devem reunir saberes que permitam a construção de planejamento 

adequado ao contexto, criar estratégias e adaptar todos os recursos para trabalhar os conteúdos 

que são propostos pela escola regular com ludicidade. A construção do conhecimento a partir 

do lúdico, requer o pedagogo ou professor hospitalar, perfil, olhar e atitudes muito 

diferenciadas. O lúdico não significa apenas brincar para aprender e ensinar, é um recurso que 

permite construir saberes e avaliar os resultados. Obviamente, nenhum professor sozinho será 

capaz de atender todas as necessidades individuais dos seus alunos. Mas, segundo Freire 

(1996), 
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O fato de me perceber no mundo, com o mundo e com os outros me põe 

numa posição em face do mundo que não é de quem nada tem a ver com ele. 

Afinal minha presença no mundo não é de quem a ele se adapta, mas a de 

quem nele se insere. Está é a posição de quem luta para não ser apenas 

objeto, mas sujeito também da história. (FREIRE, 1996, p.60) 

 

 

 Trabalhar com o lúdico, é possibilitar que as crianças e adolescentes se percebam no 

mundo, ultrapassem os limites impostos pela hospitalização a partir da imaginação, das 

músicas, das históricas, dos contos, da poesia, dos jogos e das brincadeiras que este recurso 

permite. O pedagogo e professor hospitalar, com este recurso, podem mantê-los ativos, fortes 

diante da doença, o que pode interferir no quadro de saúde dos estudantes/pacientes 

positivamente. Rubio (2012), colabora com a afirmação de que o pedagogo e professor 

hospitalar, 

Deverá elaborar projetos que integrem a aprendizagem, de maneira 

específica para as crianças hospitalizadas adaptando-as a padrões que fogem 

da educação formal, resgatando-as ao contexto educacional. O pedagogo 

hospitalar no atendimento pedagógico deve ter seus olhos voltados para o 

todo, objetivando o aperfeiçoamento humano, construindo uma nova 

consciência em que a sensação, o sentimento, a integração e a razão cultural 

valorizem o indivíduo. O professor media o contato do aluno doente com as 

outras crianças e isto contribui para o seu desenvolvimento social. Tal fato 

contribui para seu melhor ajustamento hospitalar e mais rápida recuperação 

(p.10). 

 

 No processo formativo inicial do pedagogo não há aprofundamento de estudos para 

atuação profissional em contexto hospitalar, e sim, orientações e experiências para atuação em 

diferentes contextos, porém atividades lúdicas, são tratadas no processo formativo do 

pedagogo na perspectiva da Educação Infantil e Séries iniciais. Desde modo, não será 

obstáculo ao pedagogo, adaptar atividades lúdicas à serem trabalhadas no contexto hospitalar. 

 

 3c - “inclusão da criança e do adolescente”. 

  

[...] existe uma exclusão ... um negar desse conhecimento educacional de 

fato pra crianças que estão  hospitalizadas. E assim, no caso dos meus 
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alunos vou ser bem específica porque não é o caso como a gente eh... como 

eu vi muito até hoje de crianças que são hospitalizadas ... seja por um mês, 

dois meses ...dependendo da situação três, seis meses ou um ano ...que ficam 

fora da escola! No meu caso... são crianças que nunca tiveram acesso a 

escola e não terão acesso a escola ...não tem ...não conhecem ...foi negado 

até o dia de hoje os saberes necessários dento de uma escola! Então ... eu 

trabalho com... eu tô tentando.. eu tô tentando neh! trazer esses 

conhecimentos ... deixar eles terem acesso a isso! (E6-UR153) 

 

[...] jamais poderia imaginar a pedagogia nesse ramo....nesse outro 

contexto tão importante...e que pode trazer tantas coisas boas para as 

crianças e adolescentes. (E8 – UR35 – tab 2) 

 

[...] falando com ele, me comoveu muito e sei que preciso fazer algo 

enquanto ele estiver por lá para ajudá-lo...ele é tetraplégico, por acidente, 

gosta de estudar...e é bem exigente...(E8 – UR37 – tab2) 

 

 O tema inclusão e exclusão é bastante delicado, e durante as entrevistas ambos os 

conceitos estiveram presentes nas falas. Atentou-se para as percepções que pedagogos e 

professores hospitalares têm sobre eles a partir da experiência prática. Na vida em sociedade, 

são inúmeras as discussões sobre inclusão e exclusão por questões: étnicas, religiosas, sociais, 

econômicas, políticas e de classe social e acessibilidade, nunca em contexto hospitalar. No 

que diz respeito ao atendimento escolar em classes hospitalares, o Ministério da Educação – 

Secretaria de Educação Especial (BRASIL, 2002), orienta que, 

Na impossibilidade de frequência à escola, durante o período sob tratamento 

de saúde ou de assistência psicossocial, as pessoas necessitam de formas 

alternativas de organização e oferta de ensino de modo a cumprir com os 

direitos à educação e à saúde, tal como definidos na Lei e demandados pelo 

direito à vida em sociedade. Esta atenção também diz respeito ao paradigma 

de inclusão e contribui para com a humanização da assistência hospitalar 

(p.11). 

 

 A educação no contexto hospitalar não exclui nenhuma criança ou adolescente 

internados. Ao contrário, se oferecem atividades que garantam a continuidade de 

escolarização, e ao mesmo tempo as aproximem, as incluam. Talvez, o que se pode referir em 

termos de exclusão de crianças e adolescentes neste contexto, diga respeito aos não tem 

acesso ao direito por falta de informação tanto da família quanto da escola, do contrário há 

somente inclusão. 
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  Como quarta categoria emergiu os Desafios da Pedagogia Hospitalar. 

 

 4a -  “percepções dos desafios a serem enfrentados”. 

 

Um dos papeis que considero fundamental na pedagogia hospitalar é o de 

transformar o ambiente hospitalar em um ambiente mais agradável. (E2-

UR48) 

 

O grande...desafio hoje realmente e pra uma pedagogia com princípios 

(metas) e avaliação.. avaliações por mais que sejam diferenciadas da 

pedagogia escolar, mas que sejam próprias ... então uma pedagogia 

hospitalar acho que esse é o maior desafio hoje. (E6-UR141) 

 

Em relação a legislação, de fato ela está ai, ampara, mas na prática 

acredito que ainda falta muita coisa. Eu sou do direito e não sabia nada 

sobre estas questões de Pedagogia hospitalar... foi a pedagogia que me 

aproximou desse tema e legislação. (E8 – UR40 – tab2) 

 

UR40a - mas julgo eu que ainda precisamos de políticas públicas para que a 

pedagogia ganhe seu espaço nesse universo da educação de crianças e 

adolescentes internados. (E8 – UR40a – tab2) 

 

 Segundo Collet (2011), são inúmeras as dificuldades enfrentadas, quando se fala em 

escolarização da criança com doença crônica. Dentre elas temos a falta de informação na 

escola sobre a doença, a indiferença por parte dos hospitais com a situação acadêmica dos 

seus pacientes, a falta de comunicação entre escola e hospital, o desleixo das direções 

escolares que não se empenham em melhorar a integração do seu aluno doente, a dificuldade 

de professoras em como trabalhar com o aluno que está ou esteve hospitalizado, a impotência 

da criança diante de tantos obstáculos, enfim, a falta de compromisso de gestores com o 

desenvolvimento e implementação de políticas públicas efetivas que garantam o direito de 

continuidade do processo de escolarização de crianças e adolescentes hospitalizados. 

 São muitos os desafios a serem enfrentados pela percepção dos pedagogos que atuam 

em contexto hospitalar, e os esforços para a legitimação da Pedagogia Hospitalar vem 

ganhando força.  Não são dificuldades que se restringem a falta de aproximação entre os 
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setores de saúde e educação, mas também, da falta de informações à sociedade sobre a 

importância em se garantir a continuidade de escolarização de crianças e adolescentes em 

situação de internação. Apesar dos desafios, e o fato de que a área da saúde também se 

encontra à margem de tais informações, temos em Collet (2011) que, 

Pensar no acompanhamento escolar dessas crianças constitui-se em algo 

desafiador, uma vez que envolve a colaboração direta de dois setores 

extremamente fragilizados no Brasil: Saúde e Educação. No entanto, torna-

se viável quando profissionais de diferentes áreas conseguem fazer da 

intersetorialidade uma ferramenta no seu cotidiano de trabalho a fim de 

visualizar a criança integralmente, e detectar as possibilidades de atuação das 

partes envolvidas nesse processo, a saber: gestores públicos, hospital, família 

e escola (p.388). 

 

 Por iniciativa própria, instituições de Ensino Superior investem na oferta de curso em 

diferentes modalidades para formação de profissionais para atuar em Pedagogia Hospitalar; 

outras a partir de oferta de estágios; há situações em que estudantes se voluntariam nos 

projetos construídos por ONGs para atendimento de escolares em situação de internação. 

Apesar dos estudos já realizados, a Pedagogia Hospitalar se mantém apoiada na legislação da 

Educação Especial.  

 Zombini, et al. (2012) destaca que  

percebe-se um despreparo tanto por parte dos profissionais da saúde quanto 

por parte dos profissionais da educação para o desenvolvimento de ações que 

devem ser complementares. Também há dificuldade para o estabelecimento 

de relações interpessoais que poderiam favorecer as condutas ante as 

crianças e os jovens hospitalizados. (p.74) 

 

 

 Diante das considerações de Collet (2011) e Zombini (2012), temos que ressaltar que 

há grandes esforços para melhoria no atendimento de escolares pacientes, para aproximação 

de equipes pedagógicas e de saúde para qualidade no atendimento das crianças e adolescentes 

tanto nos aspectos de saúde quando de educação. A Pedagogia Hospitalar é um tema ainda 

pouco discutido no mundo acadêmico tendo início no século XXI, mas o atendimento em 
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classe hospitalar não é recente e tudo que tem feito desde sua origem, contribuem em muito 

para estudos e pesquisas que trazem os caminhos para se melhorar e ampliar este atendimento. 

