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RESUMO 

 

 O presente artigo demonstra, por meio de pesquisas de revisão bibliográfica e de 

campo, o papel do pedagogo no ambiente hospitalar, dificuldades, interações com os 

demais profissionais e sua prática docente. Abordou-se a rotina, a adequação e a 

adaptação do trabalho do pedagogo, fundamentando-se na importância da contribuição 

da família para o desenvolvimento da integração e recuperação da criança 

hospitalizada. O objetivo principal desse trabalho é compreender a importância da 

continuidade do processo de ensino-aprendizagem para crianças e adolescentes 

durante o período de internação hospitalar, pois eles são afastados de seu cotidiano e 

inseridos em um ambiente totalmente diferente do seu, porém, o fato de estar internada 

não impede que a criança brinque, se divirta, se sinta alegre, ou melhor, se sinta viva 

para lutar contra a doença e a favor da vida. No desenvolvimento da pesquisa de 

campo, foram visitados 3 hospitais, sendo 2 públicos e 1 privado. O instrumento 

utilizado na pesquisa foi a entrevista, realizada com 3 pedagogas que atuam nas 

classes hospitalares dos hospitais visitados. As profissionais relatam que: mesmo não 

sendo necessário, se especializaram em Pedagogia Hospitalar. A educação dentro das 

classes hospitalares contribui para melhorar a qualidade de vida dos alunos/pacientes e 

encontra total apoio da equipe médica e das famílias, possibilitando o desenvolvimento 

do trabalho do pedagogo dentro do hospital. 

Palavras chaves: Pedagogia Hospitalar, Classe Hospitalar, Aluno/Paciente. 

 

INTRODUÇÃO 

 Este tema foi escolhido como objeto de estudo do presente artigo a fim de 

mostrar o quanto essa nova área pode beneficiar na qualidade de vida das crianças e 

adolescentes hospitalizados, além de contribuir para a construção do conhecimento 

desses educandos, mesmo fora do ambiente escolar. Nos hospitais, há crianças e 

adolescentes internados que muitas vezes perdem o ano letivo por permanecerem 

hospitalizados. O pedagogo neste espaço tem papel fundamental dentro da educação, 

pois acompanha a criança ou adolescente no período de ausência escolar. 
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Este trabalho, justifica-se devido à importância da atuação do pedagogo nas 

classes hospitalares, a fim de minimizar os danos à educação da criança e adolescente 

que sofre internações prolongadas e/ou recorrentes devido a patologias diversas. 

Os problemas de pesquisa apontados neste trabalho são: 

A manutenção do processo de ensino-aprendizagem durante a internação hospitalar de 

crianças e adolescentes contribui para a qualidade de vida destes educandos? 

Quais as dificuldades encontradas pelo pedagogo durante sua atuação em classes 

hospitalares? 

Como é visto o trabalho do pedagogo pela equipe médica e pela família? 

Qual o papel do professor na prática da Pedagogia Hospitalar e qual a didática do 

professor nessa área? 

 

OBJETIVOS 

 Este estudo tem como objetivo geral compreender a importância da continuidade 

do processo de ensino-aprendizagem para crianças e adolescentes durante o período 

de internação hospitalar. 

  Os objetivos específicos são:  

 Verificar a relevância do trabalho pedagógico na classe hospitalar; 

 Aferir o ganho em qualidade de vida as crianças e adolescentes em idade escolar 

durante o processo de internação hospitalar; e 

 Identificar as dificuldades encontradas pelos pedagogos nas classes hospitalares. 

 

METODOLOGIA 

 Para a coleta de dados da pesquisa de campo do presente trabalho foi escolhida 

a entrevista como instrumento de pesquisa, utilizando-se mais especificamente a 

entrevista estruturada. 

 As entrevistas foram realizadas com 3 professoras de classe hospitalar, em três 

hospitais diferentes. Os hospitais foram escolhidos, inicialmente por manterem classes 

hospitalares, uma vez que não são todos os hospitais que as possuem, e por terem se 

mostrado interessados em colaborar com a pesquisa em questão.  Ressalta-se que as 

3 professoras entrevistadas não autorizaram a divulgação de seus nomes, dessa forma, 
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são identificadas como professoras “A”, “B” e “C”. 

 Segundo Marconi e Lakatos (2001), a entrevista é um dos instrumentos básicos 

para a coleta dos dados, pois ocorre uma conversa oral entre duas pessoas: o 

entrevistador e o entrevistado; conforme o tipo de entrevista, o papel dos dois pode 

variar. Todas as entrevistas têm como objetivo buscar informações importantes e 

compreender as perspectivas e experiências das pessoas entrevistadas. 

 Goode e Hatt (1973, p.237) afirmam que “a entrevista consiste no 

desenvolvimento de precisão, focalização, fidedignidade e validade de certo ato social 

como a conversação”.   

