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RESUMO 

 

 

A partir da trajetória como profissional atuante na área da saúde no banco de 
sangue, e por isso o trânsito na enfermaria pediátrica e o despertar do interesse, é 
situada a iniciação à docência na área da Pedagogia Hospitalar, trazendo reflexões 
teóricas oriundas da pesquisa bibliográfica. Estabelecer ações de não-exclusão na 
educação também passa a ser fator de saúde, o objetivo desse trabalho de 
conclusão de curso foi compreender a Pedagogia Hospitalar como uma proposta 
diferenciada de mediação escolar, que procura construir conhecimentos sobre um 
contexto de aprendizagem que contribua para o bem estar das crianças 
hospitalizadas. Ceccim (1997), Fonseca (2003), Libâneo (2010), Fontes (2005) 
Matos e Mugiatti (2007), Freire (1996), foram autores que ajudaram nesta reflexão, 
além de registros da legislação como a Constituição de 1988 e a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação 9394/96, entre outros, que foram as principais fontes que 
contribuíram para o desenvolvimento do presente trabalho. Foi possível identificar os 
muitos processos do campo de atuação da Pedagogia Hospitalar e uma 
possibilidade de local de trabalho para exercer a profissão de Pedagoga.  
 

Palavras-chave: Educação Inclusiva. Pedagogia Hospitalar. Iniciação à Docência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

From the trajectory as a professional working in the area of health in the blood bank, 
and for that reason the transit in the pediatric ward and the awakening of interest, is 
located the initiation to teaching in the area of Hospital Pedagogy, bringing 
theoretical reflections from the bibliographic research. Establishing non-exclusion 
actions in education also becomes a health factor, the objective of this work to 
complete the course was to understand Hospital Pedagogy as a differentiated 
proposal of school mediation, which seeks to build knowledge about a learning 
context that contributes to the Well-being of hospitalized children. Ceccim (1997), 
Fonseca (2003), Libâneo (2010), Fontes (2005) Matos and Mugiatti (2007), Freire 
(1996), were authors that helped in this reflection, besides registries of the legislation 
as the 1988 Constitution and Law of Guidelines and Bases of Education 9394/96, 
among others, which were the main sources that contributed to the development of 
this work. It was possible to identify the many processes of the field of Pedagogia 
Hospitalar and a possibility of work place to practice the Pedagogue profession. 
 
 
Keywords: Inclusive Education. Hospital Pedagogy. Initiation to Teaching. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 Começo esse trabalho por situar a minha trajetória como profissional atuante na 

área da saúde e a relação que eu fui tecendo com o tempo de convivência com as 

situações que encontrei no ambiente hospitalar na ala pediátrica. Enquanto profissional 

da saúde o meu tecer na área era puramente orientado pelo modelo médico, meu olhar 

sempre voltado para o estado de doença e cura, esquecendo que aquelas crianças que 

ali se encontravam também estavam numa fase de desenvolvimento e descobertas, e 

que o processo de aprendizagem fazia parte daquele cotidiano tão anormal. Cabe 

destacar que a educação é um direito de todos garantido pela Constituição Federal de 

1988, Artigo 214, afirmando que a ação do poder publica deve conduzir à 

universalização do atendimento escolar.  

 Esse meu percurso na área da saúde como profissional do banco de sangue 

municipal foi fator determinante que fez emergir e suplantar em mim o interesse na 

pedagogia hospitalar, que me inspira a ensinar para além dos muros escolares, de 

modo a promover o desenvolvimento e contribuir para a construção do conhecimento 

continuado de crianças hospitalizadas, como um ato intencional de mediar para incluir. 

O encontro com esse ramo da pedagogia acelerou a minha inserção na área 

universitária como estudante, destacando hoje todas as atividades que eu já desenvolvi 

na área hospitalar, e as atividades que realizo atualmente como bolsista do Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência (PIBID), onde o processo de mediação e 

inclusão de crianças e adolescentes denominados autistas ou psicóticos superou todas 

as minhas perspectivas de estudo e pesquisa.  

  Quem lida com a ciência sabe que este não é um conhecimento que se gera 

espontaneamente, nem se dá a produzir sem determinadas condições objetivas, é uma 

relação que se estabelece. Na Pedagogia Hospitalar, o pedagogo vai potencializar o 

outro no seu retorno à sala de aula, de forma humana e pessoal, sem interesses 

políticos, mas ideológicos, de acreditar no espaço hospitalar como espaço para 

educação. É um conhecimento especial, exige longa formação, método, e, 

fundamentalmente, condições objetivas, tecnológicas e de financiamento para ser 

elaborado, produzido, socializado e realmente ser útil e necessário para os que virão a 

ser inseridos neste programa de inclusão e mediação. No Brasil existe bastante 

discussão sobre a inclusão escolar, mas há uma necessidade de acompanhar esse 
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processo na busca de evidências que possibilitem ações pedagógicas que favoreçam a 

todos os alunos.  

 No que tange à política de ensino, logo nos remetemos à sala de aula, 

esquecendo as multiplicidades de lugares onde o professor pode estar inserido. O 

espaço da sala de aula não se apresenta como único, mesmo no século passado já 

havia toda uma rede e formas diversas de ensinar. A educação está presente em todos 

os momentos de nossas vidas, até mesmo nos mais tensos e difíceis, principalmente 

na infância, que atribuímos à idade de descobertas e aprendizagens. Fase essa que 

não deveria ser caracterizada com limitação de energia, e sim pela curiosidade, 

inquietude, pela grande atividade corporal, intelectual e afetiva, ou seja, criança tem 

que ser criança, dentro das suas subjetividades e conjecturas, nunca atribuindo a ela 

limitações que nos trás à luz dos nossos olhos, que por ventura podem ou não estar 

inserida em uma sala de aula que não seja aquela pré-determinada pela sociedade 

atual.  

