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Sou eu que vou seguir você  

Do primeiro rabisco até o be-a-bá.  
Em todos os desenhos coloridos vou estar:  

A casa, a montanha, duas nuvens no céu  
E um sol a sorrir no papel.  

Sou eu que vou ser seu colega,  
Seus problemas ajudar a resolver.  

Te acompanhar nas provas bimestrais,  
 você vai ver.  

Serei de você confidente fiel,  
Se seu pranto molhar meu papel. 

Sou eu que vou ser seu amigo,  
Vou lhe dar abrigo, se você quiser.  

Quando surgirem seus primeiros  
raios de mulher  

A vida se abrirá num feroz carrossel  
E você vai rasgar meu papel. 

O que está escrito em mim  
Comigo ficará guardado, se lhe dá prazer. 

A vida segue sempre em frente,  
o que se há de fazer. 

Só peço a você um favor, se puder:  
Não me esqueça num canto qualquer. 

 

(Toquinho e Mutinho) 



 

 

PICARO, Mariana Braga.  Pedagogia Hospitalar: um espaço social para a 
criança e o adolescente enfermo. 51 folhas Trabalho de Conclusão de Curso 
(Graduação em Pedagogia) – Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2012. 
 

  
 

 
RESUMO 

 

 
Este trabalho tem como objetivo responder algumas inquietações sobre a 
socialização que ocorre entre crianças e adolescentes enfermos, que por algum 
motivo de saúde não podem frequentar a escola, local no qual normalmente o sujeito 
começa a ter suas primeiras relações com outros que não sejam da sua família. A 
pesquisa busca mostrar se de fato é possível que o sujeito enfermo tenha algum tipo 
de socialização e, caso aconteça, como isso ocorre na classe hospitalar e qual é o 
papel do pedagogo diante da situação, já que este se situa entre o indivíduo 
hospitalizado, sua família e o hospital. Um levantamento bibliográfico, portanto, foi 
realizado com o intuito de fundamentar a pesquisa, de maneira que fosse possível 
esclarecer os pontos abordados no trabalho. Este estudo foi realizado junto aos 
profissionais que atuam no Hospital Universitário do município de Londrina. Ele 
aponta que a socialização é algo fundamental na vida do sujeito, que ela se faz 
necessária diante de qualquer sociedade, e que é um direito de cada cidadão, 
independente das condições em que se encontra. Sendo assim, é papel da escola 
contribuir para que a criança e o adolescente, mesmo fazendo parte desta classe 
hospitalar, não sejam prejudicados, mas que continuem tento uma vida na qual 
possam se desenvolver e se relacionar como todos os outros.  
 
Palavras chave: Pedagogia Hospitalar. Classe Hospitalar. Paciente/aluno. 
Socialização. 
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Introdução 

 

A socialização é fundamental para qualquer sujeito que vive em 

sociedade, independente de como ela seja. Desde que a criança nasce ela já 

começa seu processo de socialização, tendo início com seus pais ou responsáveis 

por ela, depois com demais parentes, vizinhos, amigos da família e outros mais 

próximos. 

Ao atingir uma idade mais avançada, sente-se a necessidade de inserir a 

criança ao ambiente escolar para que ela possa se desenvolver, criando e 

descobrindo novas capacidades, para que em sua vida tenha condições de garantir 

o básico para sua sobrevivência. Porém, além do que já foi mencionado, é 

importante que haja consciência de que a escola também tem grande influência no 

que diz respeito à socialização do aluno, pois é lá que ele passa a ter os primeiros 

contatos com outras pessoas que não sejam da sua família ou próxima dela.  

A escola proporciona aos alunos a interação entre diversos sujeitos, que 

são de diferentes classes sociais, etnias, religiões, culturas entre outros, permitindo 

que cada um possa conhecer novas ideias e construir seus próprios conceitos, 

podendo então, viver de forma digna diante da sociedade em que vive, sabendo 

como se comportar, agir, se comunicar e se relacionar com outras pessoas de 

acordo com suas necessidades. 

Como podemos perceber, a socialização tem grande importância na vida 

de todas as pessoas, independente das condições em que se encontram, 

principalmente, na de crianças e adolescentes que estão em fase de 

desenvolvimento e, ainda, construindo sua própria identidade e, foi pensando nisso 

que chegamos ao nosso problema: Como a socialização acontece com crianças e 

adolescentes enfermos, que por motivo de saúde não podem frequentar a escola e 

acabam perdendo essa fase de descoberta e construção pessoal por estarem 

hospitalizadas. 

Para buscar responder a este nossos problemas elencaremos, portanto 

como objetivo geral: 
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• Compreender como a socialização das crianças e adolescentes 

enfermos acontece no espaço hospitalar. 

E, como objetivos específicos: 

• Averiguar se de fato essa socialização acontece com a classe hospitalar.  

• Investigar como e por quem este trabalho é realizado. 