 Para Marconi e Lakatos (2001, p.279) a entrevista padronizada ou estruturada: 

“visa a obtenção de dados ‘uniformes’ entre os entrevistados, permitindo assim uma 

comparação imediata a partir do tratamento estatístico. Ex. Tendências eleitorais”. 

Sobre o mesmo assunto Laville e Dionne (1999), relatam que nesse tipo de entrevista, 

o entrevistador pode retirar ou acrescentar alguma pergunta de acordo com a 

necessidade demonstrada durante a realização da entrevista.  

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Educação formal e não-formal  

 Quando se fala em educação, a primeira lembrança que temos é a da escola, 

porém existem outras formas de educação. A escola também conhecida como 

educação formal, é apenas um tipo de educação, segundo Ghanem e Trilla (2008, 

p.17): “Entendia-se que o desenvolvimento educacional e a satisfação das 

necessidades sociais de formação e aprendizagem passavam quase exclusivamente 

pela extensão da escola”. 

 A educação formal nada mais é que a educação escolar, segundo Gohn (2010, 

p.16): “Na educação formal estes espaços são os do território das escolas, nas 

instituições regulamentadas por lei, certificadoras, organizadas segundo diretrizes 

nacionais”. 

 A educação não-formal existe a muito tempo, mas somente no século XX, o 

rótulo começou a se fixar na linguagem pedagógica (GHANEM; TRILLA, 2008). 
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 Para Gohn (2010) observa-se uma expansão do conceito de educação, não se 

restringindo mais aos processos de ensino e aprendizagem ocorridos no interior de 

unidades escolares formais, mas que ultrapassam os muros da escola para espaços da 

casa, do trabalho, do lazer etc. Este fato possibilita a estruturação de um novo campo 

de educação: o da educação não-formal, que consiste em processos educativos que 

ocorrem fora das escolas.  

O desejo é que a educação não-formal possa ser complementar, não no sentido 

de querer realizar o que a escola deveria fazer e não o faz, mas sim acrescentar os 

campos de aprendizagem e saberes que lhes são específicos (GOHN, 2010).  

 A educação não-formal é compreendida como aquela que ocorre no mundo ou 

fora do ambiente escolar, que tem a intenção de preparar o ser humano para a 

civilidade, como as ONGs, ensino a distância e também podemos considerar a 

Pedagogia Hospitalar. A educação pode e deve atingir todos os seus aspectos, mesmo 

com o aluno fora da escola ou da sala de aula, a educação deve ser desenvolvida em 

vários lugares, independente de crença e ciclo familiar 

 

Pedagogia Hospitalar 

 A Pedagogia Hospitalar é a área de atuação profissional que visa ensinar, levar 

os conteúdos escolares a crianças e adolescentes enfermos que estão hospitalizados, 

e por este motivo não podem frequentar a rotina escolar. Tem por meta dar 

continuidade ao processo educacional, para que ele não seja interrompido. Leva em 

conta que longos períodos de internação por doenças e provocam o afastamento das 

crianças de suas atividades rotineiras, entre elas a escolar, muitos autores defendem a 

implantação de um pedagogo no ambiente hospitalar para suprir essa necessidade.  

 Para Matos e Muggiati (2012, p. 38) Pedagogia Hospitalar é “[...] uma pedagogia 

vitalizada, uma pedagogia da vida e para a vida que, por ser um processo vital, constitui 

uma constante comunicação experiencial entre a vida do educando e a vida do 

educador [...]“. Essas autoras, defendendo a Pedagogia Hospitalar em suas obras, 

relatam a importância de restabelecer o equilíbrio emocional e afetivo da 

criança/adolescente hospitalizado, pela manutenção de algumas atividades que podem 

ser garantidas pela inserção do pedagogo na equipe hospitalar.  
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A Pedagogia Hospitalar representa um auxílio no tratamento da criança ou 

adolescente enfermo, disponibilizando os conteúdos escolares durante o período de 

internação, auxiliando o desenvolvimento, aumentando a autoestima, possibilitando ao 

aluno continuar estudando. O atendimento minimiza os prejuízos educacionais do 

período de internação, possibilitando uma melhor integração após a alta. 

 De acordo com Esteves (2008), a classe hospitalar teve seu início em 1935, 

quando Henri Sellier, prefeito de Suresnes, Paris, inaugurou a primeira escola para 

crianças que não poderiam se adaptar aos espaços comuns de uma escola. 

No Brasil, segundo Mazzotta (1996), há registros nos relatórios anuais da Santa 

Casa de Misericórdia de São Paulo, que indicam o atendimento pedagógico 

especializado a deficientes físicos desde 1931, no Pavilhão Fernandinho, na gestão do 

secretário da educação Professor Lourenço Filho. Naquela época, as criações de 

classes que se seguiram (1932, 1948, 1950 e 1969) foram denominadas classes 

hospitalares ou configuravam-se como ensino hospitalar. 