 Entendemos que a criança com alguma enfermidade sofre com as privações 

impostas pela patologia, assim como pelo afastamento do seu meio de convivência 

familiar, social e escolar.  Sabe-se que a maioria das crianças com patologias que 

requerem maior tempo de internação hospitalar ou que fazem hospitalizações 

recorrentes acabam excluídas da escola, o que gera um grande prejuízo ao 

desempenho social e escolar. A pedagogia hospitalar trás a importância do 

desenvolvimento de práticas educativas como mediação para inclusão e a sua 

relevância no processo continuado da formação educacional da criança hospitalizada, 

como afirma Ceccim (1997): 

 

É possível aprender dentro do hospital, a aprendizagem de crianças 
doentes que, afinal, estão doentes, mas em tudo continuam crescendo. 
Acreditamos ser, também nossa, a tarefa de afirmar a vida, e sua 
melhor qualidade, junto com essas crianças, ajudando-as a reagir, 
interagindo para que o mundo de fora continue dentro do hospital e as 
acolha com um projeto de saúde (CECCIM, 1997, p. 80). 
 

 Conhecer a função social da educação inserida nas alas pediátricas nos faz 

pensar e analisar como estão as práticas escolares, como está a atuação da equipe 

pedagógica, pois, ela é de fundamental importância para a elevação da qualidade do 

ensino onde quer, ou, esteja inserida, ela surge com o objetivo de promover a 

potencialização desses alunos numa perspectiva de fortalecimento das suas relações e 
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promover um processo de cooperação mais integrado e efetivo, na construção das 

redes de atenção à saúde e a educação. Além de pensarmos na qualidade de vida 

oportunizada às crianças hospitalizadas, o que aumenta a responsabilidade social de 

integração desta criança ao meio social/escolar formal.    

 A escolha pelo atendimento pedagógico hospitalar como tema desse trabalho de 

conclusão de curso ganhou ênfase durante minha atuação como acadêmica no projeto 

de estudos desenvolvidos no âmbito do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência (PIBID), e pelo acompanhamento pedagógico oferecido pela universidade às 

crianças com autismo inseridas em salas de aula no processo de mediação e inclusão. 

Durante o tempo de envolvimento com os projetos, muitas ações foram desenvolvidas, 

que descortinou saberes necessários para o exercício da docência numa dimensão 

transdisciplinar, associando educação e saúde. 

  A possibilidade de articular teorias e práticas de vivencias foi se potencializando 

a partir de estudos e discussões constantes, onde busquei subsídio para traçar escritas 

na medida em que alguns conceitos e caminhos me levaram ao encontro da Pedagogia 

Hospitalar. Portanto, estabelecer ações de não-exclusão na educação também passa a 

ser fator de saúde, o que objetivou me compreender a Pedagogia Hospitalar como uma 

proposta diferenciada de mediação escolar, que procura construir conhecimentos sobre 

um contexto de aprendizagem que contribua para o bem estar das crianças internadas. 

 A proposta para essa pesquisa de cunho bibliográfico toma então corpo a partir 

das constantes indagações referentes às práticas pedagógicas em ambientes 

hospitalares, no qual tenho muito interesse em atuar quando formada. Nesse sentido, 

percebi que é fundamental o acompanhamento sistematizado do processo ensino-

aprendizagem, através da valorização e interação para que aconteça uma aproximação 

dos objetivos propostos, acredito que esse estudo servirá como possibilidade de 

interlocução entre o hospital e a escola, o trabalho conjunto entre a saúde e a 

educação, mediar para incluir, pois o desenvolvimento de atividades pedagógico 

educacionais em hospitais permite oferecer às essas crianças a continuidade do seu 

aprendizado. Na opinião de (Fonseca, 2003).  

 

Cabe às classes hospitalares a elaboração de estratégias pedagógico 
educacionais que possibilitem o acompanhamento curricular do aluno 
enquanto estiver hospitalizado, garantam a manutenção do vínculo 
escola. Continuidade ao processo de desenvolvimento e à construção 
do conhecimento no âmbito da educação básica, favorecendo o seu 
ingresso ou retorno ao ensino regular (FONSENCA, 2003, p. 7). 



11 

 

 

 Para a autora as atividades da classe hospitalar ampliam a ótica da recuperação 

para além do combate à doença, ressaltando o apego à vida, a alegria e a criatividade, 

e oferece oportunidade para que a criança, mesmo hospitalizada, possa dar 

continuidade à sua história de vida e as suas subjetividades. Por isso é que os 

trabalhos realizados nas classes hospitalares devem ter o perfil de desenvolver as 

potencialidades das crianças e não evidenciar os seus fracassos. 

