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RESUMO: 

Na década de 50, iniciou-se o movimento da Pedagogia Hospitalar no hospital 

escola menino Jesus, no estado do Rio de Janeiro que permanece até os dias 

atuais. O atendimento pedagógico educacional em ambiente hospitalar é 

reconhecido pela legislação brasileira como direito da continuidade de escolarização 

àquelas crianças e adolescentes que se encontram hospitalizados, sendo sua 

prática algo novo a ser discutido e pesquisado. A presença do pedagogo auxilia na 

recuperação dos enfermos, reduzindo a ansiedade que surge com a internação e 

amenizando a situação aflitiva que abarca essa situação. A relação interpessoal que 

o pedagogo traz ao ambiente hospitalar e o resgate da autoestima do paciente 

através da educação contribui para a melhor recuperação e, o ato de aprender, 

possibilita que o a criança e ou adolescente possam trabalhar com o desconforto 

emocional causado pela internação e abrir-se para o tratamento. Portanto, ao 

proporcionar momentos de expressão, construção e reelaboração de pensamentos, 

o pedagogo tem um papel importante a desempenhar no resgate da saúde da 

criança hospitalizada. A seguinte pesquisa buscou encontrar a relação entre a 

educação e a saúde e os diferentes papéis que o pedagogo pode desempenhar no 

contexto hospitalar, apresentando um breve histórico da pedagogia hospitalar e 

identificar a necessidade da presença desse profissional no ambiente hospitalar. A 

pesquisa teve cunho qualitativo e contou como instrumento a observação em um 

hospital do Município de Barueri, interior de São Paulo. A partir da pesquisa, 

compreendeu-se que a função do pedagogo no hospital é importante na realização 

de atividades pedagógicas, sociais e emocionais para crianças nesse ambiente.  

 

PALAVRAS – CHAVES: Pedagogia Hospitalar. Educação. Humanização. 

 



INTRODUÇÃO 

 No inicio do século XXI o curso de Pedagogia passou por algumas mudanças 

em sua organização curricular. Umas delas se refere a atuação do pedagogo em 

vários ambientes e campos não escolares, dentre eles, o ambiente hospitalar. 

 O tema Pedagogia Hospitalar despertou interesse por ser um assunto não 

muito discutido no curso de pedagogia e por potencializar a ação do cuidado com a 

criança. Sendo assim, a Pedagogia Hospitalar expande o campo de atuação do 

pedagogo para fora dos muros da escola. O currículo que atende esta proposta 

exige do pedagogo o preparo e formação adequada para atuar neste espaço, 

promovendo a integração escolar, sejam em qual ambiente for, propiciando o bem-

estar social e a qualidade de vida das crianças que necessitam de auxílio de 

profissionais de diferentes áreas: médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes 

sociais e pedagogos. 

 A Pedagogia Hospitalar tem o intuito de manter o vínculo da criança com o 

espaço educativo do qual foi afastada por motivo de enfermidade, sendo assim, por 

meio de atividades lúdicas, recreativas e pedagógicas permite que continue seu 

processo escolar, potencializando a continuação dos seus estudos no hospital, além 

de beneficiar sua saúde física, mental, afetiva e emocional.  

O pedagogo hospitalar deve desenvolver habilidades para exercer suas 

atividades em sistemas integrados, em que as relações multi/inter/transdisciplinares 

devem ser estreitas. (MATOS; MUGGIATI, 2006) 

 A falta de privacidade, liberdade e a experiência de privação, faz com que as 

crianças e jovens hospitalizados combinem suas dores físicas ao desiquilíbrio 

emocional. Dessa forma, a pesquisa gerou a seguinte reflexão: Qual o papel do 

pedagogo no ambiente hospitalar? O que esse profissional pode contribuir além da 

área de ensino-aprendizagem como também para a área emocional e afetiva dessa 

criança ou jovem?  

 Ao iniciar essa pesquisa, tínhamos como hipótese que o pedagogo era uma 

figura importante no hospital, porém dispensável, o que motivou a pesquisadora dar 

continuidade nesse caminho de investigação. 

 

 

 



1 - OBJETIVOS 

 

1.1  Objetivo geral 

A pesquisa teve como objetivo geral, trazer a luz da academia, a importância 

do pedagogo no ambiente hospitalar, não apenas para as ações educativas, 

relacionadas a escola, mas também para se estabelecer um vínculo, enfermo e 

sociedade, em um espaço lúdico e organizado para tal.   

 

      1.2 Objetivos específicos 

Como objetivo secundário, buscamos trazer as ações educativas do 

pedagogo no ambiente hospitalar e suas ramificações no trabalho de melhora da 

saúde da criança e adolescente, apontando a importância da humanização na 

escolarização hospitalar, evidenciando a formação inicial e continuada desse 

profissional.  