 

 4b - “Direito a Continuidade de escolarização em contexto hospitalar”, 

constando as seguintes falas: 

  

“[...] a legislação...consiste em oferecer atendimento escolar às crianças e 

adolescentes em hospitais, quando pelo motivo de uma internação, são 

impedidas de frequentar classes regulares. Com o intuito de que não haja 

interrupção nos processos de aprendizagem, portanto é um auxílio prestado 

aos enfermos que estão em processo de alfabetização”. ( E2- UR49); 

 

...contempla porque se você for procurar você vai esmiuçar essa legislação 

você vai achar um bracinho ali na LDB que fala um pouquinho ....então é... 

é muito bacana isso néh? (E4-UR97) 

 
nas leis que... que a gente vê por aí na área da pedagogia está dizendo isso 

independente de como a criança é (está) ela tem direito a educação. (E5-

UR108) 

 

“porque não é só garantir a educação, mas como que a gente garante essa 

educação??...porque hoje a gente consegue em ambientes hospitalares e 

atendimento domiciliar também”. ( E4- UR77); 

 

[...] mas minha maior sugestão aqui, é que precisamos divulgar mais, 

pesquisar mais, sensibilizando a sociedade e os profissionais de educação 

para que olhem para a pedagogia hospitalar com muito carinho...para 

ajudar os que já estão lá, as vezes pouco preparados, mas estão lá....e quem 

sabe esse direito alcance mais e mais criança e adolescentes do Brasil que 

precisam estudar e não podem ir para escola. (E8 – UR42 – tab 2) 

 

 O hospital não é o único ambiente que difere da escola regular, mas que necessita dar 

atendimento escolar para crianças e adolescentes internados por curtos ou longos períodos, 

por doenças crônicas ou tratamentos prolongados por enfermidades diversas. 

 De acordo com Cruz et al (2014),  

A classe hospitalar garante à criança, ao adolescente e ao jovem a 

continuação do processo de educação escolarizada e estimula a sua 

permanência após a alta. Essa atitude minimiza o risco de um possível 
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fracasso escolar gerado pelo excesso de faltas, o que pode ocasionar perdas 

significativas para a vida acadêmica dos sujeitos e, até mesmo, dificultar a 

recuperação de sua saúde. Ela é, ainda, um auxílio significativo na redução 

do tempo de internação e do estresse causado pela doença, pelo local onde 

está inserido e pelo tratamento recebido, além de manter o vínculo do 

paciente com o mundo externo, atendendo às suas necessidades intelectuais 

(p. 31). 
 

 Todos os profissionais de educação que atuam em espaços formais e não-formais de 

educação, principalmente os que atuam em contexto hospitalar, sabem que há legislação que 

assegura o direito de continuidade de educação de crianças e adolescentes em situação de 

internação, e que não se trata de um ambiente em que a reprodução de rotinas da escola 

regular é possível. A garantia deste direito é também, uma responsabilidade social que conta 

com o empenho, não só de pedagogos e professores, mas fundamentalmente, da família e da 

escola. 

 A escolarização hospitalizada é um direito de crianças e adolescentes em situação de 

internação. O número de instituições hospitalares que oferecem este atendimento ainda não é 

suficiente, mas durante as entrevistas verificou-se que na maioria dos casos os esforços para o 

cumprimento da lei existem. Cruz et al (2014, p. 28), “O hospital tem se configurado como 

um ambiente propício à assistência educacional. Embora pareça um local improvável e 

inusitado para o processo de ensino-aprendizagem, ele tem se mostrado um campo fértil e 

cheio de possibilidades para que a educação aconteça”.  

 É preciso que o pedagogo e/ou professores que atuam em contexto hospitalar tenham 

perfil adequado para atuação neste contexto. O perfil adequado possibilitará o trabalho 

diferenciado, ao mesmo tempo em que favorecerá e/ou contribuirá no processo de 

recuperação do aluno paciente. Não é por se tratar de um direito, que o que se oferece em 

termos dessa escolarização não deva ser bem observado. 
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 4c - “Humanização no cuidado”. 

 “humanização é... que nem no hospital que eu trabalho eles falam isso mas 

eles não têm a prática neh!... é assim “alguns ainda falam e outros não 

querem nem saber”... ...tem muita relação a humanização com a parte da 

pedagogia dentro do hospital, porque você está lidando com crianças e... a 

humanização eh... também é um direito neh!” (E5-UR110) 

 

“eles trabalham com os funcionários em como respeitar as leis do...  

cidadão dentro do hospital, dos familiares e dos pacientes em como eles 

devem ser tratados [...] com a pedagogia isto não é visto pra mim como 

humanização lá dentro... eles dizem que sim que tem pessoas capacitadas 

pra isso lá... mas eu não vejo acontecer de fato.” (E5-UR113) 

 

“trabalho dentro de uma UTI humanizada neh! Eu trabalho junto com 

enfermeiros,técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, médicos 

residentes...que também acabam “fazendo mensal”, um mês entra um, outro 

mês já é outro. Aí ... enfim pra rodarem o hospital todo neh... com seus 

estágios. E tem a equipe da limpeza também que tá ali. São muito 

agradáveis tanto comigo quanto com as crianças, acho que a composição é 

essa mesmo!!!.” (E4-UR148) 

 

“às vezes a gente fala...nossa isso não está certo! E Por que que não está 

certo? A gente se colocar no olhar daquela família, daquela criança e isso 

eu acho importante ... esse olhar humanizado e essa questão de prejulgar... 

acrescentando até que quando a criança chega pra nós a gente geralmente 

faz uma ... uma investigação do caso, explorando aqueles problemas que 

estão vindo junto com ela”. (E4- UR83); 

 

 

 A humanização é um conceito importante em todas as áreas, setores, instituições em 

que as relações humanas se estabelecem. No contexto hospitalar, é preciso que se esclareça as 

razões para que o atendimento da criança e do adolescente internados seja humanizado, tendo 

em vista que no passado a situação dos internados era bastante complicada. Há certamente um 

“novo olhar” sobre a atenção à saúde desde a implantação da Política Nacional de 

Humanização em Saúde em 2003, mas até esta data, e não significa que as discussões tenham 

sido encerradas acerca desta política, temos em Zombini et al. (2012, p. 73) que, “Durante 

décadas, crianças e adolescentes hospitalizados eram tratados como sujeitos sem direitos e 

necessidades, inclusive sem direito à educação, e, na maioria das vezes, afastados da escola e 

do ensino nos períodos de internação ou de impossibilidade física de frequência à escola”. 
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Está definido na Política Nacional de Humanização (BRASIL, 2013) que, “Humanizar se 

traduz, então, como inclusão das diferenças nos processos de gestão e de cuidado. Tais 

mudanças são construídas não por uma pessoa ou grupo isolado, mas de forma coletiva e 

compartilhada. Incluir para estimular a produção de novos modos de cuidar e novas formas 

de organizar o trabalho” (p.4). 

 Cabe esclarecer como ocorrem as atividades no atendimento pedagógico, e como 

normalmente são distribuídas, em respeito às necessidades individuais dos alunos pacientes. 

Para tal, Simões et al (2016, p.229), esclarece que, 

Para as crianças com idade abaixo de 6 anos são proporcionadas basicamente 

atividades lúdicas, que acontecem na brinquedoteca hospitalar da 

quimioterapia infantil e na sala de recreação na pediatria, com atividades 

menos direcionadas. A brinquedoteca faz parte do setor de humanização do 

hospital sob a responsabilidade de um funcionário da instituição que 

desenvolve a função de brinquedista. As ações da brinquedoteca são 

integradas às da escola hospitalar, garantindo aos infantes da Educação 

Infantil um espaço para o desenvolvimento de suas potencialidades. 

 

 Brinquedista, é um profissional especializado em brinquedo: suas funções, as relações 

possíveis com os processos de ensino e aprendizagem das crianças e adolescentes, 

principalmente em contexto hospitalar. É o profissional que orienta que brinquedos não 

apenas divertem as crianças e adolescentes, mas que podem e devem ser utilizados para fins 

de desenvolvimento social e cognitivo. É também o profissional que ajuda e promove oficinas 

de capacitação de pedagogos e professores. 

 Sendo Costa, Micaely e Carvalho (2016, p. 68) “O Brinquedista é o técnico detentor 

do conhecimento sobre o brincar como atividade preferencial da criança que auxilia no seu 

desenvolvimento psíquico, físico e social. Este Profissional que trabalha, facilitando a 

mediação criança/brinquedo, surgiu da necessidade da presença de pessoas qualificadas para 

atuarem na Brinquedoteca” 
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A quinta categoria que emergiu no primeiro núcleo direcionador  Infraestrutura dos 

ambientes educacionais hospitalares.  

