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“O atendimento pedagógico-educacional no 

ambiente hospitalar deve ser entendido como 

uma escuta pedagógica às necessidades e 

interesses da criança, buscando atendê-las o 

mais adequadamente possível nestes aspectos, 

e não como mera suplência escolar ou 

‘massacre’ concentrado do intelecto da 

criança. O sucesso deste trabalho depende da 

cooperação contínua e próxima entre os 

professores, alunos, familiares e os 

profissionais de saúde do hospital.” 

(FONSECA, 2008, p. 15).  



RESUMO 

 

O escolar em situação de doença, devido ao tempo de internação, muitas vezes, interrompe 

seu processo de frequência escolar, o que lhe poderá causar sérios prejuízos no tocante à sua 

formação e inclusão educacionais. Neste sentido e, visando a contribuição propositiva para 

esse demanda, a presente pesquisa dissertativa objetiva demonstrar a importância da 

pedagogia hospitalar como um campo de conhecimento e a necessidade do profissional dessa 

seara, o pedagogo hospitalar, para atuar no âmbito da equipe multiprofissional de saúde não 

somente como médico, psicólogo ou enfermeiro, mas como um educador e professor que 

possibilite os processos de ensino-aprendizagem em circunstâncias peculiares que o escolar 

esteja inserido. Deste modo, compreende-se que a pedagogia hospitalar deve ser percebida 

como um campo de conhecimento epistemológico integrado entre a educação e a saúde 

indispensável para o desenvolvimento da pessoa humana nas diversas e múltiplas 

circunstâncias em que o discente, por motivos de adoecimento seja lá qual for, tenha seu 

processo de frequência escolar interrompido. Deste modo, visando atender a problemática e 

objetivo elencados nesta pesquisa, empregou-se como metodologia o método técnico 

bibliográfico com consulta a fontes teóricas, legislação e documentos diversos. Quanto a 

abordagem optou-se pela pesquisa qualitativa do tipo exploratório-descritiva de conteúdos e 

como técnicas de análise utilizou-se a análise crítico histórico social do discurso. Os 

resultados parciais conclusivos apontam que apesar de ser uma necessidade peculiar de se ter 

profissionais pedagogos hospitalares visando que o escolar não seja prejudicado em seu 

processo de ensino-aprendizagem por ocasião de adoecimento e permanência hospitalar, ainda 

permanece entraves legais, didático-pedagógicos e falta melhor vontade política para que essa 

questão seja posta na agenda de discussões com maior serenidade e brevidade que lhe são 

peculiares. 

 

Palavras-chave: Educação. Pedagogo Hospitalar. Saúde. Escolar infantil. 

  



ABSTRACT 

 

The schoolchildren in a situation of illness, due to the length of stay, often interrupts their 

school attendance process, which can cause serious losses in terms of their educational 

training and inclusion. In this sense and, aiming at the propositional contribution to this 

demand, the present dissertation research aims to demonstrate the importance of hospital 

pedagogy as a field of knowledge and the need of the professional in this field, the hospital 

pedagogue, to work within the multidisciplinary health team. only as a doctor, psychologist or 

nurse, but as an educator and teacher that enables the teaching-learning processes in peculiar 

circumstances in which the student is inserted. In this way, it is understood that hospital 

pedagogy must be perceived as a field of epistemological knowledge integrated between 

education and health indispensable for the development of human people in the diverse and 

multiple circumstances in which the student, due to illness, whatever if so, have your school 

attendance process interrupted. Thus, in order to meet the problems and objectives listed in 

this research, the bibliographic technical method was used as a methodology with 

consultation with theoretical sources, legislation and various documents. As for the approach, 

we opted for qualitative research of the exploratory-descriptive type of content and as analysis 

techniques, we used the critical social historical discourse analysis. The conclusive partial 

results indicate that although it is a peculiar need to have hospital teaching professionals 

aiming that the student is not harmed in his teaching-learning process due to illness and 

hospital stay, there are still legal, didactic-pedagogical barriers and lack better political will to 

put this issue on the discussion agenda with greater serenity and brevity that are peculiar to it. 

 

Keywords: Education. Hospital Pedagogue. Cheers. Children's school. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa consiste em apresentar de forma dissertativa e imbricada a 

temática: “Pedagogia hospitalar: o pedagogo e as práticas educativas em espaços 

hospitalares”. Como é perceptível pelo esboço do título e respectiva delimitação temática a 

proposta de pesquisa tende a fusão de duas áreas do conhecimento não estanques, a saber: 

“Saúde e Educação”, a fim de demonstrar a necessidade de integração e correlação dessas 

duas searas do conhecimento servidoras para o desenvolvimento cognitivo, sócio 

interacionista e afetivo, conforme estabelece a teoria construtivista de aquisição do 

conhecimento fundamentada em Piaget, Vygotsky e Wallon (DAVIS et al., 2012). 

A problemática dessa pesquisa está vinculada a necessidade de um atendimento 

educacional pedagógico às crianças internadas em regime hospitalar que não podem se 

deslocar até aos espaços formais de educação. O fato é que não há atendimento educacional a 

pacientes infantis nos espaços hospitalares e quando há ocorre de forma inadequada e 

insuficiente. Deste modo, tal atendimento a esse tipo de paciente continua, quando não 

inexistente, deficiente e incerto haja vista que o profissional qualificado e adequado para atuar 

educacionalmente junto aos adoecidos infantis em locais hospitalares é, sem dúvida, o 

pedagogo hospitalar. 

Seguindo com os problemas, pressupostos, hipóteses e questionamentos geradores 

da presente pesquisa é possível dizer que estes partiram diante da percepção do escolar 

infantil adoecido no interior dos espaços hospitalares necessitar interromper o processo 

regular de frequência escolar. Deste modo, tal estudante passa a carecer de cuidados de um 

profissional qualificado, que atue no âmbito da equipe multiprofissional de saúde não 

somente como médico, psicólogo ou enfermeiro, mas também como um educador e professor 

que possibilite os processos de ensino-aprendizagem nas diversas e diferentes circunstâncias 

que o escolar esteja inserido.  

Ultrapassar os muros coloridos da escola tradicional que por sua vez é 

considerada um ambiente harmonioso, acolhedor, aberto, e que teoricamente proporciona 

experiências agradáveis aos seus educandos e partir para um ambiente médico-hospitalar que 

por mais que seja estruturado e humanizado, seu caráter médico-assistencial e curativo de 

certa forma, torna-o “restrito e inóspito”. É nessa perspectiva que a educação e as práticas 

educativas não formais1 podem e devem ser acatadas de forma específica e necessária para 

 
1  Como diz Farfus (2012, p. 81), “A educação, atualmente, não se faz mais apenas dentro dos muros escolares, 

mais vai além”. Ou, como destaca Libâneo (2001, p. 24), “Há várias práticas educativas, em muitos lugares e 
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evitar prejuízos significativos de aprendizagem-ensino, sobretudo de adoecidos infantis nos 

espaços hospitalares. 

 A indispensabilidade do pedagogo hospitalar para suprir as necessidades do 

escolar doente e estabelecer estratégias lúdico-pedagógicas, visando diminuir os danos e 

prejuízos causados por procedimentos médicos-assistenciais, rudes e invasivos causados por 

sua condição Crônica Complexa de Saúde, seja ela permanente ou transitória é primordial.  

Desse modo, a atuação do pedagogo hospitalar tem como escopo desafiador 

impedir que o escolar adoecido não venha perder o vínculo com sua escola de origem e que as 

práticas educativas contumazes não sejam esquecidas ou eliminadas no todo, mesmo não 

podendo frequentar o sistema educacional regular para as práticas educacionais formais.  

Dessa forma, o atendimento pedagógico, leva em consideração que jamais o 

adoecido hospitalizado deve se sentir excluído ou visto como um ser inapto ou incapacitado. 

Para tanto, conhecer e compreender o processo de saúde-doença do educando é o primeiro 

ponto de partida ou ponto desafiador para a atuação do profissional pedagogo hospitalar que 

estará apto a atuar empregado práticas não formais de educação (XAVIER; FIALHO; 

VASCONCELOS, 2018). 

Nesse sentido, a situação de saúde desses educandos deve ser respeitada, sob um 

olhar holístico humano e integral, levar em conta que por viverem sua primeira infância longe 

dos familiares e colegas de escola, restrito apenas a enfermarias ou unidades de tratamento 

intensivo de hospitais causam sofrimento psíquico e emocional.  

O estado físico de uma criança submetido há vários procedimentos invasivos, 

como a administração da terapia medicamentosa ao longo do dia, pode levar o mesmo a 

apresentar efeitos colaterais, tais como: fadiga, indisposição e cansaço, náusea, sonolência, 

dentre outros, impossibilitando o mesmo a está adepto as atividades de recreação propostas. É 

preciso considerar também que o pedagogo hospitalar, além da necessidade de estar sempre 

qualificado e com o currículo focado para essa modalidade de ensino, precisa ter uma 

sensibilidade adequada humanisticamente, pois em casos de doenças crônicas, às vezes, fatais, 

a criança sente dor e medo, como no caso das quimioterapias, de radiação ou de 

procedimentos cirúrgicos, e, essa situação leva abalos emocionais traumáticos não só para as 

crianças adoecidas, mas aos seus familiares que podem desenvolver sérios problemas 

psíquico-fisiológicos (STRAUB, 2005). 

 
sob variadas modalidades, há, por consequência várias Pedagogia: a pedagogia familiar, a pedagogia sindical, 

a pedagogia dos meios de comunicação etc., e também a pedagogia escolar”. 
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Diante das questões mencionadas acima, julgamos pertinente trazer à tona e 

atualizar o debate sobre a importância da pedagogia e do pedagogo hospitalar para o 

desenvolvimento educacional nos campos de conhecimento saúde-educação/Educação-saúde 

de forma dialética. Para tanto, trouxemos para o debate algumas questões que julgamos ser 

primordiais para esta pesquisa, tais como: os aspectos legais que possibilitam a atuação de um 

profissional, o pedagogo hospitalar, que tenha qualificação nas áreas de saúde-

educação/educação-saúde; as condições necessárias e adequadas das unidades/subunidades de 

saúde para que o pedagogo hospitalar possa desenvolver suas atividades de forma compatível, 

competente e satisfatória que as circunstâncias requeiram, como por exemplo: o 

desenvolvimento de práticas/estratégias lúdico-pedagógicas no processo de ensino-

aprendizagem do escolar hospitalizado levando em conta a formação curricular oficial regular.  

Para tanto, uma indagação é imprescindível a ser feita para que possa acontecer a 

atuação do profissional pedagogo hospitalar: existem convênios entre as 

unidades/subunidades de saúde com as Secretarias de Saúde (SMS) e destas com as 

Secretarias de Educação (SME) visando a contratação de profissionais pedagogos 

hospitalares? 

Essas e outras inquietações suscitadoras de reflexão-investigação são fios 

condutores que ao final desta pesquisa esperamos alcançar satisfatoriamente no todo ou em 

parte como também propor alternativas de solução que o caso requer, conforme se propõe os 

objetivos geral e específicos, delineados e explorados nessa pesquisa. 

Mas, como de praxe em pesquisas de cunho acadêmico-científicas esta é mais 

uma que teve seus pressupostos justificadores a partir de interesses pessoal e acadêmico-

profissional. O interesse pessoal se deu no campo da própria vivência com meus pais, pois 

ambos conseguiram alcançar seus títulos de doutor/a tendo suas trajetórias de formação na 

rede pública de ensino desde a educação básica a pós-graduação stricto sensu e ambos são 

professor/a também da rede pública de ensino. Foi nesse placo de formação e atuação de meus 

genitores que cresci vendo o saber-fazer e o ouvir-dizer que só a educação é capaz de 

transformar o ser humano para melhor e somente pela educação podemos não só conseguir 

sobreviver em condições materiais dignas, mas amar e ajudar ao próximo de forma material e 

imaterial dispensando amor e esperança. 

Desse modo, ingressei na rede pública de ensino onde cursei toda educação básica 

em escolas públicas do interior cearense. Em seguida no ano de 2011 fui aprovada pelo 

Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM), o maior exame vestibular do Brasil e o segundo 

maior do mundo e que a partir de 2009 possibilitou, através de nota compatível, o ingresso 
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também em Universidades Públicas Federais do Brasil (SILVEIRA, 2015). Neste sentido, 

logrei êxito e com a nota do ENEM fiz minha formação, bacharelado em Enfermagem pela 

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira (Unilab).  

