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RESUMO 
 
 

O objetivo desta pesquisa é apresentar o serviço de Atendimento á Rede de 
Escolarização Hospitalar- SAREH, proposto pela Secretaria de Estado da Educação 
do Paraná – SEED, descrevendo o desenvolvimento de sua trajetória na busca da 
garantia do direito e acesso à educação. A proposta do SAREH foi calcada nos 
princípios da política educacional do Estado do Paraná, visando atender educandos 
que se encontram em situação de internamento hospitalar ou sob outras formas de 
tratamento de saúde, contribuindo para seu retorno e reintegração na escola de 
origem e até mesmo para inserção daqueles que estavam fora do sistema 
educacional. Sendo assim, a pesquisa é de cunho empírico para compreender tal 
temática utilizamos como base uma pesquisa qualitativa com entrevista 
semiestruturada com questões abertas para averiguar e compreender como ocorreu 
a implantação e implementação do Programa SAREH no Hospital Universitário de 
Londrina. Foram entrevistados dois professores e uma pedagoga atuantes no 
Programa SAREH. Assim, este texto aborda os seguintes assuntos: uma breve 
introdução da histórica sobre o tema e a sua importância para nossa sociedade; o 
atendimento hospitalar com um breve histórico da construção e a consolidação da 
Classe Hospitalar e as Legislações que a regem; a formação do pedagogo para 
atuar nesse contexto não escolar e como se dá a sua atuação dentro do hospital; a 
Pedagogia hospitalar no Paraná dando enfoque no SAREH e sua consolidação no 
município de Londrina no Hospital Universitário de Londrina (H.U.). E, por final, 
elucidamos a importância do programa SAREH nas redes hospitalares, e os 
benefícios que este traz para criança e adolescente enfermo, além de ressaltarmos a 
importância do pedagogo dentro do programa. 
 
 
Palavras chave: Paciente/Aluno. Pedagogia Hospitalar. Classe Hospitalar. 
Programa SAREH.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

A educação possui cada vez mais um papel importante como 

mediadora das transformações sociais no tocante a diversidade de problemas 

emergentes de uma sociedade capitalista e excludente. As constantes modificações 

da sociedade fazem com que a formação docente desenvolva habilidades para 

atuação em espaços não escolares, como o hospital, atuando junto às crianças e 

adolescentes que devido a internação interrompem mesmo que temporariamente o 

seu processo de escolaridade. 

A partir da década de 90 os órgãos públicos no Brasil começaram a 

inserir a pedagogia hospitalar nas políticas públicas de educação, especialmente na 

área de educação especial. A Pedagogia Hospitalar tem adquirido um papel 

fundamental dentro da educação, pois institui-se como uma modalidade de ensino 

que tem como proposta acompanhar crianças e adolescentes em situações de 

ausência da escola, devido a uma doença ou tratamento médico prolongado no 

hospital ou em seu domicílio. 

Desta forma, a pedagogia hospitalar ganha enfoque, pois há uma 

preocupação em fazer com que as crianças internadas ou fora da escola não 

percam conteúdos escolares. O trabalho nas Classes Hospitalares vem acontecendo 

e há uma grande movimentação de profissionais no campo de pesquisa, bem como 

a conscientização para que sejam implantadas mais Classes Hospitalares em todos 

os espaços de saúde. 

Para a criança/adolescente a internação hospitalar significa limitação 

física e intelectual, impedindo a sua permanência na escola, em muitos casos por 

períodos bastante longos. Dentro desse contexto, o hospital deve ser percebido 

como um local que oportuniza as crianças e aos adolescentes hospitalizados 

vivência educativa e desenvolvimento de suas potencialidades, ajudando assim, a 

tornar-se um ambiente menos hostil e mais humanizado. 

É nesse contexto que se instala a função do pedagogo, ou seja, o de 

realizar um trabalho interdisciplinar, não perdendo de vista o ser humano. O 
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pedagogo deve estar atento, para continuar estimulando o educando a dar 

continuidade aos estudos e a vencer esta etapa difícil e traumática de sua vida. É 

dessa forma, que o enfoque hospitalar e pedagógico é o de auxiliar na 

transformação da criança e do adolescente hospitalizado em um ser humano ativo, 

crítico e consciente, buscando uma sociedade mais humana. 

Assim, a pedagogia hospitalar vem contribuindo para essa inovação 

da assistência clínica infanto-juvenil, nos seus múltiplos procedimentos, trazendo 

muitos benefícios a criança e ao adolescente hospitalizado, pois sabemos que a 

hospitalização aliada à falta de convívio familiar, ao afastamento dos colegas e 

amigos traz a estes muitos traumas. 

Para tanto, a presença da escola no hospital é de fundamental 

importância para todas as crianças e os adolescentes, uma escola que reconheça os 

direitos de todos os cidadãos, suas necessidades e se compromete com a 

construção de conhecimento, permitindo a formação e o desenvolvimento do 

indivíduo. Possibilitando, assim a construção do conhecimento como um bem social 

a serviço da transformação do ser humano. 

Estas leituras e discussões a respeito da Pedagogia Hospitalar e das 

Classes Hospitalares nos incitaram, surgindo assim, muitas questões a respeito da 

temática. Dentre tantas questões, elegemos uma como nosso problema de 

pesquisa: Como ocorreu a implantação e implementação o Serviço de Atendimento 

à Rede de Escolarização Hospitalar (SAREH) no Hospital Universitário de Londrina  

(H.U.)? 

Para buscar responder a este nosso problema elencamos como 

objetivo geral: 

• Compreender como ocorreu a implantação e implementação do Programa SAREH 

no Hospital Universitário de Londrina. 

E, como objetivos específicos: 

• Averiguar como foi realizado a implantação do Programa SAREH. 
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• Investigar como se dá a realização desse Programa.  

• Averiguar se há alguma discrepância entre a realidade que se apresenta no  

cotidiano e  entre o que é apresentado nos Documentos Oficiais. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 Local 

A presente pesquisa foi realizada no Hospital Universitário de 

Londrina (H.U.), situado na região Leste do município de Londrina. Este hospital é 

um órgão suplementador da Universidade Estadual de Londrina, autarquia vinculado 

à Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. É, ainda, 

considerado o único hospital público de grande porte no Norte do Paraná. 

Participantes 

Participaram dessa pesquisa dois professores e uma pedagoga. 

Esses professores têm idade entre 30 a 50 anos. Todos têm escolaridade em nível 

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

profissionais varia de quatro meses a seis anos de atuação na área. 

Procedimentos 

Os procedimentos para a realização deste estudo vão se basear em 

uma pesquisa qualitativa com entrevista semi estruturada com questões abertas, 

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

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 às 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.  
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A entrevista semiestruturada, sendo,em geral, aquela que parte de certos 
questionamentos básicos,apoiados em teorias e hipóteses, que interessam 
à pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo campo de interrogativas, 
fruto de novas hipóteses que vão surgindo à medida que se recebem as 
respostas do  informante.  Desta  maneira,  o  informante,  seguindo 
espontaneamente a linha de seu pensamento e de suas experiências dentro  
do  foco  principal  colocado  pelo  investigador,  começa  a participar na 
elaboração do conteúdo da pesquisa (Triviños 2007,p. 146). 
 

