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RESUMO 
 

O presente estudo tem por objetivo ressaltar um novo campo de atuação do 
pedagogo na classe hospitalar que tem a finalidade de assegurar a continuidade dos 
conteúdos escolares à criança e adolescente hospitalizados, enfatizando as 
contribuições que  este profissional promove por meio de ações pedagógicas 
realizadas com crianças e adolescentes em idade escolar que muitas vezes perde o 
ano letivo, devido à internação;doença que impossibilita a frequência escolar. 
Possibilitando a criança ou adolescente o retorno à escola sem prejuízos. A atuação 
do educador é diferenciada, onde as condições de aprendizagem fogem à rotina 
escolar. Diante deste contexto, neste trabalho serão abordados estudos sobre as 
Classes Hospitalares e as leis que regem essa nova modalidade de ensino, a função 
do pedagogo, suas especificidades e relevância no âmbito hospitalar. Para atingir os 
objetivos propostos e visando a resposta para estas indagações realizamos o 
trabalho em três etapas. Primeiramente a pesquisa teve um caráter investigativo 
buscando-se dados teóricos sobre o assunto. Foi realizada  
 
Palavras-chave: Pedagogia Hospitalar. Classe Hospitalar. Pedagogo. 
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INTRODUÇÃO 

Sei que o meu trabalho é uma gota no oceano, mas sem ele o 
oceano seria menor. (Madre Tereza de Calcutá). 
 

 

A criança hospitalizada devido a enfermidade fica impossibilitada de 

frequentar o ambiente escolar e dar continuidade a seus estudos, no hospital passa 

por diversos tratamentos, terapias, medicações, são momentos de dor, sofrimento e 

ainda estão afastadas dos colegas e familiares. 

A hospitalização prolongada poderá prejudicar essa criança e 

acarretar prejuízos no curso de suas atividades escolares, uma vez que restringe 

seu  convívio com familiares, amigos e também sua escola, agora vivencia uma 

realidade onde a dor e a doença são constantes. 

Segundo Ceccim (1999) é imprescindível a criança doente 

percerber-se produtiva e realizar atividades semelhantes as demais crianças de sua 

faixa etária. Como na escola além de aprender habilidades escolares, a criança 

estabelece elos sociais, ficar em um espaço hospitalar pode ser penoso para a 

criança. 

A justificativa do tema em destaque ocorreu devido  ao fato que 

muitas crianças e adolescentes perdem conteúdos escolares enquanto estão 

internados no hospital, e de como a atuação do pedagogo pode contribuir para 

modificar esta realidade uma vez que falamos de um atendimento diferenciado onde 

as condições e métodos estão distantes da rotina escolar. 

Matos e Mugiatti (2001,p.38) comentam que no intuito de se evitar 

consequências no sistema de ensino cabe a iniciativa de promoverem-se novas 

alternativas de procedimentos para a continuidade escolar da criança ou 

adolescente hospitalizados. 

O pedagogo que atua em uma classe hospitalar precisa passar os 

conteúdos necessários e ter a compreensão que o aluno esta em um novo ambiente 

e auxilia-lo. 

A atuação do Pedagogo no ambiente hospitalar é recente e 

inovador, neste novo ambiente afastado da sala de aula, se faz necessário uma 

atuação integrada com os profissionais de saúde, familiares. 

A classe hospitalar surge como uma modalidade de educação 
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especial, prestadas a criança/adolescente afastados da rotina escolar. O Conselho 

Nacional de Educação sugere a denominação classe hospitalar para o atendimento 

educacional para alunos que estão impossibilitados de frequentarem a rede regular 

de ensino que implique em uma internação hospitalar, atendimento prolongado  

permanência em domicilio  

A doença não pode ser vista como uma barreira á educação, o aluno 

deve ser respeitado e sua necessidade suprida. Como sendo direito da criança á 

educação no período em que estiver hospitalizada deve acontecer a continuidade no 

seu ensino, para que não haja uma defasagem, para a criança não se sentir 

deslocada quando retornar a escola, se a criança não tem esse acompanhamento 

acaba perdendo o ano letivo, e muitas criança não se sentem motivadas a retornar 

as atividades escolares devido a essa perda. 

      

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 LOCAL 

A entrevista foi realizada no Hospital Universitário de Londrina com a 

equipe pedagógica do SAREH (Serviço de Atendimento à Rede de Escolarização 

Hospitalar)  que objetiva o atendimento educacional aos estudantes , que se 

encontram impossibilitados de frequentar a escola em virtude de situação de 

internamento hospitalar ou tratamento de saúde. 

 

Participantes 

Participaram dessa entrevista 4 professores e 1 pedagogo que atendem 

crianças e adolescentes hospitalizados. Todos possuem escolaridade em nível 

superior sendo que alguns têm especialização na área. O tempo de serviço desses 

profissionais varia de 4 meses a 5 anos. 

 

Procedimentos 

Para que ocorresse o estudo e pesquisa a metodologia utilizada tem 

um caráter bibliográfico tendo como base autores que abordam o tema pedagogia 
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hospitalar, juntamente com a pesquisa documental (ANEXO) de abordagem 

qualitativa com entrevista semi estruturada com questões abertas e fechadas com 

intuito de cumprir com os nossos objetivos e responder ao nosso problema. 

 “Os documentos constituem também uma fonte poderosa de onde 

pode ser retiradas evidencias que fundamentem afirmações e declarações do 

pesquisador [...]” (LUDKE, ANDRÉ 1986, p. 38). 

As entrevistas  foram agendadas antecipadamente com a equipe do 

SAREH (Sistema de Atendimento à Rede de Escolarização Hospitalar) do Hospital 

Universitário de Londrina, foram elaboradas  algumas questões para a equipe 

pedagógica, as informações foram recolhidas em um caderno utilizado como 

rascunho, que posteriormente foram  transcritas para a folha oficial do questionário.  

Para Triviños (2007) o pesquisador qualitativo considera a participação do 

sujeito como um dos elementos de seu fazer científico, apóia-se em técnicas e 

métodos que reúnem características. Para o autor a entrevista semi- estruturada a 

entrevista aberta ou livre, o questionário aberto as observações livre, o método de 

análise de conteúdo é os instrumentos mais decisivos para estudar os processos e 

produtos nos quais está interessado o investigador qualitativo.  

A pesquisa qualitativa é útil para identificar conceitos e variáveis 

relevantes de situações que podem ser estudadas quantitativamente. 