• Compreender qual a importância da socialização na vida de crianças e 

adolescentes enfermos pertencentes à classe hospitalar. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

 Local 

A presente pesquisa foi realizada no Hospital Universitário de Londrina, 

situado na região Leste desta cidade. Este hospital é um órgão suplementar da 

Universidade Estadual de Londrina, ativado em 1º de agosto de 1971 e é o único 

hospital público de grande porte da região. 

 

 

Participantes 

 

Participaram dessa pesquisa três professores, sendo que, dois são 

professores da classe hospitalar e uma é pedagoga. Esses profissionais têm idade 

entre 40 a 60 anos. Todos são formados em nível superior, como física e letras, e  

têm especialização na área da educação. 
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Procedimentos 

 

Para a idealização e elaboração deste trabalho de conclusão de curso, foi 

de fundamental importância, o aprendizado teórico adquirido na graduação de 

Pedagogia, somado ao conhecimento obtido com a visita ao Hospital Universitário 

de Londrina, no qual foi possível realizar uma entrevista com os professores da 

classe hospitalar, mais a pesquisa bibliográfica, que é substancial para dar 

credibilidade ao trabalho, conforme orienta Ludke (2001) ao citar uma passagem do 

livro do autor Lee Shulman no qual diz que:  

 

Um campo de pesquisa sem critérios amplamente aceitos para 
distinguir a sólida da espúria, não será capaz de oferecer orientação 
válida àqueles que nele procuram especialistas e ficará com baixa 
reputação perante o público (p. 88). 

 

Esses procedimentos colaboraram com a pesquisa qualitativa que tem 

grande importância e é muito 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 com intuito de compreender como acontece o trabalho de 

socialização com crianças e adolescentes enfermos. 

 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO  

Para atender nosso objetivo buscamos organizar esse trabalho nos 

seguintes capítulos.  
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No Capitulo 1 abordaremos o tema educação e pedagogia para que 

esses conceitos sejam esclarecidos de forma a compreender o conceito de ambas e 

como são utilizadas.  

No capitulo 2 abordaremos a temática direcionada às classes 

hospitalares, buscando entender o que é, qual seu papel, a quem atende e quais 

são as leis que a amparam para que seja garantida. 

No capitulo 3 falaremos diretamente sobre a socialização e seu trabalho 

junto a pedagogia, que buscam colaborar e fortalecer o desenvolvimento de crianças 

e adolescentes que se encontram enfermos. 

Nas Considerações Finais elucidamos a importância da socialização no 

trabalho com os escolares pertencentes à classe hospitalar, enfatizando sua 

importância no desenvolvimento do sujeito para que possa viver de maneira digna 

diante da sociedade a que pertence. 
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1. EDUCAÇÃO E PEDAGOGIA 

 

1.1 Educação  

 

A educação é um conceito que divaga na sociedade humana desde os 

primórdios, sendo discutida desde os filósofos da Grécia Antiga, tendo assim, uma 

extrema ligação com aspectos políticos pertinentes àquela época, como podemos 

achar na obra de Aristóteles, quando este discute a importância da educação para a 

construção de boas cidades. 

Se, portanto o primeiro dever do legislador é garantir as crianças em 
educação uma organização física o mais possível robusta deve, 
antes disso preocupar-se com o casamento com as qualidades que 
os esposos precisam trazer para a união (ARISTÓTELES, 2004, p. 
148). 

 

O sociólogo francês Émile Durkheim (1978) vai apresentar um conceito 

diferente do que foi apresentado pelos teóricos filósofos gregos anteriores, trazendo 

a conceituação de educação na política da perfeição, pois para o sociólogo essa 

conceituação vai se modificando com o passar do tempo, por isso para ele a 

educação é um fato social. 

A educação é a ação exercida pelas gerações adultas, sobre as 
gerações que não se encontrem ainda preparada para a vida social; 
tem por objetivo suscitar e desenvolver, na criança, certo número de 
estados físicos intelectuais e morais, reclamados pela sociedade 
política, particularmente, se destine (DURKHEIM, 1978, p. 41). 

Dias e Neto, citam Azevedo (2007) ao comentar que a educação é um 

processo contínuo onde o ser humano vai aprendendo e reaprendendo valores de 

acordo com suas necessidades, que também são mutantes. 

A educação define-se como uma prática antropológica de caráter 
intencional, correspondendo sempre a uma intervenção deliberada 
no processo de desenvolvimento humano. Esta prática educativa 
visa efetivar modificações de comportamento, como preconiza a 
pedagogia social, aprender (na) e com a vida (AZEVEDO, 2007) é 
fundamental que o homem tenha interesse em aprender e apreender 
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os valores necessários para a desejada melhoria das condições de 
vida no planeta (DIAS E NETO, 2009, p.77). 

Segundo Demo (1996) a educação não consiste apenas em uma ação 

com a finalidade de treinar o estudante, a exercer uma atividade, mas defende a 

ideia que o educando vai construindo a sua autonomia por meio da pesquisa. 