Assim, 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) semiestruturada 

com questões abertas com intuito de compreender como foi a implantação e como 

está, atualmente, sendo desenvolvido o Programa SAREH no Hospital Universitário 

do município de Londrina. 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO  

Para atender nosso objetivo buscamos organizar este trabalho nos 

seguintes capítulos. 

No capitulo 1 faremos uma breve introdução do histórico sobre o 

tema e a sua importância para nossa sociedade, valorizando o ser humano em sua 

totalidade, buscando mostrar que essa inovação da assistência clinica a criança e ao 

adolescente, vem para apaziguar o déficit ocasionado pelo afastamento da escola e 

amenizar os traumas que a criança/adolescente pode sofrer.   

No capitulo 2 abordaremos sobre o atendimento hospitalar com um 

breve histórico da construção e a consolidação da Classe Hospitalar e as 

Legislações que a regem,visando sempre os direitos que todo cidadão tem, como 

assistência a saúde e o direito a educação, visando integrar esse paciente/aluno no 

seu novo modo de vida mesmo que este seja temporário. 

No capitulo 3 abordaremos a formação do pedagogo para atuar 

nesse contexto não escolar e como se dá a sua atuação dentro do hospital, 

ressaltando a sua importância , contribuições, percebendo que para trabalhar nesse 
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ambiente precisa ter um perfil profissional que se enquadre nas necessidades que o 

ambiente exige.  

No capitulo 4 falaremos sobre a Pedagogia hospitalar no Paraná 

dando enfoque ao Programa SAREH, como surgiu, quais foram as propostas que 

nortearam para que esse programa de fato acontecesse e sua consolidação no 

Estado, dando ênfase  no município de Londrina no Hospital Universitário de 

Londrina (H.U.). 

Nas Considerações Finais elucidaremos a importância do Programa 

SAREH nas redes hospitalares e os benefícios para criança e adolescente enfermo, 

além das contribuições que o pedagogo pode trazer para esta modalidade de 

ensino. 
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2 ATENDIMENTO ESCOLAR HOSPITALAR 

 

2.1 Classe Hospitalar 

 

Presumi-se que a história da Pedagogia Hospitalar seja recente, 

mas segundo Esteves (s/d) a Classe Hospitalar tem seu início em 1935, quando 

Henri Sellier inaugura a primeira escola para crianças inadaptadas, nos arredores de 

Paris. Seu exemplo foi seguido na Alemanha, em toda a França, na Europa e nos 

Estados Unidos, com o objetivo de diminuir as dificuldades escolares de crianças 

tuberculosas.   

Ainda com Esteves (s/d) podemos considerar como marco decisório 

das escolas em hospital a Segunda Guerra Mundial. O grande número de crianças e 

adolescentes atingidos, mutilados e impossibilitados de ir à escola, fez criar um 

engajamento, sobretudo dos médicos, que hoje são defensores da escola em seu 

serviço.  

No Brasil a primeira Classe Hospitalar surgiu em 1950, no Rio de 

Janeiro na Escola Hospital Menino Jesus, que está em funcionamento até os dias 

atuais. Desde, então, o atendimento vem se expandindo, mas de forma vagarosa. 

Existem em nosso país quase 7000 hospitais e apenas 90 Classes Hospitalares 

sendo que esse atendimento pedagógico atua nos hospitais e nas casas de apoio, 

sendo essa modalidade de atendimento escolar hospitalar e domiciliar uma vertente 

específica da Educação Especial. 

A Declaração de Salamanca (1994) e a Conferencia Mundial sobre 

Necessidades Especiais teve como objetivo especifico de discussão a atenção 

educacional aos alunos com necessidades especiais. A referida lei dispõe que: 

 Toda criança tem direito fundamental à educação, e deve ser dada a 
oportunidade de atingir e manter o nível adequado de aprendizagem; Toda 
criança possui características, interesses, habilidades e necessidades de 
aprendizagem que 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 
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necessidades; Aqueles com necessidades educacionais especiais devem 
ter acesso à escola regular, que deveria acomodá-los dentro de uma 
Pedagogia centrada na criança, capaz de satisfazer a tais necessidades. 

Sendo, pois a educação um direito de toda e qualquer criança e 

adolescente, temos que garantir também as crianças hospitalizadas esse direito. A 

esse respeito, foram decretadas algumas leis, como a Lei nº 1.044/69 (que dispõe 

sobre tratamento excepcional para alunos portadores de afecções, em suas 

residências). 

A partir da Constituição Federal de 1988 podemos entender que o 

direito à educação é de todos e para todos, em quaisquer circunstâncias que esteja 

e que necessite. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei, 8069 de 13 de 

junho de 1990, dispõe garantias e direitos para crianças e adolescentes que se 

encontra em condições de hospitalização. Segue-se o Art. 54 desta lei: 

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, por meio deprogramas 
suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e 

assistência à saúde. 

 

A Lei nº. 8.069, de 1990 onde o Art. 3º A criança e o adolescente 

gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo 

da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros 

meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o 

desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade 

e de dignidade. Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e 

do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 

referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 



15 

 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 

familiar e comunitária. 

Segundo Freitas (2005, p.21) teve início com esta Lei uma nova 

modalidade no campo da educação visando sempre respeitar as singularidades de 

cada pessoa, baseando o trabalho pedagógico junto com o cuidado a saúde. 

Consoante a Constituição Federal de 1988 e ao ECA as diretrizes da 

LDB – Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9.394/96, a educação 

também é considerada direito de todos da seguinte maneira: 

 
Art. 2º. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios 
de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o 
pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho. 
Art. 3º. O ensino será ministrado com base 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; 

 

A educação pensada para o hospital no âmbito nacional também 

teve suas conquistas por meio de algumas leis que foram promulgadas, como 

estatuto da criança e do adolescente hospitalizado (resolução nº41, de Outubro de 

1995, e do conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente) que 

assegura o direito de aproveitar de alguma forma de recriação programas de 

educação para a saúde e acompanhamento do currículo escolar durante a estadia 

do mesmo no hospital. 

Assim, somente na década de 90 que, no Brasil foram criadas leis 

específicas para a Classe Hospitalar, por meio das quais houve um olhar especifico 

para esta necessidade. Até então, as Classes Hospitalares eram regidas pela 

Constituição Federal de 1988 e pela LDB 9.394/96, apenas com base na idéia de 

que a educação é para todos. 

Podemos afirmar que, então, segundo Fonseca (2003) é 

reconhecido pela legislação brasileira o direito da continuidade da escolarização 

aquelas crianças e adolescentes que se encontrem hospitalizados (CNDCA, 1995). 
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Esta modalidade de atendimento denomina-se Classe Hospitalar 

(MEC/SEESP,1994) e objetiva atender pedagógico-educacionalmente às 

necessidades do desenvolvimento psíquico e cognitivo de crianças e jovens que, 

dadas as suas condições especiais de saúde, se encontram impossibilitados de 

partilhar as experiências sócio-intelectivas de sua família,de sua escola e de seu 

grupo social. 

 A secretaria de Educação Especial define como Classe Hospitalar o 
atendimento pedagógico-educacinal que ocorre em ambientes de 
tratamento de saúde, seja na circunstância do atendimento em hospital-dia 
e hospital-semana ou em serviços de atenção integral á saúde mental. 