 

Instrumento 

Foi utilizado de um roteiro de entrevista (ANEXO A) semi estruturada com 

questões abertas e fechadas com intuito de compreender a função do pedagogo 

neste contexto e sua importância. 

 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

                 É necessário que o Pedagogo  reflita sobre suas ações 

pedagógicas, que respeite as peculiaridades e especificidades de cada criança. 

Frente a este contexto indagamos qual o papel do pedagogo no 

contexto hospitalar? E qual a sua contribuição? 

O objetivo deste projeto é destacar as características da Pedagogia 

Hospitalar e levantar as contribuições do pedagogo no ambiente hospitalar.                      

escrever a importância e as contribuições da Pedagogia, Averiguar como acontecem 
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as ações pedagógicas no contexto hospitalar; discutir a formação do pedagogo para 

a sua atuação.  

Para buscar responder a este nossos problemas elencaramos como 

objetivo geral: 

• Compreender como os professores da Rede Municipal de Londrina 

fazem o uso do brincar no contexto escolar, ou seja, na Educação Infantil. 

E como objetivos específicos: 

Para atender nosso objetivo buscamos organizar esse trabalho nos 

seguintes capítulos. Após análise dos textos e das entrevistas o trabalho foi 

estruturado em três capítulos buscando compreender a ação pedagógica com a 

criança ou adolescente hospitalizado. 

No primeiro capitulo primeiramente discorre sobre o histórico da 

Pedagogia Hospitalar, suas bases legais, seus princípios e fundamentos. 

 O assunto a ser discutido no segundo capitulo aborda a ação; 

atuação do pedagogo e suas especificidades em uma classe hospitalar e as 

relações do pedagogo com o escolar doente. 

No terceiro  capitulo relatamos  uma entrevista com a equipe 

pedagógica do SAREH – Sistema de Atendimento à Rede de Escolarização 

Hospitalar, um projeto do Governo do Estado do Paraná, no Hospital Universitário de 

Londrina e traz as considerações finais, vêm a responder as questões elencadas no 

inicio do trabalho de conclusão de curso, e levantar indagações a partir de algumas 

conclusões sobre o trabalho desenvolvido pela Pedagogia Hospitalar 
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1  BREVE HISTÓRIA  DA PEDAGOGIA HOSPITALAR 

 

           Desde os primórdios da Antiguidade notava-se  a preocupação do ser 

humano pela saúde mas referente ao século V a.c os escravos eram privados dos 

cuidados médicos, pois esses cuidados eram apenas reservado para a “classe 

especial”. Nessa época relacionava-se o aspecto educacional, social com aspectos 

da saúde (MATOS, MUGIATTI, 2001, p.23). 

  Em diferentes contextos e épocas a sociedade objetiva o bem-estar, da 

Antiguidade até os dia atuais é marcado também pela evolução da medicina, 

tratamentos, remédios, etc. Na situação da criança e adolescente doente há um 

encontro de duas necessidades básicas: a saúde e educação, pois quando estes 

são submetidos a tratamentos longos nos hospitais a  ruptura no tratamento médico 

ou escolar trazem prejuízos aos mesmos.  A doença não pode ser vista como uma 

barreira á educação, a criança deve ser respeitada e suas necessidades supridas. 

Ao longo da história veremos alguns fatos decisórios juntamente com a necessidade 

da sociedade pela busca de facilitar o acesso à educação e saúde em um mesmo 

espaço temporal.  

                    Segundo Esteves (2008) a classe hospitalar  inicia em 1935 nos 

arredores de Paris, Henri Sellier inaugura a primeira escola para crianças 

inadaptadas e esse exemplo foi seguido pela Alemanha, Estados Unidos, França 

Europa. Esta escola tinha como objetivo suprir as necessidades educacionais das 

crianças tubercolosas. Essa proposta tinha a objetividade de levar o atendimento 

hospitalar até as escolas.  

  Durante a segunda Guerra Mundial  muitas crianças e adolescentes 

foram atingidas, mutiladas, o que causou a impossibilidade de frequentarem a 

escola, estes acontecimentos engajaram a criação das escolas em hospitais. 

  Em 1939 é criado o C.N.F.E.I. Centro Nacional de Estudos e de 

Formação para a Infância Inadaptadas de Suresnes, que tem como objetivo a 

formação do docente para atuar nos espaços hospitalares, também nessa época é 

criado o cargo de Professor Hospitalar juntamente ao ministério de Educação na 

França. (ESTEVES,2008).   
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                         As autoras comentam que na metade do século do XX, á 

necessidade de acontecer atividades educativas a crianças e adolescentes 

internados, notava-se que as instituições que prestavam esse atendimento não 

respeitavam o desenvolvimento da criança ou adolescente. (ESTEVES apud 

AMARAL;CECIM, 2003, p.1).  

 

   Segundo a autora encontram-se registros no Brasil em 1600 das 

primeiras experiências com atendimento escolar a pessoa deficiente, na Santa casa 

de Misericórdia de São Paulo. O tratamento pedagógico hospitalar iniciou na década 

de 50, no Rio de Janeiro pelo Hospital Escola Menino Jesus. 

 

 

1.1 CLASSES HOSPITALARES 

 

  A classe hospitalar surge como uma modalidade de educação especial, 

para atender a criança ou adolescente que estão afastados da rotina escolar. O 

Conselho Nacional de Educação denominou ‘Classe Hospitalar’ um atendimento 

educacional especializado aos alunos que estão debilitados, enfermos em 

tratamento de saúde prolongado, impedindo seu processo de aprendizagem (CNE, 

2001, p. 39-40). 

  Para efetuar o atendimento dos escolares assegurados pela 

Declaração da Criança e Adolescente hospitalizado segundo Oliveira; FILHO; 

Gonçalves(2008), cria-se a classe hospitalar, esse trabalho pedagógico visa dar 

continuidade no processo de aprendizagem, contribuir na Educação,conscientizar a 

família da importância da continuidade dos estudos após hospitalização quando 

possível. O pedagogo não assumirá a função de mãe, tia ou recreacionista, ele é um 

agente da Educação e sua pratica precisa ser organizada/planejada e flexível, a 

atuação na classe hospitalar requer sim o afeto mas também ação para enfrentar 

esse desafio. 

  A classe hospitalar não pode ser vista apenas como uma sala no 

hospital, ela ultrapassa essa visão. Esse trabalho é caracterizado por atividades 

diversificadas e por ser uma classe multiseriada que atende a criança ou 

adolescente que estão internados, sua finalidade é recuperar a socialização através 

da inclusão na aprendizagem. Os alunos hospitalizados possuem a oportunidade de 
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dar continuidade de seguir seu ano letivo escolar. 

