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A ATUAÇÃO DO PEDAGOGO FORA DO AMBIENTE ESCOLAR: CONSTRUÇÃO 

DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO HOSPITAL  

 

1-RESUMO  

     Mediante a problemática de saúde que requer a hospitalização, 

independentemente do tempo de internação, através das políticas públicas e 

estudos acadêmicos, surge a necessidade da implantação da pedagogia 

hospitalar. Um ramo da educação que proporciona a criança e ao adolescente 

hospitalizado uma recuperação mais aliviada, por meio de atividades lúdicas, 

pedagógicas e recreativas.  

 

2- INTRODUÇÃO  

    A pedagogia hospitalar teve seu início em 1935, quando Henri Sellier 

(1935), inaugurou a primeira escola para crianças inadaptadas, nos arredores 

de Paris. No começo do século XX, as pessoas com necessidades especiais 

já podiam contar com algumas conquistas, tais como, possibilidade e 

necessidade da prevenção, educabilidade do deficiente, integração do 

deficiente como meio e fim, acesso a educação.  

     Atualmente, a pedagogia hospitalar como processo pedagógico é 

uma realidade no vasto leque de atuação do pedagogo na sociedade 

contemporânea. Na sua grande maioria o que acontece são parcerias entre 

hospitais e universidades, a fim de que neste ambiente ocorram estágios e 

pesquisas. Os pedagogos podem atuar dentro do hospital em alguns 

seguimentos: unidades de internação, ala de recreação do hospital, para as 

crianças que necessitarem de estimulação essencial, com classe hospitalar 

de escolarização para continuidade dos estudos e também no atendimento 

ambulatorial. Hoje, no entanto, a pedagogia tem avançado e contemplado 

todos aqueles que por algum motivo se encontram impossibilitados de 

frequentar a escola por determinado ou indeterminado tempo.  

 

3- OBJETIVOS 

    Temos como objetivos, desenvolver em nosso projeto de pesquisa 

de iniciação científica, um olhar para os currículos do curso de pedagogia, 
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buscando constatar se existem disciplinas voltadas para a formação do 

pedagogo hospitalar. Em que medida o curso proporciona um olhar com o ser 

integral, atendendo suas necessidades físicas, psíquicas e sociais.  

 

4- METODOLOGIAS 

     A metodologia utilizada na elaboração desse trabalho de iniciação 

científica, foi a parir de informações bibliográficas, coletadas em artigos e 

sites a respeito da concepção e do funcionamento das classes hospitalares, 

bem como, cruzaremos o referencial teórico com dados levantados em uma 

instituição hospitalar em que funcionam classes hospitalares na região de 

Campinas-SP. 

 

5- DESENVOLVIMENTO 

No hospital a criança e o adolescente entram em contato com uma 

realidade diferente da qual eles viviam cotidianamente. Já não brincam como 

antes e nem podem sair com os amigos, estão diante de um tratamento que 

exige procedimentos mais rígidos. A pedagogia hospitalar existe para que o 

bem-estar destas crianças e adolescentes sejam mantidas, porém ela não se 

restringe ao lúdico que entretêm, ao contrário, ela se faz presente para que 

estes sujeitos tomem consciência de que também podem aprender. Busca-se 

dar continuidade ao processo de desenvolvimento e aprendizagem dos que 

ali se encontram, levando em conta todo o meio o qual o paciente/aluno está 

inserido.  

Antes do início das atividades é essencial que o pedagogo, investigue 

quais alunos irão participar, a idade de cada um deles, além de buscar 

informações sobre suas enfermidades, todo esse processo dará segurança a 

todos os sujeitos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. 

A pesquisa se desenvolverá se desenvolverá através do levantamento 

teórico da grade curricular de cinco cursos em pedagogia, bem como, 

confrontaremos com as necessidades observadas nas atividades práticas de 

uma sala hospitalar em funcionamento em um hospital da cidade de 

Campinas. 
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6- RESULTADOS PRELIMINARES 

Educação e saúde devem caminhar lado a lado, reflexo disso é a 

formação do pedagogo atuante do ambiente hospitalar que em sua grande 

maioria possui além do curso de pedagogia, uma pós-graduação dentro do 

campo da educação e muitas vezes dentro do campo da saúde, podemos 

dizer então que é um contexto de formação continuada com cursos de 

especialização. Isso porque boa parte dos cursos de pedagogia formação 

inicial não entram a fundo nessa especialidade, apenas pincelam, sobre a 

atuação do pedagogo hospitalar. 

O fator saúde para o professor exige que ele tenha dados, informações 

das patologias em relação aos sintomas, tratamento, causas e possíveis 

sequelas, é importante também que ele seja estável emocionalmente, já que 

será referência aos demais e terá de lidar com mudanças graduais. 

Analisamos a grade curricular de 5 cursos de licenciatura em 

pedagogia na região de Campinas, em 4 deles temos a disciplina Educação 

em Espaços não Escolares localizadas no 8º semestre, na última grade 

analisada esta mesma disciplina aparece no 1º semestre. Outra disciplina 

abordada pelos cursos que faz conexão com a pedagogia hospitalar é a 

Educação Especial inclusiva, que em todas as grades apareceu localizada no 

meio do curso. Fica claro, portanto, que o curso de pedagogia por si só não 

forma pedagogos hospitalares. Buscaremos a partir desse ponto de nossa 

pesquisa de iniciação científica, analisar algumas práticas de pedagogos em 

classes hospitalares, analisando em que medida os cursos de pedagogia 

contribuem na formação do pedagogo hospitalar.  

 A constatação preliminar é que existem deficiências no currículo dos 

cursos de Pedagogia analisados em relação à formação dos pedagogos que 

atuam nas classes hospitalares. 
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