 Foi o hospital público infantil Menino Jesus, na cidade do Rio de Janeiro, que 

iniciou oficialmente suas atividades em agosto de 1950 para atender crianças 

internadas com poliomielite. Consideram que foi o primeiro com atendimento em classe 

hospitalar, cujo atendimento educacional permanece até os dias de hoje 

(FONSECA,1999). 

 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 de atendimento em hospital dia 

e hospital semana ou em serviços de atenção integral à saúde mental (BRASIL,2002). 

Cabe às classes hospitalares desenvolverem estratégias e orientações para 

possibilitar o acompanhamento pedagógico-educacional do paciente-aluno que estejam 

impossibilitados de frequentar a escola por meio de um currículo flexível e/ou adaptado 

(BRASIL, 2002). 

 Nas classes hospitalares, sempre que possível, devem estar disponibilizados 

recursos audiovisuais, como computador em rede, televisão, DVD, máquina fotográfica, 

filmadora e aparelho de som, bem como telefone, com chamada a ramal e linha 

externa. Tais recursos se fazem essenciais tanto ao planejamento, desenvolvimento e 
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avaliação do trabalho pedagógico, quanto para o contato efetivo da classe hospitalar, 

seja com a escola de origem do educando, seja com o sistema de ensino responsável 

por prover e garantir seu acesso escolar (BRASIL, 2002). 

 Carvalho (2011) realizou um estudo sobre as dificuldades enfrentadas pelos 

pedagogos nos hospitais em que atuam e constatou que sessenta por cento (60%) dos 

entrevistados colocaram a “morte do aluno hospitalizado” como maior entrave que tem 

que enfrentar no trabalho. Segundo eles, lidar com o emocional ao ver seres tão 

pequenos com sua saúde debilitada e, por muitas vezes indo a óbito, torna quase 

impossível o prosseguir. O desespero da família e das outras crianças que vivem o 

mesmo drama é avassalador.  

 Vasconcelos (2001) ressalta que para assumir essa função na qual a fragilidade 

humana é sentida desde o início do estágio, é preciso ter muita audácia para enfrentar 

o desconhecido, para levar a alegria e superar a realidade desumana e esmagadora 

que é a luta pela sobrevivência. 

 

Relação entre o pedagogo hospitalar, a família e a equipe multidisciplinar do 

hospital 

 Fonseca (2008), acredita que o trabalho desenvolvido pela equipe multidisciplinar 

precisa ser interativo e dinâmico entre os profissionais do hospital (médicos, 

enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem, musicoterapeutas, fisioterapeutas, 

psicólogos, pedagogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, 

nutricionistas, assistentes sociais), para que haja troca de saberes específicos de forma 

a desenvolver uma ação humanizada, que traga resultados benéficos à 

criança/adolescente hospitalizada.   

 Segundo Matos e Mugiatti, (2012), a criança ou adolescente hospitalizado 

necessita de apoio e estímulo principalmente da família para a sua total recuperação de 

saúde dentro do hospital, transmitindo segurança no sentido de aceitar a sua própria 

doença e assim ajudando a prosseguir na sua plena recuperação.   

 Para obtermos um resultado clínico e escolar maior, a família, a equipe hospitalar 

e os profissionais da educação, devem caminhar juntos na mesma direção, obtendo 

assim, progresso no processo de aprendizagem e recuperação da criança 
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hospitalizada. Dessa forma a criança se sentirá mais segura e confiante em seu 

potencial, lutando com mais garra pela sua recuperação clínico-educacional.   

 

Formação do professor e suas características como pedagogo hospitalar 

 Diz Fonseca (2008, p. 29) que “o professor não é apenas um mediador. O 

professor da escola hospitalar é antes de tudo, um mediador das interações da criança 

com o ambiente hospitalar”.   

 Ainda segundo o autor, falar de professor é falar em formação profissional, 

capacitação, mas salientamos que há grande diferença entre formação e titulação.   

 Fonseca (2008, p. 30), afirma que “na escola hospitalar, cabe ao professor criar 

estratégias que favoreçam o processo ensino-aprendizagem, contextualizando-o com 

desenvolvimento e experiências daqueles que vivenciam”.   

 Conforme Ceccim, Ortiz e Freitas (2005, apud SILVA; MENEZES, 2005, p. 47), 

“parece-me que, para a criança hospitalizada, o estudar emerge como um bem da 

criança sadia e um bem que ela pode resgatar para si mesma, como um vetor de saúde 

no engendramento da vida, mesmo em fase do adoecimento e da hospitalização”.   

