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1. RESUMO 

A pedagogia vem expandindo seu campo de atuação e então, é preciso que o 
pedagogo esteja atento e preparado para atuar em diferentes locais, pois a 
educação não existe somente no ambiente escolar. Nos hospitais, há crianças 
e adolescentes que muitas vezes, perdem o ano letivo por permanecerem 
hospitalizados. Dessa forma, o profissional que trabalha na área da saúde, 
deve zelar pelo bem estar físico e psíquico do paciente. Este estudo teve a 
finalidade de fazer uma pesquisa por meio de revisão bibliográfica de alguns 
pensadores importantes da educação, sobre o papel do educador dentro de um 
hospital. Neste contexto que se investigou, é necessário  criar um espaço de 
ensino para que o educador possa atender as crianças dentro do hospital, 
proporcionando assessoria, atendimento emocional e humano, levando em 
consideração a situação de baixa autoestima, medo e angústia; e pesquisando 
os possíveis benefícios nos aspectos cognitivo, emocional, motor e social. A 
criança e o adolescente tem no hospital, durante o tratamento da doença, o 
apoio dos médicos e além disso, a oportunidade de aprendizagem, de como 
criar, descobrir e redescobrir o sentido, formas e cores da educação, e 
também, do mundo pedagógico. 
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2. INTRODUÇÃO 

 

A pedagogia vem expandindo seu campo de atuação e então, é preciso 

que o pedagogo esteja atento e preparado para atuar em diferentes locais, pois 

a educação não existe somente no ambiente escolar. 

Nos hospitais, há crianças e adolescentes que muitas vezes, perdem o 

ano letivo por permanecerem hospitalizados. Dessa forma, o profissional que 

trabalha na área da saúde, deve zelar pelo bem estar físico e psíquico do 

paciente. 

A inserção do profissional de pedagogia para trabalhar com o paciente 

de forma integral é muito importante, através de meios que estimulem a 

aprendizagem. Quando a criança é hospitalizada, sua vida se transforma, pois 

ela deixa de ir à escola, de brincar com os colegas, e ainda sofre com a 

doença. A presença do pedagogo nesse ambiente, ajuda na adaptação e na 

recuperação da saúde, e promove, quando possível, o desenvolvimento de 

atividades pedagógicas. A criança enferma tem o direito de continuar seu 

desenvolvimento, mesmo que esteja com uma saúde fragilizada.  

Conforme diz o artigo 205 da Constituição Federal Brasileira de 1988: 

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 



incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento 

da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho” (BRASIL, 1988). 

 Assim, a Pedagogia Hospitalar vem ampliando no que se refere ao 

atendimento da criança hospitalizada. Esse trabalho tem a intenção de que se 

voltem os olhares ao todo, e não unicamente para o corpo, mas sim para as 

necessidades afetivas, emocionais, físicas e sociais da criança, sensibilizando 

a sociedade sobre a importância da educação e da saúde à criança 

hospitalizada. 

 

3. OBJETIVOS 

 

A finalidade de um trabalho científico tem como objetivo abordar uma 

das áreas de atuação profissional dos licenciados em Pedagogia: a Pedagogia 

Hospitalar, que disponibiliza seus serviços em classe hospitalar (reconhecida 

como uma das modalidades da Educação Especial) e na brinquedoteca 

hospitalar.  

Por meio do estudo referente à Pedagogia Hospitalar e a atuação prática 

do pedagogo no hospital, pode-se compreender que é necessário e possível 

que alunos hospitalizados deem continuidade nos seus estudos, sendo 

capazes de realizar atividades adequadas ao seu respectivo nível de 

escolaridade, tendo uma vida escolar parcialmente próxima da exercida 

anteriormente, há outra finalidade do trabalho da Pedagogia Hospitalar é 

proteger os direitos das crianças e dos adolescentes hospitalizados (Resolução 

41/95), os quais prezam que todas as crianças e adolescentes devem ter 

oportunidades iguais, e que todos devem respeitar as pessoas com 

necessidades educacionais especiais, reduzindo assim, o impacto causado 

pelo distanciamento da rotina da criança, referente  ao afastamento escolar.   