Educação não é só ensinar, instruir, treinar, domesticar, é, sobretudo, 
formar a autonomia do sujeito histórico competente, uma vez que, o 
educando não é o objetivo de ensino, mas sim sujeito do processo, 
parceiro de trabalho, trabalho este entre individualidade e 
solidariedade (DEMO, 1996, p. 16). 

Diante de todos esses conceitos, percebemos que a educação sempre 

esteve e sempre estará em todas as sociedades e na vida de cada indivíduo, 

independente da sua forma de transmissão. E, é importante que ela sempre esteja 

presente para garantir que haja uma continuidade histórica na comunidade pois, 

assim, sempre existirá um processo de transmissão de cultura, podendo acontecer 

dentro de casa, passando de geração para geração, na sociedade, propagando o 

processo ensino e aprendizagem a outros indivíduos, ou na escola de forma 

sistematizada. 

Quando uma pessoa está ligada ao processo de educação aprendendo 

coisas novas, permite que aconteça uma melhor integração com outros indivíduos, 

passando também, a contribuir para que exista um maior vínculo entre família, 

escola e sociedade, além de conhecer e compreender seus direitos e deveres diante 

da sociedade garantindo ainda que suas necessidades básicas sejam supridas. 

Além do que já foi mencionado, é importante que as pessoas saibam que 

acima de tudo a educação é um direito de todos, independente, da classe social, 

raça ou religião, um direito previsto no artigo 6º da Constituição Federal de 1988, 

bem como, em uma série de outros documentos jurídicos que contêm dispositivos 

relevantes a respeito do direito á educação, tais como o Pacto Internacional sobre os 

Direitos Econômicos, sociais e culturais, de 1966, ratificado pelo Brasil, em 1991 e 

promulgado pelo Decreto Legislativo de 1992, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei n. 9394/96) o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 

8069/90); o Plano Nacional de Educação (Lei n.10172/2001) entre outros. A 

educação é sem dúvida um fator fundamental na construção de identidade do 

indivíduo e um caminho para uma formação mais eficaz que contribui com seus 
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objetivos em relação ao mercado de trabalho, se tornando mais preparado e 

capacitado, possibilitando diversificações, escolha de novos caminhos e 

possibilidade de outras oportunidades. 

 É muito comum que nas famílias haja uma preocupação com a 

educação, já que hoje esse é o melhor meio para que um indivíduo tenha pelo 

menos condições básicas de sobrevivência e consiga se desenvolver. Com isso o 

que normalmente ocorre é que para alcançar esse objetivo acredita-se que um ótimo 

começo seja a escola, lugar em que as pessoas passam a ter uma educação 

chamada de formal. 

A educação formal é aquela que acontece em espaços específicos, ou 

seja, na escola, no qual quem transmite o conhecimento é o professor, profissional 

da área, e quem recebe esse conhecimento é o aluno, que frequenta a escola em 

busca de informações que possam ser transformadas em conhecimentos. Essas 

informações são previamente selecionadas, para não serem transmitidas de 

qualquer jeito, cada conteúdo é conduzido até o aprendiz contendo objetivos 

determinados, claros e específicos, além de estar amparado por um currículo que 

propõe um plano de ação coerente que pode ser alterado, se adaptando sempre que 

necessário. Portanto, ao ir para a escola, o sujeito já tem consciência de que está 

indo a um recinto próprio para receber informações que o façam acumular novos 

conhecimentos a sua vida e a se desenvolver de uma maneira melhor. 

Não podemos deixar de mencionar que a educação formal não é o único 

tipo de educação existente, como muitos pensam, há também, aquela educação 

chamada de informal, que acontece por meio de experiências do dia a dia em um 

processo momentâneo e de forma espontânea, sem intencionalidade, podendo ser 

transmitida ou recebida por qualquer pessoa. 

Já o outro tipo de educação, chamada de não formal, normalmente 

encontrada em ONGS, acontece de maneira organizada e sistematizada, como a 

formal, porém, não tem necessidade de ser burocrática ou seguir um sistema normal 

de ensino, pois na maioria das vezes é menos prolixa, há um processo de ensino e 

aprendizagem intencional e coerente, mas não tem a necessidade de seguir um 

sistema sequencial ou oferecer um diploma, além de ter a possibilidade de 
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acontecer como complemento do ensino básico ou como auxílio aqueles que por 

algum motivo não tem condições de frequentar o ensino regular e, como exemplo, 

desse tipo de educação, existe além de outras, a pedagogia hospitalar.  

Todos esses tipos de educação, independente de como e onde são 

ministradas, tem uma grande importância na vida de cada pessoa, fazendo com que 

seja possível ganhar e acumular conhecimentos, tendo assim, progresso em sua 

vida. No entanto, é a partir da preocupação de que isso de fato ocorra de forma que 

todos tenham essa oportunidade, que surge a figura tão importante do pedagogo, 

pois em seu trabalho ele procura conhecer e compreender as práticas educacionais 

de uma sociedade mediando às situações para que haja avanços na busca de uma 

educação de qualidade.  