Quanto ao interesse acadêmico-científico e profissional pelo objeto de estudo, 

partiu da experiência cotidiana ainda como interna do curso de enfermagem, no Hospital 

Albert Sabin, em Fortaleza-CE, no ano de 2017, onde a oportunidade de conviver com 

crianças em idade escolar foi intensa, por ser um hospital pediátrico, destinado a crianças em 

situação de saúde grave, com patologias crônicas e em situação de hospitalização de longa 

permanência. Nesse período pude ajudá-las com procedimentos específicos delegados a 

enfermagem, mas surgiu a curiosidade de saber do que eles mais sentiam falta, e por vez ou 

outra, quando tinha oportunidade de ter proximidade maior com alguma delas, muitas se 

referiam que sentiam falta de ir à escola e até demonstravam sentir culpa de “não serem 

crianças normais”, pois até fora da escola estavam. 

Foi perceptível o fato de que mesmo com as atividades de equipe 

multiprofissional, especificamente dos terapeutas ocupacionais, que são responsáveis por 

atividades de arte e recreação, ainda não suprem a necessidade e a vontade dessas crianças de 

irem à escola de ensino regular. Ainda no ano de 2017, durante o internato, soube do projeto 

de extensão da Universidade Federal do Ceará (UFC), “ABC Mais Saúde”, iniciativa 

pedagógica hospitalar da Associação Peter Pan, em parceria com o Hospital Infantil Albert 

Sabin (Hias), onde alunos bolsistas de graduação do curso de Pedagogia da UFC 

desenvolviam atividades de atendimento pedagógico educacional à beira do leito de crianças 

em condições crônicas de saúde (especificamente na Ala oncológica). 

Diante do interesse pela educação e dessa experiência durante o internado em 

2017, desenvolvi um projeto de pesquisa sob a temática: “Educação medicamentosa e a saúde 

da pessoa idosa: estudo em uma unidade básica de saúde em Pacajus, Ceará” e submeti à 

seleção para o Curso de Mestrado em Educação do PPGE da UFC, tendo sido aprovada. A 

intenção projetada inicialmente, além de ser uma continuidade mais ampla do estudo 

realizado no Trabalho de Conclusão de Curso (XAVIER, 2018) de Graduação em 

Enfermagem da Unilab, visava desenvolver para pessoas idosas atendidas em uma Unidade 

Básica de Saúde (UBS) da cidade de Pacajus, Região Metropolitana de Fortaleza, estratégias e 

práticas educativas sobre o uso e abuso de remédios (automedicação) para doenças 

contumazes, como o diabetes, pressão arterial, viroses, dentre outras 

Todavia, por motivos outros explicitados no próximo tópico, a temática proposta 

não foi efetivada e em comum acordo com o orientador optamos por desenvolver a pesquisa 



13 

com o título ora dissertado haja vista que todo o traçado inicialmente para efetivação da 

pesquisa com investigação de campo em uma unidade hospitalar infantil teve de ser mudada em 

razão da Pandemia causada pelo sétimo vírus, SARS-CoV-2 (novo coronavírus ou Covid-19). 

Mas, apesar das mudanças teórico-metodológicas na efetivação deste estudo, a ideia central 

permaneceu em razão de algumas justificativas basilares que seguem descritas a seguir. 

Outras justificativas desta pesquisa estão fundamentadas em reconhecer a 

magnitude do profissional Pedagogo Hospitalar, as equipes de saúde e a percepção da 

necessidade de se estabelecer e criar um convênio entre as Secretarias de Saúde e da 

Educação implantando os hospitais pediátricos pedagógicos, a fim de formalizar a “classe 

hospitalar”. 

Deste modo, entendemos que a Pedagogia Hospitalar integra o ramo de 

investigação científica da Pedagogia humanística global, cujo objeto de estudo e dedicação é a 

compreensão educacional no caso de adoecidos infantis hospitalizados. 

 
A pedagogia hospitalar, como modalidade de ensino, pode oportunizar, além do 

desempenho acadêmico, a socialização, modificando sua perspectiva de cura. Para 

obter êxito nesse trabalho, deve se trabalhar em grupo, englobando alunos, 

familiares, professores e profissionais de saúde, interferindo até mesmo no 

planejamento do dia a dia do paciente dentro da escola hospitalar. (RAMOS; 

SANTOS, 2018, p. 245). 

 

Nessa ótica, o Pedagogo Hospitalar deve se adaptar a condição de saúde do 

educando, repassando os conteúdos escolares aos jovens pacientes, de forma estratégica e 

planejada, a elaborando um currículo flexibilizado, uma vez que, devido ao tratamento, não é 

possível manter o ritmo da sala de aula. Com efeito, e a despeito de qualquer coisa, o 

pedagogo e não diferentemente o pedagogo hospitalar “[...] tem um papel fundamental na 

vida da criança, pois além de servir como instrumento para transmitir conhecimento, também 

serve como referencial do mundo deixado fora daquele ambiente do hospital” (RAMOS; 

SANTOS, 2018, p. 248). 

A escuta sensível do profissional é de mera importância, a partir dela é que as 

atividades de lúdicas-pedagógicas podem ser colocadas em prática. Além disso, quebrar 

barreiras de comunicação e elaborar de técnicas de primeiro contato, possibilitam um elo de 

empatia e confiança, onde a criança ou o adolescente sinta-se em harmonia e possa expressar 

seus sentimentos, desejos, vontades, conversar o que sabe sobre sua condição de saúde e seu 

cotidiano hospitalar. 

 
Antes de qualquer coisa, vale lembrar que a criança é uma pessoa que tem direito ao 

atendimento de suas necessidades mesmo se estiver com a saúde comprometida. 
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Muitas vezes a criança sofre porque a hospitalização, mais do que a problemática de 

saúde em si, gera falta às aulas. Este fato pode contribuir para o aumento de suas 

dificuldades em acompanhar os conteúdos escolares, levando à probabilidade de 

grande defasagem no ano do ciclo que vinha cursando em sua escola regular. 

(FONSECA, 2008, p. 33). 

 

No que diz respeito a relevância social podemos compreender que problema 

esboçado nesta pesquisa foi e é premissa fundadora para o desenvolvimento desta. Essa 

preocupação ou inquietação não é nova, sobretudo quando a abordagem foca a realidade, o 

desconhecimento da sociedade, dos profissionais de saúde e das intituições hospitalares sobre 

o direito fundamental, assegurado pela legislação vigente da criança ter acesso a educação em 

espaços escolares e não escolares ainda é uma fatalidade.  

Nesse sentido, esta pesquisa tem como objetivo principal e geral demonstrar a 

importância da pedagogia hospitalar e a necessidade intrínseca de formação e qualificação do 

pedagogo hospitalar, como um profissional indispensável para o desenvolvimento do trabalho 

didático-pedagógico e teórico-metodológico, em ambiente hospitalar, para o processo de 

escolarização e inclusão educacionais de crianças na Condição Crônica Complexa de Saúde 

(CCC)2. 

Seguindo na perspectiva de apontar propostas solucionáveis ao que a demanda 

requer, esta pesquisa traçou outros objetivos de caráter específicos, tais como: relacionar os 

principais dispositivos legais regulamentadores e auxiliadores do profissional pedagogo 

hospitalar; debater sobre qual a formação curricular é necessária para o profissional pedagogo 

atuar em ambiente hospitalar, inserindo-se na equipe multiprofissional de saúde e que 

estratégias didático-pedagógicas esse profissional deve desenvolver e por fim, Investigar 

quais as condições infraestruturais as unidades hospitalares devem oferecer visando a atuação 

do profissional pedagogo hospitalar e se existem convênios para atuação do pedagogo 

hospitalar entre as Secretarias da Saúde e Educação 

 

1.1 Percurso, percalços e procedimentos metodológicos 

 

O percurso e procedimentos metodológicos para a construção desta pesquisa não 

ocorreu de forma projetada inicialmente por algumas razões principais. A primeira destas deu-

se por opção de adequação do título ao foco e escopo do curso de mestrado em educação e a 

linha de pesquisa em História e Memória da Educação, do Programa de Pós-graduação em 

 
2  Destacamos a definição de CCC para identificar crianças e adolescentes que ocupam leitos pediátricos em 

hospitais brasileiros e vivem a primeira infância nestes hospitais, demandando cuidados complexos, 

realizados por equipes multidisciplinares, acionando o trabalho em rede (MOREIRA et al., 2017). 
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Educação, da Universidade Federal do Ceará. A outra razão deveu-se a mudança de estratégia 

metodológica de pesquisa, sendo esta não por motivo opcional, pois indiferente a tudo e a 

todos o mundo, ao final de 2019 para 2020, foi surpreendido por um novo vírus, o novo 

Coronavírus Zoonótico3 que traspassou as espécies de animais irracionais e passou a infectar 

seres humanos de forma pandêmica impactando político-sócio-econômico e culturalmente as 

sociedades em todo o planeta. 

 
A COVID-19 trouxe impacto nas vidas dos indivíduos em nível global, chamando a 

atenção pelo alcance que teve e pela velocidade com a qual se disseminou. Alguns 

dados históricos, embora ainda muito recentes para uma análise rigorosa, revelam 

essa dinâmica espaço-temporal da doença. A Organização Mundial de Saúde (OMS) 

recebeu a notificação, em 31 de dezembro de 2019, de casos de pneumonia na 

cidade de Wuhan, na China, com suspeita de serem provocados por uma nova cepa 

de Coronavírus. Uma semana depois, as autoridades chinesas confirmaram se tratar 

de um novo tipo do vírus, recebendo o nome de SARS-CoV-2. Ainda no mesmo 

mês (30 de janeiro), a OMS emite alerta de emergência de Saúde Pública de 

importância internacional devido à velocidade com a qual se espalhava entre os 

continentes e, em 11 de março, a situação é classificada, oficialmente, como uma 

pandemia, embora já se apresentasse em quase todos os continentes em fevereiro. 

(SOUZA, 2020, p. 2470). 

 

Identificado, inicialmente, em pacientes afetados com pneumonia em dezembro de 

2019, em Wuhan, província Hubei, na China, o novo Coronavírus, em janeiro de 2020, foi 

denominado temporariamente pela Organização Mundial de Saúde (OMS) de 2019-nCoV e 

em 12 de fevereiro de 2020, a OMS o nomeou definitivamente de Corona VIrus Disease de 

2019 (COVID-19). Da subfamília Coronavirinae, da família Coronaviridae da Ordem dos 

Nidovirales, o novo Coronavírus é transmitido através, sobretudo de gotículas respiratórias 

geradas a partir da tosse, espirro, ou por gotículas de saliva ou secreção nasal de pessoa 

infectada (SBP, 2020). 

Em decorrência dessa segunda razão ou percalço, os procedimentos 

metodológicos de como fazer a pesquisa tomaram outro percurso exigindo outras ações 

estratégicas para realização deste estudo, tendo sido necessárias mudanças, principalmente 

com relação ao método procedimental, as técnicas de coleta de informação para geração de 

dados, assim também tiveram que ser mudadas as técnicas de análise em relação ao objeto 

pesquisado haja vista que em razão da pandemia da COVID-19 a pesquisa de campo, 

projetada para ser realizada nos meses de fevereiro, março e abril de 2020, no interior do 

Hospital Infantil Albert Sabin (Hias)4 não pode ser realizada. 

 
3  “Designação dada a vários vírus com ARN como material genético, cuja forma lembra a de uma coroa, que 

são causa comum de infecções respiratórias leves a moderadas, mas também da pneumonia atípica grave” 

(PRIBERAM, 2020, s.p.). 
4  Endereço: R. Tertuliano Sáles, 544 - Vila Uniao, Fortaleza - CE, 60410-794. 
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Desse modo, com a impossibilidade de efetivação da pesquisa de campo, as 

estratégias de pesquisa tiveram de ser aprofundada em sua parte teórica com aspectos 

históricos, conceituais e contextuais com exploração das principais categorias de análise 

esboçadas no título, a saber: pedagogia hospitalar, o profissional pedagogo hospitalar, 

educação, escolar infantil e saúde.  

Para tanto, a metodologia seguiu os passos de uma pesquisa teórica com base em 

fontes secundárias adequadas de livros, artigos científicos, sites eletrônicos, documentos e 

legislação. Considerando que a pesquisa teórica se dedica a compreender e interpretar teorias, 

conceitos, ideias e pensamentos por meio de fontes escritas que tratam da temática, 

especificamente, possibilitando diferentes olhares e entendimentos sobre vários aspectos 

históricos conduzindo a uma gama ampla de interpretação necessária sobre o assunto 

(SEVERINO, 2013). 