O período de internação é transformado, então, num tempo de 

construção de conhecimento, não apenas pelo sofrimento e o vazio do não 

crescimento (SCHILKE, 2000). 

• Explorar a técnica aplicada às crianças e aos adolescentes dentro do 

hospital, como sendo positivas; 



• Levantar as dificuldades encontradas pelo profissional de pedagogia ao 

desenvolver o trabalho no ambiente hospitalar; 

•  Avaliar qual o efeito da prática pedagógica no desenvolvimento da 

criança e do adolescente hospitalizado. 

 

4. METODOLOGIA 

 
Nesta linha de entendimento, a investigação busca compreender qual o 

papel da educação na saúde da criança hospitalizada, com o levantamento 

bibliográfico realizado a partir de manografias, artigos científicos nacionais, 

dissertações, Google Acadêmicos e demais sites de universidades brasileiras, 

cujas informações receberiam um tratamento qualitativo. Neste caso, através 

do assunto, pode-se obter a indicação das obras ou dos autores para a 

organização de uma lista de consulta bibliográfica (ANDRADE 2010 p 06).  

A pesquisa bibliográfica é aquela que se realiza a partir do registro 

disponível decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impressos, 

como livros, artigos, teses, etc (SEVERINO 2013). Os pesquisadores tendem a 

analisar seus dados indutivamente. O processo e seu significado são os focos 

principais de abordagem (MORETTI,2003, p 08).  

            A revisão bibliográfica tem como finalidade colocar o pesquisador 

em contato direito com aquilo que foi escrito sobre determinado assunto, neste 

caso, sobre o papel do pedagogo nos hospitais e seus possíveis benefícios à 

criança hospitalizada. (LOREDO e LINHARES, 2015). 

 A classe hospitalar foi criada para assegurar às crianças e aos 

adolescentes hospitalizados, a continuidade dos conteúdos regulares, 

possibilitando um retorno após a alta, mas sem prejuízos a sua formação 

escolar (ESTEVES, 2008).  Essa área da Pedagogia surge da necessidade de 

se preocupar não só com as crianças hospitalizadas, mas também com o ser 

integral, gerando uma interação entre pedagogos, profissionais da saúde, 

família e escola, ajudando a criança hospitalizada, que se encontra vulnerável 

a sentimentos de medo, insegurança e ansiedade, a superar as dificuldades 

ocasionadas pela doença, atendendo suas necessidades sociais, físicas e 

psicológicas. (ZATTA e GALÚCIO, 2010). O pedagogo e a equipe hospitalar 



precisam estar em sintonia, ou seja, devem trabalhar juntos para a melhora da 

criança, a fim de obterem um resultado positivo.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

A educação é direito de todos e dever do Estado e da família, garante  a 

Constituição Federal do Brasil de 1988, Título VIII – Da Ordem Social – 

Capítulo III - Da Educação, da Cultura e do Desporto, Seção I – Da Educação, 

em seu artigo 205.  

Esse direito fundamenta o documento elaborado pelo Ministério da 

Educação e Cultura (BRASIL 1994), através de Políticas Publicas de Educação 

Especial, órgão responsável pela execução das Diretrizes Nacionais para 

Educação Especial no Brasil (BRASIL,2001), por meio das quais enfatiza-se 

que:  

Tem direito ao atendimento escolar, os alunos de ensino básico 

internados em hospital, em serviços ambulatoriais de atenção integral à saúde 

ou em domicílio; alunos que estão impossibilitados de frequentar escolas por 

razões de proteção à saúde ou segurança, abrigados em casa de apoio, casa 

de passagem, casa lar e residências terapêuticas. 