 

1.2 Pedagogia 

 

Para uma melhor compreensão, é importante mencionar que o termo 

pedagogia vem do grego antigo “pedagogos”, que era no início formado da seguinte 

forma: “paidos” (criança) e “gogía” (conduzir, acompanhar). Naquela época, 

portanto, o conceito fazia menção ao escravo que conduzia as crianças à escola. Já 

nos dias de hoje, a pedagogia é um conjunto de saberes ligados à educação em 

aspectos sociais e humanos. Trata-se de uma ciência aplicada de caráter 

psicossocial, cujo objeto de estudo é a educação, podendo receber influências de 

diversas ciências, como a psicologia, a filosofia, a sociologia, a história, a 

antropologia e a medicina, dentre outras. Todavia, é necessário destacar que 

existem autores que defendem a ideia de que a pedagogia não é nenhuma ciência, 

mas um saber, uma arte. 

Segundo Libâneo (1990), a pedagogia está mais evoluída quando está 

ligada a educação escolar, pois “[...] é na escola que o pedagógico tem lugar de 

forma mais explícita (p.7)”, orientando de perto e realizando um trabalho direto com 
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a prática educativa, o que confirma Franco (2003) ao apontar que a pedagogia deve 

transformar: 

[...] o senso comum pedagógico, a arte intuitiva presente na práxis, 
em atos científicos, sob a luz de valores educacionais, garantidos 
como relevantes socialmente, em uma comunidade social. Seu 
campo de conhecimentos será formado pela intersecção entre os 
saberes interrogantes das práticas, os saberes dialogantes das 
intencionalidades da práxis e os saberes que respondem às 
indagações reflexivas formuladas por essas práxis (p.85). 

 

Para diversos autores, da Pedagogia e de Educação são universos tão 

parecidos, que na maioria das vezes se misturam em uma só coisa, como Libâneo 

(2005), que justifica que a existência da pedagogia é o fato de esse campo ocupar-

se do estudo sistemático das práticas educativas que se realizam em sociedade 

como processos fundamentais da condição humana. A pedagogia, segundo o autor, 

serve para investigar a natureza, as finalidades e os processos necessários às 

práticas educativas com o objetivo de propor a realização desses processos nos 

vários contextos em que essas práticas ocorrem. Ela se constitui, sob esse 

entendimento, em um campo de conhecimento que possui objeto, problemáticas e 

métodos próprios de investigação, configurando-se como "ciência da educação". 

Essa visão da pedagogia fundamenta-se em um conceito ampliado de educação. 

Para Libâneo (2005), as práticas educativas não se restringem à escola ou à família. 

Elas ocorrem em todos os contextos e âmbitos da existência individual e social 

humana, de modo institucionalizado ou não, sob várias modalidades. 

É, então, a partir de todos esses conceitos que percebemos a amplitude 

da área da educação, e que é possível atuar em diversos campos ligados a ela. E, é 

pensando nesse leque de possibilidades que daremos continuidade nesse trabalho, 

com foco em uma modalidade em especial, a Pedagogia Hospitalar, com o objetivo 

de entender melhor a dinâmica dessa área conhecendo suas contribuições, 

principalmente, no que diz respeito á criança e ao adolescente. 

 

2. PEDAGOGIA E CLASSE HOSPITALAR EM SEU AMPARO LEGAL 
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2.1 Pedagogia Hospitalar 

 

A Pedagogia Hospitalar é um ramo da educação que proporciona à 

criança e ao adolescente hospitalizado uma recuperação mais aliviada, por meio de 

atividades lúdicas, pedagógicas e recreativas. Além disso, previne o fracasso 

escolar, que nesses casos, é gerado pelo longo tempo de afastamento da rotina 

escolar.  

A Pedagogia Hospitalar ajuda nos aspectos psicológicos e sociais, 

buscando colaborar com todas as suas necessidades, inclusive na busca por várias 

respostas. E, isso a auxiliará a re-significar seu conceito de hospital, desconstruindo 

a imagem de que este é um ambiente sem vida, sem esperança. Para Fonseca 

(2003): 

 

De forma alguma podemos considerar que a hospitalização seja, de 
fato, incapacitante para a criança. Um ser em desenvolvimento tem 
sempre possibilidades de usar e expressar, de uma forma ou de 
outra, o seu potencial (p.17). 

 

O acompanhamento pedagógico que o aluno terá caminhará ao lado do 

seu tratamento terapêutico, o professor pedagogo será o mediador, levando o 

conhecimento da escola para o hospital, de forma que esse aluno possa dar 

continuidade a sua aprendizagem de forma lúdica. Essas intervenções feitas pelo 

professor pedagogo podem acontecer em grupos ou individualmente, dependendo 

do nível de aprendizado e a quantidade que os alunos se encontram, e não há a 

necessidade de cumprir uma rotina, já que a prioridade é acompanhar a do hospital, 

do tratamento do paciente. Porém, é importante que as atividades tenham sempre, 

começo, meio e fim, para que os próprios alunos sintam que cumpriram com o que 

foi proposto, e o professor deve sempre registrar os acontecimentos da aula, o que 

contribuirá na hora da avaliação do aluno e como está sendo seu desenvolvimento. 
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Desta forma, a Pedagogia Hospitalar precisa ser concebida em uma 

vertente epistemológico que permite vislumbrá-la como uma área científica 

articulada com uma práxis e não como uma visão puramente assistencialista e 

caritativa. 