 O tema mediação e inclusão educacional voltado para crianças em idade escolar 

que se encontram afastadas do ambiente da sala de aula nos remetem a conhecer os 

conceitos e teorias referentes à educação hospitalar, os profissionais envolvidos neste 

campo de atuação, os locais e/ou ambiente onde a mesma acontece, esses diversos 

lugares onde ocorre a aprendizagem que parte desde o senso comum para os locais 

formais e informais. Assim: 

 

É quase unânime entre os estudiosos, hoje, o entendimento de que as 
práticas educativas estendem-se às mais variadas instâncias da vida 
social não se restringindo, portanto, à escola e muito menos à docência, 
embora estas devam ser a referência da formação do pedagogo 
escolar. Sendo assim, o campo de atuação do profissional formado em 
Pedagogia é tão vasto quanto são as práticas educativas na sociedade. 
Em todo lugar onde houver uma prática educativa com caráter de 
intencionalidade, há aí uma pedagogia (LIBÂNEO, 2010, p. 51).  

  

 O estudo do tema ajuda a abrir o olhar para uma educação diferenciada e muito 

mais participativa. Acredita-se que o grande problema concernente ao tema não é o 

desconhecimento, mais a falta de compromisso e a precária prática de atividades 

inclusivas nestes ambientes para com o aluno que precisa de uma educação 

diferenciada. 

  É possível verificar que a ausência da boa relação entre os sistemas educação 

e saúde se reflete na aprendizagem desses alunos, que acabam se tornando invisíveis 

pela falta de interesse da realização de algo que funciona como potentes mecanismos 

de subjetividades e potencialidades.  Porém, o papel do pedagogo hospitalar vai além 

das práticas pedagógicas e orientações educacionais. Como afirma Fontes (2005, p. 26 

e 27b), o professor precisa também ser um pesquisador em sua área, ou seja, ele 

precisa estar constantemente pensando, refletindo, investigando, produzindo conceitos.  

 Daí surge a importância de destacar que os alunos com necessidade de 

acompanhamento educacional inseridos nos hospitais necessitam de um atendimento 

diferenciado por apresentarem no seu cotidiano de tratamento uma relação de 
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incapacidade que o momento propicia. Em alguns casos, a internação hospitalar acaba 

dando o sentido de que a criança em fase de tratamento tem a sua capacidade de 

aprender diminuída ou silenciada por uma situação momentânea. 

 A pesquisa está organizada em três seções, além das considerações finais. Na 

seção 01, abordamos a concepção da Pedagogia Hospitalar e Educação Inclusiva: o 

que vem a ser as suas diferenças, tentando desconstruir como ela era entendida por 

aqueles pacientes que se encontram internados dentro do ambiente hospitalar. Ela 

surge mostrando possibilidades de realizar uma ponte entre a escola e o aluno que 

necessita da continuidade de seus estudos. Na seção 02, abordaremos a Mediação 

Escolar e Redes de Apoio no Contexto da Pedagogia Hospitalar, os parâmetros legais 

destinados à Pedagogia Hospitalar como educação especial viabilizando a oferta do 

atendimento pedagógico em hospitais, a intersetorialidade e todos os atores que 

asseguram à criança o acesso à educação básica, promovendo dessa forma o 

desenvolvimento e a construção do conhecimento desses educandos. Na seção 03 

trago um breve relato de experiência sobre minha entrada na Enfermaria Pediátrica 

numa aproximação do ofício de pedagogia hospitalar. 

 O estudo em questão teve como fundamentação teórica a literatura atual sobre a 

educação não-formal e pedagogia hospitalar em si, que evidenciam a extrema 

importância da atuação do profissional de educação nos espaços não-formais de 

educação, com destaque ao hospital, foco principal da presente investigação. Ceccim 

(1997), Fonseca (2003), Libâneo (2010), Fontes (2005) Matos e Mugiatti (2007), Freire 

(1996), foram autores que ajudaram nesta reflexão, além de registros da legislação 

como a Constituição de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96, entre 

outros, que foram as principais fontes que contribuíram para o desenvolvimento do 

presente trabalho. Eis que os estudos foram essenciais para se entender a importância 

do aspecto social da educação, através das contribuições da educação não-formal e 

das experiências praticadas em salas de aula, a partir do projeto de iniciação a 

docência, atuando diretamente com crianças e adolescentes inseridas no 

acompanhamento de mediação e inclusão. Projetos esses que foram primordiais para 

se compreender melhor esse novo campo de atuação e nova prática docente realizada 

pelo pedagogo inserido no contexto hospitalar.  
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2 PEDAGOGIA HOSPITALAR E EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

 

 A Pedagogia, por estar vinculada ao campo das Ciências da Educação, lida com 

o processo de construção do conhecimento, por isso, muitas vezes é reduzida à prática 

docente, na qual muitos acabam acreditando que o pedagogo se restringe apenas à 

sala de aula. Entretanto, tal campo do saber abrange diversas áreas de atuação, dentre 

elas, a prática pedagógica no hospital, podendo se dizer que é um processo educativo 

que acontece fora do contexto escolar, vai além dos muros das escolas, e proporciona 

desafios para o pedagogo, onde o seu objetivo principal é incentivar a aprendizagem 

em um ambiente dominado pela medicina. 

  Já o ambiente hospitalar é entendido como centro de referencias de tratamento 

de saúde, num conceito infantil associa o espaço à dor, sofrimento e morte, o que 

causa uma ruptura nos laços que as crianças em idade escolar mantêm com seu 

cotidiano e com a construção de sua própria aprendizagem mediante a problemática de 

saúde que requer hospitalização por longo período, surgindo assim a necessidade da 

pedagogia hospitalar. Esse é um atendimento pedagógico reconhecido pela legislação 

como um direito dos alunos que se encontram hospitalizados, por necessidade de se 

ausentar do espaço escolar. Apesar de pouco divulgado no âmbito educacional, a 

atuação do pedagogo em hospitais vêm se transformando em uma área em expansão. 