 O aluno no ambiente hospitalar está longe de seu dia a dia, das brincadeiras da 

escola, amigos e familiares, deparando-se com enfermeiras, médicos e muitas 

medicações, por isso é fundamental a atenção do pedagogo em articular propostas de 

atividades para a aceitação do aluno no ambiente hospitalar, trazendo ferramentas 

pedagógicas que tranquilizem a criança durante esse período de internação (MATOS 

apud SILVA; MENEZES, 2005).   

 Para Fonseca (2008), é imprescindível dizer que o professor da escola hospitalar 

não requer necessariamente uma formação especializada. Temos consciência de que é 

um ponto de vista também não unânime na área do atendimento escolar hospitalar.   

 Para ajudar no processo de construção de cidadãos dentro de ambientes 

hospitalares, o professor deve ultrapassar o que aprendeu em sua formação acadêmica 

e aplicar os seus conhecimentos de forma dinâmica e descontraída, buscando 

despertar o interesse deste público diferenciado ao aprender.  
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RESULTADOS 

 A seguir são apresentados os resultados referentes às três entrevistas realizadas 

com pedagogas hospitalares. Para facilitar o entendimento do apresentado, as 

pedagogas serão denominadas como pedagoga “A”, “B” e “C”. A análise é baseada no 

referencial teórico utilizado neste artigo. As respostas obtidas pelas professoras 

entrevistadas em sua maioria são parecidas, sendo divergentes em poucos aspectos, 

como abaixo elencado: 

. Cada uma das professoras ingressou na área da Pedagogia Hospitalar de forma 

diferente. A pedagoga A foi indicada por sua coordenadora da escola em quem 

trabalhava, a pedagoga B viu um anúncio para a vaga no mural da escola e se 

inscreveu e a pedagoga C foi convidada por uma colega que era coordenadora de uma 

classe hospitalar. 

. Os educandos atendidos por elas cursam do 1º ano do ensino fundamental até o 3º 

ano do ensino médio. Porém, a pedagoga A, relatou ser muito complexa a abrangência 

das disciplinas a partir do ensino fundamental II e que nesses casos, geralmente, a 

escola envia trabalhos para os alunos e ela apenas auxilia em sua realização. A 

pedagoga B ressalta que pelo fato de a maioria dos adolescentes terem doenças 

crônicas, muitos acabam interrompendo os estudos durante o tratamento. A pedagoga 

C relatou que a escola de origem é que envia as atividades a serem realizadas pelas 

crianças durante o período de internação. 

. As professoras relatam que a maior dificuldade é lidar com o óbito do aluno/paciente. 

. Quanto à formação acadêmica, as professoras relatam que não é obrigatória a 

especialização na Pedagogia Hospitalar, porém todas cursaram pós-graduação para 

aprimorar seu trabalho com o aluno/paciente. 

. As pedagogas A e B, explicam que o planejamento é realizado sempre 

individualmente e diariamente, de acordo com a necessidade do aluno/paciente, e 

sempre levando em consideração a condição naquele dia. A pedagoga C relatou que o 

planejamento é feito por meio dos projetos e que só realiza um planejamento 

individualizado para as crianças que estão internadas e que não moram na cidade de 

São Paulo. 
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. Durante a entrevista, as professoras relatam que a família tem um papel fundamental 

na aceitação da continuidade dos estudos pelo aluno/paciente durante o período de 

internação. 

. O atendimento pedagógico nos hospitais pesquisados é iniciado assim que o paciente 

é internado. 

. Com relação às dificuldades que o aluno/paciente enfrenta ao frequentar a classe 

hospitalar, a pedagoga A relata que a família prejudica os estudos da criança na classe 

hospitalar por ser extremamente protetora e ter medo que ao frequentar a classe 

hospitalar, o aluno possa ter uma piora do seu quadro clínico, enquanto as pedagogas 

B e C relatam que não existem dificuldades.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Conclui-se que o pedagogo hospitalar tem que ser flexível, compreensivo, ter um 

planejamento individualizado e diário, a fim de promover o atendimento às 

necessidades da criança e do adolescente hospitalizado, no equilíbrio entre sua saúde 

física, mental, cognitiva e social, oferecendo a oportunidade de melhora da qualidade 

de vida do aluno/paciente. 

 Mesmo sabendo que os conhecimentos se renovam e mudam de direção, fica 

claro que a implantação de pedagogos em hospitais não é uma tarefa fácil, ditar novos 

conceitos, abalar ou até mesmo substituir conceitos antigos é uma missão desafiadora 

que os pedagogos e profissionais da educação deverão enfrentar. Há muito o que se 

aprender sobre educação e saúde, principalmente sobre educação em saúde, um 

campo a ser desvelado. Hoje, com a reformulação do curso de Pedagogia, há um leque 

de oportunidades e possibilidades de atuação para o pedagogo, e novos caminhos 

serão descobertos, um desses caminhos é o espaço do pedagogo dentro do hospital. 
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