 

2.2 Classe Hospitalar 

 

Classe Hospitalar é o termo utilizado para nomear o atendimento que é 

destinado à criança e ao adolescente que por motivos de saúde não se encontram 

em condições de frequentar a escola.  

Segundo Fonseca (2002), essa Classe Hospitalar é entendida como: 

Lócus específico de Educação destinado a prover acompanhamento 
escolar a alunos impossibilitados de frequentar às aulas em razão de 
tratamento de saúde que implique internações hospitalar ou 
atendimento ambulatorial (p.52). 

Sendo assim, percebemos que existe uma preocupação em manter o 

aprendizado do indivíduo independente de suas condições, proporcionando uma 

união entre o pedagógico e a saúde na busca por contribuir com o desenvolvimento 

desses sujeitos que se encontram na situação de alunos da educação especial 

mesmo que temporariamente. 

Essa educação acontece, nos próprios hospitais, de acordo com as 

necessidades dos pacientes, podendo ser no leito, no caso de maiores limitações 

por parte da criança ou adolescente, salas de aula ou espaços destinados ao ensino 

e aprendizagem do aluno, e isso mostra que de fato existe a escola do hospital, local 

que permite que a criança se desenvolva ao ter contato com o saber. 

Nesse contexto, Ortiz e Freitas (2005) apontam que nestes espaços: 

[...] sistematizam-se “turmas” na classe hospitalar. Tais “turmas” 
consistem-se em grupos abertos, com intenso fluxo de entradas e 
saídas, permitindo, portanto, o exercício do contato inter-relacional 
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permanente. Os agrupamentos podem ainda mudar frequentemente 
de perfil, ora a um realce nas propostas de ensino fundamental, ora 
nas de educação infantil. Apesar da importância atribuída neste 
espaço de ensino ás trocas e competitividade formativa entre os 
pares da mesma série, a construção da aprendizagem se dá também 
um a um, no trato individualizado (p.57). 

Toda essa preocupação com a continuidade na aprendizagem da criança 

e do adolescente contribui para que ela não tenha prejuízos acadêmicos, visando 

que, ela continuará se sentindo membro da turma e ao voltar para a vida escolar não 

haverá maior defasagem, evitando muitas vezes, que reprove de ano por não ter se 

ausentado totalmente da vida escolar, desenvolvendo sempre que possível suas 

habilidades acadêmicas.  

O fato de estar no hospital, pode de certa forma servir de experiência para 

a criança e o adolescente, pois ele vivenciará coisas novas, ele formará novos 

conceitos acerca daquilo que está passando no momento e, com certeza tudo isso 

contribuirá com a formação de novos conhecimentos. Esses conhecimentos serão 

de grande importância na luta do paciente em entender melhor suas condições, 

superar os desafios, e a reconhecer que o que ele está passando pode ser 

provisório, além de contribuir para que ele não caia na solidão, se tornando ainda 

mais frágil. Referente a isso Gonçalves e Manzini (2011) defendem que: 

O fato de a pessoa estar doente não a impede de estar em constante 
descoberta e, ao contrário, pode aprender com as experiências 
novas de hospitalização, tomando consciência do seu estado de 
saúde e compreendendo o que está acontecendo com ele e, assim, 
contribuir para a busca da cura (p.03). 

Para que os pontos positivos mencionados sejam alcançados pelo aluno 

enfermo e ele consiga superar os desafios com confiança e esperança, sem cair na 

passividade, nas limitações, sem que perca as referências sociais, deixando de 

acreditar que está nos padrões de normalidade e se sentindo abandonado, é preciso 

que haja sempre o apoio da família, principalmente, a figura materna, pois esta é 

fundamental no amparo a esta criança e adolescente. A família é a segurança que 

este paciente tem e, portanto, é essencial que os pais acreditem em seu futuro, 

mostrando sempre otimismo e tendo boas expectativas, além de sustentar um 

relacionamento estável entre eles, evitando transtornos em sua recuperação. Sobre 

essa relação aluno enfermo e família, Ortiz e Freitas (2005) indicam que: 



20 

 

 

 

O sentimento de separação da mãe e o medo de abandono é 
compreendido pela necessidade que a criança tem de satisfazer o 
desejo de segurança, de vínculos, ou seja, do comportamento de 
apego. Assim, se a criança está próxima da figura materna ou de 
suas referencias de apego, mantêm-se segura e tranqüila. A ameaça 
da perda gera sentimento de angustia, e a perda efetiva acarreta em 
tristeza profunda, portanto, o somatório de tais situações podem 
desencadear processos coléricos e psicopatológicos no paciente 
infantil (p.37). 