Sendo assim, essa prática de atenção também diz respeito ao paradigma de inclusão, 

e contribui para com a humanização da assistência hospitalar, 

  A permanência da criança no hospital não deve representar o rompimento do 

seu vínculo com a escola e a perda do direito à escolarização. A educação é 

transformadora, independente do lugar onde ocorre o processo de aprendizagem. Pode 

ser mediada e construtivista, ela ultrapassa os espaços de atuação, tem que se fazer 

presente em ambientes formais ou não-formais, escolares ou não-escolares.  As 

classes hospitalares devem garantir as crianças hospitalizadas à oportunidade de 

continuarem a vivenciar as experiências pedagógicas, além de garantir o contato com o 

saber, que estimula o processo cognitivo e de desenvolvimento. 

 A ação pedagógica desenvolvida no ambiente hospitalar é uma forma de 

atenção humanizada e integral à saúde da criança, uma ação conjunta dos setores de 

educação e saúde que universaliza a oportunidade de escolarização, 

independentemente do estado de saúde em que a criança se encontra, portanto 
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O atendimento pedagógico devera ser orientado pelo processo de 
desenvolvimento e construção do conhecimento correspondente à 
educação básica, exercido numa ação integrada com os serviços de 
saúde. A oferta curricular ou didático-pedagógica devera ser 
flexibilizada, de forma que contribua com a promoção de saúde e ao 
melhor retorno e/ou continuidades dos estudos pelos educandos 
envolvidos (BRASIL, 2002, p. 17).  

 

 A hospitalização não impede que a criança desenvolva as suas dimensões 

afetivas, sociais e cognitivas, pois ela tem necessidades de aprendizagem, o simples 

fato de estar internada não significa que a criança esteja desprovida de inteligência e 

que elas não precisam ter uma educação sistemática. Portanto os princípios e 

fundamentos do Ministério da Educação são bem claro quando afirma que o direito a 

educação é prioritário, ou seja, a educação é direito de todos e dever do Estado e da 

família, como citado abaixo: 

 

O artigo 214 da Constituição Federal afirma, ainda, que as ações do 
Poder Público devem conduzir a universalização do atendimento 
escolar. Entretanto, diversas circunstancias podem interferir na 
permanência escolar ou nas condições de construção do conhecimento 
ou, ainda impedir a frequência escolar, temporária ou permanente 
(BRASIL, 2002, p. 9).  

 

 A LDBEN, Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, Lei n. 9.394/96, no 

Capítulo V, da Educação Especial, no artigo 58, 2° parágrafo, trás a obrigatoriedade 

que deve ser dada ao atendimento “em classes, escolas ou serviços especializados, 

sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua 

integração nas classes comuns de ensino regular.” Além disso, existem os Direitos da 

Criança e do Adolescente Hospitalizados que define que elas possuem “Direito de 

desfrutar de alguma forma de recreação, programas de educação para a saúde, 

acompanhamento do currículo escolar durante sua permanência hospitalar”. A 

educação como direito de todos e nela está inserida a classe hospitalar como 

educação especial, em uma visão de educação inclusiva.  

 Essa lei também contempla as crianças e os adolescentes que se encontram 

hospitalizados e impossibilitados de frequentar as aulas em razão de tratamento de 

saúde.  

   Dentre os assuntos relacionados à inclusão, devemos considerar a Pedagogia 

Hospitalar como área de inclusão educacional, hoje é uma realidade concretizada pela 
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evolução dos marcos legais e declarações internacionais, onde o papel do MEC é 

definir uma política de diálogo com todos os segmentos da sociedade, para estabelecer 

um consenso em torno do que dever ser feito, do que pode ser feito e do que é direito 

da criança. Por se tratar de um conceito desenvolvido para este campo de estudo, com 

interesse na área educacional, a Pedagogia tem possibilitado expandir a atuação dos 

seus profissionais em outros locais inclusive nos hospitais, onde os pedagogos 

exercem seu papel de fundamental importância no atendimento educacional aos 

pacientes que uma vez afastados da escola regular, necessitavam de um atendimento 

educacional diferenciado. E para atender esta realidade educacional, segundo Matos e 

Mugiatti (2007) os pedagogos para ensinar nos hospitais se põem na reflexão em 

identificar as principais necessidades da criança hospitalizada. 

 

A necessidade da existência de uma práxis e uma técnica pedagógica 
nos hospitais confirma-se a existência de um saber voltado à 
criança/adolescente num contexto hospitalar envolvido no processo 
ensino-aprendizagem, instaurando-se a um corpo de conhecimento de 
apoio que justifica a Pedagogia Hospitalar (MATOS E MUGIATTI, 2007, 
p. 85). 
 

 Diante dessa demanda, é possível entender a Pedagogia Hospitalar como um 

campo de atuação da Pedagogia em que o profissional envolvido na área educacional, 

o pedagogo, atuará num lugar bastante diferenciado. O seu próprio termo “hospitalar” 

já remete ao leitor uma série de sentimentos que não são dos melhores possíveis, pois 

pode-se imaginar um local de doenças, tratamentos para recuperação de saúde ou até 

pacientes em estado terminal, lutando entre a vida e a morte. Porém, ainda em 

confronto a isso, nesse mesmo lugar acontece a relação de ensino e aprendizagem e a 

já citada relação do professor com o aluno, inclusive o envolvimento dos pais em 

algumas atividades. O aluno, se antes frequentava a escola regular, agora apresenta 

um estado de saúde abalado ou por sua vez em fase de recuperação. 