(ESTEVES, s/d)) 

  

Na LDB 9.394/96 Classe Hospitalar está inserida como educação 

especial, em uma visão de educação inclusiva. Atualmente, incluem-se alunos com 

necessidades educacionais especiais os deficientes mentais, auditivos, físicos, com 

deficiências motoras e múltiplas, síndromes no geral e os que apresentam 

dificuldades cognitivas, psicomotoras e de comportamento, além daqueles alunos 

que estão impossibilitados de frequentar as aulas em razão de tratamento de saúde 

que implique internação hospitalar ou atendimento ambulatorial. 

A publicação do MEC mais recente referente à Classe Hospitalar e 

ao atendimento pedagógico domiciliar, estratégias e orientações, foram publicadas 

em 2002, no Brasil. Esta publicação enfatiza que: 

 

Tem direito ao atendimento escolar os alunos do ensino básico 
internados em hospital, em sérvios ambulatoriais de atenção integral 
à saúde ou em domicilio; alunos que estão impossibilitados de 
frequentar a escola por razões de proteção à saúde ou segurança 
abrigados em casas de apoio, casas de passagem, casas-lar e 
residências terapêuticas. (MEC,2002,p.2) 

 

 

Para estudantes nessas condições, as secretarias de Educação e de 

Saúde devem oferecer alternativas para que continuem estudando até estarem 

aptos a retornar à escola assim que encerrar o tratamento ou a condição especial 
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que os obrigou a ficarem fora da rotina escolar. A Classe Hospitalar deve, portanto, 

favorecer o desenvolvimento de atividades pedagógicas ter: mobiliário adequado, 

instalações sanitárias próprias, completas, suficientes e adaptadas, além de espaço 

ao ar livre para atividades físicas e ludopedagógicas. 

A Classe Hospitalar tem por princípio, então, assegurar as crianças 

e adolescentes o direito a continuidade dos seus estudos, para que não sejam 

prejudicados na sua formação escolar, além de poder contribuir para sua melhora 

dentro de seu quadro clinico. 

 Os resultados evidenciaram que o participar das atividades desenvolvidas 
na escola hospitalar tinha papel importante não apenas no desempenho 
escolar das crianças que delas se beneficiavam, mas também repercutia 
num período de internação mais breve do que o que ocorria com crianças 
que não dispunham do atendimento pedagógico-educacional hospitalar. 
(FONSECA, 2003, p.22 ) 

  

Ainda, com Fonseca (2003) em outras palavras, a escola hospitalar 

serve como uma oportunidade extra de resgate da criança para a escola, a partir da 

qual terá condições de, exercendo o seu direito de cidadão, aprender. Se, por outro 

lado, não devemos tratar a criança hospitalizada como alguém extremamente 

debilitado a ponto de ter impedida a possibilidade de responder adequadamente ás 

demandas de uma escolarização, por outro lado, não podemos descaracterizar a 

necessidade da existência do atendimento pedagógico- educacional para aquelas 

crianças que se hospitalizam poucos dias. Também para a criança hospitalizada, o 

acesso á escolarização promove oportunidades da socialização, assim como 

acontece na família, e de subjetividade, aspectos esses presentes na sociedade 

contemporânea (CECCIM, 1998; 1999). Assim, a validade desta modalidade de 

ensino se traduz não apenas na interferência que causa no desempenho acadêmico 

da criança, mas, concomitantemente, na visão que esta mesma criança possa ter de 

sua doença e das perspectivas de cura. 

Tal modalidade de ensino constitui-se como espaço do aprender em 
situação hospitalar, configurando uma ação educacional compatível com o 
entorno problematizador, para que o paciente-aluno, durante o tratamento 
médico, ou após o termino, não seja absorvido em outra situação de 
conflito: o despreparo para a vida escolar. As crianças hospitalizadas 
desenham um perfil de alunos temporários da educação especial que 
devem ter uma assistência preventiva contra o fracasso escolar, reprovação 
e evasão. (ORTIZ e FREITAS, 2005, p.24). 
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A Classe Hospitalar visa integrar a criança hospitalizada no seu novo 

modo de vida, mesmo que este seja temporário o mais rápido possível dentro de um 

ambiente acolhedor e humanizado, sempre fazendo uma ponte com seu mundo 

exterior, privilegiando suas relações sociais e familiares. 

Crianças cujo período de hospitalização pode ser curto ou 

intermitente, não menos do que as crianças que sejam hospitalizadas por longo 

períodos, precisam manter o senso de continuidade de sua educação e de seus 

sonhos. A escola de origem ou a escola que irão receber após a  alta podem 

contribuir significativamente para suavizar sua transição de casa para o hospital e 

vice-versa, e este processo pode ser facilitado pelas autoridades educacionais locais 

em colaboração com os serviços de saúde mental  e de assistência social do 

hospital, conforme previsto nas estratégias e orientações para esta modalidade 

educacional. 

Desta forma, quando falamos de Classe Hospitalar temos que refletir 

sobre o indivíduo hospitalizado como um ser global. Segundo Ceccim (s/d) além das 

necessidades emocionais e recreativas é preciso destacar as necessidades 

intelectuais da criança, reconhecer que os processos que organizam a subjetividade, 

organizam e é organizada por efeitos de aprendizagem, a aprendizagem é sempre e 

reciprocamente psíquica e cognitiva daí os processos psíquicos determinarem a 

cognição e os processos cognitivos determinar o desenvolvimento psíquico. 

Levando em consideração tudo o que foi apresentado neste primeiro 

capitulo, o próximo item abordará a formação geral do pedagogo e sua formação 

para atuar na área hospitalar, situando assim como se pode dar a evolução deste 

trabalho, seja na vertente lúdica ou simplesmente dando continuidade ao processo 

educacional.   
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3 FORMAÇÃO DO PEDAGOGO  

 

3.1 Formação do pedagogo no hospital 

 

Diante dos novos espaços em que a Pedagogia vem atuando, 

propõem-se aos profissionais dessa área novos desafios e conquistas. A Pedagogia 

Hospitalar se enquadra nesses novos campos de atuação para efetuar seu trabalho 

tanto em domicílio quanto em hospital, para prestar assistência às crianças e 

adolescentes a poder continuar às atividades educacionais, mesmo não estando 

dentro de uma sala de aula, em uma escola. É uma classe que foi implantada nos 

hospitais para que a criança ou jovem doente seja integrado à nova condição tão 

logo quanto possível, privilegiando um ambiente acolhedor, sem perder o contato 

com o mundo externo, dando ênfase e privilégios às relações familiares e sociais. 

Ao se deparar com o ambiente hospitalar que por vezes se mostra 

hostil, o pedagogo devera estar preparado para trabalhar com a diversidade 

humana. O professor que atua na Classe Hospitalar vem por meio de diversas 

atividades pedagógicas fazer um elo entre a realidade hospitalar e a vida cotidiana 

da criança internada. Desta forma, o atendimento pedagógico fará com que este 

paciente que é, para nós, aluno, tenha uma valorização não como um sujeito que 

está ligado ao número de prontuário, mas que ele tenha o prazer em aprender 

mesmo estando em situação especial. O trabalho deve ser desenvolvido respeitando 

cada necessidade e, principalmente, resgatando os valores de cada um para que o 

ambiente não seja visto como isolado e excluído da sociedade.  

Como definido pela LDB a Pedagogia Hospitalar enquadra-se como 

Educação Especial dentro de um contexto hospitalar. Sendo assim, para atuar nesta 

área além de sua formação em Pedagogia necessita de conhecimento específico 

para sua atuação. 