 

O que também traz conforto a criança e uma sensação de liberdade, é a 

escola, pois ela faz com que mesmo enfermo o sujeito se sinta parte de uma 

sociedade, contribuindo com sua auto-estima e fazendo com que haja ânimo de 

melhorar e voltar para o convívio com outras pessoas. Com isso, é papel da escola 

estar sempre disponível e contribuir com o necessário para que a negociação entre 

os pais e o hospital seja tranquila, facilitando a continuidade de aprendizagem da 

criança.  

A escola, com a ajuda do professor pedagogo, vai estar sempre em 

contato com seu aluno, e sempre que possível estabelecer relações entre o aluno 

hospitalizado e os alunos da turma, podendo ser por meio do próprio professor, por 

cartas, e outros matérias de fácil acesso. Isso manterá o aluno ligado com o mundo 

externo e o fortalecerá no seu comprometimento com os estudos.  

Esse contato com a escola fará com que o aluno continue avançando o 

desenvolvimento de seu conhecimento histórico e cultural, o que contribuirá também 

com a consciência de que ele é autor da sua própria história. Com relação ao que foi 

apresentado, Ortiz e Freitas (2005) também nos mostra a importância da escola 

para a criança e o adolescente enfermo: 

A escola, portanto, apresenta-se, para o enfermo, como mobilizadora 
da construção de modos positivos de vida. A ruptura com esta 
instituição significa a negação de estímulos de vida e o sepultamento 
de sua força motriz de inventividade: é a falência de seus processos 
de cognição e de sua humanização (p. 42). 

Outro fator que tem muita importância na relação aluno enfermo e escola 

é a inclusão escolar que será feita pós hospitalização, pois quando o paciente sai do 

hospital, e pode ter uma vida normal, entende-se, também que ele já pode 
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frequentar as aulas. Quando esse retorno acontece, a escola tem que trabalhar com 

o aluno de forma flexível, colaborando e auxiliando caso haja alguma dificuldade, 

pois pode ser que alguns transtornos aconteçam na volta a vida social, como 

comenta Ortiz e Freitas (2005): 

 

[...] é aconselhável a vigilância de suas reações após a alta, pois a 
ocorrência de sinais de perturbação emocional pode se manifestar 
até os três meses, já no regresso da vida familiar (p.34). 

 

Porém, para que a Classe Hospitalar possa de fato existir, sempre 

contribuindo com o desenvolvimento da criança e do adolescente, antes de tudo, é 

preciso que ela tenha um amparo legal, no qual todos os direitos do sujeito sejam 

colocados em prática tanto pelo Estado quanto pela família, assegurando ao aluno 

enfermo, independente, das condições em que se encontra o direito a educação.  

 

2.3 Classe Hospitalar: um direito da criança e do adolescente enfermo 

 

O acesso à educação se configura como um direito esteja à criança e o 

adolescente hospitalizados ou não. Por esta razão, torna-se de suma importância 

mencionar, ainda que de forma breve, as leis que asseguram esse direito. 

A nossa carta magna de 1988, em um dos seus artigos legitima que “a 

educação é um direito de todos”, assim sendo, a criança hospitalizada faz jus a este 

direito e o governo não deverá medir esforços para assegurar a sua aplicabilidade. 

 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
serápromovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 
visando ao plenodesenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e suaqualificação para o trabalho 

 

Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, no Título VIII, Ordem Social, 

Capítulo III – Da Educação, da Cultura e do Desporto, Seção I, artigo 205: 
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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. 

 

Sendo assim, percebemos que independente da situação em que se 

encontra o sujeito, o direito a educação deve sempre ser garantido e respeitado, 

podendo o mesmo recorrer ás leis que o amparam sempre que necessário. Porém, 

mesmo que algumas leis contribuíssem com a luta que muitas vezes a criança e o 

adolescente enfrentam durante o período de escolarização, por se encontrar em 

uma situação de enfermidade, foi apenas na década de 90 que no Brasil foram 

criadas leis especificas para essa classe, priorizando as necessidades especificas 

dela, que até o momento eram regidas pela Constituição Federal de 1988 

apresentada acima e pela LDB 9.394/96, que aponta o TÍTULO II: 

Dos Princípios e Fins da Educação Nacional 
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; 

Visto isso, é possível perceber então que essas leis sustentavam os 

indivíduos apenas com base na idéia de que a educação é para todos, enquanto as 

outras vieram para apoiar o direito das crianças e adolescentes hospitalizados, 

conforme consta no Estatuto da Criança e do Adolescente, especificamente no 

TITULO II, CAPÍTULO I, artigo 11:  

É assegurado atendimento integral à saúde da criança e do 
adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, garantido o 
acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, 
proteção e recuperação da saúde. 
Art. 57. O poder público estimulará pesquisas, experiências e novas 
propostas relativas a calendário, seriação, currículo, metodologia, 
didática e avaliação, com vistas à inserção de crianças e 
adolescentes excluídos do ensino fundamental obrigatório. 
Art. 58. No processo educacional respeitar-se-ão os valores culturais, 
artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e do 
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adolescente, garantindo-se a estes a liberdade da criação e o acesso 
às fontes de cultura.  