 

    1.3 METODOLOGIA  

 A seguinte pesquisa foi realizada no Hospital municipal de Barueri, localizado 

na cidade de São Paulo. Tendo como instrumento de análise a observação 

sistematizada, com intuito de relacionar e conhecer a prática pedagógica em 

ambiente hospitalar. 

 

2. DESENVOLVIMENTO  

Na ala pediátrica todos os dias pela manhã, os pedagogos olham os 

prontuários dos pacientes para saberem o atual quadro clínico das crianças, 

acompanhados pelos enfermeiros, pois esta leitura não condiz as habilidades dos 

pedagogos. 

 Após este procedimento, os pacientes que podem ser atendidos nas classes 

escolares são direcionados e aquelas que se encontram em estados críticos 

permanecem nos leitos e o pedagogo o atende no espaço que sentirem mais 

confortáveis. 

 As atividades são pensadas, na maioria dos casos, em conjunto com a 

escola, outras são relacionadas ao desenvolvimento emocional e psicológico, visto 



que muitos pacientes não entendem porque precisam permanecer tanto tempo no 

hospital.  

O Pedagogo além de professor desenvolve uma relação que ultrapassa as 

linhas pedagógicas, pois, muitas vezes durante o atendimento foi necessária uma 

pausa para administrar remédios e alguns pacientes resistiam em recebê-los, 

precisando que o pedagogo mediasse esse momento, levando o paciente a 

colaborar.   

 A boa relação do pedagogo com a família nesse processo também é de 

extrema importância, mesmo sendo direito da criança o auxilio pedagógico 

hospitalar, se a família não autorizar o acompanhamento pedagógico a criança 

acaba sendo excluída desses momentos que possibilitam com que a criança se 

perceba conectada ao mundo externo do hospital.   

 Segundo Porto (2008) cabe ao pedagogo oferecer apoio emocional e humano 

ao paciente internado, proporcionando também aos familiares um olhar de 

acolhimento.  

 Para Ceccim (1997), cabe ao pedagogo a compreensão de que cada enfermo 

guarda características únicas e a adaptação a esse ambiente percorre caminhos 

diferentes, portanto, a escuta, em seu âmbito macro, deve estar presente em todos 

os momentos e a perscruta do que se encontra na subjetividade da fala é muito 

importante no percurso de ajuda. 

É na escuta pedagógica e espontânea que se possibilita o desabafo e o 

encontro com sua nova identidade (aquele que se encontra no hospital), que não 

corresponde aquela à qual desempenhava na escola, com seus amigos e parentes.  

Fontes (2008) salienta que o afastamento da criança e do adolescente da 

rotina do cotidiano, pode agravar o quadro que os levou ao hospital, deixando 

marcas significativas no desenvolvimento psicológico e social.  

 

2.1 Contexto Histórico da Pedagogia Hospitalar 

 

Segundo Santos e Souza (2009), a Pedagogia Hospitalar foi pensada por 

Henri Sellier, que conseguiu enxergar a necessidade de uma educação para 

crianças especiais. Foi criada em paris no ano de 1935 e foi denominada de classe 

hospitalar. 



Esteves (2007), explica que em 1939 foi criado o Centro Nacional de Estudos 

e de formação a Infância Inadaptada de Surenses, o CNEFEI, para formar 

professores para trabalhar em hospitais e em locais onde existissem crianças 

especiais.  

Alguns países da Europa e América iniciaram a criação das classes 

hospitalares, porém, foi na segunda guerra mundial que houve um marco na 

instituição Pedagogia Hospitalar, que teve como resultado da guerra, crianças que 

não vinham a óbito, mas que tinham partes do corpo mutiladas, que por 

consequência residiam em outras cidades para receber tratamento adequado. 

 Conforme afirma Esteves (2007) qualquer sinal de aparente anormalidade 

para a sociedade era motivo de exclusão, levando as pessoas deficientes a 

morarem em cidades distantes. Essa regra também era válida para as crianças e 

adolescentes que tinham doenças transmissíveis e sem cura, como tuberculose. 

 Foi pensando nas limitações e importância da educação para a formação das 

crianças no sentido de desenvolver habilidades, estimular a socialização e contribuir 

para o processo de cidadania – As classes hospitalares começaram a ser criadas 

para atender as necessidades daqueles que estavam impossibilitados de frequentar 

a instituição de ensino regular. 

 Em 1950, a pedagogia hospitalar chegou ao Brasil, no estado do Rio de 

Janeiro, iniciando assim as primeiras práticas pedagógicas em hospitais. O hospital 

e escola menino Jesus, foi o primeiro a receber este atendimento, em 14 de agosto 

de 1950, que teve como professora Lecy Rittmeyer,  conforme explica Santos e 

Souza (2009). Esta data se tornou um marco para a história da Pedagogia 

Hospitalar no Brasil. 