  Conforme Franco (2001) as capacidades do pedagogo entra em 

conflito com antigos paradigmas que ditavam ser a função do pedagogo e seu 

espaço de atuação (escola). 

 
Em sua prática pedagógico-educacional diária, as classes 
hospitalares visam dar continuidade ao ensino dos conteúdos da 
escola de origem da criança ou adolescente e/ou operam com 
conteúdos programáticos próprios a faixa etária das crianças e 
jovens hospitalizados o que os leva a sanar dificuldades de 
aprendizagem e/ou oportunidade da aquisição de novos conteúdos 
intelectivos. (FONSECA, 1990, p. 13). 

 

  A educação no espaço hospitalar é como o resgate de rotinas  do 

aprendizado escolar que o aluno vivenciava no seu cotidiano. 

A educação em uma classe hospitalar tem como peculiaridade 
assegurar a manutenção dos vínculos escolares, de devolver a 
criança para sua escola de origem com a certeza de que poderá 
reintegrar-se ao currículo e aos colegas sem prejuízos pelo 
afastamento temporário ou ainda, de demonstrar, na prática que o 
lugar da criança [...] é na escola, aprendendo e compondo 
experiências educacionais mediadas pelo mesmo professor que as 
demais crianças. (FONSECA, 2003, p. 8). 

   

  O MEC publica em dezembro de 2002 um documento intitulado Classe 

Hospitalar e atendimento pedagógico domiciliar.  Este documento oferece propostas, 

ações,estratégias para uma melhor organização do sistema pedagógico, também em 

espaços hospitalares. (BRASIL,2002). 

  Segundo a política do MEC: 

Classe hospitalar é um ambiente que possibilita o atendimento 
educacional de crianças e jovens internados que necessitam de 
educação especial e que estejam em tratamento hospitalar.( BRASIL, 
1994, p. 20). 

 

  Defende-se assim a presença de educadores nos espaços hospitalares 

que sigam os moldes da escola regular para a escolarização de crianças ou 

adolescentes e contribuindo para a diminuição da evasão escolar.  

 

 

1.2 LEGISLAÇÃO 

 

   A criação de classes hospitalares é  o reconhecimento formal de que 
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as crianças hospitalizadas possuem necessidades educativas e direitos a cidadania. 

                     A constituição Federal de 1988, nos define que a educação é direito de 

todos, Biscaro (2008) nos afirma que a constituição é a base da proposta inicial  da 

Pedagogia Hospitalar.  No titulo VIII – D a ordem Social, capitulo III – Da educação, 

da cultura e do Desporto, Seção I, artigo 205: 

 

 

A educação é direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando 
ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho. (BRASIL,1988) 

 

  No Brasil em1990, a legislação reconheceu através da resolução n 41 

de 13/10/1995 os Direitos da Criança e Adolescente hospitalizado, no artigo 9 dispõe 

que toda criança e adolescente tem o “Direito de desfrutar de alguma forma de 

recreação, programas de educação para a saúde, acompanhamento do currículo 

escolar durante sua permanência hospitalar”. (BRASIL,1995) 

          Art. 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei 8069/90 dispõe 
que: 

 
 

Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: 

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a 
ele não tiveram acesso na idade própria; II - progressiva extensão da 
obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio; III - atendimento 
educacional especializado aos portadores de deficiência, 
preferencialmente na rede regular de ensino; IV - atendimento em 
creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade; V - 
acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação 
artística, segundo a capacidade de cada um; VI - oferta de ensino 
noturno regular, adequado às condições do adolescente trabalhador; 
VII - atendimento no ensino fundamental, através de programas 
suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e 
assistência à saúde. 

 

 

        Por volta de 1994 a Declaração de Salamanca e a Conferencia mundial 

de necessidades especiais tiveram em pauta a discussão e atenção voltada para 

alunos com necessidades especiais: 

 

Toda criança tem direito fundamental á educação, e deve ser dada a 
oportunidade de atingir e manter o nível adequado de aprendizagem; 
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Toda criança possui características, interesses, habilidades e 
necessidades de aprendizagem que lhe são únicas; Sistemas 
educacionais deveriam ser designados e programas educacionais 
deveriam ser implementados no sentido de se levar em conta a vasta 
diversidade de tais características e necessidades. 

   

  A lei 9.394/96, LDB (Diretrizes e Bases da Educação Nacional) 

também determina que a educação é direito de todos. Como sendo direito da 

criança á educação no período em que estiver hospitalizada deve acontecer a 

continuidade de seus estudos/ensino, para não haver defasagem escolar.  Em seus 

artigos, no titulo II do Princípios e Fins da Educação Nacinal a  LDB considera que: 

 

Artigo 3 – o ensino será ministrado nos seguintes princípios: I – 
Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; II – 
Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 
pensamento, a arte e o saber; III – Pluralismo de idéias e de 
concepções pedagógicas. 
 

  Sendo assim as crianças hospitalizadas impossibilitadas de 

freqüentarem a escola também devem ser incluídos nesta lei. 

  Presente na LDB em seu artigo capitulo V da Educação Especial no 

artigo 58 nos apresenta que: “Entende-se por educação especial, para os efeitos da 

lei a modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular 

de ensino, para educando portador de necessidades especiais” 

 

 

2 O PAPEL DO PEDAGOGO NO CONTEXTO HOSPITALAR 

  

Discutir sobre a prática dos pedagogos atualmente no ambiente 

hospitalar é desafiante e inquietante pois esse profissional possui uma ampla área 

de atuação e  há pouca divulgação sobre esse novo cenário de atuação. Com isso 

há que ressaltar que a educação não se restringe as instituições escolares, o ato 

pedagógico extrapola o ambiente formal, alcançando modalidades como o da 

educação informal e não formal. 

Convencionalmente em nossa sociedade, o lugar do professor 
esteve voltado para a escola formal. Em tempos modernos, esses 
lugares estão sendo cada vez mais polarizados. Não existe mais 
fronteira para a ação do professor. O hospital, conhecido 
convencionalmente como lugar das seringas, injeções e sofrimento, 
passa a ser também espaço do caderno, do lápis, das tintas, do 
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colorido, da alegria e da produção infanto-juvenil (PAULA, 2003, p. 
18 apud CASTRO, 2009,  
p.44). 

Durante muito tempo o hospital era exclusivo dos profissionais da 

saúde, esta realidade vem sendo modificada, dando espaço para a presença do 

pedagogo neste contexto. 