Para atuar, então, no contexto hospitalar é necessário habilitação 

em Pedagogia e especialização em Pedagogia Hospitalar ou em Educação Especial 

sendo um profissional capacitado para atuar como mediador sobre questões 
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educacionais, emocionais tendo noções sobre as enfermidades que supostamente 

são mais frequentes na realidade de cada hospital. Esse profissional também recebe 

uma gratificação, sendo um adicional de periculosidade e insalubridade que é regido 

pela CLT - Consolidação das Leis do Trabalho - título II, capítulo V, seção XIII: 

Art. 189. Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas 
que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os 
empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância 
fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de 
exposição aos seus efeitos.   
 

Segundo Fontes (2005) grande parte dos professores que atuam 

com crianças nos hospitais possui formação em nível de pós-graduação na área 

educacional, garantindo o nível de qualidade crescente nesta categoria já que não 

existe uma formação profissional reconhecida pelo MEC. Porém, a autora ressalta 

que isto não é o suficiente para um acompanhamento pedagógico educacional a 

esta clientela. O professor de uma Classe Hospitalar necessita de uma formação 

específica nesta área de conhecimento, pois no contexto hospitalar há uma 

infinidade de patologias infanto-juvenis que exigem diferenciação de tempo e 

atuação pedagógica. Além disto, o professor integra em suas práticas ações 

políticas, pedagógicas, psicológicas, social e ideológica, mas nenhuma delas deve 

ser tão persistente quanto à disposição de estar com o outro e para o outro.   

 

Sem renunciar aos conteúdos acumulados pela humanidade e flexibilizando 
os conteúdos escolares para a realidade da criança, a Classe Hospitalar vai 
marcando a sua trilha educativa. (ORTIZ e FREITAS, 2005, p.62) 

 

Segundo Ortiz e Freitas (2005) podemos assim, dizer que a 

qualidade formativa desse profissional deve perpassar sobre as interfaces do fazer 

didático, promovendo assim, uma práxis educacional que venha estimular a 

libertação do sujeito. Portanto, o profissional tem que se disponibilizar para o 

diálogo, sem renunciar em ser um combatente irredutível no que diz respeito aos 

direitos e saberes do educando, cultuando a educação como um ato amoroso. 

O atendimento pedagógico-educacional ajuda à criança e o 

adolescente hospitalizado a mediar suas interações com o mundo fora desse 
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contexto hospitalar. O professor por ser mediador do ensino e aprendizado deve 

instigar paciente/aluno a busca pelo conhecimento sempre levando em consideração 

os diferentes interesses e limitações de cada um. 

São necessários alguns conhecimentos bases para que o professor 

trabalhe no hospital.  

 

Os professores precisam conhecer as dependências do hospital, bem como 
os respectivos profissionais; É indispensável do professor ser sabedor das 
patologias mais freqüentes na unidade hospitalar, para que consiga, com 
sensibilidade, nortear seu ensino respeitando os limites clínicos do paciente-
aluno; Para efetivação da estabilidade emocional do professor e do paciente 
conheça também alguns procedimentos básicos de socorro e endereços 
para o encaminhamento do paciente em caso de emergencialidade. (ORTIZ 
e FREITAS, 2005, p.61). 

 

O professor tem o papel de atender as necessidades intelectuais, 

socioeducativas, afetivas e escolares da criança e do adolescente hospitalizado 

podendo obter ajuda metodológica usando da ludicidade e, por fim do brincar para 

conseguir atingir seus propósitos além de estabelecer laços afetivos com o 

paciente/aluno, ganhando assim, sua confiança para desenvolver seu trabalho. 

O educador reafirma o seu que fazer apostando no atendimento das 
necessidades intelectuais, sociointerativas, afetivas e escolares da criança 
hospitalizada, não esquecendo, contudo, que a vertente lúdica pode se 
apresentar como ferramenta metodológica para obtenção de tal pretensão 
formal. (ORTIZ e FREITAS, 2005, p.63). 

 

O pedagogo entra, então, como um apoio a esse paciente, 

principalmente, quando se trata da hospitalização infantil e, ajudando também, a 

família a lidar com essa situação, pois algumas vezes os familiares acabam por 

relatar a esse profissional suas angústias ou dúvidas e cabe a este encaminhar o 

familiar ao especialista ou fazer um intermédio entre ambos. 

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 noções sobre as técnicas que fazem parte da rotina da enfermaria, 
sobre as doenças que acometem seus alunos e os problemas (até mesmo 
emocionais) delas decorrentes para as crianças e também para os 
familiares e para as perspectivas de vida fora do hospital. (FONSECA, 
2003, p.25) 
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Para a autora, o professor entra como parceiro na relação entre a 

criança e o ambiente hospitalar, entre a criança e o familiar, e nas interações de 

ambos com o hospital. O seu perfil pedagógico-educacional deve adaptar-se a 

realidade hospitalar na qual está inserida, dando ênfase às potencialidades do aluno 

e o ajudando a superar as adversidades que a sua patologia pode trazer. Em outras 

palavras, o professor pode contribuir para o aperfeiçoamento da assistência de 

saúde, de modo que a experiência de hospitalização, ainda que seja indispensável, 

seja de certa forma um acontecimento que propicie o crescimento e 

desenvolvimento das crianças que dela necessitam. 

Ainda, o professor para trabalhar neste espaço precisa ter 

compreensão, sensibilidade, criatividade, persistência e paciência para conseguir 

alcançar seus objetivos, além de elaborar um currículo flexível. Desta forma, este 

professor precisa estar capacitado para lidar com a subjetividade das crianças, deve 

ter destreza e discernimento para atuar com os planos e programas, de forma que 

possam ser reelaborados e readequados quando necessário, podendo assim suprir 

as necessidades individual de cada aluno da escola hospitalar. 

 

3.2 O papel do professor e do pedagogo na Classe Hospitalar 

 

Com várias questões sociais dentro deste cenário hospitalar a 

necessidade da educação escolar é vista em socializar o paciente/aluno, uma vez 

que ele está isolado do convívio social, cultural e familiar. Ainda, a proposta da 

Classe Hospitalar é de se trabalhar a inter/multi/disciplinar para que neste tempo o 

paciente/aluno recupere o que não está sendo visto em sala de aula facilitando 

assim uma aprendizagem continuada de forma que o próprio o paciente/aluno não 

se sinta extremamente inválido. 

Fontes (2001, p. 46) diz que o objetivo predominante não é o de 

levar as crianças e adolescentes a compreender este universo, mas de evitar que a 

escolaridade dessas crianças e adolescentes sejam sistematicamente interrompidas 
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ou que sejam prejudicadas na conclusão de seus estudos por constantes 

internações. 

Assim, neste tipo de atendimento denominado de Classe Hospitalar, 

o professor atua como uma ponte entre o hospital e a escola, tendo um 

acompanhamento pedagógico e didático-curricular da escola no hospital. E, quanto 

mais propício for o ambiente hospitalar e igualmente mais próximo da vida cotidiana, 

mais rápido e menos sofrido será o pronto restabelecimento da criança ou 

adolescente hospitalizado. 

A função do professor na Classe Hospitalar não é de apenas ocupar 

o tempo da criança e do adolescente para que eles possam expressar e elaborar os 

sentimentos trazidos pelo adoecimento e pela hospitalização, aprendendo novas 

condutas emocionais. Como também, não é de apenas abrir espaços lúdicos com 

ênfase no lazer pedagógico para que eles esqueçam por alguns momentos que 

estão doentes ou em um hospital.  