 

2.2 Legislação e aspectos legais da Pedagogia Hospitalar 

 

 A hospitalização é uma condição que desestabiliza o paciente e seus 

familiares, pois, nunca se espera uma enfermidade, debilitações ou, até mesmo, a 

morte.  

 O indivíduo no período da doença torna-se frágil, sensível, em uma situação 

desconfortante, sentido dores, insegurança e distante de casa, de seus familiares, 

amigos e rotina. Nas crianças este processo pode ser traumático e pode acarretar 

consequências psicologias profundas por sua vida. 



 Segundo Kohn (2010), a declaração dos Direitos das crianças, de 1959, 

apresenta a preocupação com a educação e o lazer no hospital.  

No artigo 4º a Declaração defende o direito a recreação, ladeado a diretos 

primordiais como a alimentação, a moradia e a assistência medica. Logo, percebe-

se a necessidade de condições essenciais para o desenvolvimento para a criança, 

nos aspectos físicos, cognitivos e sociais. 

Como afirma Cavalcanti,  

 

[...] em todas as circunstancias, o doente permanece uma pessoa cujos 
diretos e necessidades básicas são os mesmos que os de uma pessoa 
saudável. Unicamente a impossibilidade de fato pode impedi-lo de usufruir 
de seus direitos ou de satisfazer suas necessidades[...]. Não se pode limitar 
seus direitos ou suas necessidades em matérias de cultura ou distração, por 
causa de sua doença. (CAVALCANTI, 1997, p.6)  

  

Em 13 de outubro de 1995, o Conselho Nacional de Direitos da Criança e do 

Adolescente, destacam que a declaração dos Direitos da Criança e dos 

Adolescentes Hospitalizados, amplia o direito a proteção integral a infância e 

adolescente aos eventos de hospitalização também nos campos jurídicos e político 

além da questão moral. Assim destaca Ceccim e Carvalho (1997). 

 Podemos constatar na declaração dos Direitos da Criança e do Adolescente 

Hospitalizado: 

[...] 9. Direito a desfrutar de alguma forma de recreação, programas de 
educação para a saúde, acompanhamento do currículo escolar, durante sua 
permanência hospitalar.  
[...] 15. Direito ao respeito a sua integridade física, psíquica e moral.  
[...] 19. Direito a ter seus direitos constitucionais e os contidos no Estatuto 
da Criança e do Adolescente respeitados pelos hospitais integralmente.  

 

Em 2002, o Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação 

Especial, garantiu o acesso à educação básica de todas as crianças que mesmo 

com problemas de saúde possam participar de atividades educacionais dentro do 

hospital, desenvolvendo um documento de estratégias e orientações para o 

atendimento das classes hospitalares.  

Esse documento abre reflexões sobre a criança hospitalizada como uma 

criança em estado especial, que requer cuidados especiais nas abordagens 

educacionais, garantindo um olhar especial para a sua condição. 



 Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, em seu capitulo II, 

seção I, artigo 90, é assegurado a toda criança submetida a tratamento de longa 

duração atendimento escolar em classe hospitalar. Direitos assegurados por lei:  

 

Art.1º - Os hospitais que ofereçam atendimento pediátrico contarão, 
obrigatoriamente, com brinquedotecas nas suas dependências. Parágrafo 
único. - O disposto no caput deste artigo aplica se a qualquer unidade de 
saúde que ofereça atendimento pediátrico em regime de internação  
Art. 2º - Considera-se brinquedoteca, para os efeitos desta Lei, o espaço 
provido de brinquedos e jogos educativos, destinados a estimular as 
crianças e seus acompanhantes. 
Art. 3º - A inobservância do disposto no art. 1º desta Lei configura infração à 
legislação sanitária federal e sujeita seus infratores às penalidades previstas 
no inciso II do art. 10 da Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977. (BRASIL, 
2005) 

 

Podemos observar que é assegurado por lei o direito da criança hospitalizada 

ter o espaço destinado ao desenvolvimento das atividades. Um espaço conquistado 

não apenas para a ludicidade, mas para a aprendizagem significativa das 

expressões sociais, culturais e cognitivas. 

 

2.3 O pedagogo no ambiente hospitalar  

 

 A atuação do profissional da Pedagogia Hospitalar promove por meio de 

diversas atividades a inserção, permanência e continuidade do processo educativo, 

linimentando possíveis situações de estresse, a desmotivação e a irritabilidade 

causado muitas vezes pelo longo período de internação. 

 Sendo assim, percebe-se a grande necessidade de uma boa qualificação do 

pedagogo para que atue coerentemente no ambiente hospitalar, para Fonseca 

(1999), é necessário que esse profissional tenha destreza, discernimento e 

flexibilidade para a atuação de sua função. 