 

5a - “Recursos Materiais”, com as seguintes falas:  

Aqui no hospital temos duas salas de brinquedoteca, a primeira fica no 5º 

andar e a segunda fica no 6º andar (E7 – UR164); 

 

Como recurso material temos: 1 mesa de estudos com 3 cadeiras com 

rodinhas; 2 armários de duas portas; 1 TV HD LED LDC; 1 mesa octogonal 

com 8 cadeiras; 4 pufs com formato de dados coloridos; livros infantis 

diversos, revistas e gibis; 1 vídeo game Vbox; 1 rinoceronte de plástico, do 

tipo baú, porta brinquedos, brinquedos diversos dirigidos a várias idades; 1 

suporte de parede contendo álcool gel (E7 – UR165) 

 

Agora vamos falar do 6º andar. Neste andar funcionam as UTIs, unidade de 

tratamento intensivo, semi intensivo e outra brinquedoteca. A brinquedoteca 

possui 1 mesa de reunião com 4 cadeiras, 1 armário de madeira com 2 

portas, 1 cantinho de leitura com 2 prateleiras coloridas com vários livros e 

revistas, 1 cantinho do brinquedo, 1 prateleira com vários carrinhos, 1 

caixa de papelão tamanho grande contendo jogos diversos, de tabuleiro, de 

dominó, dama, etc. têm também 1 aparelho de som, 1 TV HD LED LCD, 

lousa, quadro de avisos, castelo de entrar tamanho pequeno, e as paredes 

totalmente decoradas com motivos infantis. Depois te mostro tudo na visita 

técnica que você pode agendar (E7 – UR167); 

 

 

 A partir das entrevistas, chegou-se a compreensão de que os hospitais que atendem 

crianças  e adolescentes internados, e que oferecem espaços para sua escolarização, buscam 

atender o que a legislação orienta que deve-se,  

 “Providenciar em parceria com os serviços de saúde e de assistência social, 

mobiliário e/ou equipamentos adaptados de acordo com as necessidades do 

educando, como: cama especial, cadeira e mesa adaptadas, cadeira de rodas, 

eliminação de barreiras para favorecer o acesso a outros ambientes da casa e 

ao espaço externo, etc”. (BRASIL, 2002, p.17) 

 

 Fica subentendido que a aquisição de outros materiais como: livros infantis e 

infantojuvenis, jogos e aparelhos eletrônicos que possibilitem o acesso a informações e 

brincadeiras, também fazem parte desta ação. Esteves (2014) deve haver informação da  
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existência de sinalização clara e acessível; a criação de áreas diferenciadas 

de jogo, descanso e tratamentos; a implementação de regras que permitam o 

controlo, pela família, das rotinas, atividades e a organização do seu próprio 

espaço, são exemplos de algumas destas medidas. Não implicando, 

necessariamente, custos elevados, estas medidas poderão assegurar uma 

significativa mudança da experiência de internamento pela criança e sua 

família (ESTEVES, 2014, p. 701). 
 

 Outras sugestões são encontradas na literatura como: a utilização de batas e jalecos 

coloridos ou com motivos infantis; decoração infantil no ambiente ou, ainda, o acesso livre da 

criança, a objetos adequados aos seus gostos, interesses e nível e desenvolvimento.  

 Os recursos materiais existentes na brinquedoteca, devem, portanto, atender às 

necessidade de lazer e escolarização de criança e adolescentes em período de internação, de 

modo que seu familiares também possam desfrutar de alguns momentos de descontração 

durante o acompanhamento. 

 

  5b - “Brinquedoteca como setor de humanização”. 

Sobre as crianças, as que têm condições físicas se dirigem até a 

brinquedoteca e lá, através de um ambiente saudável, lúdico e alegre, que 

reportam à sua vida cotidiana fora do hospital, trazem à memória situações 

de aprendizagem e lazer que tentam reviver. Esta prática contribui para o 

resultado favorável do tratamento e do restabelecimento da saúde das 

crianças. (E7 – UR174) 

 

 

eu vejo que as crianças ficam muito tempo dentro do hospital..., inclusive 

teve uma que... pediu que eu desse um papel ...  algumas coisas pra ela 

rabiscar, desenho pra pintar e... e eu fiquei pensando nisso que ali ... 

deveria mesmo ter alguma coisa que desenvolvesse essas crianças enquanto 

elas estão ali dentro do hospital. (E5-UR99) 

 
 

Uma das minhas ajudantes ... ela trabalha há 6 meses na brinquedoteca, e 

sempre gostou de ajudar pessoas que estão precisando de um pouco de 

atenção e alegria num lugar de momentos difíceis de suas vidas.... ela 

trabalhou 1 ano em uma creche, onde dava dinâmicas e cuidava da higiene 

dos bebês. Quando veio para o hospital, recebeu a promoção para o Setor 

de Humanização, onde trabalha com parentes de pacientes 

hospitalizados...(E7 – UR176) 
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 A brinquedoteca como setor de humanização, é o local do hospital em que é possível 

o distanciamento temporário de uma rotina estressante para todos: crianças e adolescentes 

internados e seus acompanhantes legais, e ao mesmo tempo, local que alivia a pressão 

emocional de profissionais da educação e da saúde. Esteves (2014, p. 699) salienta a 

importância da humanização hospitalar e dá ênfase à reflexão e sugestão de medidas em 

relação à “melhoria dos cuidados ao paciente pediátrico; melhoria dos processos de 

comunicação interpessoal entre os diferentes agentes hospitalares; melhoria das condições de 

trabalho dos profissionais de saúde, e da melhoria da qualidade da “atmosfera” hospitalar”. 

 São muitos os argumentos que justificam a afirmação de que a brinquedoteca se 

configura como o setor de humanização. Neste ambiente o atendimento pode ser individual e 

coletivo, mas a atenção individualizada que os estudantes/pacientes necessitam, é facilitada 

neste ambiente, e são momentos em que as crianças e adolescentes percebem que há alguém 

para ouvi-los, para dar atenção, o que colabora muito para a recuperação do quadro de saúde 

dos mesmos. 

 

 5c -  “infraestrutura acadêmica”.  

Quando recebo uma criança ou adolescente, ele já passou pela triagem 

médica e já tem em seu prontuário informações sobre sua doença, 

medicamentos que está tomando, dieta, enfim, todas as informações médicas 

que vou precisar para trabalhar com ele. Por isso, estou sempre em contato 

com a equipe médica para saber qual a evolução do quadro de saúde da 

criança (E1-UR20) 

 
[...] seria interessante ter tudo documentado [...]acho interessante isso ser 

uma regra sabe já... já estabelecida! A gente ter esse acesso sabe... a gente 

poder chegar e ter as informações registradas. Exemplo, agora as treze 

horas e olha ... hoje ela não se sentiu bem, hoje precisou ser medicada com 

tal e..tal medicamente! E antes de começar a atuar de fato... é saber qual é o 

histórico, o que que essa criança tem neh! Porque que ela esta internada 

qual é... essa gravidade, que envolve isso pro meu trabalho... é eu conseguir 

desenvolver meu trabalho melhor neh! (E6 – UR21) 

 

Possuímos toda uma estrutura acadêmica com registro das crianças, ficha 

de avaliação, planejamento, livro de registro de ocorrências, livro de leitos, 
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carta de doação, pesquisa de satisfação da brinquedoteca – junto aos pais – 

autorização de imagem, plano de atividades mensais, e outros...(E7 – 

UR30); 

 

 Infraestrutura acadêmica foi o termo utilizado pelos participantes da pesquisa no 

sentido de explicar a necessidade que o pedagogo hospitalar têm de documentar todas as 

informações relacionadas aos estudante/pacientes, como: registro de matrícula na escola 

regular, histórico escolar quando a escola de origem disponibiliza para o hospital, atividades, 

avaliações e registro da rotina com o aluno paciente, mesmo porque, de acordo com 

informações obtidas durante as entrevistas, esta documentação ajudaria a equipe de saúde com 

informações sobre o comportamento do aluno paciente durante sua permanência na classe 

hospitalar ou mesmo no leito. Assim está orientado em (BRASIL, 2002, p. 18 -19), “O 

professor deve ter o acesso aos prontuários dos usuários das ações e serviços de saúde sob 

atendimento pedagógico, seja para obter informações, seja para prestá-las do ponto de vista de 

sua intervenção e avaliação educacional”. 

 Conforme descrito em Brasil (2002), os ambientes devem ser projetados com o 

propósito de favorecer o desenvolvimento e a construção do conhecimento para crianças, 

jovens e adultos, no âmbito da educação básica. Uma sala para desenvolvimento das 

atividades pedagógicas com mobiliário adequado e uma bancada com pia são exigências 

mínimas. Instalações sanitárias próprias, completas, suficientes e adaptadas são altamente 

recomendáveis e espaço ao ar livre adequado para atividades físicas e ludo-pedagógicas. Nas 

classes hospitalares, sempre que possível, devem estar disponibilizados recursos audiovisuais, 

como computador em rede, televisão, videocassete, máquina fotográfica, filmadora, videokê, 

antena parabólica digital e aparelho de som com CD e k7, bem como telefone, com chamada a 

ramal e linha externa. Tais recursos se fazem essenciais tanto ao planejamento, 

desenvolvimento e avaliação do trabalho pedagógico, quanto para o contato efetivo da classe 
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hospitalar, seja com a escola de origem do educando, seja com o sistema de ensino 

responsável por prover e garantir seu acesso escolar. Da mesma forma, a disponibilidade 

desses recursos propiciarão as condições mínimas para que o educando mantenha contato com 

colegas e professores de sua escola, quando for o caso (p. 15-16). 

 

5d - Como quarta subcategoria emergiu a “Participação da Família”.  