O professor deve estar no hospital para operar os processos afetivos 

de construção da aprendizagem cognitiva e permitir aquisições escolares às 

crianças. O contato com o professor é como uma escola no hospital, pois funciona 

de modo que há uma ligação com os padrões da vida cotidiana do comum das 

crianças, como se fosse uma ligação com a vida em casa e na escola. 

Do ponto de vista da atenção integral em saúde, sentir-se cuidado e, 

portanto, contar com um desejo de cura implica na criança e no adolescente, dispor 

de um atendimento correspondente às suas necessidades de desenvolvimento e 

aprendizagem. 

Diferente do professor, o pedagogo é que coordena a proposta 

pedagógica na Classe Hospitalar ou em atendimento pedagógico domiciliar. Deve 

conhecer a dinâmica e o funcionamento peculiar dessas modalidades, assim como 

conhecer as técnicas e terapêuticas que dela fazem parte, as rotinas da enfermaria 

ou os serviços ambulatoriais, assim com, as estruturas de assistência social 

(BRASIL, 2002). 
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Do ponto de vista administrativo o pedagogo deve articular-se com a 

equipe de saúde do hospital, com a Secretaria de Educação e com a escola de 

origem do educando, assim como orientar os professores da Classe Hospitalar ou 

do atendimento domiciliar em suas atividades e definir demandas de aquisição de 

bens de consumo e de manutenção e renovação de bens permanentes (BRASIL, 

2002). 

Vimos portanto como é importante o papel do professor e do 

pedagogo dentro da classe hospitalar e seu trabalho multidisciplinar, envolvendo 

todo o grupo do hospital, o paciente, e a família. 

O próximo capitulo abordará sobre programa SAREH que foi desenvolvido 

aqui no Estado do Paraná, para atender  esse novo campo 

educacional,contemplando suas particularidades e necessidades.    
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4 PEDAGOGIA HOSPITALAR NO PARANÁ 

 

4.1 SAREH – Serviço de Atendimento à Rede de Escolarização Hospitalar 

 

Segundo Matos (2009) a Secretaria de Estado da Educação do 

Paraná (SEED), em sua política educacional, tem como princípios: defesa da 

educação como direito do cidadão, a valorização dos profissionais da educação; 

garantia da escola pública, gratuita e de qualidade; atendimento à diversidade 

cultural e a gestão escolar democrática, participativa e colegiada. 

É, ainda, nessa forma de organização que vem se discutindo o 

atendimento educacional hospitalar, adotando encaminhamentos que respeitem a 

diversidade e as especificidades deste campo educacional na busca de se 

universalizar a educação. Ainda, nessa perspectiva, visa reduzir as desigualdades 

sociais, pois a articulação de propostas educacionais com o desenvolvimento 

econômico, social, político e cultural da sociedade buscam garantir os princípios da 

defesa da educação básica e da escola pública, gratuita e de qualidade, como direito 

fundamental do cidadão. 

Como explica Matos (2009) o SAREH possui estas características, 

pois visa a universalização do acesso à educação básica a crianças, adolescentes, 

jovens e adultos que se encontram afastados da escola por motivo de tratamento de 

saúde. Entendemos que ao ser paciente em situação de internamento, o educando 

tem, em muitos casos, a sua identidade transformada, uma vez que ele se vê 

inserido em um espaço diferente da sua rotina diária.  

 



26 

 

Ao criar o Serviço de Atendimento á Rede de Escolarização Hospitalar – 
SAREH, o Estado do Paraná, por meio do SEED, objetiva implantar o 
atendimento educacional aos educandos que se encontram impossibilitados 
de frequentar a escola em virtude de situação de internamento hospitalar ou 
sob outras formas de tratamento de saúde, permitindo- lhes a continuidade 
do processo de escolarização, bem como sua inserção ou reinserção em 
seu ambiente escolar. (MATOS,2009, p.25) 

 

 

Em julho de 2005 criou-se no Estado do Paraná, uma comissão 

regulamentada por meio da Resolução Secretarial n.2090/05. Esta comissão foi 

presidida pela Assessoria da Superintendência da Educação e contou com 

representantes dos departamentos de ensino e das demais unidades da SEED. No 

decorrer dos trabalhos da comissão, houve a incorporação de representantes de 

outros setores da Secretaria de Estado da Educação do Paraná, o que levou á 

publicação Resolução Secretarial n.3302/05.   

Com finalidade de discutir e propor ações que viabilizassem a 

implantação do serviço de Atendimento á Rede de escolarização hospitalar, a nova 

comissão deu continuidade aos trabalhos, subdividindo-se em quatro grupos, para 

tratar dos seguintes assuntos: questões legais e de recursos humanos; currículo; 

espaço físico e materiais pedagógicos; capacitação.  

Primando por uma ação coletiva e integradora entre os órgãos 

parceiros na construção da proposta do SAREH, constatou-se com a Secretaria de 

Estado da Saúde do Paraná - SESA, para que a mesma indicasse quais instituições 

deveriam ser conveniadas, de acordo com o interesse na oferta, municípios 

envolvidos, número e tempo de internamentos, tipos de enfermidades, recursos 

humanos e físicos. Consultou-se, também, a Secretaria de Estado da Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior do Paraná - SETI para discutir, com as Pró-reitorias de 

Graduação das Universidades Estaduais, sobre a abertura de campo de estágio aos 

alunos das licenciaturas, envolvendo Hospitais Universitários Estaduais que 

indicassem demanda. 

 

Com esses critérios de indicação das instituições, enfatizou-se a 
importância da participação dos hospitais universitários para abertura de 
espaços de campo de estágio que, possibilitando a atuação no ambiente 
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hospitalar dos acadêmicos dos cursos de licenciatura, amparada pelo 
art.13, par.3° das diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 
professores da educação Básica, em Nível Superior, curso de Licenciatura, 
de Graduação Plena, quando situa que,em tempo e espaço curricular 
específico, a coordenação da dimensão prática poderá transcender o 
estágio, tendo como finalidade a promoção e articulação das diferentes 
práticas numa perspectiva interdisciplinar e inovadora. (MATOS, 2009,p.27) 
 

 

Ainda como relata Matos (2009), oito instituições conveniadas, se 

localizam em três regiões do Estado do Paraná, as quais foram indicadas para as 

atividades que iniciaram em maio de 2007. São elas; Associação Paranaense de 

Apoio á Criança com Neoplasia APACN-Curitiba; Hospital Universitário Evangélico- 

Curitiba; Hospital de Clinicas da Universidade Federal do Paraná- Curitiba; Hospital 

do Trabalhador- Curituba; Hospital Erasto Gaertner-  Curitiba; Associação Hospitalar 

de Proteção á Infância Doutor Raul Carneiro/ Hospital Pequeno Príncipe- Curitiba; 

Hospital Universitário Regional- Maringá; Hospital Universitário Regional do Norte do 

Paraná- Londrina. 

Nesses Núcleos Regionais de Educação citados a cima, o 

responsável pelo SAREH tem como atribuições: acompanhar e supervisionar a 

implantação e implementação do SAREH nas instituições conveniadas; divulgar as 

ações, sobre essa forma de atendimento nas escolas; assessorar os professores 

pedagogos designados para esse trabalho; organizar a sistematização de um banco 

de dados sobre os atendimentos educacionais realizados. 