Esse documento recomenda o atendimento pedagógico para as crianças 

e adolescentes que se encontram, por tempo determinado ou por muito tempo, 

no hospital ou adoentadas e, consequentemente, estão impedidas de 

frequentar a escola regular. De acordo com as Diretrizes Nacionais para a 

Educação Básica, que dizem respeito à classe hospitalar, no artigo 13 da 

resolução n° 2 de 2001, a modalidade já é reconhecida oficialmente. Conforme 

Esteves (2013, p. 03) “[...] a proposta na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (MEC, 1996) é a de que toda criança disponha de todas as 

oportunidades possíveis para que os processos de desenvolvimento e 

aprendizagem não sejam suspensos”. 

Atendimento pedagógico alternativo de educação continuada, num 

ambiente não formal, voltado a crianças e adolescentes internados, possuem 

direitos garantidos pela lei maior do País, não podendo afastá-los e excluí-los 

do processo de aprendizagem pelo fato de estarem internados. 



 A pedagogia hospitalar e a assessoria no desenvolvimento cognitivo e 

emocional tem o objetivo de garantir a continuidade dos estudos escolares, 

para que as crianças e adolescentes não sofram prejuízos na sua 

aprendizagem, colaborando para que a criança não se sinta presa no hospital, 

melhorando sua compreensão sobre o ambiente hospitalar e contribuindo para 

a promoção de sua saúde. O ensino escolar e a educação podem vir ao 

encontro dos interesses e necessidades das crianças e adolescentes, tanto no 

hospital, como fora dele; tanto para a criança, quanto para o  professores. Há 

um processo de construção de um saber específico para esta área e assim, há 

uma inclusão inovadora.  

O professor deve ter uma formação pedagógica ampla, com 

conhecimentos diversificados, instrumental específico e recursos adequados 

para atender às dificuldades e limitações impostas por esse tipo de situação, 

preferencialmente em Educação Especial ou em cursos de Pedagogia ou 

licenciaturas; e deve ter noções sobre as doenças e condições psicossociais 

vivenciadas.  

A educação deve estar sempre presente, independente das condições 

em que a pessoa se encontra. Neste caso, a pedagogia hospitalar contribui, 

possibilitando que a criança e o adolescente continue aprendendo no  seu 

longo período de tratamento hospitalar, a valorização de seus direitos, a 

educação e a saúde. É fato que a criança internada se sente exausta, com 

medo e ansiosa.  

Diante disso, acredito que o pedagogo inserido no hospital, tem como 

objetivos principais, desenvolver práticas a cerca da vivência de uma criança 

dentro deste local, buscando e adquirindo conhecimentos sobre a importância 

de sua atuação em ambientes não escolares. Para isso, torna-se importante a 

atuação de um profissional preparado, realizando um trabalho que envolva os 

conhecimentos prévios pedagógicos, sem necessariamente restringir-se ao 

ambiente escolar e ainda, possibilitando à criança hospitalizada, continuar com 

conteúdos dados na escola, de forma lúdica e recreativa.  

É essencial um atendimento diferenciado para este público infantil, 

principalmente por se tratar de um momento de dor e sofrimento, no qual a 

criança se vê obrigada a estar distante de amigos e familiares, deixando seu 

cotidiano e estando, contra sua vontade, num lugar estranho, sendo submetida 



a tratamentos, muitas vezes, dolorosos. Por esta razão, Fontes (2010) destaca  

que a prática do pedagogo no atendimento de crianças e jovens enfermos, vai 

muito além de ensinar conteúdos escolares e avaliar resultados. Este 

pensamento é defendido por Regina TAAM (1997). Ela afirma que o 

conhecimento contribui para o bem-estar psicológico, emocional e físico da 

criança ou adolescente internado. 

A Pedagogia Hospitalar, através de seus profissionais, abre espaço em   

pouco tempo de atuação do sistema educacional, modificando a ideia de que a 

educação formal só acontece na escola.  

Esse entendimento traz benefícios às crianças e aos adolescentes 

internados, relativos à saúde física, mental e social, por permitir ações que 

possibilitem a comunicação afetiva como caminho de superação das 

dificuldades enfrentadas pelas crianças e adolescentes, não vendo o ambiente 

hospitalar como um lugar de sofrimento com dor e angústia, mas sim um lugar 

de aprendizado e descontração e de reestabelecimento das relações sociais, 

restaurando a autoestima comprometida em meio ao tratamento terapêutico.  