 
[...]pela experiência que a gente tem aqui ... a K. é que  tá a mais tempo 

aqui... e a gente vê... quando tem incentivo da mãe, pois a mãe é que tá mais 

em contato néh!... a gente fala os pais, mas é a mãe mesmo que geralmente 

tá mais ali presente, e quando tem incentivo, quando tem uma cobrança... 

quando essa mãe tá ali, bem presente... a gente sente outra evolução da 

criança. (E3-UR89) 

 

“a família percebe... aqui a classe hospitalar dá apoio muito grande pra 

família. Muitas vezes eles vêm buscar nossa ajuda no sentido de...”olha não 

estou entendendo”... e a gente fala, então vamos lá conversar com o 

médico... a gente guia ele até essa situação... a gente tá percebendo a mãe 

aflita... então a gente fala com a psicóloga... porque tem pessoas muito 

carentes... às vezes eles não sabem como chegar, como fazer uma 

pergunta”. ( E4- UR93); 

 

[...] nosso trabalho na maioria dos casos é terapêutico, trabalhamos o aqui 

e o agora e se contamos com o apoio, o retorno e a satisfação dos pais e das 

próprias crianças, já temos um resultado. (E7 – UR170) 

 

 Os pais estão presentes constantemente durante todas as atividades. 

Necessitamos de sua ajuda e cooperação porque isto contribui para o 

relaxamento deles e melhora muito a auto estima, desviando um pouco o 

foco da doença do seu filho. (E7 – UR172). 

 

 

 A família, independente de como é constituída, é extremamente importante para 

criança e adolescente que se encontra em situação de internação. Em situações de internação, 

todos sofrem. Por outro lado, tomou-se conhecimento de casos em que crianças são 

abandonadas por seus responsáveis após diagnóstico, momentos em que a atenção ao paciente 

acolhido deve ser cuidadoso. Na Política Nacional de Humanização, está que 

Acolher é reconhecer o que o outro traz como legítima e singular 

necessidade de saúde. O acolhimento deve comparecer e sustentar a relação 

entre equipes/serviços e usuários/ populações. Como valor das práticas de 
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saúde, o acolhimento é construído de forma coletiva, a partir da análise dos 

processos de trabalho e tem como objetivo a construção de relações de 

confiança, compromisso e vínculo entre as equipes/serviços, 

trabalhador/equipes e usuário com sua rede socioafetiva (p. 7 – 8) 
 

 O pedagogo ou professor hospitalar precisa estar atento a estas situações de família, e 

algumas vezes, buscar caminhos para contribuir na minimização do sofrimento de todos, 

sabendo ouvir, e propondo atividades em brinquedoteca, em leito, e que tragam conformo, 

não apenas centrar-se nos conteúdos que precisam ser trabalhados no contexto hospitalar. 

 Toda pessoa em situação de doença e internação desenvolve emoções muito 

negativas sobre a situação vivida. As crianças que são abandonadas no hospital é um fato, e 

precisa ser investigado. 

Dahdah (2013) aponta a necessidade de se fazer adaptações no ambiente hospitalar, 

principalmente para o atendimento de crianças e adolescentes internados, e que precisam, 

também de atenção pedagógica. De acordo com a autora, há “uma mobilização dos 

profissionais de saúde sob as diretrizes de humanização da assistência, a facilitação do 

acesso de familiares ao cuidado de seus parentes no ambiente hospitalar, entendendo que a 

permanência da família como colaboradora facilita o processo de recuperação da saúde 

para o estudante/paciente internado” (p. 400).  

O núcleo direcionar Formação do pedagogo para atuar em classe, leito e brinquedoteca 

hospitalares, mostrou a percepção dos pedagogos em relação aos aspectos relevantes que 

envolvem o atendimento educacional hospital. Dando continuidade, apresenta-se a seguir o 

segundo núcleo direcionador que analisou as “Sugestões para o aprimoramento das 

práticas pedagógicas na classe hospitalar, leito e brinquedoteca”, do qual emergiu duas 

categorias e oito subcategorias. 
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Quadro 2 - Categorias e subcategorias a partir do segundo núcleo direcionador “Sugestões 

para o aprimoramento das práticas pedagógicas na classe hospitalar, leito e 

brinquedoteca” (UNIFESP, 2016). 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

 

1 – Formação pedagógica específica na Saúde 

 

1a.  Estágio em cenários hospitalares 

1b. Ampliação de olhares  

1c. Integralidade no cuidado  

1d. Ênfase na educação em saúde  

 

2 – Processos ensino e aprendizagem em contexto 

hospitalar 

 

2a.  Recursos didáticos  

2b. Recursos avaliativos  

2c. Humanização do ambiente  

2d. Planejamento educacional 

 

A primeira categoria do segundo núcleo direcionados  foi a “Formação pedagógica 

específica na saúde”, e dela emergiu quatro subcategorias.  

 

1a - “Estágio em cenários hospitalares”, e as seguintes falas: 

 

“Não havendo algo específico relacionado a Pedagogia Hospitalar, 

acredito, ao menos, que o estágio deveria ser obrigatório também em 

ambiente hospitalar”. (E1 – UR2) 

 

“...efeitos negativos do impacto da doença e do ambiente do hospital. 

Ninguém gosta de ficar internado. É uma quebra total de sua rotina com a 

família, amigos, escola... entender este processo é essencial”. ( E1- UR24); 

 

“Durante os estágios, percebi que o entrosamento da equipe hospitalar é 

dificultada por parte da equipe médica.” (E2-UR54) 

 

[...] mas quando os assuntos entraram para área de psicologia, e os projetos 

que tínhamos que participar, os estágios, e me foi oferecida a possibilidade 

de ir para hospital, aconteceu a mesma coisa: achei que não iria gostar, 

mas foi o contrário. Estou como disse, encantado. (E8 – UR35) 

 

 Os profissionais de educação que atuam em hospitais, ou que pretendem atuar neste 

contexto devem estar cientes de que as crianças e adolescentes que se encontram internadas, 

necessitam de atenção diferenciada, assim o pedagogo deve estar preparado para garantir a 

continuidade de escolarização respeitando todas as condições de saúde dos 

estudantes/pacientes.  
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 Nos cursos de pedagogia, o estágio é uma etapa do processo formativo obrigatória. No 

capítulo V, da Resolução nº 1 de julho de 2015, que trata da formação inicial para o exercício 

do magistério, está orientado  no Artigo 13§ 1º item II que deve haver “quatrocentas horas 

dedicadas ao estágio supervisionado, na área de formação e atuação na educação básica, 

contemplando também outras áreas específicas, se for o caso, conforme o projeto de curso da 

instituição” (p.11). Neste sentido, toma-se aqui como uma sugestão de pedagogos para que a 

oferta de estágio em contexto hospitalar passe a ser uma obrigatoriedade, o que até o 

momento, depende das propostas e projetos pedagógicos de cada cursos e das Instituições de 

Ensino Superior. 

  

 1b - “Ampliação de olhares” 

“O pedagogo hospitalar vai transpor essa parede e revelar para essas 

crianças e adolescentes que não são piores e nem melhores que as outras, 

mas que são iguais a qualquer outra pessoa, estimulando assim, autoestima 

dessas crianças”.  (E1 – UR6); 

 

“...efeitos negativos do impacto da doença e do ambiente do hospital. 

Ninguém gosta de ficar internado. É uma quebra total de sua rotina com a 

família, amigos, escola”...( E1- UR24); 

 

“trabalhar em equipe... desenvolver um olhar multidisciplinar... Conhecer a 

linguagem técnica... Respeitar o direito de privacidade”. (E2 – UR8). 

 

[...] se precisa conhecer de que forma as crianças Autistas recebem 

educação no hospital, porque as famílias.....a coisa é complicada viu....(E8 – 

UR43) 

 

 Toda criança e adolescente internados enfrentam situações delicadas, com a ruptura de 

suas relações pessoais e de atividades quer na residência, na escola ou na comunidade durante 

sua permanência em hospitais para tratamento de saúde/doença. Vale ressaltar que toda 

pessoa em situação de internação demonstra fragilidades, medos em relação a situação de 

doença vivida, em intensidades diferentes, com procedimentos invasivos e dolorosos. Tratam-

se de emoções que atingem também seus acompanhantes. De acordo com Dahdah (2013),  
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O familiar acompanhante do doente na hospitalização muitas vezes 

apresenta-se fragilizado na sua totalidade, situação decorrente dos longos 

períodos sem revezamento com outros familiares nesse papel. Por 

conseguinte, ele é, em geral, privado da possibilidade de desenvolver ações 

em prol de seu autocuidado e de compartilhar sentimentos de medo e de 

angústia em relação ao doente com os outros membros da família, 

principalmente nos casos em que esse se encontra em estado crítico de vida 

(DAHDAH, 2013, p. 400). 

 

   Não somente os profissionais de saúde devem estar preparados para lidar com tais 

situações; os profissionais da educação também precisam ter este olhar ampliado, e assim, 

devem procurar formas, estratégias pedagógicas que estimulem e alegrem as crianças e 

adolescentes durante os encontros para as atividades escolares e seus responsáveis. O “olhar 

ampliado” é discutido na literatura, e também, sugestão para aprimoramento das práticas dos 

profissionais de educação. 

  

 1c - “integralidade no cuidado” 

 
“quando a gente percebe um problema ... emocional ali no meio, a gente ... 

pode chamar a psicóloga pra conversar... e falar olha a mãe apresentou tal 

problema pra nós... ou quando a criança... quando a criança...falou alguma 

coisa que a gente percebeu que ali....ela também tá de repente ... o que tá 

deixando ela angustiada? ela não consegue fazer ou dizer néh! Até as coisas 

assim que a gente percebe ... até numa separação de pais. Ela já tá num 

ambiente de hospital ali... e as vezes ela não consegue fazer uma atividade 

com a gente... porque também tem alguma outra coisa ali, que não tá 

deixando ela tranquila. Então a gente tem esse respaldo das outras 

profissões para melhor entender o caso.” ( E3 - UR89); 

 

 “se você não conseguir conciliar a parte psicológica, então não vai 

adiantar...  então aí você não vai conseguir porque é o que a (K...) falou é ... 