Exercício da pedagógica nos hospitais confirma- se a existência de 

um saber voltado a criança e o adolescente, num ambiente hospitalar, envolvido no 

processo ensino- aprendizagem, instaurando-se aí um corpo de conhecimentos de 

apoio que justifica a chamada Pedagogia Hospitalar, deixando evidente segundo os 

parâmetros legais que, para atuar com esse tipo de atendimento aos alunos 

hospitalizados, a docência só poderá ser ministrada por profissionais vinculados ao 

sistema de educação, em pleno exercício de suas funções e com sua formação 

continuada garantida. 
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Tendo em vista que o processo de formação continuada e a produção de 
materiais de apoio pedagógico aos professores são ações prioritárias da 
política educacional da SEED, o início das atividades dos professores previu 
o evento “Educação e Saúde- Serviço de Atendimento à Rede de 
Escolarização Hospitalar e à Prática Pedagógica”, cujo objetivo foi subsidiar 
os professores no desenvolvimento de suas atividades docentes, no âmbito 
do atendimento educacional hospitalar. (MATOS, 2009, p.29) 

 

No que diz respeito ao desenvolvimento das atividades de 

capacitação, fora proposto à finalidade do acompanhamento aos professores, por 

meio de reuniões periódicas, para discussão sobre o exercício da prática docente 

em ambiente hospitalar, para que instaure um processo da implantação do SAREH. 

Além do planejamento das ações de formação continuada, a equipe 

de professores conta com a aquisição de materiais pedagógicos, acervo bibliográfico 

e equipamentos de informática para contribuir na melhoria de suas práticas 

pedagógicas. 

 

Dessa forma, o SAREH se configura como fruto do reconhecimento oficial 
de que, independente do período de hospitalização, os educandos em 
situação de internamento tem garantido o direito á educação. Esse serviço 
vem ao encontro dos princípios estabelecidos na política educacional para o 
Estado do Paraná, garantindo a estes que uma enfermidade eventual não 
seja considerada apenas como uma fase dolorosa em suas vidas, mas, 
também, como um período em que eles possam usufruir dos seus direitos 
como cidadão. (MATOS, 2009, p.32) 

 

Enfim, o objetivo do SAREH é atender os alunos que se encontram 

hospitalizados ou que não podem frequentar a escola por problema de saúde. O 

programa permite que os alunos dêem continuidade ao processo de escolarização, 

inserção ou reinserção em seu ambiente escolar. Averiguaremos, então, agora como 

foi a implantação deste Programa, tendo por base os relatos de professores que 

trabalham no Hospital Universitário de Londrina (H.U.).  

4.2 SAREH – Serviço de Atendimento à Rede de Escolarização Hospitalar em um 

Hospital Universitário do Norte do Paraná 

Segundo Matos (2009) a atuação conjunta dos professores dentro 

do hospital e a elaboração do projeto pedagógico permitem agregar 

harmoniosamente as propostas dos diferentes profissionais. Em geral, o 
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atendimento ao estudante hospitalizado é personalizado, pois cada um está num 

nível distinto de ensino e precisa ser atendido em suas especificidades, mas esta 

particularização não autoriza os professores a improvisar o atendimento. 

Ressaltando assim, que as atividades pedagógicas propostas para os alunos devem 

ser programadas e adaptadas à realidade da criança e do adolescente que está 

hospitalizado. 

Para melhor entender a respeito dos profissionais que atuam nas 

Classes Hospitalares, investigamos sobre sua formação conforme a Tabela 1 

abaixo: 

Tabela 1Professores que atuam na Classe Hospitalar 
P1. Professor da área de exatas, formado em Física, ministra aulas de Matemática, 
Ciências, Química, Física, Biologia. 
 
P2. Quem atua nas Classes Hospitalares são professores do Estado ( três ) englobando 
todas as áreas de Exatas, Linguagem e Humanas; e também uma professora do município 
que atende as crianças da series iniciais,e uma Pedagoga.  
 
P3. Professora da área de humanas, formada em Ciências Sociais, ministra aulas de 
História, Geografia, Filosofia, Ensino Religioso. 

 

Observando a Tabela 1 são necessários para trabalhar na Classe 

Hospitalar um professor de cada área de conhecimento, exatas, humanas e 

linguística (todos concursados da Rede Estadual). Cada professor ministra quatro 

disciplinas referente ao seu campo de atuação, trabalhando desde o Ensino 

Fundamental até o Ensino Médio, e para  as séries iniciais conta-se com uma única 

professora (concursada da Rede Municipal) e uma única Pedagoga também 

concursada pela Rede Estadual. 

Assim, entendemos que cabe ao Estado Ofertar as Classes 

Hospitalares de Ensino Fundamental e Médio e ao município ofertar as Classes 

Hospitalares de Ensino Fundamental I. 

Mas para ser professor destas Classes Hospitalares não basta ser 

concursado pela rede estadual e municipal é também mostrar interesse em executar 

tal função como vemos na Tabela 2.  
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Tabela 2  Seleção de professores para as Classes Hospitalares 
P1. É feita uma prova escrita (memorial), entrevista e prova de títulos. 
 
P2. Todos tem que ser concursados pelo Estado, a seleção é anual e interna. Não exige 
conhecimento específico para atuação nessa área.  
 
P3. Sai o edital pela SEED, tem que ser concursado pelo Estado,passa por uma seleção 
para a verificar se tal indivíduo possui o perfil para trabalhar no hospital, apresenta um 
memorial e faz uma entrevista. 

Observando a Tabela 2, vale ressaltar que é necessário passar por 

um exame de seleção para trabalhar dentro do programa SAREH, mais 

especificamente dentro do hospital. É publicado um edital pela SEED e este 

concurso ocorre anualmente e internamente. Somente os professores concursados 

já atuantes podem fazer sua inscrição, não exigindo conhecimento específico. 

A seleção é feita por prova de títulos, apresentação de um memorial 

e entrevista feita por: uma Psicóloga; um Representante do Hospital e uma 

Secretária da Rede da Educação para a verificação se o candidato possui perfil 

necessário para atuar no referido Programa. 

A primeira implantação de um programa de atendimento as crianças 

e aos adolescentes hospitalizados, em nível de Brasil, aconteceu em 1950 no 

Hospital Estadual Jesus, no Rio de Janeiro, como vimos anteriormente neste 

capítulo. 

Aqui em nosso município, como vemos na Tabela 3 aconteceu nos 

anos de 2006 e 2007. 

Tabela 3 A implantação do SAREH no hospital 
P1.  Foi  em 2006 / 2007 pela SEED, com convênio da Secretária de Saúde e Educação. 
 
P2. Não respondeu por estar atuando apenas há quatro meses no hospital. 
 
P3. Foi feito um convênio com a Secretária de Saúde e Educação com o hospital; desse 
convênio tem uma interlocutora e dentro do hospital foi disponibilizado uma sala para 
desenvolver as atividades. Houve grande interesse do hospital em implantar o programa. 
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Analisando a Tabela 3, vemos que ouve grande interesse de adesão 

a implantação do Programa por parte do hospital, disponibilizando rapidamente uma 

sala para os professores desenvolverem e elaborarem suas atividades. 

Mas, por outro lado houve a necessidade do Governo Estadual 

intervir para este Programa de fato acontecesse. E, como toda implantação não é 

fácil, buscamos levantá-las junto aos profissionais quais foram estas, uma vez que 

cada qual tem uma visão a respeito.   