A educação no hospital tem como princípio, o atendimento 

personalizado ao educando, na qual se trabalha uma proposta pedagógica 

conforme suas necessidades, estabelecendo critérios que respeitam a 

patologia do paciente. 

Em seu fazer pedagógico, o docente fará a ligação, por meio de um 

trabalho integrado, entre os profissionais da saúde, família e crianças, 

possibilitando o vínculo do paciente-aluno com o mundo exterior e diminuindo o 

trauma da internação, utilizando-se de um atendimento humanizado. 

“Aprender é algo que alivia a dor infantil”, segundo Wallon (apud TAAM, 

2000,p.09). A intervenção do pedagogo em hospitais é a de promover e 

incentivar práticas que gerem o bem estar das crianças, pois estando excluídas 

do contexto escolar, estas não desenvolvem práticas sociais e interações 

comuns de sua idade, lesando relações intelectuais importantes na vida infantil. 

É importante que a hospitalização não prejudique o elo que a escola 

disponibiliza com a compreensão da realidade e a formação do caráter da 

criança. Sendo assim, é importante a criação de classes hospitalares capazes 

de suprir as necessidades educativas e de cidadania dos educandos.  



O Ministério da Educação, por intermédio da Secretaria Nacional da 

Educação Especial, proporcionou o atendimento educacional dessas 

crianças/adolescentes nos hospitais, evitando assim, que a criança 

hospitalizada tenha a sua escolaridade interrompida ou que seja prejudicada na 

conclusão dos seus estudos.  

Um espaço pedagógico dentro de um ambiente hospitalar, com 

propostas educativo-escolares, com o objetivo de proporcionar experiências, 

vivências e aprendizagem; fortalecer e manter o vínculo escolar; promover um 

espaço de interação social; prevenir a evasão escolar e oferecer campo de 

ensino e pesquisa. Trata-se de uma modalidade de educação especial que 

permite a continuidade do processo educacional, segundo o Ministério da 

Educação (MEC). 

 

6. RESULTADOS 

 

Neste estudo, foi possível conceituar sobre a pedagogia hospitalar, que 

inicia seu processo na vida de crianças e adolescentes, a partir do momento 

em que elas recebem o diagnóstico da doença e precisam mudar o rumo de 

suas vidas, sem poder ir até uma escola formal e tendo um transtorno pós-alta. 

A pedagogia hospitalar vem favorecendo em diversos benefícios, na 

continuidade do desenvolvimento integral para o aluno/paciente. 

A função do agente educador torna-se fundamental como suporte 

psicológico, pois ele estará lá para atender as dificuldades dos pacientes e 

proporcionará a eles, a realização do processo educativo, levando atividades 

diversificadas, ajudando na recuperação e impossibilitando os atrasos no 

desenvolvimento emocional e cognitivo, diminuindo a solidão, a ansiedade, a 

depressão e a carência. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho no ambiente hospitalar tem uma função importante na vida da 

criança e do adolescente que ali permanece hospitalizado, precisando de apoio 

físico e emocional.  



A pedagogia hospitalar pode contribuir para uma melhora, possibilita o 

alívio e diminui a ansiedade da criança, através de suas importantes práticas 

pedagógicas, envolvendo inclusive, a família.  

É um processo de cura e recuperação, que busca oferecer e assessorar 

no atendimento emocional e humanístico tanto para o paciente, como para a 

sua  família, ajudando em sua adaptação no espaço hospitalar, quando ficam 

internados por um longo período, perdendo aulas.  

O trabalho pedagógico no ambiente hospitalar ajuda numa recuperação 

mais tranquila, através de atividades lúdicas, pedagógicas e recreativas, 

evitando assim, o fracasso escolar, que é gerado pelo afastamento da rotina. 

A criança e o adolescente tem no hospital, durante o tratamento da 

doença, o apoio dos médicos e além disso, a oportunidade de aprendizagem, 

de como criar, descobrir e redescobrir o sentido, formas e cores da educação, 

e também, do mundo pedagógico.  
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