 Nos dias atuais, em nossa sociedade, vemos crescer cada vez mais a 

necessidade que crianças de diferentes contextos, necessitando da mediação de um 

profissional que os acompanhe nos processos amplos de aprendizagem, não só 

intelectual como também físico e emocional. Como afirma Fontes (2005, p. 21b), é por 

esses motivos que “os pedagogos precisam preparar-se para a diversidade de espaços 

que se oferecem ao seu trabalho”. 
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 A construção da prática pedagógica norteada para atuação em ambiente 

hospitalar deve transpor as barreiras da educação tradicional e da visão 

compartimentada e reducionista, promovendo o aperfeiçoamento humano como um 

todo, contribuindo assim para o desenvolvimento infantil e ampliando sua experiência 

de vida. É a partir do despertar da valorização de si própria, da liberação de seus 

potenciais, que a criança encontrará condições de viver com saúde, superando os 

momentos de tensão que a hospitalização impõe.  

 

 

3 MEDIAÇÃO ESCOLAR E REDES DE APOIO NO CONTEXTO DA PEDAGOGIA 

HOSPITALAR 

 

 

 No Dicionário Interativo da Educação Brasileira (MENEZES & SANTOS, 2006), o 

professor mediador é caracterizado como aquele que trabalha com a mediação 

pedagógica, significando uma atitude e um comportamento do docente que se coloca 

como facilitador incentivador e motivador da aprendizagem, que ativamente colabora 

para que o aprendiz chegue aos seus objetivos. E a educação inclusiva implica 

colaboração e co-participação de toda a sociedade e deve se alicerçar na reconstrução 

da prática da democracia e da cidadania, reconhecendo e respeitando as diferenças 

individuais; buscando valores e práticas comuns; convivendo na diversidade, como 

sinônimos de integração e inclusão; valorizando a pessoa e com isso garantindo seu 

acesso e permanência na escola 

 Definido o conceito de mediação, é importante salientar que este processo 

envolve uma diversidade de contextos e de domínios de intervenção desde a mediação 

escolar, familiar, e socioeducativa, entre outros. A mediação escolar tem como 

finalidade acompanhar a produção de identidades sociais, a criação de novos espaços 

de socialização, e a criação de modelos alternativos de gestão das relações. É um 

processo de comunicação que deve ser trabalhado, não só como uma técnica de 

resolução, mas também como um método pedagógico válido para todos os atores 

sociais envolvidos. É uma prática que se baseia na aceitação, na compreensão e no 

respeito pelos membros de um sistema multicultural e aqueles que se encontram 

envolvidos nesta rede de produção e apoio como um todo. 
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 Quando se fala em rede de apoio, nos remetemos ao envolvimento das 

instituições que auxiliam consideravelmente o atendimento pedagógico, e as políticas 

públicas voltadas para o exercício da Pedagogia Hospitalar, que darão respaldo e 

empoderamento aos profissionais envolvidos no desenvolvimento das ações 

educacionais nos hospitais, com vistas a incluir este paciente em uma rotina que se 

aproxima da sua rotina anterior à entrada no hospital, buscando incluí-lo, de alguma 

forma, a um ambiente não só asséptico e cheio de medicamentos, mas também um 

local mais humano, com brincadeiras, com estudo e com laços de afeto, segundo 

Fontes,   

 

A criança hospitalizada não deixa de ser criança por se tornar paciente. 
Ela caracteriza-se por intensa atividade emocional, movimento e 
curiosidade. A educação no hospital precisa garantir a essa criança o 
direito a uma infância saudável, ainda que associada à doença 
(FONTES, 2005, p.17). 
 

 É pensando sobre essa questão, que a criança hospitalizada não pode ser 

privada desse bem tão precioso que é estar inserida na aprendizagem escolar, pois 

caso contrário, seria como negar lhes a continuidade de seu próprio desenvolvimento, 

deixando-as aquém em relação aos demais membros da sociedade, especialmente os 

da mesma faixa etária, e consequentemente, excluindo-a de uma sociedade que tanto 

se fala em inclusão e igualdade. 

 A lei é muito clara quando fala em educação. É direito de toda criança e 

adolescente e isso inclui o universo das crianças que estão hospitalizadas. O 

documento Classe hospitalar e atendimento pedagógico domiciliar: estratégias e 

orientações, elaborado pelo Ministério da Educação por meio da Secretaria de 

Educação Especial (BRASIL, 2002), estrutura as ações políticas de organização do 

sistema de atendimento educacional em ambientes hospitalares e domiciliares e 

denomina o atendimento pedagógico-educacional em ambientes hospitalares como 

classe hospitalar.  

 

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 serviços de 
atenção integral à saúde mental (BRASIL, 2002, p.13). 
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 É a partir desse documento que as políticas públicas para as classes 

hospitalares são elaboradas. Dele depreende-se que o atendimento pedagógico-

educacional em ambientes hospitalares corresponde a uma forma alternativa para 

garantir o cumprimento das 31 obrigatoriedades da educação básica ao estudante 

impossibilitado de frequentar a escola regular por motivo de tratamento de saúde. 