Tabela 4 Problemas encontrados na implantação 
P1. Não houve, o único problema é quando sai um profissional e demora para chegar outro 
por conta das tramitações legais do concurso. 
 
P2.  Não respondeu por estar atuando apenas há quatro meses no hospital. 
 
P3. Não houve, a dificuldade foi a desistência de duas professoras; e a demora da 
convocação. 

 

A Tabela 4, ao contrário do que acreditávamos, para estes 

profissionais não houve nenhum problema para a implantação do Programa. A única 

dificuldade apresentada foi a desistência de duas professoras (devido a não 

adaptação a esse modelo de docência) e a demora para a chegada dos novos 

professores devido aos trâmites legais.  

Vemos assim, que apesar da seleção ser rigorosa, a atuação 

esbarra nas questões emocionais do sujeito em corresponder a demanda de atuar 

com crianças e adolescentes hospitalizados, bem como estar em um ambiente 

hospitalar. 

Estes profissionais para poderem desenvolver suas atividades 

necessitam ser coordenados por outro profissional como vemos na Tabela 5. 

Tabela 5 Coordenação dos profissionais 
P1. Pedagoga 
 
P2. Pedagoga e a coordenadora do Núcleo Regional de Ensino( NRE). 
 
P3. Pedagoga. 
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Na Tabela 5 vemos que os professores são coordenados por uma 

Pedagoga e esta é subordinada a uma Coordenadora do Núcleo Regional de Ensino 

que tem o papel de supervisionar o andamento do programa e repassar as 

informações que são repassadas pelos professores sobre o andamento das 

atividades, fluxo de alunos e outros para a Secretária Estadual de Educação. 

Tabela 6  Papel do coordenador dentro do programa 
P1.  Importante, pois é ela quem dá toda a base ao professor, faz a triagem do aluno. 
 
P2. Faz a triagem (conversa com a mãe do paciente/aluno) recolhendo dados;faz a 
interação com a equipe médica, com Assistente Social se necessário, faz o repasse de 
informações para a coordenadora do  Regional de Ensino (NRE) . Auxilia os professores 
nas atividades, elabora relatórios, cronogramas, planilhas, pareceres de atividades, faz 
contatos com a escola de origem do paciente/ aluno, encaminhamentos para a escola e 
para o Regional de Ensino (NRE). 
 
P3. É fundamental, pois é ela quem faz o levantamento de dados ( triagem do 
paciente/aluno).  

 

Na Tabela 6, 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 do paciente/aluno, com a Assistente 

Social se necessário, com a equipe médica e a escola de origem da criança e do 

adolescente; tanto como auxiliar os professores nas questões didáticas bem 

detalhadas pelo professor (P2).  

Tabela 7 Metodologia adotada pelos professores 
P1. È utilizada a TV pendrive, é utilizados o notebook e os notebooks, para trabalhar com 
exatas tem os sólidos de revoluções, mapas e vídeos.    
 
P2. Explicação do conteúdo tem o uso dos recursos, as atividades são flexíveis com 
começo meio e fim. 
 
P3. Aula expositiva, uso de livros, recursos tecnológicos; todo conteúdo tem que ter uma 
atividade final (dando assim, um subsídio para que se possa verificar se o conteúdo foi 
realmente assimilado) e se não houve essa assimilação, o conteúdo é retomado. 

 

Na Tabela 7, podemos verificar que as aulas são expositivas, 

utilizando de vários recursos sejam eles tecnológicos ou não. Os conteúdos são 

flexibilizados, mas sempre com começo, meio e fim. Ao final de cada aula é feita 

uma atividade para avaliar se o aluno assimilou o conteúdo, e se este não conseguiu 
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assimilar conteúdo este é retomado e, ainda, caso seja  necessário  o professor faz 

a mediação  para a conclusão da atividade. 

Após o término da aula os professores entregam um relatório onde é 

apresentado o desenvolvimento desse paciente/aluno, contendo as dificuldades 

apresentadas se houver, ou seja, um relatório diário desta criança ou adolescente. 

Quando refletimos sobre o atendimento destas crianças e 

adolescentes nos vem a mente, de averiguar como se configura uma Classe 

Hospitalar para atendê-los. 

Tabela 8 Atendimento as crianças e adolescentes em classes ou em leitos 
P1. Sempre no leito, raramente na sala. 
 
P2. O atendimento é só no leito. 
 
P3. Mais no leito. 

E , foi nos relatado como vemos na Tabela 8 que poucas vezes o 

paciente/aluno é atendido na classe, sendo este atendido no leito por na  maioria 

dos casos estarem debilitados  devido a sua patologia ou reação do tratamento 

realizado. 

 

Tabela 9 Sendo este paciente aluno atendido em seu leito, como é pensado 
Adaptação Curricular 
P1.  Sempre adapta o currículo segundo o DCE.  
 
P2. Aula curta, (flexibilizando os conteúdos), atividades também adaptadas segundo a 
necessidade do aluno. 
 
P3. É utilizada as Diretrizes, é feito o planejamento flexível pois tem que respeitar as 
condições  clinicas do paciente/ aluno.  

 

Na Tabela 9, verificamos que o currículo é adaptado segundo as 

necessidades do aluno/paciente. É flexibilizado com atividades também adaptadas, 

muitas vezes os conteúdo que está sendo executado na escola é reelaborado  

pautado nas Diretrizes, principalmente, as disciplinas que na escola são elaboradas 

em forma de projetos. Pensando assim, podemos dizer que há, então, um 

intercâmbio entre a escola e o hospital. 
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Tabela 10 Intercâmbio entre o hospital e a escola 
P1.  È  feito pela Pedagoga, não há problemas, só há um déficit quando a aluno volta para 
a escola o hospital não tem  esse retorno de como está esse aluno.  
 
P2. Sempre conversa com a Pedagoga da escola, a escola manda o cronograma de 
atividades ao final do bimestre manda as provas ou trabalhos que terão que ser feitos para 
constar a nota no boletim ( as provas e trabalhos geralmente já são mandados por email 
pela escola ou são elaborados no hospital mesmo). 
 
P3. O intercâmbio é feito pela Pedagoga. 

 

A tabela 10 vem confirmar a afirmação que fizemos anteriormente 

com a relação do intercâmbio entre escola e hospital. Podemos perceber mais uma 

vez a importância da Pedagoga neste espaço, pois é ela quem faz essa mediação 

entre a escola e o hospital, na qual ressalta que não há ou houve problemas para 

fazer esse intercâmbio. A escola sempre se mostra receptiva, trabalhando em 

parceria.  

Uma das coisas mais relevantes é que a escola em final de bimestre 

ou semestre manda os trabalhos e provas para serem feitos no hospital, utilizando 

desse material para compor a nota no currículo, não deixando que o paciente/aluno 

fique prejudicado por estar  hospitalizado.  

Tabela 11 Formação Continuada 
P1. Sim, sempre teve; este ano está sendo feito via online, subsidiado pela SEED. 
 
P2. Este ano a formação continuada é online fornecida pela SEED. 
 
P3. Sim, a capacitação é feita pela SEED, já participamos de congressos Nacionais e 
internacionais.Nessa ano está sendo online pela PUC. Sempre subsidiado pelo Governo 
Estadual. 

 

Na Tabela 11, os professores relatam que há formação continuada. 