 Fonseca (1978) Aponta que  [...] O trabalho no hospital exige um 

olhar diferenciado para o sujeito (antes paciente e hoje sujeito participante); 

considerar que as crianças e adolescentes internados tem direitos durante o período 

de internação e que aprendem mesmo estando doentes. 

 A função do pedagogo esta relacionado com atividades que 

envolvam   uma prática educacional que tenha uma intencionalidade. O educador 

oportunizará situações que promovam aprendizagens significativas, que possam 

contribuir para a continuidade do seu processo de desenvolvimento e aprendizagem 

desta criança ou adolescente internados. 

Verifica-se hoje, uma ação pedagógica múltipla na sociedade. O 
pedagógico perpassa toda a sociedade, extrapolando o âmbito 
escolar formal, abrangendo esferas mais amplas da educação 
informal e não formal ( LIBÂNEO, 2002, p.28). 
 

É imprescindível que o professor seja um mediador das interações com o 

ambiente em que  o aluno se encontra: O hospital. E busque informações com os 

demais profissionais da área da saúde sobre a doença, os medicamentos e suas 

possíveis reações, há a necessidade da intervenção do pedagogo nestes 

momentos, para que a criança compreenda os procedimentos médicos e a 

internação e que ela é necessária para sua recuperação 

. A presença do pedagogo no hospital deve estar integrada com os demais 

profissionais envolvidos é importante para a criança enferma essa troca de 

informações, pois irá favorecer na continuidade do processo de aprendizagem da 

criança ou adolescente, respeitando seus limites e facilitando sua integração em um 

novo espaço. 

O professor da escola hospitalar é antes de tudo, um mediador das 
interações da criança com o ambiente hospitalar. Por isso não lhe 
deve faltar, além de sólido conhecimento das especificidades da área 
de educação, noções sobre técnicas terapêuticas que fazem parte da 
rotina da enfermaria, e sobre as doenças que acometem seus alunos 
e os problemas (mesmo os emocionais) delas decorrentes, tanto 
para as crianças como também para os familiares e para as 
perspectivas de vida fora do hospital (FONSECA, 2008, p.29). 
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O pedagogo deve estar preparado para lidar com diferentes 

contextos; culturas, e identificar as necessidades educacionais de cada aluno, 

criando estratégias, utilizando metodologias diferenciadas, contextualizando com as 

experiências da mesma, sem  perder o enfoque pedagogico-educacional, , deve 

haver a busca por inovações nos conteúdos, promovendo aprendizagens 

significativas e que a criança hospitalizada seja acolhida e também respeitada no 

momento de dor.  

Na escola hospitalar, cabe ao professor criar estratégias que 
favoreçam o processo ensino-aprendizagem, contextualizando-o com 
o desenvolvimento e experiências daqueles que o vivenciam. Mas, 
para uma atuação adequada, o professor precisa estar capacitado 
para lidar com as referencias subjetivas das crianças, e deve ter 
destreza e discernimento para atuar com planos e programas 
abertos, móveis, mutantes, constantemente reorientados pela 
situação especial e individual de cada criança, ou seja, o aluno da 
escola hospitalar.( FONSECA, 2008, p.31) 
 

A hospitalização escolarizada foge totalmente da rotina escolar, por 

isso é necessário que o educador tenha uma visão ampla sobre a educação que 

superem os métodos tradicionais, para que na medida possível os alunos possam 

adquirir domínio de conceitos científicos, informações necessárias para que haja 

uma inserção social após sua saída do hospital.  

O perfil pedagógico-educacional do professor deve adequar-se á 
realidade hospitalar na qual transita, ressaltando as potencialidades 
do aluno[...] de maneira a tornar a experiência de hospitalização, 
ainda que sempre indesejável um acontecimento  com significado 
para as crianças que dela necessitam. (FONSECA, 2008, p. 37) 

 

A função do pedagogo não é apenas manter as crianças ocupadas, 

pois o professor esta lá para estimulá-las através do uso do seu conhecimento das 

necessidades curriculares de cada criança. ( WILES, 1987, p. 51 apud FONSECA, 

2000 p.47). 

O pedagogo é visto muitas vezes no ambiente hospitalar como o 

recreacionista realizando atividades apenas para ocupar o tempo do escolar 

hospitalizado,  é importante ter a clareza que a finalidade da ação pedagógica no 

hospital oportuniza aprendizagens as crianças e adolescentes internados. Segundo 

FRANCO;SELAU (2001) é imprescindível destacar que  o atendimento pedagógico 

realizado nos hospitais não se constitui em uma tarefa que pode ser realizada por 

qualquer pessoa, como se fosse uma prática voluntária, o trabalho em classes 

hospitales exige uma formação adequada, registra-se então a necessidade de uma 
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formação que venha atender as necessidades e peculiaridades do escolar doente no 

ambiente hospitalar. 

O professor deverá ter a formação pedagógica preferencialmente em 
Educação Especial ou em curso de Pedagogia ou licenciaturas, ter 
noções sobre as doenças e condições psicossociais vivenciadas 
pelos educandos e as características delas decorrentes, sejam do 
ponto de vista clinico, sejam do ponto de vista afetivo. (BRASIL, 
2002, p. 22). 
 

 
A criança não pode ser prejudicada pelo longo período de internação, ela 

sofre neste contexto. O pedagogo é o agente de mudanças, “que numa perspectiva 

integradora e numa visão de prática pedagógica de educação integral promove o 

aperfeiçoamento humano”. (MATOS; MUGGIATTI, 2001, p.117). 

 
Deve-se estar atento [...] para perceber e escutar quando as crianças 
expressam suas angustias, duvidas seus medos, pois muitas destas 
questões interferem no seu desenvolvimento e no próprio processo 
de cura, pois além dos efeitos diretos do adoecimento, ocorrem 
outras respostas reativas à hospitalização. (CECCIM, 1997, p. 79) 

  

A ação pedagógica no hospital pode auxiliar na recuperação da 

criança. Com o acompanhamento profissional do pedagogo a criança poderá ter 

uma atitude mais ativa diante da situação de enfermidade e hospitalização em que 

se encontra (FRANCO e SELAU, 2011, p.178). 

A atuação do pedagogo  contribui para que a criança ou adolescente 

mantenham uma ligação com a escola, pois há uma continuidade das atividades 

com as quais faziam parte de sua rotina antes da internação. 

A experiência do adoecimento e hospitalização restringe a  relação  

da criança ou adolescente com amigos, familiares, escola, brinquedos, sujeitar-se a 

procedimentos dolorosos, além de sofrer com a solidão e em alguns casos a o 

sentimento de abandono.(FRANCO e SELAU, 2011, p.178). 