Quanto à natureza, a pesquisa se caracteriza como básica, pois busca aperfeiçoar 

conhecimentos úteis para o avanço das pesquisas e do conhecimento científico através 

argumentação fundamentada, citações, análise de fontes teóricas e de e estratégias 

interpretativas, porém não se tem a pretensão deste estudo ser paradigmático com exigência 

científica para seu uso obrigatório. No tocante ao método técnico (procedimental) seguiu-se 

ao bibliográfico, sem, contudo delimitá-lo em estudos/pesquisas específicas como acontece no 

estado da arte, estado da questão ou revisão sistemática. No tocante a abordagem o estudo é 

prevalecentemente qualitativo, pois suas características de análise estão preocupadas no 

processo, no contexto, nas subjetividades buscando compreender as particularidades de um 

campo de conhecimento e das ações específicas do profissional a este vinculado. Não está 

preocupado com quantidade e nem com a objetividade de pretensos resultados (CHIZZOTTI, 

2013; XAVIER, 2018). 

Vale ressaltar que este estudo está fundamentado em fontes bibliográficas diversas 

e aleatórias, porém adequadas e qualificadas, cientificamente. Aliás, em pesquisas de cunho 

histórico, o método procedimental bibliográfico não só é adequado como indispensável, na 

grande maioria dos estudos, pois a pesquisa bibliográfica em fontes bibliográficas diversas 

permite  

 

[...] ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do 

que aquela que poderia pesquisar diretamente. Essa vantagem torna-se 

particularmente importante quando o problema de pesquisa requer dados muito 

dispersos pelo espaço. Por exemplo, seria impossível a um pesquisador percorrer 

todo o território brasileiro em busca de dados sobre população ou renda per capita; 

todavia, se tem a sua disposição uma bibliografia adequada, não tem maiores 



17 

obstáculos para contar com as informações requeridas. A pesquisa bibliográfica 

também é indispensável nos estudos históricos. Em muitas situações, não há outra 

maneira de conhecer os fatos passados se não com base em dados bibliográficos. 

(GIL, 2002, p. 3). 

 

Com relação a tipologia, este estudo pode ser considerado interdependente nos 

quesitos da exploração e da descrição ficando mais coerente enquadrá-lo como um estudo 

exploratório-descritivo. Exploratório porque busca proporcionar maior familiaridade com o 

problema visando torná-lo mais explícito com o aprimoramento de ideias e arcabouço teórico 

a partir de inúmeras e diversas abordagens constadas em diferentes fontes bibliográficas e 

documentais. É também descritivo porque estuda as características de uma categoria 

profissional, o pedagogo hospitalar e sua atuação em seu respectivo ambiente de trabalho 

(GIL, 2002). 

Quanto às técnicas de análise/interpretação dos dados/informações coletados serão 

empregadas conjuntamente a análise de conteúdo e do discurso. A primeira, a 

análise/interpretação de conteúdos refere-se às ideias escritas e transcritas extraídos das 

fontes. A segunda, a análise do discurso, relaciona-se com a visão e reflexão críticas sócio-              

-histórica dos textos e contextos pesquisados (CHIZZOTTI, 2013). 

Esta pesquisa está distribuída com os seguintes elementos de estruturação: 

elementos pré-textuais, da capa ao sumário, elementos textuais, da introdução às 

considerações finais e elementos pós-textuais, a partir das referências. 

O primeiro elemento textual desta dissertação de mestrado, a Introdução, 

apresentamos a construção do objeto investigado por meio da inserção do projeto de pesquisa, 

contendo os principais tópicos desse projeto, quais sejam: delimitação temática, problema de 

pesquisa, justificativa, objetivos e metodologia. Esclarecemos que buscamos atender as 

principais categorias de análise: pedagogia/educação, saúde/pedagogo hospitalar, escolar 

infantil com os autores: Gauthier e Tardif (2014); Libâneo (2001); Matos e Mugiatti (2009); 

Straub (2005); Fonseca (1999); Rousseau (1979); Wallon (1971) e Vygotski (1984), 

respectivamente, complementados com legislação brasileira e diretrizes oficiais, tais como: 

Constituição Federal de 1988, Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, Política 

Nacional de Educação Especial de 1994, Declaração dos Direitos da Criança e do 

Adolescente Hospitalizados de 1995, Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, 

PARECER CNE/CP, 5/2005, dentre outros documentos oficiais de governo. 

Ressaltamos que os principais teóricos utilizados nesta pesquisa, legislação e 

demais documentos oficiais requereu análise e interpretação de conteúdo mais acuradas, as 

quais seguem discorridas no bojo textual dissertativo, a partir do segundo capítulo. 
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No segundo elemento textual ou segundo capítulo/seção, sob a denominação 

Pedagogia Hospitalar e Educação: conceitos e contextos realizamos uma tessitura histórica 

acerca dos principais conceitos e definições da categoria Pedagogia Hospitalar em diferentes 

momentos históricos, traçando uma abordagem geral para o debate em solo brasileiro. 

Em seguida, no terceiro capítulo ou seção discorremos sobre: Pedagogia 

Hospitalar: teorias e a legislação brasileira. Nesse capítulo citamos as principais leis, 

decretos, diretrizes e normas que regulamentam e legalizam a profissão do/a pedagogo/a 

hospitalar demonstrando suas competências, atribuições e suas interconexões com alguns 

teóricos. Ainda nessa seção, no tópico 3.1 – Perfil do Pedagogo Hospitalar, declinamos 

sucintamente algumas características identificadoras desse profissional indispensável para o 

atendimento de adoecidos infantis em espaços hospitalares. 

No quarto elemento textual deste estudo apresentamos as Considerações finais 

onde com o olhar fincado na problemática inicial da pesquisa e nos objetivos tecemos ou 

explicitamos nossas conclusões ou juízos de valores sobre o que nos propusemos na pesquisa, 

o que realmente foi possível encontrar e o que propomos como incentivo para novos estudos 

sobre o assunto, principalmente diante dos percalços impostos pela pandemia que começou a 

assolar todo o planeta desde dezembro de 2019. 

Por fim, chegamos aos elementos póstextuais deste estudo as Referências onde 

citamos todas as fontes que utilizamos para a construção desta investigação científica. 
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2 PEDAGOGIA HOSPITALAR E EDUCAÇÃO: CONCEITOS E CONTEXTOS 

 

“A pedagogia hospitalar pode oportunizar não 

somente a educação regular, melhorando seu 

desempenho escolar com a continuidade dos 

estudos, mas também, promover momentos de 

socialização, melhorando autoestima dos 

alunos em processo de tratamento nos 

hospitais.” (RAMOS; SANTOS, 2018, p. 242). 

 

Em linhas gerais, a luz dos referenciais teóricos a seguir analisados, parece ser 

válido afirmar que a gênese da Pedagogia no contexto hospitalar não pode ser considerada um 

marco exclusivo da sociedade contemporânea, nem considerar que o seu nascimento pode ser 

datado em uma linha cronológica específica. As mudanças da sociedade atual afetada por um 

processo de globalização e uma crescente expansão tecnológica levaram a grandes 

modificações em diferentes áreas, incluindo, assim, a Pedagogia e o profissional pedagogo em 

suas múltiplas ações e estratégias educacionais em diversificados espaços. A pedagogia, 

entendida como a ciência da educação, funciona como um instrumento mediador de 

transformações, de forma a contribuir nas mais variadas dimensões, sejam elas de cunho 

econômico, cultural e social, que diversas trabalha com abordagens, espaços e públicos 

múltiplos, apoiando o progresso da formação do ser humano, de forma inter e transdisciplinar 

de forma integral e interativa. 

Na obra intitulada Pedagogia: teorias e práticas da antiguidade aos nossos dias, 

de Gauthier e Tardif (2014), que discorre sobre a história geral da pedagogia e das práticas 

educativas, destaca-se que a educação é tão velha quanto a humanidade e os primeiros 

pensadores como Sócrates, Platão e os Sofistas já que criticavam as suas próprias tradições 

educativas na antiga Grécia. 

 A mesma obra relata que, o surgimento da Pedagogia, se deu em meados do século 

XVII, em consequência do efeito combinado dos quatro fatores: a Reforma Protestante, a 

Contrarreforma Católica, o novo sentimento e preocupação em relação a infância, até então 

inexistente na era medieval e ainda o problema urbano causado pelos jovens “desocupados” da 

época que vagavam pelas ruas, mendigando, roubando, causando escândalo. 

A partir de então, o último fato supramencionado, segundo os autores foi o ponto 

de partida, conforme a ideia de Charles Démia, citado na obra, que declarou que abrir uma 
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escola era fechar uma prisão, destinada para os filhos do povo que segundo Démia, estavam 

na última libertinagem, por falta de instrução e que era preciso educá-los pelo estabelecimento 

dos catecismos e das disciplinas das escolas, posição diferente do Renascimento, onde a 

escola era reservada para elite. Esse processo incentivou diretamente na necessidade de 

conduzir crianças e adolescentes no processo educativo, o que impulsionou a criação das 

primeiras escolas na Europa.  

Com o passar dos séculos, a necessidade e indispensabilidade de novos métodos 

de ensino no intuito de acompanhar as mudanças da sociedade e práticas educativas em 

diferentes dimensões, deram uma nova perfomance a Pedagogia e sua práxis. A obra ainda 

conclui e define que “A Pedagogia como um início de uma tradição, não provisória, mas que 

se perpetuará no tempo”. Neste cenário, podemos concluir que o ser humano sempre esteve 

em estado de metamorfose nos levando as seguintes reflexões.  

A face das necessidades sociais emergentes é que se deu o processo longo e 

contínuo da democratização da educação? Como surgiu a intenção de uma práxis educativa 

mais humanizada sucedendo-se a espaços revestidos de especificidades bem distintas, 

totalmente exímias, fora dos padrões da escola tradicional?    

A Pedagogia Hospitalar surge como a necessidade um atendimento pedagógico 

educacional “extramuros”, com o enfoque voltado para crianças e/ou adolescentes que não 

podem frequentar a sua escola de origem regular, ou nunca frequentaram detrimento da sua 

situação de saúde de condição crônica.  

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica, em artigos e periódicos recém-

publicados em torno da temática, a fim de investigar, compreender e explanar de forma 

suscinta, a partir de que época se deu o nascimento da Pedagogia Hospitalar e as primeiras 

classes hospitalares inauguradas no Brasil e em Solo Brasileiro. 

Ao falar sobre Pedagogia Hospitalar é importante compreender a conexão que 

interliga a educação e a saúde. Ressalta-se que a primeira, segundo Xavier; Fialho e 

Vasconcelos (2018, p. 124) “[...] tem por finalidade a sobrevivência da própria espécie 

humana” e, no decorrer de seu desenvolvimento, há domínio e aperfeiçoamento das técnicas 

educativas transformadoras visando o bem comum, a paz e a civilidade entre as pessoas. Da 

mesma forma, não tão menos importante, em relação a segunda, a saúde, Matos e Mugiatti 

(2009), assegura que a saúde, sempre foi alvo de preocupações na história da humanidade, 

porém de forma mais fragmentada, a medicina centrada apenas na doença, deficiente, com 

enfoque no curativismo, no biologismo, com um olhar superficial do que é realmente o 

significado de ser humano. 
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Contudo, autores relatam fatores circunstanciais ao longo da história da 

humanidade que levaram a obrigatoriedade de mudanças sob ótica desse modelo tradicional, 

dando ao surgimento das primeiras classes hospitalares com o enfoque atender as 

necessidades emergenciais do século XX.  

Ao citar Esteves (2013), Freitas, Caldas e Araújo (2017), demonstram ser 

oportuna a contribuição denominada: Pedagogia Hospitalar – Múltiplos Olhares e Práticas, 

onde asseguram que as doenças pestilenciais da época (denominadas doenças de massa), 

dando destaque a tuberculose, acometia muitas crianças, que ao serem internadas, devido ao 

tratamento prolongado, permaneciam sob um longo período hospitalizadas. Surgindo então, 

nesse cenário um político chamado Henri Sellier, que inaugura a sua primeira escola para 

crianças inadaptadas em 1935 na França, aos arredores de Paris, ampliando o seu 

aparecimento dentre outros países da Europa, até aos Estados Unidos.  

Além disso, é amplamente reconhecido na literatura, o incidente da segunda 

guerra mundial (1939-1945), genocídio que gerou impacto catastrófico na história da 

sociedade. Crianças e adolescentes foram mortos, muitas das que sobreviveram ficaram 

mutiladas e inclusive órfãs. Com efeito, o maior e mais sangrento conflito de toda a história 

da humanidade, de certa forma conseguiu mobilizar os médicos da época, no intuito de trazer 

de volta a esperança a vida das crianças e adolescentes acometidos na guerra, estas 

impossibilitadas de ir à escola, levando a criação das primeiras classes hospitalares.  