Também alguns deles já participaram de congressos tanto nacionais como 

internacionais realizadas aqui no Brasil. Vão a Curitiba para a realização de 

formação, mas que este ano a formação esta sendo online fornecido pela PUC, 

sempre subsidiado pelo Estado. 
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FIGURA 1 Professores do Programa SAREH/HU de Londrina em uma das 
disseminações do Programa  em evento 

 

É importante ressaltar que os professores relatam que a formação 

continuada já foi melhor desenvolvida, e que eles só não participam de mais 

congressos por não terem, como subsidiar os gastos, pois grande parte dos 

congressos sobre essa temática é realizado no exterior ou em estados longe do 

nosso, o que acaba inviabilizando maior participação. 

Estas colocações nos faz pensar que precisamos repensar os 

cursos de formação continuada que o Estado oferece a esses professores, tendo em 

vista a necessidade de contemplar, no perfil dos professores da Classe Hospitalar, 

uma formação consolidada com princípios pautados na superação das dificuldades 

de atuar em um ambiente aparentemente destituído de elementos que remetem à 

educação convencional, sem perdermos de vista a prioridade, a seriedade e, 

sobretudo, o rigor com o propósito de ter a educação como fator de promoção 

humana. 
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Por conseguinte, podemos dizer que a Pedagogia Hospitalar deve 

estar conectada direta, com a saúde e com a vida da criança e do adolescente em 

detrimento da preocupação instituição e aprendizagem. Não se mantém fechado em 

seu formalismo sistemático, em que a criança e o adolescente devem adaptar-se ao 

currículo previamente proposto, flexibilizando-se diante do estado físico e emocional 

da criança e do adolescente.  
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Considerações Finais 

 

Esta pesquisa, desenvolvida como Trabalho de Conclusão para 

Curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina, resulta dos 

questionamentos a respeito da implantação e implementação do programa SAREH, 

por meio de entrevista realizado com alguns profissionais que trabalham na 

execução desse programa dentro do Hospital Universitário de Londrina (H.U.). 

Por meio deste estudo pudemos investigar como foi realizado a 

implantação do SAREH no Hospital Universitário de Londrina (H.U.),como se deu a  

realização desse projeto, se houve alguma discrepância entre a realidade que se 

apresenta no cotidiano e  entre o que é apresentado nos documentos, além de fazer 

um breve estudo sobre a história da Classe Hospitalar e suas legislações e a 

formação do pedagogo para atuar nesse novo contexto educacional. 

No decorrer deste trabalho constatamos que o pedagogo tem um 

papel fundamental nesse âmbito educacional, visto que este é um profissional que 

tem formação para trabalhar com a educação, conhece os seus problemas e suas 

contextualizações. Sobre sua atuação no Programa SAREH, verificamos a grande 

importância deste profissional tanto para os professores como para bom andamento 

e funcionamento do programa, pois é ele quem faz a mediação com a família do 

paciente/aluno, com a Assistente Social se necessário, com a equipe médica e a 

escola de origem da criança e do adolescente, além de auxiliar os professores 

pedagogicamente.  

Sobre o programa SAREH que é foco de nossa pesquisa, vimos o 

esforço do pedagogo na luta para combater os fatores que afastam as crianças, 

adolescentes e jovens do acesso à educação, alicerçando-se em leis que amparam 

essas ações, permitindo que o cidadão não seja excluído da escola, sabendo que 

seu afastamento está amparado legalmente e que as atividades desenvolvidas terão 

equivalência de frequência e aproveitamento. 

A elaboração dessa proposta de atendimento foi um grande marco 

de progresso educacional para nosso Estado, e ao reconhecer este progresso a 
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sociedade deve exigir ações concretas, gerenciadas pelo poder público, que 

atendam aos seus interesses e necessidades para que cada vez mais alunos sejam 

atendidos na busca da democratização e universalização do ensino, o acesso e a 

permanência dos educandos no processo de escolarização e a aprendizagem 

efetiva dos alunos. 

Vimos que as instituições de saúde ao abrirem as portas para a 

concretização desse Programa pode estabelecer um processo de humanização, 

deixando de ser olhado como um lugar hostil e de más lembranças. Com as 

contribuições do professor e pedagogos que não traz a escola formal para o 

hospital, mas possibilita descortinar um espaço escolar diferente, respeitando a 

diferença entre o tempo de ensinar e o de aprender, contribuindo para a  

socialização fortalecendo laços que não precisam ser rompidos apenas porque 

involuntariamente esses alunos estão afastados do seu dia-a-dia na escola. 

Ter uma atenção integral ao educando, assegurar o respeito as 

necessidades individuais dos   mesmos  passa a ser um compromisso entre as 

áreas da educação e saúde que aliadas unificam os papéis de aluno e paciente em 

prol da vida. 

Podemos assim, afirmar que não houve empecilhos para a 

implantação do programa SAREH no Hospital Universitário de Londrina (H.U.). 

Partindo dos relatos dos professores e da pedagoga, constatamos que o Hospital foi 

bastante receptivo a implantação deste, seguindo tal qual as orientações 

documentais para a efetivação e a implementação das ações cotidianas. 

Dentre estes, podemos notar o déficit de projetos com a 

Universidade Estadual londrina, não tendo 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. Como também, a falta de um 

retorno por parte da escola de origem do paciente/aluno para com o hospital, onde 

poderia ser passado um relatório com a evolução ou não evolução desse aluno. 

Finalizamos então, enfatizando que o trabalho da Classe Hospitalar 

não é apenas o lugar onde essas crianças, adolescentes e jovens, tenham a 
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oportunidade de dar continuidade aos seus estudos, mas é imprescindível ressaltar 

que tal ação promove não só benefícios cognitivos, como também, um auxilio na 

recuperação da saúde deste, elevando sua auto-estima, confiança e força pra lutar 

contra sua patologia. 

Compreendemos e apreendemos de fato que é imperativo formar o  

pedagogo  tendo em vista o amplo campo que se abre para  este profissional, 

superando  o  esvaziado teórico  que  tem marcado nossa realidade educacional 

para além de atender as demandas  pedagógicas que se   multiplicam  atualmente.   
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ANEXO A Roteiro de Entrevista 

  

1.Quem são os professores que atuam na classe hospitalar? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

2.Como é feita essa seleção? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

3.Como foi a implantação do Sareh no H.U.? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

4.Quais os problemas encontrados para essa implantação? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

5.Esses profissionais são coordenados por qual profissional? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

6.Qual o papel desse coordenador dentro do programa? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

7.Qual a metodologia adotada pelos professores? 
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___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

8.Os professores atendem somente na classe ou também se deslocam até o leito? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

9.Como é pensada a adaptação curricular para atender essas 

crianças/adolescentes? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

10.Como é realizado esse intercâmbio hospital/escola? Há problemas? Quais? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

11.Há uma formação continuada? Quem subsidia essa formação? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

ANEXO B CARTA DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezada Pedagoga, 

 

Solicito autorização para que a aluna LUANA ALDA SOARES, 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 “Classes Hospitalares”, sob orientação da profa 

Dra Cleide Vitor Mussini Batista tem por objetivo obter informações relativas a respeito de 

como foi a implantação e implementação do SAREH no Hospital Universitário de Londrina -  

H.U. 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 Serviço de Atendimento à Rede de 

Escolarização 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: ______________________ 

 

 