 

Este último artigo deixa explícito que a criança quando afastada da escola 

por motivo de saúde não deve ter a sua aprendizagem, muito menos o seu 

tratamento médico prejudicado. Consequentemente prevê que todos os esforços 

sejam empenhados no intuito de que seja assegurado este direito. 

Neste contexto, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente na Resolução de Nº 41/95 assegura o “direito de desfrutar de alguma 

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

currículo escolar durante sua permanência hospitalar”.  

Entendemos que a melhoria e expansão da educação em Classe 

Hospitalar está muito além do que estabelece o direito à educação e o direito a 

saúde, pois ela deverá ter como premissa básica o reconhecimento da importância e 

necessidade do atendimento intelectual e sócio-interativo da criança internada. 

Por outro lado, se não fosse as tantas dificuldades encontradas por essa 

população, sem dúvida a classe seria mais conhecida, e contribuiria com o 

crescimento da criança e do adolescente que tanto precisam da educação, 

independente de suas presentes condições.  

Porém, todas essas leis indicadas, nos mostram que mesmo de forma 

lenta, busca-se por melhores condições para que a Classe Hospitalar possa 

continuar aprendendo e se desenvolvendo de maneira digna, sendo amparada 

sempre que necessário. 

 

 

 

3. A IMPORTÂNCIA DA PEDAGOGIA HOSPITALAR COMO MEIO DE 
SOCIALIZAÇÃO 
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A hospitalização pode alterar significativamente o desenvolvimento da 

criança e do adolescente, uma vez que restringe as relações de convivência dos 

mesmos por afastá-la de sua família, de sua casa, de seus amigos e também de sua 

escola. Num ambiente onde a dor e a doença são presenças constantes, eles 

passam a ter contato com uma realidade que não estavam acostumados. 

Com tantas preocupações relacionadas aos problemas relativos à saúde 

física da criança e do adolescente, os pais geralmente não dão a devida importância 

à continuidade dos estudos, mesmo durante o tratamento. É importante a criança e 

o adolescente doente perceberem-se produtivos e com atividades semelhantes às 

demais crianças e adolescentes da sua idade. Como a escola é um espaço no qual 

eles, além de aprender habilidades escolares, desenvolvem e estabelecem elos 

sociais diversos, ficar à margem desse espaço de vivências pode ser penoso para a 

criança e adolescente hospitalizado. 

Para tal, abordaremos mesmo que brevemente a temática a seguir com o 

intuito de pensarmos e discutirmos o processo de socialização entre paciente/ aluno 

com seus pares e mesmo com o professor da Classe Hospitalar objetivo este de 

nosso estudo. 

 

3.1 Socialização 

 

A socialização é o processo que acontece com o indivíduo desde que ele 

nasce, para poder se integrar a um determinado grupo adquirindo seus hábitos e 

valores específicos. É por meio disto, então, que o sujeito desenvolve sua 

personalidade a fim de incluir-se nesta sociedade, fazendo também com que ela 

continue fazendo parte dos sistemas sociais, sendo passada de geração para 

geração, em um processo que nunca se dá por terminado. 

Referente ao assunto, Durkheim (1978) aponta que: 

A sociedade se encontra, a cada nova geração, como que diante de 

uma tabula rasa, sobre a qual é preciso construir quase tudo de 
novo. É preciso que, pelos meios mais rápidos, ela agregue ao ser 
egoísta e associal, que acaba de nascer, uma natureza capaz de 
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vida moral e social. Eis aí a obra da educação. Ela cria no homem 
um ser novo (p. 42).  

 

Cada sujeito se socializa a partir dos conhecimentos acumulados durante 

sua vida, sendo assim, a família é considerada muito importante nesse processo de 

aprendizagem, pois é primeiramente com ela que se têm as primeiras interiorizações 

de normas, valores e maneiras de relacionamento.  

Após este período, quando a criança já esta inserida no ambiente escolar, 

é preciso que haja um laço entre família e escola, a fim de ter uma relação entre 

ambas para que o processo de socialização aconteça de um jeito coerente. 

Pensando diretamente na escola, é preciso ter consciência de que ela 

deve transmitir os conteúdos de maneira que tenha significado para a criança e o 

adolescente, que eles possam perceber algum tipo de relação com a realidade em 

que vivem, para que os conhecimentos adquiridos contribuam com o 

desenvolvimento de cada um, tendo utilidade em suas vidas contendo aquilo que é 

cobrado pela sociedade que pertencem. 

 Com base nisto Rodrigues (1987), afirma que: 

Logo, a educação escolar não pode ser pensada como algo 

neutro em relação ao mundo, mas como algo que produz, na sua 
própria dinâmica, caminhos diferenciados para a ação social 
concreta em função de interesses e necessidades dos próprios 

educandos (p. 23). 