  Nesta garantia de direito à Pedagogia Hospitalar como educação especial e 

enquanto uma modalidade de Educação Escolar tem-se a possibilidade de ampliação 

destes ambientes de aprendizagem escolar. Com base neste princípio, ainda que 

brevemente, serão citadas algumas leis que defendem este direito. A Lei de Diretrizes 

e Bases em seu artigo 5 § 5º também assegura que é dever do poder público criar 

formas e alternativas de acesso a diferentes espaços de ensino para garantir a 

aprendizagem independentemente da escolarização anterior. 

  No que se refere às leis que regulamentam as classes hospitalares, o Estatuto 

da Criança e do Adolescente ECA, a lei nº. 8.069, de 1990 onde o título I trata do 

direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer. Em seu artigo 3º dispõe que a 

criança e o adolescente gozam desses direitos, que é inerente à pessoa humana, sem 

prejuízo da proteção integração de que trata esta lei, assegurando-lhes todas as 

oportunidades e facilidades, a fim de lhe facilitar o desenvolvimento físico, mental, 

espiritual e social em condições de dignidades. 

 A Declaração de Salamanca (1994) e a Conferencia Mundial sobre 

Necessidades Especiais teve como objetivo específico de discussão a atenção 

educacional aos alunos com necessidades especiais. A referida lei dispõe que: 

 

Cada criança tem direito fundamental à educação, e deve ser dada a 
oportunidade de atingir e manter o nível aceitável de aprendizagem; 
Cada criança possui características, interesses, habilidades e 
necessidades de aprendizagem que lhe são próprias; Sistemas 
educacionais deveriam ser designados e programas educacionais 
deveriam ser implementados no sentido de se levar em conta a vasta 
diversidade de tais características e necessidades (BRASIL, 1994).  

 

 Vale ressaltar ainda que a classe hospitalar está inserida na LDB 9394/96 

capítulo V como educação especial, em uma dimensão de educação inclusiva.  A 

hospitalização é um dos motivos de exclusão da vida escolar de crianças e 

adolescentes, que devem ter todo o aparato possível para que não fiquem prejudicados 

em seu tratamento médico, e nem em sua aprendizagem escolar. O ambiente 

hospitalar é um espaço alternativo para a efetivação da prática pedagógica, e distinto 
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do comumente conhecido pelos pedagogos, professores e alunos. Este atendimento 

ocorre em respeito às políticas públicas vigentes no país, ou seja, é matéria de direito 

dos educandos hospitalizados, devidamente matriculados ou não em escola regular de 

ensino, seja pública ou privada, pois o processo de aprendizagem está relacionado a 

diferentes setores que atravessam a sociedade e os sujeitos que se encontram 

envolvidos, de diferentes instituições sociais, sejam elas governamentais e não-

governamentais. 

 A atividade educativa desenvolvidas durante o período da hospitalização 

assume uma estratégia que faz com que a criança e seus familiares compreendam 

com maior clareza o que está se passando em todo o processo de combate ao agravo 

que gerou a hospitalização, tornando-os participantes no passo a passo da 

recuperação da saúde. Sendo assim, entendemos que a mediação escolar está dentro 

de um contexto, atravessado por relações humanas.  

 A situação protocolar exige as etapas de trabalho com família e equipe técnica, a 

intersetorialidade é um ponto chave do processo de mediação escolar. As rodas de 

conversa constante, as trocas de pontos de vista e articulações teóricas, são condições 

necessárias para deslanchá-lo no processo de continuidade da aprendizagem, 

(RODRIGUES et al, 2011). 

 As legislações vigentes evidenciam que, para atuar com o atendimento 

pedagógico para educandos hospitalizados, a docência só poderá ser exercida por 

profissionais em pleno cumprimento de suas funções, pertencentes ao sistema de 

educação e com sua formação continuada estabelecida. Assim, conforme explicita 

(BRASIL, MEC, SEESP, 2002, p. 22):  

 

O professor que irá atuar em classe hospitalar ou no atendimento 
pedagógico domiciliar deverá estar capacitado para trabalhar com a 
diversidade humana e diferentes vivências culturais, identificando as 
necessidades educacionais especiais dos educandos impedidos de 
frequentar à escola, definindo e implantando estratégias de 
flexibilização e adaptação curriculares. Deverá, ainda, propor os 
procedimentos didáticos pedagógicos e as práticas alternativas 
necessárias ao processo ensino-aprendizagem dos alunos, bem como 
ter disponibilidade para o trabalho em equipe e o assessoramento às 
escolas quanto à inclusão dos educandos que estiverem afastados do 
sistema educacional, seja no seu retorno, seja para o seu ingresso 
(BRASIL, 2002, p. 22). 
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 Nesta linha de pensamento, o professor deve preparar-se para atender os 

alunos de maneira que estes sejam desafiados a entender o que está aprendendo, 

fazendo uma relação com seu cotidiano. Conforme Vasconcellos (1993, p. 42), “[...] o 

trabalho inicial do educador é tornar o objeto em questão, objeto de conhecimento para 

aquele sujeito”. Deste modo, o professor tem como ação central a mediação entre o 

seu aluno e o conhecimento, e complementa: 

 

Conhecer a realidade dos educandos implica em fazer um 
mapeamento, um levantamento das representações do conhecimento 
dos alunos sobre o tema de estudo. A mobilização é o momento de 
solicitar a visão/concepção que os alunos têm a respeito do objeto 
(senso comum) (VASCONCELLOS, 1993, p. 48). 