é difícil eh... uma parte psicológica ..e às vezes é a morte de alguém!” (E3 – 

UR13); 

 

 

 A atenção à saúde da criança e do adolescente em situação de internação requer ações 

integradoras concomitante ao atendimento individualizado. No contexto da educação em 

saúde, tal ação é evidenciada quando Ferreira, et al. (2014) afirma que, 
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O objetivo da educação é o de oportunizar momentos de reflexões e ações 

capazes de possibilitar às pessoas um aprendizado consciente, sem a 

intenção de controlar suas vidas. A educação em saúde, vista neste contexto, 

pode ser compreendida no sentido de propiciar encontros entre profissionais 

e usuários do serviço de saúde. Essa relação face a face representa um modo 

de fomentar o diálogo e a troca de experiências ( p. 372).  

 

 As emoções sentidas pelas crianças e adolescentes internados são muitas, e tanto 

pedagogos como professores hospitalares necessitam desse “olhar” diferenciado, como já 

destacado neste trabalho durante analise das falar dos entrevistados. Oliveira, e Silvestro 

(2015) orienta que,  

Crianças e adolescentes estão suscetíveis a contrair doenças ou passar por 

processos de internação por diversas causas. Neste sentido não se pode 

desconsiderar os efeitos biopsicossociais, pois a criança/adolescente não 

pode ser vista pela sua “doença”, mas sim pelos diversos fatores envolvidos, 

pois mesmo acometidos pela doença e em processo de hospitalização, o 

desenvolvimento não cessa. As intercorrências geradas pela condição de 

saúde podem acarretar reflexos negativos no momento em que está sendo 

vivenciado, assim como futuramente (p.2). 
 

 A atenção integral durante o período de internação, requer envolvimento, participação 

de pedagogos, professores, família, equipe de saúde, escola, em busca de ações que 

minimizem os impactos negativos gerados pela internação, podendo minimizar as 

dificuldades de reintegração social, quando estes retornam para seus lares, escola e 

comunidade em que vivem. Entender o estudante/paciente como um ser bio-psico-sócio-

cultural, possibilita a integração dos profissionais e a otimização do tratamento. 

 Em Farago e Silva (2014) 

Sendo assim, embora muitas vivências sejam interrompidas pelo período de 

internação, como contato com os amigos, passeios com a família, vida 

escolar e, demais situações que lhe proporcionem a troca de experiências e a 

aquisição de novos conhecimentos, o trabalho do pedagogo pode contribuir 

para tornar a estadia do escolar hospitalizado menos penosa, além de 

possibilitar que ele permaneça em contato com elementos essenciais para a 

vida em sociedade, como a educação, fazendo com que ao regressar ao seu 

meio, possa retomar sua vida cotidiana sem maiores dificuldades 

(FARAGO e SILVA, 2014, p. 165). 
. 
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 O pedagogo e professores hospitalares são, portanto, também responsáveis em 

estabelecer esta “ponte” entre a criança, adolescente internados e a escola, em parceria com a 

equipe de saúde e família, contribuindo para que o retorno dos alunos pacientes à escola 

regular e ao convívio social seja menos doloroso. 

 

 1d - “Ênfase na educação em saúde” 

“conversei com a chefe de enfermagem do setor antes de entrar no setor! Eu 

preferi conversar com ela ... ela me atendeu super bem, me explicou muitas 

coisas assim .... até questões da.. da higienização das mãos e materiais, que 

é uma coisa básica neh!” (E4 – UR23). 

 

“O álcool usamos para diminuir o risco de contaminação... Então lavamos 

as mãos e usamos o álcool gel para minimizar o risco de contaminação”. 

(E7 – UR27) 

 

 

 O pedagogo hospitalar precisa redobrar a atenção quanto aos aspectos de higienização 

dos materiais utilizados no cotidiano da classe hospitalar, momentos em que é preciso 

considerar que as orientações sobre educação em saúde são importantes. Também, o fato de 

que durante sua permanência no hospital, deve sempre recorrer à equipe de saúde em casos 

que verifique a necessidade de orientação.  Ferreira et al. (2014, p. 372) afirma que “as 

práticas de saúde decorrem de experiências contínuas de ensino e aprendizagem, e acabam 

influenciando as decisões a serem tomadas, podendo contribuir para diminuir, manter ou 

elevar o seu nível de saúde”.  

 Farago e Silva, et al. (2014, p. 180) afirma que “alguns cuidados são imprescindíveis, 

tal como acontece nos setores que atendem moléstias infecciosas, nos quais os brinquedos 

utilizados nas atividades lúdicas devem são descartados após seu uso”.  

 

A segunda categoria do segundo núcleo direcionador foi a “Processos de ensino e 

aprendizagem em contexto hospitalar”, e desta emergiu cinco subcategorias. 
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2a - “Recursos didáticos” 

“Quando falo lazer, quero dizer sobre o lúdico em  aulas, utilizando das 

diversas formas de brincadeiras para ensinar, aliviando também a pressão 

emocional que o adoecido sofre por estar em um ambiente hostil” (E1 – 

UR3); 

 

“[...] as atividades lúdicas elaboradas e promovidas pelo pedagogo são de 

extrema importância para amenizar, reestabelecer e reintegrar o cliente ao 

meio em que vive”.(E2 – UR7); 

 

“[...]porque a gente aqui dá um suporte que a criança necessita pra depois 

ela ingressar normalmente na escola... suporte pra que ela não fique 

defasada”. (E3 – UR14); 

 

“Organizamos conteúdos diferenciados, procurando atender as 

necessidades de cada indivíduo dentro do espaço hospitalar, seja em leito 

ou em classes. Buscando sempre adequar as atividades propostas a cada 

tipo de cliente, respeitando sempre suas limitações e gravidade da doença”.  

(E2 – UR9); 

 

“[...] você tem que ter um preparo, um outro olha ... porque aqui é um olhar 

diferenciado né! Os materiais são adaptados para as crianças, pois elas 

estão numa condição especial néh!” (E4 – UR12); 

 

 Nas entrevistas um dos participantes utiliza a frase “diversas formas de brincadeiras 

para ensinar” e esclarece que há intencionalidade por parte do pedagogo na promoção de 

brincadeiras e em ambientes prazerosos de ensino e aprendizagem. 

 No tocante ao brincar no contexto hospitalar, Sousa, et al. (2015), afirmam que, 

A hospitalização pode comprometer o desenvolvimento normal da criança, 

em decorrência da quebra de sua rotina e do processo de adaptação à nova 

realidade (rotina hospitalar: exames, procedimentos dolorosos, horários, 

visitas, etc.), podendo acarretar o comprometimento do seu desenvolvimento 

físico, emocional e intelectual. No processo de internação, crianças deixam 

para trás coisas comuns, no entanto, fundamentais ao seu desenvolvimento: 

os pais, a casa, os irmãos, a escola, os amigos, os bichos de estimação, os 

brinquedos (p.2). 

 

 As atividades lúdicas no contexto hospitalar colaboram para o alívio da pressão 

causada pela permanência prolongada no hospital, mas têm intencionalidade pedagógica que 

contribui para o desenvolvimento cognitivo da criança e do adolescente internados, e é neste 
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sentido que se justificam tais estratégias, e se reconhece que não se trata apenas de “brincar 

por brincar”, mas brincar para ensinar e aprender. 

 De acordo com Silva, et al. (2015),  

levar o lúdico para dentro do hospital é como ‘dar asas a criança e deixar que 

ela voe por um mundo cheio de magias’, deixa sua imaginação ir à fundo 

com suas emoções, causando um bem estar na criança que por alguns 

instantes se esqueça da doença e do ambiente em que se encontra para entrar 

em um mundo cheio de cor, fantasias e sentimentos, que podem ser grandes 

aliados à sua recuperação, trazendo vida e alegria para um ser tão inocente. 

(p. 49). 

 

 Gonzales, et al. (2016) destaca que os jogos digitais já são uma realidade em muitos 

países, e também no Brasil e afirmam que “para os próprios estudantes em tratamento, a 

integração dos jogos nas atividades realizadas nas classes hospitalares contribuem 

significativamente para amenizar a angústia, ansiedade, desmotivação, tristeza, isolamento 

causados durante o período de internação” (p.16). 

 Torres (2015), diz que em geral, encara-se a inovação na ação docente como a 

inclusão da tecnologia na sala de aula ou a utilização de ambientes virtuais. Mas a utilização 

da tecnologia não garante a qualidade, a pertinência e a relevância do processo pedagógico na 

sociedade do século XXI. O computador e a internet não podem substituir o professor, mas 

podem ser uma ferramenta facilitadora do processo educativo. Para o caso de crianças e 

adolescentes que por algum motivo de doença estejam impedidos dos recursos manuais, o 

computador é a ferramenta excelente para o atendimento pedagógico.  