O pedagogo hospitalar vivencia momentos de dor, sofrimento, 

angustias e incertezas e precisa lidar com essas emoções da melhor forma possível, 

auxiliando a criança com essas novas sensações;experiências, pois ainda nesse 

ambiente a criança continua aprendendo se desenvolvendo, enfim continua vivendo. 

O processo de ensino e aprendizagem em uma sala de hospital é diferenciado aos 

processos de uma escola, no hospital o pedagogo devera desenvolver competências 

como: 
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Estar à escuta das crianças; considerá-las o centro do trabalho e não 
a doença; mostrar autenticidade e autoconfiança no contato com os 
pacientes; ser flexível a fim de engajar na criança o processo de 
resiliencia; não temer fracassos eventuais, como a morte de uma 
criança; adaptar-se à realidade ambiental do trabalho, estar aberto ás 
oscilações de humor do paciente; ser disponível [...] (PARE, 1997, 
p.3).  

 

Segundo os autores Simancas e Lorente (1990) o objetivo da 

intervenção médica é o restabelecimento da sua saúde física e psíquica. O objetivo 

da intervenção pedagógica é aquisição de certas aprendizagens direta ou 

indiretamente relacionadas com a manutenção, cuidado e prevenção da saúde 

psíquica. A ação pedagógica pretende diminuir o prejuízo do processo de 

desenvolvimento educacional interrompido devido à enfermidade; internação, que 

impossibilita a continuidade à sua vida escolar. 

A presença do pedagogo no ambiente clinico,  retoma a 

escolarização e possibilita a interação social do paciente o que contribui 

significativamente para o tratamento de saúde. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Com a internação a criança passa, de um momento para outro, a 
viver em um ambiente totalmente desconhecido, ameaçador com 
sons e odores estranhos, com pessoas que passam 
apressadamente, em atitudes demasiadamente impessoais gerando 
insegurança. Há o medo da perda do contato carinhoso, afetivo, com 
as pessoas a quem ela tem e de quem recebe amor. (RIBEIRO, 
1991, apud ANDRADE, 2009, p. 120). 

 

2.1 PEDAGOGO E ESCOLAR DOENTE 

 

A criança e o adolescente hospitalizados enfrentam um período de 

modificações, dificuldades de locomoção, horários impostos, restrições, indisposição 

fazem parte desse novo quadro causado pelo adoecimento. 

A falta da convivência escolar é tão dolorosa quanto a falta da 

convivência familiar. No ambiente hospitalar a rotina da criança será diferenciada, 

mas não poderá deixar de existir, devendo ter hora para brincar, dormir, alimentar-

se, realizar sua higiene pessoal, tomar suas medicações, realizar exames médicos, 

descansar e estudar (ANDRADE,2009, p.122). 

Apesar das condições apresentadas a sala de aula do hospital é a 
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conexão com o mundo, um ambiente frio e indesejável abre as portas para a 

aprendizagem, como sendo direito da criança a educação a doença não será uma 

impossibilidade para a promoção desta, a criança é, antes de qualquer coisa, um 

cidadão que como qualquer outro, tem direito ao atendimento de suas necessidades 

e interesses mesmo quando está com a saúde comprometida. 

 
ECA art.227, caput, da Constituição Federal de 1988: É dever da 
família, da sociedade e do Estado assegurar á criança e ao 
adolescente, com absoluta prioridade, o direito á vida, á saúde, a 
alimentação, à educação, ao lazer, á profissionalização, á cultura, á 
dignidade, ao respeito,a liberdade e á convivência familiar e 
comunitária, além de coloca-los a salvo de toda forma de 
negligencia. Discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão.  

 
Quando os profissionais de saúde se apresentam à criança refletem 

sensações de angustia e medo.Diferentemente é a reação quando o professor se 

apresenta, pois traz recordações de uma figura já conhecida e situações que 

ocorrem na escola (CASTRO, 2009, p. 43). Portanto quando o professor se identifica 

à criança ele traz segurança pois é uma figura confiável diferentemente dos demais 

que utilizam o jaleco branco que causam pânico até nos adultos. 

 
O professor neste ambiente deve ter clara a noção da perda dos 
conflitos Sociais, as questões socioeconômicas e culturais; o 
professor necessita manter o equilíbrio frente as diversas 
circunstancias dos tratamentos (CASTRO,2009, p. 43,). 
 

 É importante realizar buscas e inovações dos conteúdos que 

precisam ser adaptados para o ambiente hospitalar, onde a criança atendida 

necessita ser acolhida integralmente, não apenas “jogar conteúdos” mas ter a 

sensibilidade de finalizar uma intervenção devido a indisposição da criança e  ouvi-la 

ou apenas compartilhar seu silencio.  Também deverá estar preparado para lidar 

com avaliações a curto prazo, pois as crianças saem de alta ou entram em óbito. 

 
[...] não é a criança que é paciente, ela é impertinente a hospital, nós 
é que temos de ser pacientes, nós é que pertencemos ao hospital, 
para torna-lo lugar de tratamento e cuidados (CECCIM e FONSECA, 
1990, p.24). 

 

É necessário que a humanização esteja presente neste contexto, 

como o respeito á vida e uma postura ética levando em consideração seu estado 

físico e emocional respeitando os limites de cada criança. Ortiz e Freitas( 2001, p. 
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74) enfatizam que o professor dê uma atenção integral, como escuta à vida: a 

interação como disposição para as trocas de afetos, a sensibilidade ao físico e 

emocional da criança e a maturidade emocional. 

O termo escuta provém da psicanálise e diferencia-se da audição. 
Enquanto a audição se refere à apreensão/ compreensão de vozes e 
sons audíveis, a escuta se refere à apreensão/ compreensão de 
expectativas e sentidos, ouvindo através das palavras, as lacunas do 
que é dito e os silêncios, ouvindo expressões e gestos, condutas e 
postura (CECIM, 1997, p. 31). 

 

A escuta poderá tornar menos traumática a vivencia da criança no 

hospital, onde ela expressa seus sentimentos e emoções para uma figura confiável o 

Professor.  Pois o objetivo da escuta pedagógica é acolher os anseios da criança 

hospitalizada, construindo juntamente com ela novos conhecimentos que possam 

contribuir para uma nova compreensão de sua existência, possibilitando a melhora 

do seu quadro clinico (FONTES, 2005, p. 135). 