Nesse sentido, vale salientar que a medicina curativista da época impedia qualquer 

forma de humanização, baseada apenas no tecnicismo, sem qualquer responsabilidade afetiva 

com o enfermo a receber o tratamento, por mais que estes fossem procedimentos dolorosos e 

invasivos, tratando apenas da doença, não colaborando totalmente para recuperação integral 

do indivíduo. Conforme Lima, Amaral, Batista (2017 apud FREITAS; CALDAS; ARAÚJO, 

2017, p. 51): 

 
[...] Os doentes sofriam de uma ‘despersonalização’, onde médicos, enfermeiros e 

todos os envolvidos no tratamento com os doentes os identificavam pelo número do 

quarto, do leito, do prontuário ou até mesmo pelo nome da patologia. Essa atitude 

não era benéfica para os indivíduos em recuperação.  

 

Outro feito paralelamente estava a nascer: O Centro Nacional de Estudos e de 

Formação para Crianças Inadaptadas de Suresnes (CNFEI), com o propósito de formar 

professores para trabalhar em ambiente hospitalar. Consequentemente um novo campo de 

atuação para o Professor é estabelecido, com a perspectiva de articular a escola, os pedagogos, 

médicos, assistentes sociais, enfermeiros, dentre outros profissionais, a trabalharem em prol 
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das crianças inadaptadas a retomarem os seus estudos, atuando em institutos especiais ou em 

hospitais.  

 
[...] esse Centro funciona até hoje, formação de professores para as classes 

hospitalares no CNEFEI tem duração de dois anos. O Centro tem como missão até 

hoje mostrar que a escola não é hermeticamente fechada. O CNEFEI promove 

estágios, em regime de internato dirigido a professores e diretores de escolas; os 

médicos de saúde escolar e a assistentes sociais. Desde 1939, o CNEFEI já formou 

mais de mil. professores. Isso faz com que todos os hospitais públicos na França 

tenham em seu quadro docente quatro professores: dois de ensino fundamental e 

dois do ensino médio. Eles trabalham em turnos diferentes de segunda a sexta. 

(OLIVEIRA, 2018, p. 73). 

 

De encontro a esta informação, caminhamos por desvelar fontes a partir de 

informações sobre o Centro Nacional de Estudos e Formação de Crianças Inadaptadas 

(CNEFEI), atualmente tal instituição ainda localiza-se na cidade de Suresnes, 

aproximadamente 9,3 km da capital francesa passou a se chamar Institut national supérieur de 

formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements 

adaptés (INSHEA) – Instituto Nacional Superior de Formação e Pesquisa para Educação de 

Jovens com Deficiência e Ensino Adaptado. Esse centro tinha como missão o 

desenvolvimento de práticas educativas hospitalares no âmbito da pedagogia. Porém, a 

literatura brasileira não apresenta informações relativas de como esse centro funciona 

atualmente, haja vista a prática da pedagogia e do pedagogo hospitalar no Brasil e no mundo 

serem ainda bem recente recentes. 

No Brasil, as mudanças e reformas estruturais na educação e na legislação, se 

deram, a fim de atender as necessidades da sociedade, esta afetada por rápido processo de 

modernização e imigração, advindas da nova ordem econômica capitalista. De acordo com 

Silva, Campos e Amaral (2017, p. 22): 

 
Com o surgimento das ideias nacionalistas que se disseminaram no início do século 

XIX as quais estavam associadas a um projeto de desenvolvimento de uma 

economia nacional e de construção de uma sociedade moderna, começam as 

preocupações com as reformas da legislação sobre a formação de professores, pois 

se acreditava que a superação da ordem social existente e dos problemas do 

desenvolvimento dar-se-ia por meio da educação.  

 

Estudos acadêmicos sobre a Pedagogia Hospitalar e as primeiras classes 

hospitalares que surgiram no Brasil, apontam que a primeira surge no Rio de Janeiro, em 

1950, no Hospital Menino Jesus. A associação de apoio às crianças do hospital menino Jesus 

(Repartir) ressalta que o mesmo foi inaugurado em 30 de julho de 1935, destinado 

exclusivamente a assistência pediátrica, composto por uma Unidade Ambulatorial e uma 

Unidade de internação, vinculado ao Sistema Único de Saúde (SUS). 
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Oliveira (2013) ressalta que, na época o Hospital Menino Jesus já contava com 

uma professora chamada - Lecy Rittmeyer, que tinha total interesse em saber e investigar o 

que a criança estava aprendendo e o que ela já sabia , partindo então para o planejamento 

preparação das aulas de modo a dar continuidade ao aprendizado do escolar enfermo, como o 

hospital não contava com estrutura ou espaço adequado para realização das atividades 

pedagógicas , eram executadas nas próprias enfermarias, nessa época o hospital possuía em 

torno de 200 leitos e 80 crianças internadas. 

Em 1960, o autor relata também, a existência de outra instituição, o Hospital 

Barata Ribeiro já contava também com uma professora pioneira no ensino educacional em 

âmbito hospitalar, a Professora Marly Fróes Peixoto. Portando, consequentemente as duas 

professoras da época quando se conheceram no intuito de formalizar as classes hospitalares, 

entraram juntas em uma luta, por uma causa justa, necessária e nobre, enviando ofícios e 

fazendo reivindicações, com o objetivo de os hospitais cederem salas e espaços adequados 

para a realização das atividades de ensino aprendizagem. Essas reivindicações eram feitas 

ao Departamento de Educação Primária da época e apesar de toda a iniciativa e 

comprometimento das professoras e profissionais envolvidos no processo naquele momento, 

essas modalidades de ensino ainda não eram regulamentadas pela Secretaria de Educação. 

No entanto, a batalha pela formalização das classes hospitalares estava apenas começando e 

Hospital Menino Jesus atualmente conta com a classe hospitalar mais antiga do país. 

A Pedagogia Hospitalar incialmente faz parte da Educação Especial, a população 

brasileira convivia com alto índice de crianças portadoras de paralisia infantil, que 

permaneciam internadas durante anos, o que possibilitou o atendimento educacional 

hospitalar ser basicamente entendido e qualificado aos deficientes físicos e não aos menores 

hospitalizados como um todo (FONSECA, 1999). 

Batista (2014), ao citar Esteves (2008), afirma que Pedagogia Hospitalar vincula- 

-se oficialmente a Educação Especial na década de 90. Vale salientar que essa iniciativa foi 

implementada pelo poder público da época, na perspectiva de complementar o serviço, 

inserindo o Pedagogo Hospitalar no atendimento educacional a crianças “especiais”, estas 

acometidas por deficiências físicas, auditivas, visuais e mentais, com dificuldades no 

acompanhamento das atividades curriculares devido a condições e limitações específicas de 

saúde, sendo afastadas e impossibilitadas de frequentar a escola de ensino regular. 

Contudo, ainda em 1995 o governo juntamente ao Ministério da Educação e 

Cultura preocupados com o afastamento escolar das crianças e adolescentes lança um 

documento referente a criação de uma política pública de atendimento educacional para as 
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crianças e adolescentes nos hospitais, chamado classes hospitalares, através da publicação da 

Política Nacional de Educação Especial. 

Diante do exposto, entende-se que o processo de ensino aprendizagem das 

crianças e adolescentes em idade escolar deve ser garantido já que o acesso à escolarização 

promove à criança oportunidade de ressocializar-se, ajudando na recuperação do seu processo 

de adoecimento, recuperando sua autoestima, amenizando a carência afetiva pela ausência dos 

pais, colegas da escola, mantendo a sua própria dignidade.  

Desse modo, a educação deve perpetuar-se a multiplicidade de espaços e meios 

diferenciados, incluindo a classe hospitalar. Por conseguinte, entende-se por Classe Hospitalar 

como uma modalidade de atendimento prestado a crianças e adolescentes internados em 

hospitais, que necessitam de uma assistência médica e tem por objetivo propiciar o 

acompanhamento curricular do aluno, quando este estiver hospitalizado, garantindo a 

manutenção do vínculo com as escolas, por meio de um currículo flexibilizado (BRASIL, 

2002). 
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3 PEDAGOGIA HOSPITALAR: TEORIAS E A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 

 

No século XVIII, Rousseau (1712-1778), elaborou um pensamento sistemático 

sobre a infância, com o objetivo de compreendê-la. Segundo o teórico a sociedade adulta 

deveria se atentar ao desenvolvimento natural da criança, estabelecendo um novo olhar sobre 

esta. Desse modo, o pensamento filosófico de Rousseau introduz na educação uma visão 

positiva sobre a criança, para ele instruí-la segundo a natureza tornar-se-ia, na idade adulta 

uma pessoa melhor e, por conseguinte, um melhor cidadão.  

É nesse contexto que a formulação de um novo ideal Pedagógico segundo 

Rousseau estabelece-se, contrapondo-se ao da época, fazendo uma certa revolução 

copernicana no tratamento dado à infância, a criança não mais deveria imitar o adulto e nem 

tão pouco no plano educativo servir apenas como marionete cujo o fim reside no adulto, mas 

em sua concepção educativa a criança é o seu próprio modelo, naturalmente boa e livre de 

qualquer desumanidade, com natureza e alma própria, sendo melhor que o adulto, que 

progressivamente corrompe-se no seio da civilização. Portanto, a teoria deve ser fundada na 

observação da criança e ligada a uma teoria geral da natureza humana e por fim a 

aprendizagem só é válida na medida que mobiliza o interesse da criança (GAUTHIER; 

TARDIF, 2014). 

Para Rousseau, o desenvolvimento da criança deveria ser baseada em suas 

próprias experiências, afim de contribuir diretamente no seu processo de formação, tendo 

domínio e autonomia sobre suas atividades naturais, como capacidade de expressar seus 

desejos, vontades e necessidades, cabendo ao educador ser responsável por evitar ao máximo 

prejuízos ou danos a esse processo, sem nenhuma intervenção ativa no intuito de proteger a 

criança, afastando-a da corrupção advinda da sociedade. 

É desse entendimento que partimos para uma reflexão e compreensão daquilo que 

Rousseau (1979, p. 21) revolucionou para a educação da criança, analisando alguns de seus 

escritos em seu tratado Emílio, ou da Educação: 

 

Observai a natureza e segui o caminho que ela vos indica. Ela exercita 

continuamente as crianças; ela enrijece seu temperamento mediante experiências de 

toda espécie; ela ensina-lhes desde cedo o que é pena e dor. Os dentes que apontam 

dão-lhes febres; as cólicas agudas dão-lhes convulsões; as tosses prolongadas 

sufocam nos; os vermes atormentam-nos; a pletora corrompe-lhes o sangue; 

fermentações diversas neste se manifestam e provocam erupções perigosas. Quase 

toda a primeira infância é doença e perigo: metade das crianças que nascem morre 

antes dos oito anos. Passando pelas provações, a criança adquiriu forças; e desde 

logo que pode usar a vida, mais seguro se torna o princípio dela.  
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A descoberta da infância sem dúvidas se deu no século XVIII, servindo de ponto 

de partida e inspiração para reformas políticas e educacionais, influenciando diretamente nas 

teorias de todos os grandes educadores dos séculos XIX e XX, apoiada em uma psicologia 

experimental, baseada na capacidade do desenvolvimento natural da criança e sua adaptação.  

Outro teórico que contribuiu diretamente para os estudos relativos entre as noções 

de infância, foi o epistemólogo e psicólogo suíço - Jean Piaget (1896-1880), de acordo com o, 

seus trabalhos marcaram e constituíram novos saberes a ciência psicológica do século XX, 

especialmente suas numerosas obras sobre a psicologia da criança que conduziram um estudo 

mais analítico sobre as estruturas cognitivas segundo as idades da criança e suas etapas de 

desenvolvimento. Sua formação inicial na Biologia o levou a considerar impossível separar o 

crescimento orgânico do processo de desenvolvimento psicológico infantil, relevando total 

interesse na epistemologia Genética (ABBAGNANO, 1998). 

Sua teoria fundamentada na compreensão da inteligência humana e conhecimento 

científico buscou compreender como este surge, se desenvolve e se perpetua, estabelecendo 

aspectos importantes, como: biológicos (fatores internos) e ambientais (fatores externos), que 

segundo ele, são divididos e caracterizados em três etapas do desenvolvimento da criança: a 

cognitiva, a socioafetiva e a psicomotora, ou seja, o que as crianças são capazes de aprender 

em cada uma dessas etapas, conhecendo as características no que tange à cognição, à 

moralidade e à afetividade, como também suas habilidades para reagir e interagir com 

ambiente, como estas se desenvolvem e evoluem em sequência.  