  

 2b - “Recursos avaliativos” 

“ela tem que que esse conhecimento no.. na necessidade da criança ali 

porque a criança tá debilitada ela tem que fazer uma sondagem tem que...  

que saber o que cada criança necessita pra também não tá explorando néh? 

a criança no desenvolvimento dela” (E5 – UR19); 
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“vou elaborar prova eu já fiz prova de ciência de história de geografia de 

ma.. de matemática a gente vai fazer amanhã e de português fizemos ontem 

nossa que nota que eu tirei (...) você tirou sete ah! você tirou cinco ah! você 

tirou dez ah! Você conseguiu tirar dez parabéns tirou dez Matheus em 

ciências então eles fi.. isso mexeu com a autoestima de um jeito que me 

surpreendeu”. (E6 – UR22). 

 

“quando eu comecei aqui ela tava perdendo ela só movimentava o dedo... o 

polegar direito ... então eu colocava o computador pra ela, a gente ligava a 

internet ela conseguia lentamente movimentar o polegar direito e conseguia 

acessar as coisas que ela gostava na internet”. (E6 – UR26); 

 

 

 

 Sobre a questão da avaliação educacional, Luckesi (2008) afirma que “os sistemas de 

exames, com suas consequências em termos de notas e suas manipulações, polarizam a todos. 

[...] a nossa prática educativa se pauta em uma “pedagogia do exame” (p.21). 

 A avaliação das aprendizagem na escola regular é um tema em constante discussão. 

Normalmente as avaliações são feitas a partir de aplicação de provas que quantificam os 

conhecimentos adquiridos dos estudantes durante o processo formativo. Como será então a 

avaliação de aprendizagem em contexto hospitalar? Na educação em saúde temos a seguinte 

orientação de Ferreira, et al. (2014),  

“as mudanças vinculadas ao desenvolvimento de uma pedagogia tradicional 

devem ser revistas pelo profissional para que ele não se restrinja à aplicação 

de técnica em seu trabalho, mas também realize uma ação pedagógica que 

promova a articulação entre teoria e prática, permitindo o envolvimento do 

cidadão no processo de construção do cuidado à sua saúde” (p.373). 
  

 Na educação, sondagem significa verificar os saberes já acumulados dos alunos, 

evitando o risco de repetições sobre determinado conteúdo, e trata-se de uma forma de 

avaliação. Na escola, e no trabalho com crianças jovens e adultos, quando o professor não faz 

a “sondagem” corre o risco de ouvir “já aprendemos isso ou aquilo”. 

 Avaliação em contexto hospitalar não é uma tarefa simples, as condições físicas e 

emocionais do estudante/paciente precisam ser consideradas, do mesmo modo que se 

consideram tais circunstância durante a realização de quaisquer outras atividades.  
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 Para Simões e Saldanha (2016), “ processo de avaliação é outra dificuldade, pois ele 

ocorre de forma descontínua, consequência das frequentes interrupções que acontecem nas 

atividades pedagógicas e pelos procedimentos clínicos diversos durante as aulas” (p.238). 

  

 2c - “Humanização do ambiente” 

“através de um ambiente saudável, lúdico e alegre, que reportam à sua vida 

cotidiana fora do hospital, trazem à memória situações de aprendizagem e 

lazer que tentam reviver”. (E7 – UR31); 

 

“O pedagogo que atua em hospital vai criar uma ponte entre essa rotina 

quebrada e a realidade que está sendo vivida, levando para o adoecido, 

além dos momentos de aula, as pessoas que são suas conhecidas de seu 

meio”. (E1 – UR5); 

 

 O hospital não é um ambiente “agradável” para as pessoas, tendo em vista seus fins. A 

classe hospitalar passa a ser um ambiente que busca afastar crianças e adolescentes em 

atendimento pedagógico, das tristezas, medos, insegurança que o “estar internado” provoca. 

Porém, Simões e Saldanha (2016, p. 227) argumenta que “Apesar de boa parte da literatura 

adotar esta nomenclatura, alguns autores já discutiram a respeito das limitações da 

terminologia “classe” hospitalar, uma vez que não reflete a realidade prática desses espaços”, 

e ainda “a palavra classe como segregativa e de entendimentos variados, propondo como mais 

apropriado o termo escola hospitalar, assim compreendida como um atendimento escolar que 

se desenvolve no ambiente do hospital”. Em relação a necessidade de transformar a classe 

hospitalar, independente da forma como a literatura vem discutindo acerca do termo “classe”, 

é importante destacar em Simões e Saldanha (2016, p.226) a seguinte afirmação: 

No hospital, o tempo dentro de uma enfermaria pode ser longo, penoso, e 

restrito a um espaço físico limitado que quase sempre é coletivo, impondo 

aos enfermos regras, procedimentos invasivos e incertezas que permeiam o 

imaginário a respeito do que há de vir. O tempo médio de ausência escolar 

do aluno em tratamento oncológico, por exemplo, varia de quatro a 36 meses 

e poucas são as estruturas escolares que comportam a inclusão desse 

alunado. Ao mesmo tempo, esses estudantes têm medo de sofrer 

preconceitos diversos e ou apresentam faltas contínuas por temor de seus 
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pais em frequentar a escola regular, gerando o que se chama de “fobia 

escolar” 

 

 Esteves et al (2014) ressalta que na última década, em nível internacional e nacional, 

vários têm sido os investimentos no sentido de tentar definir o conceito de “humanização” no 

contexto da saúde, e analisar as vantagens dos projetos que visam a sua operacionalização. 

Indica também que, 

o movimento de humanização pediátrica fomentou nos hospitais, 

destacando-se: a possibilidade de a criança ter um acompanhante; o 

encorajamento dos pais para assumirem um papel ativo no cuidado da 

criança; o receber visitas; a dinamização de espaços lúdicos (por exemplo, 

ludotecas/brinquedotecas); a instalação de redes informáticas; ou a 

adequação da decoração ao público pediátrico” (p. 698). 
 

 A partir dos relatos dos entrevistados, verificou-se na maioria deles, a busca pelo 

aperfeiçoamento e humanização dos ambientes em que ocorrem o atendimento pedagógico.  

  

 2d - “Planejamento educacional” 

“Hoje o que muito estimula são as atividades direcionadas e os 

planejamentos de curto prazo, diferenciados para crianças no leito e 

crianças na brinquedoteca. Tem um cronograma de trabalho que precisa 

“casar” com a rotina do hospital”. (E7 – UR28); 

 

“Possuímos toda uma estrutura acadêmica com registro das crianças, ficha 

de avaliação, planejamento, livro de registro de ocorrências, livro de leitos, 

carta de doação, pesquisa de satisfação da brinquedoteca – junto aos pais – 

autorização de imagem, plano de atividades mensais, e outros”. (E7 – 

UR30). 

 

“O planejamento é mensal, visa crianças de idades variadas e também de 

estados de saúde variados. Este planejamento deve ser constantemente 

adaptável, ou seja, diariamente, levando-se em conta que imprevistos 

acontecem, e uma criança pode não estar mais lá no dia seguinte. Deve-se 

também respeitar o grau de aprendizado de cada criança, os saberes que 

traz consigo, e principalmente o estado de sensibilidade emocional e 

carência, ocasionado pela enfermidade”. (E7 – UR32) 

 

 

 De acordo com Batista e Batista (2014, p.31) “no cotidiano docente, enfrentamos 

situações que necessitam de planejamento, desde a organização pessoal até as ações que 
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possam envolver conflitos e necessidade de busca de consensos”. A falta de planejamento no 

exercício da profissão docente pode trazer sérias complicações tanto para quem ensina como 

para quem aprende. 

 Todas as pessoas necessitam de planejamento para a vida social. As noções de 

planejamento iniciam com a família, quando recebemos orientações sobre a necessidade de 

organização pessoal, participando de planejamentos familiares, no sentido de manutenção de 

despesas domésticas, entre outros assuntos. Na profissão docente, e não somente nela, o 

planejamento é fundamental. 

 O bom planejamento envolve a possibilidade de flexibilização para alcançar seus 

objetivos. Batista e Batista (2014, p. 31), afirma ainda que “o planejamento surge, assim 

como um conjunto de ações com vistas a uma meta ou a um resultado desejado”, e também, 

“um processo mental que precede qualquer ação relacionada a um objeto escolhido. Assim, 

ocorre de acordo com uma ação humana consciente e intencional”. 

 O entrevistado E7 reforça a ideia de que com planejamento, seja a curto ou longo 

prazo, o pedagogo se sente mais motivado, o que significa que, ao planejar bem, verifica-se e 

observa-se os resultados esperados e todos os atores envolvidos no processo “ganham”. O 

termo “ganham” representam aqui os sentimentos de satisfação, realização e missão cumprida 

nas propostas. A flexibilização do planejamento educacional em contexto hospitalar é também 

muito importante, pois prevê situações outras que podem ocorrer.  

 Quando o hospital oferece toda estrutura necessária para o atendimento de escolares 

em situação de internação, o planejamento fica ainda melhor. Planejando, o professor pode 

estabelecer começo, meio e fim de cada uma das atividades previstas, e realizar as avaliações 

necessárias para possibilitar a continuidade dos estudos às crianças e adolescentes adoecidos e 

hospitalizados, diminuindo o distanciamento entre o hospital e escola regular. 
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 No contexto hospitalar, o planejamento normalmente é mensal, pois neste contexto, 

“cada dia é um dia”,  e mesmo assim, deve ser revisto diariamente para considerar e respeitar 

cada um dos sujeitos em sua individualidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo teve como objetivo analisar a percepção de pedagogos em relação a 

formação recebida para atuar em classe hospitalar, leito ou brinquedoteca hospitalares, e suas 

sugestões para o aprimoramento das práticas pedagógicas nestes ambientes.  