  

 Dentro desta perspectiva, a educação no hospital se constitui como processo 

necessário, uma vez que “propicia a criança o conhecimento e a compreensão daquele 

espaço, ressignificando não somente ele, como a própria criança, sua doença e suas 

relações nessa nova situação de vida” (FONTES, 2005b, p. 135). 

 Dessa forma, pensar um conceito é desenvolver aquilo que nele está implicado, 

e para entender seu sentido precisamos nos integrar às suas estruturas conceituais 

com outros olhares e sentidos, a fim de modificar o processo de percepção a outras 

realidades de ensinar, na qual o professor tem que se reconhecer como pesquisador 

do seu fazer. Para isso, ele deve buscar em si mesmo o verdadeiro sentido de educar, 

pesquisando, inovando e incrementando seus conhecimentos pedagógicos. Ou seja, 

ensinar não significa simplesmente adquirir e transmitir conhecimentos. É preciso que 

no processo educativo, o educando seja considerado sujeitos participantes na 

elaboração do conhecimento que visa à transformação da sua realidade. Freire afirma 

que:  

 

Ensinar não se restringe apenas a transferir conhecimento, mas o 
educador deve comprometer-se a criar possibilidades para a construção 
ou para produção do saber deste conhecimento. Ainda na relação do 
processo da formação entre discência e docência, deixa claro que 
“embora diferentes entre si, quem forma se forma e reforma ao formar e 
quem é formado forma-se e forma o ser formado” (FREIRE, 1996, p.21). 

.  
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4 BREVE RELATO DE EXPERIÊNCIA DA APROXIMAÇÃO AO CAMPO DA 

PEDAGOGIA HOSPITALAR 

 

 

 O trabalho de iniciação a docência constituiu-se num espaço formativo que 

possibilitou a visualização de outra vertente da profissão, configurado pelo indicador da 

vivencia em sala de aula, ele potencializa nos licenciados a respeito da oferta da 

educação dentro do hospital, mostrado um campo amplo de atuação do pedagogo no 

acompanhamento pedagógico-educacional. A mediação escolar não está restrita 

apenas aos alunos deficientes, ou aqueles que possuem dificuldade no 

desenvolvimento de atividades. Está muito, além disso, é mais amplo quando se pode 

perceber o atendimento educacional àqueles alunos que foram afastados da escola. E 

o professor de uma classe hospitalar é um estimulador que precisa constantemente 

criar formas para que o aluno consiga desafiar a própria doença dando continuidade 

aos trabalhos escolares e mantendo a esperança na cura. 

  O trabalho de iniciação a docência nos faz compreender o sentido da 

escolarização para as crianças e adolescentes que se encontram hospitalizados, 

considerando que a hospitalização acarreta, na vida da criança, não somente 

mudanças físicas, mas emocionais, com o enfrentamento da separação do convívio 

familiar, dos amigos e da própria escola. De acordo com MATOS, o apoio pedagógico 

tem a função de ser:  

 

[...], mais que tentativa de repor a ausência do aluno à escola, tem se 
manifestado como fator importantíssimo ao pronto restabelecimento da 
saúde do educando, pois, se verifica que, motivados pela assistência 
educacional, os pacientes sempre se manifestam melhoria nos seus 
estados de saúde, consequência direta da valorização humana que 
sentem ao receberem complementação educacional enquanto 
submetidos a tratamentos de saúde (MATOS, 2009, p. 115). 
 

Desde o início da minha graduação meu interesse se direcionou para o viés da 

Pedagogia Hospitalar. Em 2014 tive a oportunidade de participar de um evento na 

cidade de São Paulo, na UNIFESP, no qual o tema principal era a educação no âmbito 

hospitalar. Minha afinidade contribuiu para a descoberta de um campo de atuação, 

onde o pedagogo tem o papel de ajudar as crianças e adolescentes que estão em 

processo de tratamento a não se sentir um estrangeiro no seu retorno da 

hospitalização à sala de aula. 
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  A participação neste evento me fez ver que a Pedagogia Hospitalar veio com o 

intuito de atender crianças e adolescentes hospitalizados, de modo que estes não 

interrompam seu ciclo de escolarização, seu principio não é só realizar atendimento 

intelectual, mas também trabalhar com o emocional, pois sabemos que a falta de 

acompanhamento educacional a essas crianças podem dificultar sua aprendizagem 

fazendo com que perca o ano letivo. 

Na busca de compreender o papel da educação para a saúde de crianças 

hospitalizadas em enfermarias pediátricas, me lancei às possibilidades do espaço/ação 

ou criança/meio, através do olhar do pesquisador e do sujeito pesquisado, com  

acompanhamento das ações e atividades desenvolvidas dentro de um hospital. 

A minha entrada no espaço hospitalar, aconteceu através do acompanhamento 

com o Bolsista de Desenvolvimento Acadêmico (PROAES/UFF) e Bolsistas de 

Iniciação à Docência (PIBID/CAPES) no Projeto de Extensão intitulado Pedagogia 

Hospitalar. Como pré-requisito da disciplina Pedagogia Hospitalar, na enfermaria 

pediátrica do Hospital Municipal Hélio Montezano de Oliveira, situado na cidade de 

Santo Antônio de Pádua/RJ, participei de reuniões semanais para supervisão da 

experiência de iniciação à docência, e ainda de grupo de estudos para discussão de 

subsídios teóricos da prática de pedagogia hospitalar. 