No hospital se trabalha diariamente na luta entre a vida e a morte, o 
corpo pode estar doente, no entanto, a mente é sã, portanto não se 
detém a sonhar, o fantasiar e se planejar a vida que ficou do lado de 
fora. Pode-se até saber que amanhã não se encontrará aquela 
criança, mas isto não lhe da o direito como professor, de julgar ou 
escolher se vale a pena ou não compartilhar o conhecimento 
humano. Realiza-se! Este é o papel do professor. A escola, como 
estrutura que se conhece, não trabalha diferente do professor no 
hospital, lá também o professor está entre a vida e a morte, porém é 
ele quem escolhe o tratamento adequado para seus alunos. Vida, 
proporcionada pelo acesso ao conhecimento e criticidade ou a morte 
pela ingenuidade e ignorância (CASTRO,2009, p.49). 
 

A luta entre a Vida e a morte não esta presente apenas no hospital 

mas no cotidiano das escolas também, o professor é muito importante neste 

processo ele é o mediador e a criança o ator principal desse incrível espetáculo do 

desenvolvimento. 

 
 
O ambiente hospitalar é para o professor uma fonte de aprendizagem 
constante por meio da escuta ás informações de vida da criança, 
com o seu conteúdo de representação da doença, do tratamento, da 
hospitalização e da equipe de saúde. (FONSECA, 2008, p.37) 

 
 

O trabalho do professor na Classe Hospitalar é restaurar os laços 

com o cotidiano escolar, proporcionando momentos de interação social, valorizando 

sua aptidões e conhecimentos prévios e respeitando seus limites.  O professor 
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possui um papel importante sobre o atendimento escolar hospitalar, auxiliando 

ativamente promovendo assim o desenvolvimento da criança e ao resgate da saúde.  

O professor deve estimular a criança utilizando sua “bagagem 

acadêmica” para suprir a necessidade curricular de cada uma, criando estratégias, 

utilizando metodologias diferenciadas, contextualizando com as experiências do 

mesmo sem  perder o enfoque pedagogico-educacional. 

 

2.2 PRÁTICA EDUCATIVA EM CONTEXTO HOSPITALAR (INTEGRADA) 

  

A integração dos profissionais da saúde e educação é de suma 

importância, pois o objetivo maior é realizar um atendimento que olhe para a criança 

em sua totalidade mediada por ações humanizadoras, que priorizem a interação e a 

qualidade de vida.  

Durante a rotina diária os profissionais da saúde tendem a se 

preocupar apenas com a doença e não com o paciente, torna-se um momento frio 

sem nenhum vinculo. Há a necessidade de se criar situações que promovam o 

desenvolvimento deste paciente, ter um olhar sensível e que busque inovações e 

que venha influenciar na saúde do ser humano. 

 
A presença do pedagogo no hospital deve estar integrada com os 
demais profissionais envolvidos é de sumo valor para a criança 
enferma. A educação deve ser estendida no âmbito hospitalar de 
forma que a criança possa desfrutar de uma educação continuada, 
ou seja, o atendimento educacional que teria na escola, tornando-se 
presente no hospital. (ANDRADE, 2009, p.122) 

  

O pedagogo é um profissional que lida com fatos, estruturas 

contextos, situações, referentes á pratica educativa em suas varias modalidades e 

manifestações (LIBÂNEO, 2000, p.44). 

A ação integrada entre os diversos profissionais atuantes nesse 

espaço como a equipe médica, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, 

fonoaudiólogos entre outros, que objetivam o sentido humanizador, a promoção a 

vida, levando em consideração o contexto cultural, afetivo, social, proporcionara a 

criança enferma momentos menos traumáticos, onde cada um realizara sua função 

especifica diferentes mas que se completam.[...] Faz-se necessário um trabalho 

harmonioso entre os múltiplos profissionais que atuam em contexto hospitalar, pois 
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cada um tem sua contribuição e valor neste processo de cura do enfermo; sendo um 

estimulo para a sua recuperação e a retomada à sua vida social (KRYMINICE, 

CUNHA 2009, p. 176). 

A atuação do educador em uma equipe de saúde deve ser 

complementar e não excludente.  Com base na premissa de que a criança 

permaneça o menor tempo possível no hospital, todos os serviços de saúde de 

definir suas praticas com esse objetivo. (RODACOSKI;FORTE, 2009, p.72) 

 
O atendimento pedagógico deverá ser orientado pelo processo de 
desenvolvimento e construção do conhecimento correspondente da 
educação básica, exercido numa ação integrada com os serviços de 
saúde. A oferta curricular ou didático pedagógica deverá ser 
flexibilizada, de forma que contribua com a promoção de saúde e ao 
melhor retorno e/ou continuidade do educandos envolvidos (MEC, 
2002, p. 17). 
 

 

Para Matos e Muggiati (2010, p. 338) Hospital não é escola, mas a 

escola pode ser trazida para o hospital. Um local onde a enfermidade,dor fazem 

parte do cotidiano da criança também torna-se um espaço onde a educação 

acontece. 

 

 
 
 

3 PEDAGOGO HOSPITALAR  

               Segundo Pimenta (1977, p. 70) o pedagogo como cientista da 

educação, toma a prática social da educação como ponto de partida e de chegada 

de suas investigações. Este possui a habilidade de atuar na organização, gestão, 

projetos e unidades. A função do pedagogo é relacionada com a todas as atividades 

de aprendizagem e de desenvolvimento humano, pois o papel do pedagogo existe 

longe da escola. 

Verifica-se hoje, uma ação pedagógica múltipla na sociedade. O 
pedagógico perpassa toda a sociedade, extrapolando o âmbito 
escolar formal, abrangendo esferas mais amplas de educação 
informal e não-formal (LIBÂNEO, 2002, p.28). 

  

                         O educador deve promover à criança hospitalizada conhecimentos 
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científicos incluí-los em novo currículo (diferenciado) e oferecer oportunidades para 

manter uma relação amistosa com o ambiente hospitalar, onde seu querer e seu 

ouvir seja também respeitado, dando-lhes condições de prosseguir com o seu 

desenvolvimento cognitivo. 

                         O pedagogo deverá trabalhar em conjunto com a criança a família, 

os professores da escola, assim essa criança retornará à sala de aula e 

possivelmente melhorar suas condições de prosseguir com os conteúdos escolares. 

 

 

3.1 A Função do Pedagogo no Contexto Hospitalar 

Para melhor entender a respeito dos profissionais que atuam nas 

Classes Hospitalares, investigamos sobre o tempo que estes profissionais atuam 

neste contexto hospitalar como veremos na Tabela1. 