Verificou-se que tanto os pedagogos quanto os professores que atuam em hospitais, 

encontram bastante dificuldade em distinguir os termos: Classe Hospitalar e Pedagogia 

Hospitalar. Na maioria dos casos, sobre Pedagogia hospitalar muito pouco sabiam sobre seus 

princípios, metas e objetivos. 

 Por ser um tema atual, espera-se que os pedagogos sintam-se interessados e motivados 

para entender e compreender com maior profundidade a modalidade da Pedagogia Hospitalar 

e reflitam os seus cotidianos de trabalho no sentido de implementar melhorias na formação 

profissional e, consequentemente, melhorias na qualidade dos serviços em saúde, ao mesmo 

tempo em que se reconhece a importância do pedagogo como membro da equipe de saúde nos 

hospitais, e ainda, e outros espaços não formais de educação, o que certamente contribuirá 

para excelência no desenvolvimento de trabalhos em equipe. 

Acredita-se que esta pesquisa possa contribuir na expectativa de revelar o panorama 

atual identificado a partir de pedagogos da cidade de São Paulo - SP, sobre a formação 

profissional dos pedagogos para atuar em hospitalares. Vale ressaltar que apesar dos estudos e 

pesquisas voltadas para esta atuação profissional do pedagogo e de demais professores: classe, 

leito e brinquedoteca hospitalar, a pedagogia, anterior ao ano de 2006, era um curso de 

bacharelado, com o CNE/CP de 2006 passa a ser uma licenciatura, reafirmando esta formação 

na Resolução nº1 de julho de 2015, e mesmo que preconize a atuação deste profissional em 

espaços não formais de educação, a limitam, a reduzem com restrição legal dando ênfase à 

formação do profissional para as séries iniciais de educação. 
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Os resultados mostram um panorama da formação do pedagogo no binômio saúde-

educação que, ora responsabilizam o currículo de pedagogia pela falta de informações sobre 

sua atuação profissional nesse contexto, ora se reconhece a necessidade de educação 

continuada, em níveis de extensão e Pós Graduação, concomitante a uma autoformação 

necessária aos profissionais de educação que desejam atuar em contexto hospitalar. 

Reconhece-se, portanto, que o curso de graduação em pedagogia, investe ainda de modo 

discreto no preparo do pedagogo para atuar no contexto hospitalar. Algumas fragilidades 

foram encontradas durante as pesquisas: número pequeno de publicações sobre “Pedagogia 

Hospitalar”, quando o maior número de publicações é sobre classe hospitalar, cujo conceito 

“classe” vem sendo criticado por estudiosos, a verificação de que nos hospitais nem sempre o 

pedagogo é o profissional que coordena ou atua equipes pedagógicas, e o distanciamento que 

há entre as instituições de saúde e de educação durante a permanecia de crianças e 

adolescentes em hospitais, internados por curto ou longo prazo, o que dificulta as ações de 

planejamento pedagógicos pelos pedagogos e professores que atuam no contexto hospitalar: 

classe ou leito.   

O presente trabalho, ainda, sugere que se invista em estudos e pesquisas que possam 

responder à sociedade as razões para o distanciamento que há entre  Diretorias e Secretarias 

de Educação e os hospitais, tendo em vista que, ao mesmo tempo em que se verificam os 

esforços para o atendimento escolar de crianças e adolescentes em situação de internação por 

parte das instituições hospitalares, por parte das escolas, os esforços quase não existem, tendo 

em vista casos de crianças abandonadas pelas famílias nos hospitais.  

Durante as entrevistas, verificou-se que em reuniões de HTCP – Hora de trabalho 

pedagógico coletivo - assuntos relacionados aos escolares hospitalizados, mesmo com a 

parceria estabelecida entre o hospital e a escola (Municipal ou Estadual), também não 
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acontecem, bem como a falta de um profissional especializado coordenando e orientando as 

ações dos pedagogos e/ou professores que atuam nos hospitais. Dada a seriedade deste estudo, 

respeitando o posicionamento dos entrevistados quando sugeriram mudanças que favoreçam 

as suas práticas, é preciso investir em estudos que investiguem a possibilidade de mudanças 

de currículo tanto de pedagogia quanto das áreas de saúde que considerem a participação de 

docentes da área da saúde nos cursos de pedagogia, do mesmo modo em que se considera a 

participação de pedagogos na formação de estudantes das áreas de saúde, e assim se terá 

maiores esclarecimentos sobre o binômio: saúde e educação. 

Os resultados  auxiliaram  na tomada de decisões sobre a (re)estruturação das ações 

educativas em ambientes hospitalares e no desdobramento para novas investigações. O que 

permite à este estudo ser relevante social e cientificamente, uma vez que esclarece sobre 

lacunas que existem entre a teoria e a prática para o atendimento aos escolares internados: 

crianças e adolescentes. Este estudo deve contribuir para ações mais inclusivas, pois não se 

pode conceber a ideia de que haja exclusão de crianças e adolescentes em situação de 

internação, diante de estudos e pesquisas que já foram realizados, deste estudo, e dos que 

virão acontecer. 

Nesse sentido, as vantagens para os pacientes e cuidadores acontecem quando há uma 

formação profissional que esteja preparada para pensar além da doença e atender às 

necessidades educacionais das crianças e adolescentes em processo de hospitalização por 

períodos prolongados. 

Como resultado da pesquisa foi possível conhecer a formação necessária e/ou 

adequada  para que o pedagogo atue na escolarização de crianças e adolescentes em classe 

hospitalar, leito ou brinquedoteca, e suas sugestões para melhoria na formação e 

aprimoramento das práticas pedagógicas nestes ambientes. Ao final da pesquisa, elaboramos 



88 

 

uma produção Técnica (Produto da dissertação), que proporcionou o acesso a informações 

sobre planejamento de atividades educativas para crianças e adolescentes em diferentes etapas 

de escolarização em tratamento de enfermidades ou internação por longos períodos. 

Essa pesquisa poderá trazer benefícios aos pedagogos, na medida em que contribui 

para a reflexão das práticas e da formação (inicial e continuada) sobre a dimensão da atuação 

em classe, leito ou brinquedoteca hospitalares, no atendimento às crianças e adolescentes em 

condição de adoecimento e institucionalização.  

 O envolvimento com a temática e as percepções sobre a formação recebida e a 

formação necessária para tais atuações, contribuíram para a construção do produto educativo 

que foi elaborado na perspectiva de instrumentalizar os pedagogos para momentos de reflexão 

sobre a prática, sobre ações a serem desenvolvidas e sobre os benefícios para a criança, o 

adolescente, a família, o hospital, para a escola e a sociedade, assim como, podendo contribuir 

como disparadores para a transformação de suas práticas. 
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ANEXO I 

 

CARTA CONVITE 

 

 

Eu, Evandro Luiz Soares Bonfim, portador de RG nº 15.803.739-x, aluno devidamente 

matriculado no Programa de Pós Graduação Ensino em Ciências da Saúde - Mestrado 

Profissional da Universidade Federal de São Paulo/CEDESS, situado à Rua Pedro de Toledo, 

859 - Vila Clementino - São Paulo. CEP: 04039-032 fone: 55 (11) 5576-4874, sob orientação 

da Profa. Dra. Rosana Aparecida Salvador Rossit, venho respeitosamente convidá-lo a 

participar da pesquisa Formação do Pedagogo para atuar no Contexto Hospitalar e solicitar 

sua colaboração em conceder uma entrevista para expor sua experiência profissional. 

O objetivo da pesquisa é Analisar a percepção de pedagogos em relação à formação para 

atuar em contextos hospitalares.  

Sua contribuição será importante para que possamos identificar aspectos que permitam 

compreender o cenário da pedagogia no ambiente hospital e poder contribuir para o 

aprimoramento dessa prática pedagógica e para a garantia do direito da continuidade da 

escolarização para crianças e adolescentes adoecidos e hospitalizados. 

Todas as dúvidas, em relação ao sigilo dessa pesquisa, podem ser esclarecidas no endereço e 

telefone supracitados e no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

Cordialmente, 

Evandro Luiz Soares Bonfim 
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ANEXO II 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

1. Pesquisa: Formação do Pedagogo para atuar na classe hospitalar. 

 A presente pesquisa, de caráter qualitativo e exploratório, tem como objetivo analisar a percepção do pedagogo 

quanto a formação para atuar em contextos hospitalares. A coleta de dados será realizada por meio de entrevista 

semiestruturada, considerando que a entrevista é um instrumento privilegiado de coleta de informações sendo 

possível, por meio da fala, ter acesso aos dados da realidade de caráter subjetivo como ideias, crenças ou maneira 

de atuar. Estima-se a participarão de 15 profissionais de pedagogia, identificados em hospitais que possuam 

brinquedoteca ou classe hospitalar no atendimento escolar de crianças e adolescentes em tratamento de 

oncologia ou doenças crônicas. O desenvolvimento da pesquisa ocorrerá nas dependências da UNIFESP/Centro 

de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde. As entrevistas serão gravadas e transcritas literalmente e, 

para o tratamento dos dados, será utilizada a análise de conteúdo na modalidade temática.  

2. Essas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária neste estudo, que visa analisar 

Formação do pedagogo pata atuar no contexto hospitalar. 