O primeiro contato com as crianças foi com o intuito de conhecê-las um pouco, 

se estudavam, onde estudam, em que serie estavam, o que mais gostavam de fazer 

em relação à escola e o motivo da sua internação, que muitas vezes não fica visível 

para nós. Como na enfermaria encontram-se crianças em várias faixas etárias, elas 

têm o direito ao acompanhamento pelos responsáveis. A primeira conversa se 

estendeu aos seus familiares, que acabaram interagindo e fortalecendo o nosso 

primeiro contato, no qual percebemos as condições das crianças, o que pode ser 

trabalhado com elas tendo em vista seus interesses no que foi proposto, com relação 

ao momento escolar em que se encontravam. Trabalhamos diversas atividades 

pedagógicas, valorizando todos os instrumentos utilizados no processo ensino-

aprendizagem como fator de estimulação à saúde e ao bem-estar. 

No hospital existe uma caixa de ferramentas pedagógicas, composta de 

materiais para facilitar a interação com as crianças, nela contém um conjunto de 

práticas educativas, as quais servem como sugestão para serem exploradas de 

maneira prazerosa, estabelecendo o envolvimento com o aprendizado, e capaz de 

modificar pela sua forma lúdica através do desenvolvimento, sem perder o foco e o 
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acesso ao universo simbólico da cultura, podendo ser usada nas diferentes faixas de 

idades que ali se encontravam.  

Foi possível trabalhar com as crianças varias atividades, desde contação de 

histórias, jogos estimulantes e leituras, e com isso percebemos que elas aprendem 

brincando, imaginam, criam e recriam, mesmo sem sentir elas estão aprendendo. O 

nosso desafio está em criar situações coletivas de aprendizagem, construindo novos 

conhecimentos que contribuam para o processo de inclusão, onde a existencialidade 

de todos os envolvidos tem o papel fundamental na vida dessas crianças, formando o 

elo que as liga ao mundo do conhecimento e descobertas, a mediação como um 

mecanismo de potencialização do desenvolvimento educacional.  

 Enfim, diante desta experiência que aqui relato em termos amplos, pude 

compreender com as vivências na enfermaria pediátrica, a pedagogia hospitalar como 

processo de mediação e inclusão, que ainda é pouco conhecida, mas de grande valia 

dentro do hospital para dar continuidade ao desenvolvimento pedagógico educacional 

às crianças e adolescentes, ou até mesmo do familiar acompanhante. O trabalho do 

pedagogo contribui para tornar a estadia do escolar hospitalizado menos penosa, além 

de possibilitar que ele permaneça em contato com elementos essenciais para a vida 

em sociedade, como a educação, fazendo com que ao regressar ao seu meio, possa 

retomar sua vida cotidiana sem maiores dificuldades. O pedagogo hospitalar promove 

uma prática permeada por valores humanos visando à construção do conhecimento e 

mediando relações na intersetorialidade saúde e educação.  

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Acerca de tudo que foi lido, estudado e praticado no meu dia a dia inserido na 

sala de aula no projeto de iniciação a docência como mediadora de alunos no processo 

de inclusão, percebi o quanto a pedagogia hospitalar se faz extremamente necessária 

dentro do hospital. Daí que surgiu a importância de se pensar a educação de forma 

mais abrangente, não se restringindo aos espaços formais de educação, mas também, 

indo além dos muros das instituições de ensino oficiais, ou seja, estando em todos os 

ambientes em que se necessite de uma ação educativa. 
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  A educação é um direito de todos que se encontra amparada por nossa 

legislação, eis que, é através da educação que o indivíduo se constrói continuamente e 

se insere como sujeito social no meio em que vive, sendo assim, considero que a 

Pedagogia Hospitalar é uma área de atendimento pedagógico especializado, no qual 

devem estar imbricadas relações de proximidade e cooperação entre o pedagogo, a 

escola a família e o grupo de enfermagem. Essa ação conjunta de respeito e de direito 

entre os setores de saúde e educação possibilita a unificação da classe hospitalar ao 

sistema educacional, na modalidade de educação especial, garantindo o 

desenvolvimento pleno, a construção de conhecimentos, a capacitação e o 

desenvolvimento de habilidades durante a hospitalização, que podem transformar, de 

forma positiva, a vida da criança e do adolescente. 

  Ao respeitar esse direito, a instituição, estará respeitando o princípio da  

inclusão,  pois um  dos  fatores  que  levam  a  repetência  e  a  desistência  escolar  é  

o  afastamento  da  criança  da instituição de ensino a qual ela pertence. Verifica-se, 

que a Classe Hospitalar assume assim o papel de garantir para a criança hospitalizada, 

a continuidade de seu processo de aprendizagem com a educação escolar fora da 

escola. Além dessa função educacional, a classe hospitalar pode ser pensada como 

uma auxiliadora da equipe médica na questão de contribuir com alunos na readaptação 

ao convívio social. 

 E nesse processo de Educação Inclusiva, Mediação Escolar e Educação 

Especial, pode-se mencionar a Pedagogia como uma área do conhecimento voltada 

aos conteúdos educacionais. Mas, ao ampliar o conhecimento desta ciência é possível 

identificar os muitos processos desse campo de atuação e os mais variados locais de 

trabalho para exercer a profissão de pedagogo.  
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