O método clínico de Jean Piaget pode ser encontrado em suas obras, em estudos e 

artigos científicos atuais, que referem como se deu início de seu descobrimento. Munari 

(2010) afirma que logo quando Piaget fora trabalhar em Paris, iniciou seus estudos e 

pesquisas em laboratórios, fundado por Binet e seus colaboradores. A partir de entrevistas 

diretas com as crianças que se encontravam hospitalizadas na época, houve a “descoberta do 

pensamento infantil” usando como base o princípio metodológico da entrevista, buscando 

observar a lógica, raciocínio e expressões das crianças. 

 
A metodologia de Piaget se apresenta, pois, de entrada, como uma tentativa de 

associar os três métodos que a tradição ocidental até então mantinha separados: o 

método empírico das ciências experimentais, o método hipotético-dedutivo das 

ciências lógico-matemáticas e o método histórico-crítico das ciências históricas. 

(MUNARI, 2010, p. 14). 

 

Paralelamente, por volta de 1905, esses laboratórios já dedicavam seus estudos a 

psicologia experimental, tendo como principal entusiasta o pedagogo e psicólogo francês - 

Alfred Binet e seu principal colaborador Théodore Simon. Estes foram os criadores da 
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primeira versão da escala métrica da inteligência, (a base dos atuais testes de QI), dando 

origem a escalas de Binet-Simon, para medir a inteligência de crianças. Na busca incessante 

sobre a psicologia infantil, destinam-se a princípio a compreensão e explicações para o 

diagnóstico de crianças com algum retardo mental, despertando assim o principal interesse na 

educação destas que eram consideradas na época seres anormais (ZAZZO, 2010). 

Nessa ótica, no intuito de interpretar a idade mental dessas crianças, a criatividade 

e a engenhosidade dos mentores levaram ao desenvolvimento de procedimentos simples, 

utilizando apenas instrumentos que estavam ao alcance, como caneta e papel, que podiam ser 

diretamente aplicados a estudantes das escolas primárias. 

 
1905: Binet faz com que seja reconhecido oficialmente como laboratório de 

pedagogia experimental o centro de pesquisas situado em uma escola do bairro 

popular de Belleville, em Paris, onde já trabalhava há muito tempo em estreita 

colaboração com Vaney, o diretor desta escola. Os anos seguintes foram dedicados 

principalmente à finalização de seu famoso teste. De 1909 a 1910, para atender a 

uma demanda do Ministério da Guerra, examina várias dezenas de soldados e 

aproveita para acrescentar a seu teste o nível de ‘adultos’. (ZAZZO, 2010, p. 15). 

 

Para darmos continuidade a construção histórica supramencionadas, retomamos 

ainda Piaget e seus contributos para a história da educação, Munari (2010) afirma que o 

mesmo não se considerava pedagogo e tampouco exercera o papel de educador, mas suas 

variadas obras referenciadas ao biologismo, epistemologia e a psicologia do desenvolvimento 

infantil, foram principais fontes inspiradoras para os principais teóricos contemporâneos no 

que concerne à educação e suas práticas.  

Para justificar tal afirmação, estudos mais recentes estabelecem relações 

diretamente com a teoria Piagetiana, Munhoz e Ortiz (2005), traz à tona um excelente 

feedback em um estudo feito no Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM), intitulado 

Um estudo da aprendizagem e desenvolvimento de crianças em situação de internação 

hospitalar, ancorado em aportes teóricos do método Clínico de Piaget. Ao discorrer sobre o 

desenvolvimento da criança na visão de uma teoria, cabe destacar, a classificação do 

desenvolvimento da criança através dos quatro estágios definidos por Piaget como: sensório-

motor, pré-operacional, operações concretas e operações formais: 

 
I - Estágio da Inteligência Sensório-motora, entre 0 e 2 anos, o comportamento da 

criança é basicamente motor. Ela ainda não representa eventos internamente e não 

pensa conceitualmente, apesar disso seu desenvolvimento cognitivo é constatado à 

medida que manifesta os esquemas que são construídos. Ao nascimento, o 

comportamento do bebê é reflexo. No segundo mês de vida, pela via do reflexo de 

sucção, ele já faz diferenciações primitivas entre os objetos, em seu ambiente. Entre 

o quarto e oitavo mês ocorre a coordenação da visão e do tato pela primeira vez; II - 

O Estágio do Pensamento Pré-operacional, entre 2 e 7 anos, é caracterizado pelo 
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desenvolvimento da linguagem e outras formas de representação e pelo 

desenvolvimento conceitual. O raciocínio, neste estágio, é pré-lógico ou semilógico; 

III - Já no Estágio das Operações Concretas, de 7 a 11 anos, a criança desenvolve a 

habilidade de aplicar o pensamento lógico a problemas concretos. Este estágio é um 

período de transição entre o pensamento pré-operacional e o pensamento formal; 

IV -Por fim, o Estágio das Operações Formais, entre 11 e 15 anos, no qual as 

estruturas cognitivas alcançam seu nível mais elevado de desenvolvimento, as 

crianças tornam-se aptas a aplicar o raciocínio lógico a todas as classes de 

problemas. 

 

Dentro deste contexto, a construção do conhecimento está em constante evolução, 

para Piaget o indivíduo está sempre em estado de metamorfose, organizando e reorganizando 

suas capacidades estruturantes para dar continuidade ao processo longo e contínuo da 

aprendizagem. Muito oportuna é a argumentação sobre o poder aprender da criança 

hospitalizada, os efeitos causados por sua condição crônica complexa de saúde, as impedem e 

as restringem de realizar suas atividades diárias comuns, interferindo e gerando danos 

irreparáveis no que diz respeito as suas capacidades cognitivas e as etapas de seu 

desenvolvimento. Com efeito, as diversas funções do funcionamento do Sistema Neurológico 

podem ser afetadas. Nesta vertente, Ortiz (2002, p. 26), ao refletir sobre essa interlocução, 

destacam que: 

 
O bombardeio medicamentoso prescrito nas terapêuticas e a ausência de desafios 

cognitivos decorrentes das contingências da reclusão hospitalar podem promover 

regressão de várias áreas do sistema nervoso central, como na memória, 

concentração, atenção, coordenação motora fina, linguagem e inteligência, 

causando, com isso, distúrbios de aprendizagem. 

 

Recentes pesquisas no campo da Neurociência responsável pelo estudo do 

Sistema Nervoso, tem demonstrado grande interesse em relação a educação, no que diz 

respeito a elaboração de estratégias de ensino visando a aprendizagem em diversos níveis do 

processo de escolarização. Segundo Santos e Vasconcelos (2014), ao citar Vasconcelos 

(2009), exemplificam que a dislexia responsável por dificultar os processos cognitivos, 

interfere na aquisição da leitura, sendo necessária uma avaliação multidisciplinar envolvendo 

fonoaudiólogos, psicólogos, oftalmologistas e radiologistas, visando o diagnóstico e o 

encaminhamento da criança disléxica para o/a psicopedagogo/a. 

A partir disto, os autores ainda afirmam que a compreensão dos distúrbios 

fisiopatológicos da doença é dado por exames de diagnóstico por neuroimagem, levando a 

melhor compreensão dos distúrbios de desenvolvimento. Por fim, o estudo do sistema nervoso 

envolve tanto profissionais da área da saúde, especializados na área da neurologia, como, 

médicos, psicológos, fisioterapeutas, enfermeiros, fonoaudiólogos, tanto o envolvimento de 

profissionais da área da educação. Esta interação possibilita o entendimento de como o 
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cérebro funciona, através do diagnóstico de fisiopatologias que interferem diretamente no 

processo de aprendizagem do educando.  

Portanto, ao elaborar as atividades lúdico-pedagógicas, o profissional responsável 

ao colocála-las em prática deve está ciente das dificuldades e barreiras a serem enfrentadas 

nesse campo de atuação. Para tal alcance, a flexibilidade, a criatividade das atividas de 

recreação e aprendizado devem ser adaptadas de acordo com o quadro clínico de saúde de 

cada uma destas, no intuito de minimizar os danos causados por qualquer estado 

fisiopatológico que a criança se encontre, seja ele advindos de doenças de natureza 

neurobiológica, no caso da dislexia e o Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade 

(TDAH), exemplificadas por Santos e Vasconcelos (2014), como doenças que são 

caracterizadas como crônicas, levando a uma situação complexa de saúde que acarreta longos 

períodos de hospitalização, assim como situações mais específicas , no caso do internamento 

intermitente em que a criança ou adolescente participa do projeto e frequenta a escola em 

sistema alternado, ou as que levam a necessidade de comparecimentos ambulatoriais 

múltiplos, como o caso da hemodíalise que tem necessidade de frequência trissemanal 

(MATOS; MUGIATTI, 2005). 

Anos luz dos recentes trabalhos que interligam a neurociência e a educação, 

Piaget em sua teoria dos estadiamentos de desenvolvimento das capacidades cognitivas que a 

criança passa no período de determinada idade, traz à tona a importância do estímulo externo 

em detrimento das capacidades neurobiológicas de cada indivíduo. As situações anteriores 

citadas em relação ao processo de saúde-doença, incapacitam e levam o sofrimento do 

educando, impedindo-o de frequentar a escola de ensino regular. Para dar continuidade as 

atividades escolares uma nova prática pedagógica funciona como suporte assistencial, 

estimulando suas capacidades cognitivas, suprindo as necessecidades de aprendizagem que 

crianças ou adolescentes possuem no período de ausência escolar. 

Através da leitura de livros e artigos podemos destacar que a pespectiva lúdica-

pedagógica, contudo não é nova, a linha de pensamento de teóricos com os mesmos ideias 

constutivistas a respeito do processo aprendizagem versam sobre o desenvolvimento 

cognitivo da criança em prol do seu bem-estar e que a única aprendizagem significativa é 

aquela que ocorre através da interação entre o sujeito, objetos e outros sujeitos. Vygotsky 

dedicou-se anos de estudo envolvendo crianças que apresentavam distúrbio de aprendizagem 

e linguagem, ou patologias de origem genética, auditiva, visual e mental. Na busca incessante 

de compreender os processos mentais humanos, deixou um grande legado para história da 

educação (COELHO; PISIONI, 2012).  
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Enquanto Piaget tem uma abordagem maturacionista no que se refere a construção 

do desenvolvimento que se dá por meio da maturação biológica e as aquisições da criança 

com o meio, Vygotsky enfatiza a abordagem sociointeracionista. Vygotsky (1984) afirma que 

que as características humanas estão ligadas diretamente as relações sociais e interpessoais, 

pois quando o homem transforma o meio na busca de atender suas necessidades básicas, ele 

transforma a si mesmo, da mesma forma que a criança desde seu nascimento, ao entrar em 

contato com o mundo dá início ao seu processo de aprendizagem antes mesmo de chegar a 

escola, mas que o aprendizado escolar vai introduzir elementos novos, pois no seu 

desenvolvimento. 

 
[...] real que se refere àquelas conquistas que já são consolidadas na criança, aquelas 

capacidades ou funções que realiza sozinha sem auxílio de outro indivíduo. 

Habitualmente costuma-se avaliar a criança somente neste nível, ou seja, somente o 

que ela já é capaz de realizar. Já o desenvolvimento potencial se refere àquilo que a 

criança pode realizar com auxílio de outro indivíduo. Neste caso as experiências são 

muito importantes, pois ele aprende através do diálogo, colaboração, imitação[...]. A 

distância entre os dois níveis de desenvolvimentos chamamos de zona de 

desenvolvimento potencial ou proximal, o período que a criança fica utilizando um 

‘apoio’ até que seja capaz de realizar determinada atividade sozinha. Por isso 

Vigotsky afirma que aquilo que é zona de desenvolvimento proximal hoje será o 

nível de desenvolvimento real amanhã – ou seja, aquilo que uma criança pode fazer 

com assistência hoje, ela será capaz de fazer sozinha amanhã. (VYGOTSKY, 1984, 

p. 98). 

 

Podemos concluir que, através da linha do pensamento de Vygotsky ao enfatizar 

sobre a zona de desenvolvimento proximal, que estratégias pedagógicas devem ser bem 

elaboradas por educadores (mediadores) e inserida no plano educacional. Os autores ainda 

referem que esta área funciona como uma zona cooperativa do conhecimento, pois os 

responsáveis mediadores devem elaborar mecanismos e ferramentas que possibilitem 

potencializar as habilidades parciais dos educandos, fazendo com que estes possam 

transformar o seu desenvolvimento potencial em um desenvolvimento real, avançando assim 

no seu processo de aprendizagem (COELHO; PISIONI, 2012). 

