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RESUMO 

O ato de educar não acontece somente em ambiente escolar. A concepção de 

educação se vincula ao sentido de construir e aprimorar conhecimentos, visando os 

aspectos científico, motor e físico do indivíduo. Deve-se considerar que o ato de 

educar não acontece somente na escola. Nesse sentido, este trabalho pretende 

verificar qual a percepção do pedagogo hospitalar sobre o desenvolvimento escolar 

de crianças e adolescentes em situação de internação. Com base no Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA) que assegura o direito da criança hospitalizada à 

educação, esta pesquisa focará na revisão da literatura sobre o assunto e na análise 

de dados coletados a partir de entrevistas semiestruturadas, realizadas com 

pedagogos que atuam em classes hospitalares. 

Palavras-chave: Pedagogia hospitalar. Atendimento pedagógico. Criança 

hospitalizada. Classes hospitalares. 

 

INTRODUÇÃO 

Entende-se que a Pedagogia vem ganhando espaço, por meio de seus 

diversos campos de atuações. No ambiente hospitalar, o pedagogo se insere para 

trabalhar com crianças internadas, em jornada integral, com o objetivo de estimular a 

aprendizagem. A presença de um professor, para as crianças enfermas é de suma 

importância, pois essa figura amiga é responsável por acalentar e controlar a 

ansiedade, além de possibilitar o desenvolvimento pedagógico. 

A criança hospitalizada encontra-se em atividade, ou seja, seu 

condicionamento motor continua aprendendo e se desenvolvendo, mesmo estando 

com a saúde frágil. Pensando nisso, a Legislação Brasileira, por meio de diversas 

leis, reconheceu e entendeu a necessidade de classes hospitalares. A presença 

constante de um educador, no hospital, possibilita a quebra de barreiras e a 

aprendizagem acontece, mesmo que em uma ambiente mais limitado. 

 

OBJETIVO GERAL 

Este estudo busca analisar a importância do professor junto à criança e ao 

adolescente hospitalizados. Para isso, procuraremos focar na percepção do 

pedagogo que atua em ambiente hospitalar – mesmo que na brinquedoteca – sobre 

o desenvolvimento escolar de crianças e adolescentes em situação de internação. 

 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analisar a importância do trabalho pedagógico em classes hospitalares; 

Estudar o desenvolvimento escolar de crianças e adolescentes em situação de 

internação. 

 

METODOLOGIA 

Pesquisa de caráter qualitativo e exploratório. Buscaremos por pedagogos 

que realizam atendimento educacional em hospitais da cidade de São Paulo. Após 

obter os contatos, eles receberão, por e-mail, uma carta convite e o detalhamento do 

projeto. A partir do conhecimento das características da pesquisa, o pedagogo que 

estiver de acordo com os termos e a forma de participação, deverá assinar o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  

As entrevistas semiestruturadas (seguindo roteiro previamente construído) 

serão agendadas em local e horário de preferência dos participantes. Estima-se a 

duração de 60 minutos para cada entrevista. As entrevistas serão gravadas e 

transcritas literalmente de acordo com o que trata Minayo, Deslandes e Gomes 

(2010). Como procedimento de apreciação dos dados, será utilizada a análise de 

conteúdo na modalidade temática.  

 

DESENVOLVIMENTO 

No Brasil, a primeira instituição a iniciar os trabalhos de classe hospitalar, 

em 1950, foi o Hospital Municipal Menino Jesus, localizado no estado do Rio de 

Janeiro, que permanece com os serviços até os dias atuais. Segundo Fonseca 

(2000, p. 29) a Professora Lecy Rittmeyer iniciou as atividades com as crianças 

hospitalizadas na década de 1930, ela fazia pequenos atendimentos às crianças que 

permaneciam por muito tempo internadas. 

A Resolução nº 41, de 13 de Outubro de 1995, do Conselho Nacional dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, dispõe sobre os direitos da criança e do 

adolescente e prevê em seu Art. 9º que toda criança internada em unidade 

pediátrica tem direito de desfrutar de alguma forma de recreação, de programas de 

educação para a saúde, do acompanhamento do currículo escolar durante sua 

permanência hospitalar (BRASIL, 1995).  Com atendimento especializado nos 

hospitais, as crianças continuam realizando suas atividades pedagógicas, 

trabalhando a mente, possibilitando a progressão de suas aprendizagens. 



Considera-se que a educação assume a proposta de resgatar a 

possibilidade do educando em dar continuidade aos seus estudos, conforme 

expresso no parágrafo 2º do Art. 58 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – LDB nº 9.394/96 (BRASIL, 1996).  

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Foram iniciadas as entrevistas com pedagogos do Hospital Municipal de 

Barueri que permitiram, até o momento, identificar a ausência de literatura sobre o 

tema classe hospitalar e a deficiência do pedagogo na formação inicial quanto à 

atividade educacional hospitalar. 
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