Tabela 1Tempo de atuação nas Classes Hospitalares 

P1. 4 meses  
 
P2. 5 anos e dois meses 
 
P3. 5 anos 
 
P4. Inicio de março de 2012 (8 meses) 

 

Analisando a Tabela 1, vemos que há uma diferença significativa 

entre o tempo de atuação no hospital entre os educadores. Durante a entrevista 

notamos que há uma grande troca de informações e experiências entre a equipe. 

 

     Na tabela 2 buscando compreender esse novo campo de atuação do 

pedagogo, questionamos sobre o trabalho realizado com crianças e adolescentes 

enfermos. 

 
Tabela 2 O trabalho com crianças e adolescentes enfermos 

P1. No início foi difícil se adaptar a esse ambiente ( mudança escola- hospital) 
 
P2. Muito bom depois que eles conhecem o nosso trabalho surge um interesse por 
parte dos alunos. 
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P3. É um trabalho gratificante e ao mesmo tempo um desafio. 
 
P4. Tranquilo. 

 

O trabalho desenvolvido com as crianças e adolescentes enfermos é 

um desafio, no início tem a fase de adaptação o medo pelo desconhecido, quando 

os educadores notam o interesse e desenvolvimento do escolar torna-se algo 

gratificante e motivador. 

Indagamos a cerca das dificuldades encontradas no ambiente 

hospitalar na tabela 3. 

Tabela 3 Dificuldade no trabalho 

P1. Emocional, 2 alunos faleceram,” você vê o sofrimento da criança e tem que 
aprender a lidar com a perda.” 
 
P2. (Defasagem) os alunos possuem pouca informação sobre os conteúdos. 
 
P3. Lidar com a perda. 
 
P4. A maior dificuldade é o espaço físico e o tempo para preparar a atividade. 

                   

                     Uma das maiores dificuldade relatadas pelos profissionais da 

educação é lidar com a “perda”. O  professor deve estar preparado para mudanças 

no quadro clinico do aluno, realizar avaliações rápidas, pois a criança ou 

adolescente pode ter alta ou entrar em óbito. O espaço físico dificulta o 

encaminhamento das atividades; o tempo para planejar 

  é muito curto, o profissional dependerá da rotina da criança horários de 

medicamentos, exames médicos. 

  Na tabela 4 perguntamos aos professores sobre como surgiu o 

interesse em atuar em uma classe hospitalar. 

Tabela 4 interesse pela Pedagogia Hospitalar 

P1.  Fazia anos que tinha interesse “ Quando abriu a seleção participei para 
concorrer a vaga na Rede de Escolarização hospitalar.” 
 
P2. Sempre tive o interesse de realizar trabalhos diferenciados, e sempre acreditei 
na educação pública. 
 
P3. O que mais chamou minha atenção é o desafio de trabalhar nesse ambiente e 
atender as dificuldades do aluno hospitalizado. 
 
P4. Fazia anos que tinha interesse. Quando abriu a seleção participou para 
concorrer a vaga na Rede de Escolarização Hospitalar. 
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           Os professores comentam que sempre existiu o interesse; 

curiosidade em trabalhar com a escolarização hospitalar, em realizar trabalhos 

diferenciados com os alunos, pois acima de tudo acreditam  na mudança, na 

educação. 

 
   Na tabela 5 os professores falaram um pouco sobre como o trabalho é 
desenvolvido em uma classe hospitalar. 
 
Tabela 5 

P1.  Na parte  da manhã é realizada uma triagem com as crianças, procurando 
saber se  os alunos tem alguma restrição e buscar informações com a equipe 
médica. 
 
P2. A través da sondagem realizada pela pedagoga haverá um encaminhamento de 
como as aulas serão planejadas. 
 
P3. Verificamos o que o aluno esta estudando e realizamos aulas expositivas nos 
leitos. 
 
P4. Leitura da ficha de entrada dos alunos depois é realizada uma sondagem 
diagnóstica para colher informações sobre o nível do aluno. 

 

  Percebemos o quanto é imprescindível a avaliação diagnóstica para 

então realizar os planejamentos e atividades. Essa  é uma ferramenta que indica ao 

professor de onde ele deve iniciar, quais as dificuldades que o aluno apresenta em 

determinada disciplina (conteúdo). 

  Na tabela 6 esta exposto a maneira de como é realizado o contato com 

a escola do escolar doente. 

 
Tabela 6 

P1. Pelo telefone, procuramos não informar a patologia, perguntamos sobre o 
conteúdo que esta sendo trabalhado e então os professores planejam as atividades. 
 
P2. Através da Pedagoga. 
 
P3. O contato é realizado pelo pedagogo, não temos contato direto com a escola. 
  
P4. Através de telefonemas, ou se informar com a pedagoga do SAREH. 

 

  O contato com a escola é realizado por telefone, a pedagoga se 

informa sobre os conteúdos que devem ser trabalhados com os alunos e repassa 

aos professores e os orienta pedagogicamente. Notamos   durante a entrevista  com 

os realtos dos professores que a escola a sua coordenação possuem um interesse 
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em acompanhar esse aluno agora afastado da rotina escolar. 

  Indagamos sobre como é realizado o planejamento na tabela 7. 
 
 
 
 
Tabela 7 

P1. Através da triagem “ Ficha de entrada do aluno no programa” repassa as 
informações obtidas aos professores e os orienta pedagogicamente. 
 
P2. Com base no D.C.E. as atividades são planejadas. 
 
P3. Com base no D.C.E. ele deve ser flexível respeitando o aluno. 
 
P4.De acordo com o quadro clinico dos alunos, grade curricular, nossas aulas. 

 
  A base para o planejamento das atividades é o D.C.E. (Diretrizes 
Curriculares Estaduais) todas as atividades são planejadas anteriormente possuem 
objetivos e devem se adequar ao aluno que esta sendo atendido. 
 
  A seguir na tabela 8 estão alguns relatos da relação entre professor e 
escolar doente. 
Tabela 8 

P1. Tranquilo, os alunos são receptivos com os professores a família também fica 
sensibilizada com o nosso trabalho. 
 
P2. Muito boa “ há um bom relacionamento os alunos gostam do meu estilo de aula. 
 
 
P3.Muito boa, se estabelece um laço de afetividade.  
 
P4.É uma boa relação, mas temos que aprender a lidar com o sofrimento das 
crianças. 