No contexto mais atual Soares (2017), partindo das ideias de Vygotsky enfatiza 

que por meio do brinquedo é possível que a criança aprende atuar na esfera cognitiva, 

superando desafios ultrapassando seus próprios limites em relação a aprendizagem. Por 

exemplo, se tratando de uma atividade lúdica que pode ser utilizada a fim de dar pistas 

necessárias para acompanhamento, intervenções e procedimentos nas atividades pedagógicas 

a serem realizadas pelo o profissional pedagogo hospitalar, a autora refere a utilização de uma 

brincadeira com uma boneca enferma, levando a criança a ter noções de cuidados ao 
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examinar, dar prognósticos e ministrar medicamentos, levando a compreensão do seu próprio 

estado de saúde.  

Com base de todo esse processo, podemos analisar que o lúdico compõe a 

essência da natureza e da condição humana, “o brincar” é elemento estruturante e 

estruturador, sobretudo para o desenvolvimento do pensamento da criança. E evidentemente o 

contexto cultural e social subsidia a aquisição da compreensão do concreto e do abstrato. As 

atividades lúdicas incentivam as crianças a potencializar suas capacidades de criar, de 

inventar e reinventa-se, formulando seu próprio antídoto contra o marasmo, solidão e apatia, 

que são causados pela rotina hospitalar e pelos sintomas clínicos da doença que esta venha 

apresentar.  

Por fim, Soares ao referir o poeta Carlos Drummond de Andrade lembra que “Ao 

brincar com a criança, o adulto está brincando consigo mesmo”, a autora ainda reflete sobre 

questões que norteiam a relevância dessa pesquisa: em que se constitui o brincar com a 

criança? Qual o lugar do brincar no hospital? Um novo campo de prática e conhecimento 

possibilita que os profissionais da área da educação, especialmente os pedagogos contribuam 

para humanizar o ambiente hospitalar. No intuito de resgatar e restaurar a saúde da criança 

hospitalizada, a arte de brincar e as atividades lúdicas, estimulam e aguçam a imaginação da 

criança, facilitando a sua capacidade de adaptação, dentro do contexto pedagógico que se 

desenvolve dentro da realidade hospitalar. 

 Contudo, as práticas pedagógicas incluídas no seio da assistência clínica 

hospitalar, surgindo como uma nova era de possibilidades para atuação do educador como 

integrante da equipe multiprofissional, em prol do resgate integral da saúde da criança 

hospitalizada. Nesse contexto, recentes estudos são encontrados na literatura sob a visão de 

educadores que debatem o papel da educação dentro do ambiente hospitalar. Fontes e 

Vasconcelos (2007), com bases nos estudos de Wallon e Vygotsky, buscaram analisar a 

interação entre quatro crianças em uma enfermaria pediátrica, no Hospital Universitário 

Antônio Pedro (HUAP), em Niterói (RJ). Como citamos anteriormente, o primeiro contato 

com essas crianças é extremamente desafiador, pois a partir dele que o vínculo será pré-

estabelecido e as barreiras de comunicação serão quebradas. Para tanto, uma das a 

ferramentas estratégicas utilizadas pelas autoras do estudo foi o desenho, sob perspectiva 

walloniana, ao lado das interações e brincadeiras infantis, o desenho funciona como uma 

forma de expressão preferida das crianças, pois este também se assume como uma forma de 

linguagem, capaz de revelar pensamentos e sentimentos sob aspectos vivenciados pelo o 

escolar doente no cotidiano da rotina hospitalar, as autoras destacam que, para o Wallon (apud 
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FONTES; VASCONCELOS, 2007, p. 281), a vocação social da criança implica uma troca 

incessante com o meio em que vive. 

 
Wallon entende que a criança é um ser geneticamente social, ou seja, nasce num 

meio envolvente no qual depende inteiramente para satisfação de seus desconfortos 

e necessidades, sendo um ser biológico que nasce já social e membro de um grupo 

com cultura e linguagens próprias. 

 

Muito oportuna é argumentação das autoras do estudo quando afirmam que o 

teórico Lev Vygotsky compactua dos mesmos ideais de Wallon; sob a visão de que o ser 

humano se constrói e constrói o outro a partir das interações do contexto social em que vive. 

Sob tal ótica podemos afirmar que se o lado da afetividade e do emocional da criança não 

estiver predisposto a aprendizagem, esta é incapaz de aprender. O desenvolvimento humano 

deve ser visto como um empreendimento conjunto e não individual, sendo assim o 

conhecimento um processo adquirido e construído pelo indivíduo durante todo o seu ciclo 

vital e não sob condição inata. Para tanto, tal estudo dá ênfase que mesmo sob condições 

restritas de uma enfermaria pediátrica, crianças em situação crônica e complexa de saúde 

continuam interagindo, apropriando-se das informações disponíveis no meio e transformando-

as em conhecimento (FONTES; VASCONCELOS, 2007). 

Nesse contexto de interação, uma segunda ferramenta estratégica foi utilizada 

pelas autoras como ferramenta crucial para analisar minunciosamente uma cena de crianças 

circunscritas dentro da Pedagogia Hospitalar. Através da técnica de observação direta e a 

utilização de um gravador de voz, a primeira autora pôde transcrever as falas de um grupo 

heterogêneo de quatro crianças que dialogavam na sala de recreação da ala pediátrica do 

hospital (HUAP). Para facilitar a melhor visualização das falas dos personagens envolvidos 

do referido estudo, as seguintes legendas foram utilizadas pelas autoras: (P) Professora-

pesquisadora; (J) Jéssica (menina, 9 anos); (C) Camila (menina, 7 anos); (S) Suzan 

(adolescente, 16 anos); (L) Léo (menino, 5 anos) e (E) Enfermeira: 

 

(P) Vem aqui. Vem cá. Senta aqui Suzan. Vocês conhecem a Suzan?Todo mundo 

aqui se conhece? Vocês se conhecem?  

(J) Esta é Suzan. Esta é a Camila. Esta d’aqui é a vovó de Camila. O pai de Daniel. 

(P) Hi, apresentou todo mundo! Gostei! 

(C) E você é a tia! 

(P) Eu sou a tia? Por que que eu sou a tia?  

(C) Ué, porque você é!  

(P) Quem está aqui pela primeira vez? Primeira vez que vem ao hospital, que você 

fica internado?  

(J) A minha é a primeira vez. Camila é a segunda vez.  

(P) É a segunda vez a sua, não é Camila? 

(P) para 
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(L): E a sua vez, é a primeira que você está no hospital? É? Todo mundo sabe por 

que está aqui?  

(J) Eu sei. Porque eu tenho pneumonia.  

(P) É? E você Camila? Você sabe por que que está aqui?  

(C) Pneumonia.  

(P) Pneumonia também? A outra vez também foi?  

(C) (Reticente e com olhar distante responde...)  

(P) Foi. E você Suzan? 

(S) Anorexia.  

(C) O que?  

(P) Anorexia. Todo mundo sabe o que é anorexia? 

(J) É uma gente que não come.  

(P) É isso, Suzan? É verdade?  

(S) É. 

(P) Vocês moram onde? Você mora onde, Léo?  

(L) Itaboraí. 

(P) Itaboraí. Nossa! E você, Camila?  

(C) Fonseca.  

(P) Você mora aqui perto, não é? E você, Jéssica?  

(J) Rio de Janeiro.  

(P) Rio de Janeiro? Na cidade maravilhosa? É?  

(J) Mas não é depois da baía, não!  

(P) Você mora onde?  

(J) São Gonçalo, Rio de Janeiro. 

(P) Ah... São Gonçalo... São Gonçalo é um município do estado do Rio de Janeiro.  

(J) Pois é, eu sei. 

(P) Você mora onde em São Gonçalo?  

(J) Portão do Rosa. 

(P) Perto do Centro, não é?  

(J) Você conhece o Centro de Ensino Amor Perfeito? 

(P) Já ouvi falar, mas nunca estive lá. Você estuda lá?  

(J) É... 

 

Fontes e Vasconcelos (2007) ressaltam que Wallon descreve que se atividade 

proposta pelos educadores for de interesse da criança, voltada para sua realidade próxima e 

relacionada a constituição de sua subjetividade, as chances de motivar a participação infantil 

são maiores e tal afirmativa pode ser comprovada através do diálogo estabelecido pelas 

crianças, apresentado acima. Do ponto de vista ainda das autoras do estudo e entrando em 

concordância com o presente trabalho, o expresso em tal diálogo merece que nos atenhamos a 

pontos específicos, por exemplo, se tratando do processo de interação entre as crianças e 

como elas se solidarizavam com as outras ao revelar seus sentimentos relacionados ao seu 

estado de saúde, contribuiu diretamente no desenvolver das suas capacidades cognitivas e 

socioafetivas, levando-as a compreender melhor sobre sua patologia e a forma de tratamento, 

pois a medida que elas iam tomando consciência do que estava acontecendo ao seu redor, 

passaram a compreender melhor seus limites e possibilidades. 

Outro ponto importante, revelado pelas autoras é que durante a atividade coletiva 

proposta, nenhum momento a pesquisadora apresentou-se como professora, e logo uma das 

crianças (Camila) a identificou como a tia (leia-se professora) naquele grupo de crianças, 
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Fontes e Vasconcelos salientam que, esta é uma manifestação que resgata o conceito de 

escola, uma vez que as atividades desenvolvidas eram na sala de recreação. 

Para concluir, outra fala apresentada no diálogo estabelecido pelas crianças do 

estudo, é quando outra criança (Jéssica) diz que anorexia é uma doença de gente que não 

come Fontes e Vasconcelos (2007) afirmam que isso é uma forma da criança articular seus 

conceitos espontâneos ao conceito científico ligado à palavra anorexia e conclui tal ponto de 

vista com o que já era afirmado por Vygotski (2000b), sobre os conceitos espontâneos, que 

são construídos a partir da experiência cotidiana, enquanto os conceitos científicos são 

sistematizados pela educação escolar e afirmam que no caso de Jéssica, e das demais crianças 

que com ela interagiam naquele momento, a aquisição do conceito científico se deu no 

hospital. 

Sob os principais enfoques encontrados na literatura, Henri Wallon teve 

importantes contribuições para área da educação, na busca pela compreensão dos processos 

psicológicos humanos, dedicou-se profundamente aos estudos do desenvolvimento infantil, 

explorando três dimensões específicas relacionadas a esse processo: a cognitiva, afetiva e 

motora, ou seja, o ser humano é composto integralmente por tais dimensões, não de forma 

fragmentada ou reduzida apenas umas destas.  

Estephane e Knopf (2018) revelam com base em estudos historiográficos feitos 

por Galvão (2004), que Wallon elaborou sua tese de doutorado durante a 1º Guerra Mundial, o 

filósofo e psicólogo foi recrutado a exercer mais um de seus ofícios, dessa vez como médico, 

atentando-se para tal situação, Wallon em 1922 abre um pequeno laboratório em uma escola 

do subúrbio de Paris, por meio de entrevistas e enquetes, passou a observar a adaptação e a 

socialização das crianças com o ambiente escolar, concluindo que a escola é capaz de fornecer 

formação integral ao estudante, envolvendo a afetividade, intelectualidade e a interação 

social. Através de tal experimento, a teoria Psicogenética do desenvolvimento infantil de 

Henri Wallon é considerada um marco importante para história da educação, contudo na 

esfera pedagógica. 

Neste ângulo, o campo da Psicologia passa a ser corresponsável a respeito do 

processo de ensino-aprendizagem infantil, pois ao atentar-se a trabalhar questões emocionais, 

baseado na psicogênese de Wallon, a criança estaria predisposta a executar atividades 

escolares, participar das brincadeiras educativas, socializar com outras crianças, fornecendo 

subsídio para Pedagogia desempenhar seu papel formativo e integral com excelência, 

conforme Galvão (1995). 
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Considerava que entre a psicologia e a pedagogia deveria haver uma relação 

recíproca. Via a escola, meio peculiar a infância é obra fundamental da sociedade 

contemporânea, como um contexto privilegiado para o estudo da criança. Assim, a 

pedagogia oferecia campo de observação à psicologia, mas também questões para 

investigação. A psicologia, por sua vez, ao construir conhecimentos sobre o processo 

de desenvolvimento infantil ofereceria um importante instrumento para o 

aprimoramento da prática pedagógica. (Apud ESTEPHANE; KNOPF, 2018, p. 7). 

 

Com isso, abre-se lugar para comprovação da teoria walloniana no contexto da 

Pedagogia Hospitalar, partimos para análise de mais uma cena do estudo citado anteriormente, 

destacando a seguinte passagem do diálogo entre a Enfermeira (E) e Léo (menino, 5 anos): 

 

(E) Vem cá, Léo. 

(L) Ah... não! 

(E) Vamos lá, botar o termômetro. Você já volta. Vem. 