3. O (a) senhor(a) participará de uma entrevista, que será gravada em áudio com duração estimada em 60 minutos.  

4.  Essa pesquisa, por não fazer uso de procedimentos cirúrgicos, uso de medicamentos, coletas biológicas ou 

tratamentos químicos, é considerada de risco mínimo para você. Caso o(a) senhor (a) se sinta prejudicado ou 

desrespeitado, poderá, conforme o termo de consentimento livre e esclarecido, retirar sua participação da 

pesquisa a qualquer momento; 

5. O (A) senhor(a) não receberá nenhum benefício direto; 

6. O (A) senhor(a) terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais 

dúvidas. O principal investigador é o aluno Evandro Luiz Soares Bonfim, matriculado no Programa de Pós-

Graduação Mestrado Profissional Ensino em Ciências da Saúde/CEDESS/UNIFESP- campus São Paulo, que 

pode ser encontrado no endereço: Rua Pedro de Toledo, 859 – Vila Clementino – CEP: 04039-032 – São Paulo - 

SP 

Telefone/Fax: (11) 5576.4874. Se o (a) senhor (a) tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, 

poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 572 – 1º andar – cj 14, 

5571-1062, FAX: 5539-7162 – E-mail: cepunifesp@unifesp.br; 

7. É garantida a liberdade da retirada do seu consentimento a qualquer momento durante a pesquisa. 

8. Direito de confidencialidade – As informações obtidas serão analisadas e não será divulgada a identificação de 

nenhum participante; 

9. O (A) senhor(a) tem o direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das pesquisas; 

10. Não haverá despesas pessoais para o(a) senhor(a) em qualquer fase do estudo. Também não haverá compensação 

financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo 

orçamento da pesquisa; 

11. Há o compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material coletado somente para esta pesquisa. 

mailto:cepunifesp@unifesp.br
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Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li, descrevendo o estudo sobre a 

“Formação do Pedagogo para Atuar no contexto Hospitalar”. 

Eu,_________________________________________, decidi participar deste estudo. Ficaram claros para 

mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as 

garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é 

isenta de despesas. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a 

qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício nos 

meus estudos/trabalho na UNIFESP- São Paulo. 

 

______________________________________ 

Assinatura do participante 

Data         /       /        

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste docente para a participação neste estudo. 

 
 

______________________________________ 

Assinatura do responsável pelo estudo 

Data         /       /        
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ANEXO III 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

1. A partir de sua experiência profissional, quais foram os caminhos/trajetória 

formativa para se tornar um pedagogo apto para o exercício da função em classe 

hospitalar, brinquedoteca ou leito? 

2. Na sua opinião, como você percebe a participação de pedagogos nas equipes 

multidisciplinares de saúde existentes nos hospitais, para poder atender e 

proporcionar a continuidade de estudos de crianças e adolescentes enfermos e 

hospitalizados? 

3. Na sua opinião, quais as habilidades e competências necessárias para atuação do 

profissional de pedagogia em classes hospitalares, brinquedoteca e leito? 

4. A legislação brasileira garante o direito à continuidade de estudos para crianças e 

adolescentes hospitalizados? O que você poderia dizer sobre estas orientações 

legais? 

5. A partir da sua experiência em formação inicial na Pedagogia (graduação), como 

você explicaria o preparo que você recebeu para atuar em ambiente hospitalar: 

classe hospitalar? Neste sentido, o que você sugere em relação ao currículo de 

formação em pedagogia?  

6. Em sua opinião, o que significa humanização em processos pedagógicos que 

acontecem em classe hospitalar? 

7. Em relação à escolarização de estudantes/pacientes, como os conceitos de inclusão 

e exclusão são tratados em ambientes hospitalares em sua opinião? 

8. Quais papeis, atribuições, funções você considera relevante na garantia da 

continuidade de estudos às crianças e adolescentes hospitalizados? Como você 

entende o papel da família, da escola e da equipe multidisciplinar no atendimento 

de escolares no hospital? 
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ANEXO IV 

PARECER SUBSTANCIADO DO CEP 
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Modelo do Quadro Sinóptico 

Entrevista 1  Transcrição Unidade Contexto Unidade Registro Categoria Sub 

categoria 

 (PX) Sim, ficou muito claro.     

 (PX) sim, claro...bom....meu nome é Px 

Gomes dos Santos Junior, sou pedagogo 

especialista na Libras e atuo como pedagogo 

na ONG Tenda da Solidariedade, na cidade 

de Jandira, parceira da Secretaria de Saúde 

do município. 

    

 (PX): Acima de qualquer coisa, o 

profissional pedagogo deve estar ciente dos 

enfrentamentos de saúde que ele encontrará 

no hospital e também manter-se atualizado 

nas questões de ensino-aprendizagem, 

considerando que os adoecidos que irá 

atender estão emocionalmente enfraquecidos. 

UC1 - Acima de qualquer coisa, o 

profissional pedagogo deve estar 

ciente dos enfrentamentos de 

saúde que ele encontrará no 

hospital e também manter-se 

atualizado nas questões de ensino-

aprendizagem, considerando que 

os adoecidos que irá atender estão 

emocionalmente enfraquecidos. 

UR1 - pedagogo deve estar 

ciente dos enfrentamentos 

de saúde que ele encontrará 

no hospital e também 

manter-se atualizado nas 

questões de ensino-

aprendizagem, 

- pedagogo 

deve estar 

ciente dos 

enfrentamentos 

de saúde que 

ele encontrará 

no hospital 

Enfrentam

entos de 

saúde  

 (PX): De maneira geral eu digo que é 

positiva. Contudo, ainda existe uma... como 

posso dizer... dificuldade em trazer os 

pedagogos para o ambiente hospitalar, pelo 

fato de que, apesar de ser medianamente 

difundida ha necessidade desses profissionais 

nos hospitais, os próprios hospitais, em sua 

maioria,  não abrem maiores espaços em seu 

quadro de funcionários para a contratação do 

pedagogo. Existem outros que tornam 

possível esse processo, criando salas de 

estudo, brinquedotecas e profissionais de 

educação. 

    

 (PX): Na realidade, os currículos de 

Pedagogia preparam de maneira precária o 

pedagogo para trabalhar em ambiente 

UC2 - ... Não havendo algo 

específico relacionado a Pedagogia 

Hospitalar, acredito, ao menos, 

UR2 – Não havendo algo 

específico relacionado a 

Pedagogia Hospitalar, 

estágio deveria 

ser obrigatório 

também em 

Estágio 

obrigatóri

o 
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hospitalar, pois, não consideram... as 

dificuldades que o profissional vai encontrar 

no hospital. Apesar de conter em seu 

currículo disciplinas como: Artes; Jogos e 

Brincadeiras; Espaço e Forma; Psicologia; 

entre outros, o tempo, em horas, cursado não 

é o bastante para um aprofundamento teórico 

e muito menos na prática. Não havendo algo 

específico relacionado a Pedagogia 

Hospitalar, acredito, ao menos, que o estágio 

deveria ser obrigatório também em ambiente 

hospitalar, isto é, o pedagogo teria que passar 

xis horas em ambiente hospitalar. 

que o estágio deveria ser 

obrigatório também em ambiente 

hospitalar, isto é, o pedagogo teria 

que passar xis horas em ambiente 

hospitalar. 

acredito, ao menos, que o 

estágio deveria ser 

obrigatório também em 

ambiente hospitalar 

ambiente 

hospitalar 

 (PX): Bom... Se observarmos que a 

pedagogia hospitalar deve atuar como uma 

extensão da escola, o pedagogo em si, deve 

estar preparado para qualquer situação, isto é, 

na própria escola ele tem que estar apto para 

contornar quaisquer dificuldades físicos e/ou 

emocionais de seus alunos. O mesmo 

acontece em ambiente hospitalar, pois ele 

possivelmente encontre em sua turma vários 

tipos de adoecidos, como por exemplo: 

crianças e/ou adolescentes com câncer em 

suas diversas maneiras de se apresentar; esses 

mesmos podendo apresentar mais de um 

adoecimento acarretado por efeitos colaterais 

do tratamento ou por danos físicos causados 

pela própria doença, como por exemplo: por 

conta do câncer a criança perdeu a visão ou 

audição ou a fala, entre outras possibilidades. 

Crianças que foram passar por uma cirurgia e 

é uma criança que tem paralisia cerebral. 

Nossa... Existem várias e várias situações que 

o pedagogo vai se deparar e não é preparado 
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para elas. Por isso, nos cursos de pedagogia 

deveria haver a ampliação dos conteúdos 

ligados às deficiências físicas e mentais, 

saúde da criança, sem falar do estágio 

obrigatório em hospitais. 

 (PX): Antes de tudo, não esquecer o que ele 

é: professor. Partindo daí, trabalhar as 

disciplinas que, junto com a escola do 

adoecido, são de seu cotidiano educacional 

extra-hospital. Outra função pertinente ao 

pedagogo hospitalar é garantir, igual a uma 

escola comum, a socialização e lazer da 

criança ou adolescente sob seus cuidados. 

Quando falo lazer, quero dizer sobre o lúdico 

em suas aulas, utilizando das diversas formas 

de brincadeiras para ensinar, aliviando 

também a pressão emocional que o adoecido 

sofre por estar em um ambiente hostil aos 

seus olhos. 

UC3 - ... Quando falo lazer, quero 

dizer sobre o lúdico em suas aulas, 

utilizando das diversas formas de 

brincadeiras para ensinar, 

aliviando também a pressão 

emocional que o adoecido sofre 

por estar em um ambiente hostil 

aos seus olhos. 

UR3 - ... Quando falo lazer, 

quero dizer sobre o lúdico 

em suas aulas, utilizando 

das diversas formas de 

brincadeiras para ensinar, 

aliviando também a pressão 

emocional que o adoecido 

sofre por estar em um 

ambiente hostil 

lúdico em suas 

aulas... formas 

de brincadeiras 

para ensinar 

ludicidade 
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