 
            Na relação do professor com o escolar doente cria-se um laço de 
afetividade, pois o professor  é uma figura de confiança presente em um espaço 
onde a dor e o sofrimento são constantes e esse profissional proporciona bons 
momentos promovendo a aprendizagem.  
  Na tabela 9 indagamos sobre a relação do pedagogo com a equipe 
médica. 
     
Tabela 9 

P1. Uma boa relação, os médicos informam sobre a situação do aluno (patológica). 
 
P2. Boa, alguns médicos se manifestaram positivamente com relação ao nosso 
trabalho. 
 
P3. Boa, eles respeitam nosso trabalho, valorizam e isso é uma motivação para os 
educadores. 
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P4.Não temos muito contato com a equipe médica, normalmente eles ficam na 
parte da manhã. 

 
  Notamos que há  uma relação de respeito entre as duas áreas, apesar 

de terem suas diferenças e especificidades  há uma troca de informações sobre o 

aluno e seu desenvolvimento. 

                     Na tabela 10 os professores respondem a respeito de notificarem a 
escola o desenvolvimento do aluno. 
 
Tabela 10 

P1. Sim e para que não haja um rompimento nos seus estudos o Programa SAREH, 
acompanha essas crianças/adolescentes que estão enfermas.  
 
P2. Através da pedagoga. 
 
P3. Através da pedagoga, cada professor faz um parecer de sua disciplina. 
 
P4.Sim, comunicamos a escola sobre o aluno e seu desenvolvimento. 

   

  Os professores notificam a escola sobre o desempenho do aluno 

através da pedagoga. Verificamos a grande importância da Pedagoga tanto no 

auxílio aos professores para um bom andamento e funcionamento do Programa, 

pois é ela quem faz a mediação com a família, escola do paciente/aluno. 

   O pedagogo  precisa estar devidamente capacitado para compreender 

as necessidades da criança/adolescente que se encontra enfermo. As intervenções 

realizadas com as crianças enfermas desempenham um papel primordial no 

desenvolvimento das mesmas. Entendemos que o trabalho do pedagogo no hospital 

vai além de “passar conteúdos”, esse profissional realiza intervenções, mediações 

com todos os profissionais atuantes no hospitais que estão ligados ao aluno, com os 

familiares com a escola e orienta a sua equipe sobre os procedimentos adequados a 

serem utilizados, quais os conteúdos a serão explorados, as dificuldades que o 

aluno apresenta pois antes ele realiza uma sondagem, uma avaliação diagnóstica 

com o enfermo. 
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Considerações Finais 

 

            Durante a construção desse  trabalho destacamos características da 

pedagogia hospitalar e a contribuição do pedagogo nesse espaço. A presença do 

pedagogo minimiza os efeitos negativos causados pela hospitalização,a prática 

pedagógica exige maior flexibilidade e requer uma atuação que respeite o escolar 

doente. 

 É imprescindível olhar para o hospital como um local onde  a educação 

também esta presente e que a doença não venha ser um fator para que ela não 

aconteça. Foi possível perceber que a pratica pedagógica no contexto hospitalar é 

capaz de transformar a realidade da criança ou adolescente propiciando a 

oportunidade do seu desenvolvimento escolar. 

             Um trabalho integrado, sem hierarquizações, de mãos dadas com os demais 

profissionais positivamente na educação das crianças e adolescentes. 

Assim, segundo Batista (2007) o trabalho do profissional pedagogo 

no hospital requer capacidade para lidar com as diferenças, respeito às condições 

culturais e existenciais das pessoas sem discriminá-las. Faz-se necessário também 

entender os diferentes ritmos de progressão dos alunos, dos procedimentos, dos 

contratos pedagógicos e elaborar atividades que contemplem tanto a variação de 

idades dos alunos, bem como a diversidade relacionada às histórias de vida e das 

suas escolas. Pelo fato da permanência das crianças ser cíclica, devido às 

internações e altas hospitalares, o professor também precisa saber lidar com a 

alternância dos alunos e imprevisibilidade. 

   Se faz necessário, como discutir a temática na graduação de Pedagogia por 

meio de oferta de disciplina que a contemple, desenvolver mais projetos  e que  

tenha abertura para um campo de estágio, onde os estudantes pudessem conhecer 

esse novo espaço de atuação e suas implicações e particularidades de currículo e 

atuação. 

 Enfatizamos que  a escolarização hospitalar não é apenas o lugar onde o 

escolar tenha a oportunidade de dar continuidade aos seus estudos, mas tal ação 

promove não só benefícios cognitivos, como também, um auxilio na recuperação da 

saúde. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A Roteiro de Entrevista 

1)Qual o tempo de atuação na Classe Hospitalar? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2)Como é trabalhar com crianças e adolescentes hospitalizados? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

3)Qual a maior dificuldade de seu trabalho? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

4)Como despertou o interesse pela área hospitalar? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

5)Como seu trabalho é realizado?  Fale um pouco sobre isso. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

6) Como é o contato com a escola do paciente? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

7)Como planeja suas atividades? 
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___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

8)Como é sua relação com o escolar doente? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

9)Como é sua relação com a equipe médica? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

10)Você comunica a escola da criança sobre a continuidade dos estudos da 

mesma? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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ANEXO B 

 

 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Prezada Pedagoga, 

 

Solicito autorização para que a aluna GRÁUCIA RODRIGUES 

BRÓCOLI, aluna do 4° ano de Pedagogia noturno, possa realizar uma entrevista 

com as profissionais que atuam e são responsáveis pelas Classes Hospitalares. 

 Este estudo intitulado “Pedagogia Hospitalar: qual a função do 

pedagogo neste contexto?”, sob orientação da profa Dra Cleide Vitor Mussini 

Batista tem por objetivo obter informações relativas a função do pedagogo no 

contexto hospitalar. Este estudo faz parte do Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado ao Curso de Pedagogia da Universidade  Estadual de Londrina. 

Entendemos que a pesquisa pode trazer uma valiosa contribuição 

para o entendimento do trabalho realizado pelo pedagogo no contexto hospitalar. 

Também, enfatizamos que as informações serão tratadas com confidencialidade e 

que a instituição poderá esclarecer suas dúvidas junto à pesquisadora a qualquer 

momento, antes, durante e após o estudo. 

Tendo sido informado sobre os objetivos do estudo, suas finalidades 

e a participação da aluna, solicitamos, então, o desenvolvimento de tal estudo. 

Atenciosamente, 

 

 

Profa Dra Cleide Vitor Mussini Batista 

Orientadora de TCC 

 

 
Assinatura:______________________________ 
Cargo: _________________________________               Data: ________________ 
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