 

Mesmo que o atendimento pedagógico em hospitais não requeira formação 
especifica, essa atividade requer profissionais com destreza e 
discernimento para atuar com planos e programas abertos, moveis, 
mutantes, constantemente reorientados pela situação especial e individual 
de cada criança sob atendimento. (FONSECA, 1999, p.127) 

 
 

 Todo professor, que atue nesse espaço deve se preocupar e desenvolver 

conhecimentos inerentes ao espaço, o qual está atuando, para que atenda com 

efetividade as expectativas das crianças, adolescentes e familiares. 



O professor da classe hospitalar deve estar conectado a toda equipe de 

saúde, propiciando um trabalho multidisciplinar, tendo conhecimento do quadro 

clínico patológico do aluno, logo, melhora as possibilidades de planejar suas 

estratégias de ensino de forma flexível e diversificada dentro das condições dos 

alunos e atendendo as exigências curriculares.  

  

2.4 Humanização através da intervenção pedagógica 

 

Segundo Mezzomo (2003), a humanização é necessária para que as crianças 

e adolescentes se sintam olhados, acolhidos e percebidos dentro do seu mundo de 

dor, aflição e insegurança. 

 A ação pedagógica nos hospitais exige procedimentos de intervenção em que 

prevaleçam a escuta, a atenção e o cuidar da criança hospitalizada. 

 Nesta relação, Freire (1996, p.54) relata: 

 

Gosto de ser gente porque, mesmo sabendo que as condições materiais, 
econômicas, sociais e políticas, culturais e ideológicas em que nos achamos 
geram quase sempre barreiras de difícil superação para o cumprimento de 
nossa tarefa histórica de mudar o mundo, sei também que os obstáculos 
não se eternizam. 

 

 No ambiente hospitalar a humanização deve partir do resgate da autoestima 

das crianças, se reconhecendo e conhecendo sua nova realidade, valorizando-se 

sem deixar consumir pelo estado de enfermidade. 

   

3. RESULTADOS 

 

A observação aconteceu entre os anos de 2016 e 2017, um ano, com visitas 

semanais ao hospital municipal de Barueri, localizado na cidade de São Paulo. 

O acolhimento observado da pedagoga fazia com que as crianças e 

adolescentes enfermos se sentissem olhados por alguém identificado, por eles, que 

fazia parte do seu mundo social, auxiliando-os no processo de sentir-se parte da 

sociedade e não excluídos. 

Para muitas crianças, a presença do pedagogo o remetia a uma realidade 

deixada para traz, e o medo de perdê-la fazia com ela se agarrasse ao momento de 

interação proporcionado por ele. 



Por vezes, as aulas ficavam em segundo plano, pois o mais importante 

naquele momento era o elo que os ligavam a realidade externa, vivida até aquele 

momento. 

Depoimento da pedagoga do hospital ressalta que muitas crianças e 

adolescentes identificam o espaço físico de atendimento como sendo delas e o 

momento de interação com o pedagogo, como sendo o momento de desabafo 

descompromissado. 

As famílias por sua vez, nem sempre reconhecem a necessidade do 

pedagogo no hospital de início, mas ao perceberem a eficiência no resultado apoiam 

o trabalho desenvolvido.  

 Alguns pais desconheciam a existência desse profissional no hospital, por 

não ser algo propagado e existente em todos os hospitais. Foi observado que os 

pais encontram no pedagogo alguém que os aproximam do mundo externo da 

doença e sofrimento, desenvolvendo, algumas vezes, vínculos positivos no 

tratamento das crianças e adolescentes.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A Pedagogia Hospitalar aos poucos foi se inserindo na área da saúde, 

subsidiando os enfermos nas habilidades sociais, emocionais, afetivas e atividades 

pedagógicas.·. 

 O trabalho do pedagogo no hospital, não é um trabalho contínuo que espera 

resultados em longo prazo, pois, há variações nas atividades através do estado 

clínico dos pacientes. O trabalho está voltado em não distanciar as crianças e 

adolescentes da realidade social que os cercavam antes de serem hospitalizados.  

Essa pesquisa possibilitou trazer para discussão acadêmica e social a 

importância do pedagogo no ambiente hospitalar, no auxílio da melhora da saúde da 

criança e adolescente enfermos em um trabalho de resgate da memória e identidade 

social, bem como proporcionar momentos de aprendizagem.  

A presença do pedagogo é importante, pois, cria novas oportunidades nas 

relações estabelecidas naquele ambiente, desvinculando o aspecto negativo do 

hospital criado socialmente, por ser um lugar que gera dor e sofrimento, para um 

ambiente que pode sim ser humanizado que respeita os estágios das doenças, os 

seres humanos que ali estão garantindo a preservação dos seus direitos. 
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