Léo grita, protestando. 

(L) Tia, bota aqui. 

(E) Não. Vem aqui. 

(E) Você já volta... Rapidinho. 

Léo começa a chorar baixinho. 

(E) Ah... vai chorar? Você volta rápido. 

E conduzido pela enfermeira, Léo levanta-se da cadeira e vai para a enfermaria [...].  

 

Fontes e Vasconcelos (2007), com objetivo de contribuir e discutir diferentes 

papéis que a educação pode desempenhar no contexto hospitalar, demonstraram que 

intervenções pedagógicas dentro desse estudo também contribuiu diretamente para campo de 

investigação psicológica, pois a imperiosa necessidade de observação das cenas transcritas, 

revelaram aspectos relacionados a um dos campos funcionais caracterizados pela teoria 

psicogenética, no que concerne a afetividade e o emocional, por outro lado as autoras afirmam 

que atividade pedagógica que o menino executava na sala de recreação parecia lhe dar prazer 

e por isso ao ser interrompido pela profissional de enfermagem, o menino Léo expressou seus 

sentimentos de insatisfação e tristeza como forma de protesto, as autoras enfatizam a 

veracidade tal ação através de Wallon (1971, p. 47), “Os gritos são uma reação emocional de 

origem extereoceptiva voltada para uma ação exterior”.  

As práticas pedagógicas desenvolvidas no ambiente hospitalar podem auxiliar na 

evolução do quadro clínico do paciente pediátrico, para isso é essencial que os profissionais 

de saúde que trabalham com esse público, adotem medidas mais flexíveis, a fim de garantir a 

integralidade na assistência. A conduta da enfermeira no diálogo exposto, nos defronta com a 

realidade sobre o desconhecimento e a falta de compreensão por parte de alguns profissionais 

da saúde. Vimos que os grandes teóricos da história da educação defendem através de suas 

teorias os diferentes papéis que ela é capaz de exercer através de processos ludoterápicos, eles 

ajudam a criança a aceitar de forma mais positiva e menos dolorosa os procedimentos 
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terapêuticos prescritos necessários para o tratamento e reestabelecimento do seu bem estar de 

saúde. 

Paralelamente a isso, os direitos da criança e do adolescente no Brasil, são 

amparados legalmente por resoluções, diretrizes e documentos vigentes, no intuito de 

humanizar a assistência médica hospitalar, preocupando-se em garantir a saúde integral de 

seres tão dependentes e vulneráveis que mal concluíram a primeira etapa do seu ciclo vital e 

que por condições de enfermidades específicas passam por situações que exigem o total de 

sua força na luta constante para sobreviver.  

Consagrada na contemporaneidade como um direito social e legitimado nas bases 

da constituição cidadã de 1988, que em seu artigo 205, afirma que a educação deve ser 

promovida “visando ao pleno desenvolvimento da pessoa e seu preparo para a cidadania”. O 

direito à educação é fundamental e não pode ser retirado de nenhuma pessoa, inclusive, 

daqueles que apresentam qualquer tipo de limitação (BRASIL, 1988, p. 209).  

Nesse contexto, a luta pelos direitos da criança e do adolescente no Brasil, é 

fundamentada pela Constituição Federal de 1988 e consolidada com a criação do Estatuto da 

Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990), ao endossar a obrigação do Poder Público na 

elaboração, subsídio e orientação diretiva sobre o ensino, encaminha a responsabilidade do 

Estado perante os que estão à margem da escolarização regular. Isso fortalece o norteamento 

de inclusão do processo educacional como ponto de inflexão da legislação no ambiente 

hospitalar, garantindo o direito de atendimento integral a saúde da criança em ambientes 

classificados como não escolares. 

Além disso, o artigo 227 da referida Constituição Cidadã estabelece como dever 

da família, da sociedade e do Estado: 

 
Assegurar a criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à 

vida, a saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 

colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 

violência, crueldade e opressão. 

 

Contudo, a Pedagogia Hospitalar surge nesse contexto, com a regulamentação do 

Estatuto da criança e do adolescente em 13 de julho de 1993 (LIMA; AMARAL; BATISTA, 

2017).  

A história da infância no Brasil é alimentada pela memória de dores de um tempo 

volátil, relatos orais, notícias em jornais e periódicos enfatizam que por períodos seculares as 

crianças foram vistas como seres inferiores aos adultos, subordinadas ao autoritarismo, 

submetidas ao trabalho escravo, violência urbana e exploração sexual, desassistidas de 
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qualquer forma de direito e proteção. Na tentativa de mudar tal cenário, o ECA, cuja função 

precípua foi de reconhecer a criança como um ser que necessita de um olhar peculiar sobre 

sua condição natural, possibilitou fomentar políticas públicas voltadas para garantir seu pleno 

desenvolvimento e bem-estar físico-psíquico-social. Com base no art. 9º do ECA, as crianças 

e adolescentes têm direito aos programas de educação para saúde, tal direito passa a ser 

efetivado.  

 
Atualmente, incluem-se alunos com necessidades educacionais especiais os 

deficientes mentais, auditivos, físicos, com deficiências motoras e múltiplas, 

síndromes no geral e os que apresentam dificuldades cognitivas, psicomotoras e de 

comportamento, além daqueles alunos que estão impossibilitados de frequentar as 

aulas em razão de tratamento de saúde que implique internação hospitalar ou 

atendimento ambulatorial. (ECA, 1990). 

 

O documento expressa e define que são entendidas e reconhecidas como crianças 

todas aquelas com menos de 12 anos, e todos aqueles que se encontram na faixa etária de 12 a 

18 anos de idade, são considerados adolescentes. O ECA veio para colocar a Constituição 

Federal em prática, responsabilizando a sociedade, a família e principalmente o Estado o seu 

reconhecimento identitário e a sua estruturação como sujeito. O Art. 53º do Estatuto da 

Criança e do Adolescente estabelece que os mesmos tem direito a educação, visando ao pleno 

desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o 

trabalho, assegurando-lhes: 

 
 I- igualdade de condições para acesso e permanência na escola; II- direito 

de ser respeitado por seus educadores; III- direito de contestar critérios 

avaliativos, podendo recorrer as instâncias escolares superiores; IV- direito 

de organização e participação em entidades estudantis e; V -acesso à escola 

pública gratuita próximo de sua residência. 

 

O Art. 54º do Estatuto da Criança e do Adolescente, primeiramente coloca em 

pauta que é dever do Estado assegurar a educação por meio do ensino público obrigatório a 

todas crianças, adolescentes e também para aqueles que não se encontram em faixa etária 

escolar. Com efeito, o mesmo deve garantir de forma regular a gratuidade e a obrigatoriedade 

do acesso a educação, em seus diferentes e mais elevados níveis de ensino, abrangendo 

obrigatoriamente a Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino 

Médio). Portanto, a Educação Formal como um direito exclusivo de homens e mulheres se 

caracteriza por um processo político, intencional, que se dá a princípio no Espaço chamado 

Escola, que tem por finalidade o pleno desenvolvimento da criança e do adolescente, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 
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Partindo do princípio constitucional que a Educação é um direito de todos, infere 

que as crianças que estejam em situação de hospitalização, também desfrutem dos mesmos 

direitos, para isso, a educação formal transforma-se, saindo da sua zona principal que é a 

Escola, de forma a alcançar a subjetividade de espaços considerados não escolares. Cabe 

destacar o inciso III, do referido artigo, que afirma que é dever do Estado assegurar um 

atendimento educacional e especializado a todas as crianças e adolescentes portadores de 

alguma deficiência, “preferencialmente” na rede regular de ensino.  

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB nº 9.394/1996), expressa no 

parágrafo 2º do art. 58º, que O atendimento será feito em classes, escolas, ou serviços 

especializados sempre que, em função das condições especificas do aluno não for possível a 

sua integração nas classes comuns de ensino regular (BRASIL, 1996). 

A partir disso, podemos concluir que Pedagogia Hospitalar no Brasil vincula-se a 

Educação especial, pois as Classes Hospitalares estão inseridas na referida LDB 9.394/96, 

numa perspectiva promissora de estabelecer uma educação inclusiva, sem nenhum tipo de 

negligência, exclusão ou discriminação. De forma implícita, a Legislação assegura que o 

atendimento educacional não deve ser restrito apenas ao ambiente escolar, mas objetiva que 

todas as crianças e adolescentes deem continuidade ao seu processo de escolarização, 

responsabilizando o Poder Público a competência de dispor de um atendimento específico, 

especializado, que atenda as condições e necessidades especiais de cada aluno. 

Ainda conforme a lei, o não cumprimento do ensino obrigatório pelo Poder 

Público, ou sua oferta irregular, implica responsabilidade da autoridade competente 

(MEC/SEESP, 2002, p. 9). 

Paralelamente, a constituição Federal em seu Art. 196, versa sobre o direito a 

saúde: 

 
Deve ser garantida mediante políticas econômicas e sociais que visem ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços, tanto para a sua proteção e recuperação. 

Assim, a qualidade do cuidado em saúde de está referida diretamente a uma 

concepção ampliada em que o atendimento às necessidades de moradia, trabalho e 

educação entre outras, assume relevância para compor a atenção integral. A 

integralidade é, inclusive, umas das diretrizes de organização do Sistema Único de 

Saúde, definido por lei (Art.197). (MEC/SEESP, 2002, p. 10). 

 

A educação vigora como dever, mas, sobretudo, à luz da normativa na 

institucionalidade do Estado. Ao percebermos a educação hospitalar como uma modalidade 

particular pode traçar alguns marcos: 
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Artigo 57: O Poder Público estimulará pesquisas, experiências e novas propostas 

relativas a calendário, seriação, currículo, metodologia, didática e avaliação, com 

vistas à inserção de crianças e adolescentes excluídos do ensino fundamental 

obrigatório. (BRASIL, 1990, p. 11). 

 

O Ministério da Educação, por meio de sua Secretaria de Educação Especial, 

reforça um documento de estratégias e orientações, retomando o cerne dos documentos 

precedentes para o atendimento nas classes hospitalares, assegurando o acesso à educação 

básica. 

 
Tem direito ao atendimento escolar os alunos do ensino básico internados em 

hospital, em sérvios ambulatoriais de atenção integral à 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. (BRASIL, 2002). 

 

Segundo outra definição oficial declinada pelo MEC 

 
Denomina-se classe hospitalar 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 atenção integral à saúde mental. (BRASIL, 2001, p. 13). 

  

E ainda: 

 
Art.1º - Os hospitais que ofereçam atendimento pediátrico contarão, 

obrigatoriamente, com brinquedotecas nas suas dependências. Parágrafo único. - O 

disposto no caput deste artigo aplica se a qualquer unidade de saúde que ofereça 

atendimento pediátrico em regime de internação. Art. 2º - Considera-se 

brinquedoteca, para os efeitos desta Lei, o espaço provido de brinquedos e jogos 

educativos, destinados a estimular as crianças e seus acompanhantes. Art. 3º - A 

inobservância do disposto no art. 1º desta Lei configura infração à legislação 

sanitária federal e sujeita seus infratores às penalidades previstas no inciso II do art. 

10 da Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977. (BRASIL, 2005). 

 

A legislação brasileira ainda dispõe do Projeto de Lei Federal nº 4191 de 

dezembro de 2004, sobre o atendimento educacional especializado em classes hospitalares; a 

Lei Federal nº 11.104, de março de 2005 que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de 

brinquedotecas nas unidades de saúde que ofereçam atendimento pediátrico em regime de 

internação. 

Para tanto, as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia – 

DCNCP, aprovado pelo parecer do CNE/CP5/2005, DE 13/12/05, asseguram a inserção do 

Pedagogo no ambiente hospitalar, de acordo com as necessidades locais, garantem 

oficialmente que as crianças hospitalizadas tenham direito de receber atendimento 

especializado e ser acompanhado por um pedagogo em espaços não escolares. A seguir 

destacamos alguns recortes deste documento: 
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Assim concebida, a formação em Pedagogia inicia-se no curso de graduação, 

quando os estudantes são desafiados a articular conhecimentos do campo 

educacional com práticas profissionais e de pesquisa, estas sempre planejadas e 

supervisionadas com a colaboração dos estudantes. Tais práticas compreendem tanto 

o exercício da docência como de diferentes funções do trabalho pedagógico em 

escolas, o planejamento, a coordenação, a avaliação de práticas educativas em 

espaços não escolares, a realização de pesquisas que apoiem essas práticas. Nesta 

perspectiva, a consolidação da formação iniciada terá lugar no exercício da profissão 

que não pode prescindir da qualificação continuada. (BRASIL, 2005). 

 

Além do mais e como consequências 

 
[...] dependendo das necessidades e interesses locais e regionais, neste curso, 

poderão ser, especialmente, aprofundadas questões que devem estar presentes na 

formação de todos os educadores, relativas, entre outras, a educação a distância; 

educação de pessoas com necessidades especiais; educação étnico-racial; educação 

indígena; educação do campo; educação hospitalar; educação prisional [...] 

(BRASIL, 2005). 

 

E ainda corroborando o que preceituam as diretrizes acima 
 

[...] em todas as circunstâncias, o doente permanece uma pessoa cujos direitos e 

necessidades básicas são os mesmos que os de uma pessoa saudável. Unicamente a 

impossibilidade de fato pode impedi-lo de usufruir de seus direitos ou de satisfazer 

suas necessidades [...]. Não se pode limitar seus direitos ou suas necessidades em 

matéria de cultura ou distração, por causa de sua doença. (CAVALCANTI, 1997, p. 6). 

 

Historicamente, os constitutivos legais supramencionados instituem na verdade 

uma resposta às demandas sociopolíticas e econômicas que foram se construindo ao longo da 

história da educação especialmente no campo da Pedagogia, em objeção ao olhar que se tinha 

da criança durantes muitos séculos, vista apenas como um ser dependente, muitas vezes 

ignorada e marginalizada, não tendo necessidades diferentes de um adulto. Estudiosos como 

Rousseau, Piaget, Vygotsky, Wallon, constituíram determinados axiomas e teorias que 

fundamentam sistematicamente e didaticamente a necessidade de se instituir e implementar 

uma Pedagogia que estimule que a criança desenvolva suas habilidades físicas, psíquicas, 

sociais e emocionais 

Para Matos e Mugiatti (2009), é imprescindível que se compreenda o contexto da 

Pedagogia Hospitalar, que ultrapassa educação formal da escola, pois levanta parâmetros para 

o atendimento de necessidades especiais transitórias do escolar hospitalizado, uma nova 

realidade transdisciplinar com características educativas. Contudo, as autoras salientam ainda 

a importância de diferenciar os dois procedimentos de escolaridade que se realizam em 

âmbito hospitalar: a Hospitalização Escolarizada com atendimento personalizado ao escolar 

doente, respeitando sua condição complexa de saúde e considerando a situação de 

escolaridade e sua procedência.  
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A partir disto, o desenvolvimento das atividades pedagógicas, são elaboradas 

dando ênfase a especificidade de cada aluno, conforme a suas necessidades, compactuando 

com a escola regular de origem, para o desenvolvimento então de uma proposta didático-

pedagógica de acordo com a realidade e os padrões que a sua escola de origem atua. Através 

do Serviço Social do Hospital, deve-se articular contato com a(o) professor(a) da escola de 

origem com o profissional que atua no hospital, para o recebimento e entrega de atividades, 

esta deve ser responsável por realizar essas atividades de forma articulado, criativa e flexível, 

indo além dos conteúdos propostos.  

Com efeito, importante frisar que todo escolar hospitalizado, seja em situação de 

longa permanência ou mesmos aqueles, que por conta de alguma patologia específica 

precisam estar todos os dias no hospital (atendimento ambulatorial) para tomar suas 

medicações, devem e precisam estar matriculados em uma escola de ensino regular, caso o 

contrário, o Serviço Social do hospital deve tomar as medidas cabíveis para realizar este 

procedimento. 

 

3.1 Perfil do pedagogo hospitalar  

 

A modernização e avanços crescentes do século XXI extinguiram o modelo 

nosocomial antigo desumano, dando origem aos hospitais pediátricos que buscam 

transformar, inovar e humanizar seu atendimento através de projetos e programas sociais 

dentro do contexto hospitalar. A Associação Peter Pan, centro de excelência e referência no 

tratamento do câncer, conta com o projeto ABC+ Saúde, que tem por objetivo trabalhar com 

crianças e adolescentes agrupadas de acordo com nível de aprendizado, executando atividades 

de leitura e escrita, adotando ferramentas lúdico-pedagógicas propostas por profissionais da 

saúde, um corpo de voluntários e profissionais da educação que são os principais mediadores 

do processo de aprendizagem da criança hospitalizada e dão alma aos espaços destinados às 

atividades de recreação (LIMA; AMARAL; BATISTA, 2017). 

Para atuar no atendimento pedagógico hospitalar, o profissional precisa ter perfil 

profissional qualificado conforme as exigências formativas exigidas de acordo com os 

documentos do MEC/SEPSP, 2002, p. 22): 

 
O professor 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. 
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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.  

 

Pelo exposto, evidencia-se que o pedagogo hospitalar é responsável por dar 

seguimento ao processo educativo fora do ambiente escolar e para isso, a atualização de 

conhecimento em Pedagogia Hospitalar deve ser contínua, afim de promover o 

compartilhamento de conceitos, práticas e técnicas necessárias para correta atuação nessa 

área, são elas que irão estimular as capacidades cognitivas de cada criança, levando-as a 

compreender o seu estado de saúde em relação a sua doença, e a refletir sobre o meio em que 

vivem, expressando seus sentimentos sobre o sofrimento e a tensão causada pelos diversos 

procedimentos que são submetidas ao longo do período de hospitalização. O Pedagogo 

Hospitalar deve estar consciente de sua função exclusiva educacional estando inapto a discutir 

diagnósticos, tratamentos e qualquer procedimento realizado pela equipe médica e de 

enfermagem. Porém, a equipe multiprofissional de saúde deve-se aliar-se as práticas 

pedagógicas educacionais a fim de humanizar a assistência e o cuidado ao paciente pediátrico. 

Recentemente, o Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), regulamentou uma nova 

Resolução: nº 0546/2017, que atualiza normas para “a utilização da técnica do 

Brinquedo/Brinquedo Terapêutico pela Equipe de Enfermagem na assistência à criança 

hospitalizada”, atualizando o uso de práticas pedagógicas nas assistências em enfermagem, 

revogando a Resolução nº 295/2004. Assim determina a nova Resolução nº 0546/2017: 

“Artigo 1º Compete à Equipe de Enfermagem que atua na área pediátrica, a utilização da 

técnica do brinquedo/brinquedo terapêutico, na assistência à criança e família hospitalizadas” 

(BRASIL, 2017, p. 1).  

 É, portanto, imprescindível que haja equilíbrio psíquico-emocional para manter a 

integridade da sua saúde física e emocional, uma vez como profissional da área da saúde, 

posso afirmar que há setores diversos dentro de um hospital, onde o trabalho do pedagogo 

hospitalar pode ser desenvolvido desde o Pronto Atendimento ou Acolhimento até a Unidade 

de Cuidados Intensivos Diretos ao Paciente. Cada setor com suas particularidades, porém 

todos apresentam situações positivas e negativas que marcarão a prática profissional. A 

educação é capaz de promover momentos de construção e expressão de pensamentos, a 

educação é fonte propulsora do desenvolvimento humano, capaz de restaurar a saúde do 

escolar em situação de hospitalização. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As considerações finais desta dissertação referem-se, na realidade, o teor 

exclusiva desta escrita haja vista os percalços interruptivos que tivemos, sobretudo com 

relação a pesquisa de campo anunciada inicialmente, mas que pelos motivos elencados nos 

procedimentos metodológicos, a investigação de campo in loco e a aplicação das técnicas de 

entrevistas para geração de informações ficaram inviáveis e prejudicadas em razão da 

pandemia que acomete pessoas em todo o planeta terra causada pelo novo coronavírus 

(SARS-CoV-2) que causa a COVID-19, o qual foi identificado na cidade de Wuhan, China em 

dezembro do ano de 2019. Deste modo, a pesquisa se limitou tão somente ao gênero teórico 

por meio de consultas e interpretações às fontes escritas. Neste sentido, propomos que esta 

temática possa ser ampliada e robustecida em momentos posteriores, inclusive com maior 

aporte de fontes primárias, a partir da pesquisa de campo tanto no espaço hospitalar indicado 

aqui como em outras de natureza semelhante. 

Contudo, algumas considerações ou juízos de valor podem ser tecidos em relação 

ao teor teorético textual construído neste estudo. Para tanto, fazemos uma rápida revisita à 

problemática, pressupostos e/o hipóteses iniciais que asseveram a necessidade urgente e 

improrrogável de atendimento educacional adequado e qualificado às crianças internadas em 

regime hospitalar que não podem se deslocar até aos espaços formais de educação. Ficou 

constatado que não há, efetivamente atendimento educacional a adoecidos infantis nos 

espaços hospitalares e quando há ocorre de forma inapropriada, pedagogicamente.  

Desse modo, tal atendimento a esse tipo de paciente continua, quando não 

inexistente, deficiente e incerto haja vista que o profissional qualificado e capacitado para 

atuar junto aos adoecidos infantis em locais hospitalares é, sem dúvida, o pedagogo hospitalar. 

Esta premissa parece ser consenso geral no âmbito das searas de conhecimento vinculadas 

entre educação-saúde/saúde-educação.  

Outras questões prementes elencadas e que necessitam ser solucionadas para que 

possa acontecer a educação para os adoecidos infantis são voltadas para as demandas 

curriculares de formação e aperfeiçoamento para pedagogos hospitalares, bem como a 

existência de convênios entre as Secretarias de Saúde (SMS) e destas com as Secretarias de 

Educação (SME) em âmbito municipal, estadual e federal visando a contratação de 

profissionais dessa área. 

Nessa perspectiva, ao tentarmos atender a problemática elencada que está a ser 

atendida pelos objetivos, acreditamos que ficou demonstrado, como objetivo geral, a 
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importância e a necessidade da efetivação na prática da pedagogia hospitalar, bem como 

necessidade intrínseca de formação e qualificação do pedagogo hospitalar, como um 

profissional indispensável para o desenvolvimento do trabalho didático-pedagógico e teórico-

metodológico, em ambiente hospitalar, para o processo de escolarização e inclusão 

educacionais de adoecidos infantis.  

Para tanto, ficou pautado nesta escrita argumentos teóricos fundamentados 

cientificamente, dispositivos legais regulamentadores e auxiliadores do profissional pedagogo 

hospitalar, bem como o debate oportuno e necessário sobre a formação curricular para o 

profissional pedagogo atuar em ambiente hospitalar inserindo-se na equipe multiprofissional 

de saúde visando atender os adoecidos infantis hospitalizados com estratégias didático-

pedagógicas e procedimentos metodológicos com competências e habilidades pertinentes, 

peculiares e adequadas.  

Consideramos também que ficou consignado nesta pesquisa que a presença de 

profissionais da educação, especificamente os pedagogos hospitalares nas instituições de 

saúde onde acolhem adoecidos infantis internados, uma importante e evolutiva estratégia 

educativa que precisa superar muitos obstáculos e desafios dos mais diversos. Mas, que ao 

final, é de inigualável recompensa no âmbito do alcance da missão da educação para as 

relações sociais inclusivas e humanitárias. Para tanto, o profissional pedagogo hospitalar 

precisa garantir sua participação com práticas educativas nesses espaços não formais que vão 

desde a sua formação curricular, aperfeiçoamento e qualificação permanente. 

Acreditamos também que a continuidade do atendimento educacional ao adoecido 

infantil internado em instituições hospitalares proporciona novas perspectivas de saberes inter 

e transdisciplinares, que ainda parece ventilar, em sua grande realização apenas na teoria. Ao 

nosso entendimento também as práticas educativas do pedagogo/a hospitalar significam 

melhoria na qualidade de vida às crianças enfermas internadas em interiores hospitalares, pois 

tais profissionais são e devem ser sensíveis compreendendo e respeitando as dores, medos, 

anseios, agressividades, tristezas, alegrias e fomenta esperanças, liberdades e vida para esses 

pequenos/as. 

Por fim, o atendimento pedagógico-educacional hospitalar, mesmo amparado por 

lei, não está disponível em muitos estados, cidades e localidades, pois poucos oferecem 

condições para que o pedagogo possa atuar neste ambiente. A falta de informação por 

profissionais da área, o desconhecimento da própria sociedade, dos pais em relação ao direito 

da criança hospitalizada e principalmente o descaso do poder público na criação de 

intercâmbios institucionais entre as Secretárias de Educação e os Hospitais Pediátricos, no 
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intuito de formalizar as classes hospitalares no país, ainda é um desafio e um espaço a ser 

conquistado pelo o profissional da área, como também uma luta pelo direito da criança dar 

continuidade aos seus estudos sem que haja prejuízo ao seu processo de ensino-aprendizagem 

em ambiente hospitalar, garantido a integralidade da assistência em relação a sua saúde e o 

direito de aprender do educando, no intuito de promover o seu total bem-estar físico, 

emocional e social. 
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