 

Tendo, portanto, a socialização toda esta importância na vida de cada 

sujeito, é notável que mesmo que ele se encontre em situações de enfermidade, ela 

não deixe de estar presente em seu dia-a-dia, contribuindo principalmente com o 

desenvolvimento mental, com o objetivo de garantir a essa criança e adolescente 

enfermo a vida mais normal possível. 

 

3.2 Entrevista realizada com professores do Programa SAREH do Hospital 

Universitário do Município de Londrina 
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Com intuito de responder nosso problema, buscaremos alinhavar as 

entrevistas realizadas a luz da teoria e pensarmos este espaço da Classe Hospitalar 

como um espaço também de trocas, de socialização entre os pares - paciente/aluno 

paciente/aluno, paciente/aluno e professor, bem como são realizados os trabalhos, o 

planejamento das atividades. 

 

Tabela 1 Trabalho realizado com as crianças e os adolescentes hospitalizados 
P1. É sempre gratificante, 99% sempre quer aula, depois de cativar 100% quer realizar e se 
anima. 
 
P2. É muito bom, é positivo, pois o aluno está no hospital e tem um outro comportamento. 
Eles focam bastante interessados depois que conhecem o programa. 
 
P3. É ao mesmo tempo gratificante e é um desafio, porque é novo. É impressionante, eles 
estão internados, mas se sentem inseridos. 
 

Como vemos na Tabela 1 os professores das Classes Hospitalares 

pensam ser gratificante realizar tal trabalho junto aos pacientes/alunos. Podemos 

pensar que o trabalho é gratificante, pois estes professores se sentem úteis 

ajudando crianças e adolescentes que têm uma vontade imensa de aprender, bem 

como vêem que a recuperação melhora depois da aula. 

 
Tabela 2 Relação do professor com a família do hospitalizado  
P1. Os familiares sempre estão presentes e muitas vezes sempre participam da aula. As 
mães sempre querem que os filhos estudem. 
 
P2. Geralmente muito boa, eles até participam da aula. 
 
P3. Não há problema, pois quando há uma boa relação com o aluno, há também com a 
família. A família sempre demonstrou muito interesse e muitas vezes foram até a escola 
para pegar o conteúdo. 
 
 

A relação estabelecida entre professor e a família do hospitalizado nos 

parece boa, como vemos na Tabela 2, confirmando a importância deste professor 

ser como elo na relação entre a criança e o ambiente hospitalar, entre a criança e o 

familiar e, principalmente, entre a criança/adolescente e a escola regular, 

oportunizando interação entre essas três instituições, contribuindo para a adaptação 

da criança/adolescente às mudanças no seu cotidiano. 
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Assim, o atendimento pedagógico não é só entre o professor e a criança, 

mas sim, a família é envolvida como figura importante na reintegração e colaboração 

para a melhora do quadro clínico, como a participação e auxílio no sentido de ajudar 

o professor a fazer com que a criança compreenda que seu estado de saúde não a 

impossibilita de realizar suas atividades escolares. 

Como dissemos anteriormente, o professor se torna, então, um elo entre 

as instituições: família, escola e hospital. Como seria, a relação professor com a 

equipe médica? Poderíamos pensar num trabalho interdisciplinar? 

 

Tabela 3 Relação do professor com a equipe médica 

P1. Só atendo quem está liberado pelos médicos. Todos os alunos internados estão no 
sistema (a pedagoga faz um levantamento dos dados do paciente, que série que é, que 
escola que está, conteúdo). O contato é mais com o pedagogo, os professores recebem 
dele o que deve ser feito. 
 
P2. Há pouco contato, e não houve nenhum problema até hoje, todos respeitam o momento 
do aluno. 
 
P3. Um bom relacionamento, pois já acreditam que estão inseridos como multidisciplinar. 
Há o reconhecimento por parte das diversas áreas. 
 

 

Na Tabelas 3, vemos que os professores não apresentam problemas de 

relação com a equipe médica, salientando o reconhecimento de um trabalho 

multidisciplinar, visando unicamente o bem estar do paciente/aluno. 

Salientamos que, geralmente, o horário de funcionamento das classes 

hospitalares é no período da tarde para não atrapalhar a rotina médica, que na parte 

da manhã é mais intensa. Há, neste período, uma série de acontecimentos que se 

mesclam com a rotina de atividades da classe, como relata Fonseca (2003), como 

por exemplo, a necessidade do aluno de se ausentar da classe para fazer exames 

médicos ou a chegada de visitas tanto para a criança quanto para a classe 

hospitalar. Este momento poderia ser visto como um estorvo, mas no atendimento 

pedagógico hospitalar fazem parte da rotina da classe hospitalar. 

Reconhecemos, então, o espaço hospitalar escolar como um espaço 

interdisciplinar que se organiza a partir da avaliação das possibilidades do seu 

próprio espaço enquanto espaço de vinculação entre saúde e educação. Para isso 

organiza e atualiza um arquivo com dados sobre legislação educacional, situação do 

aluno, relatórios sobre o acompanhamento da aprendizagem do aluno, registro de 
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óbitos e outros relevantes para as atividades da classe hospitalar. Estabelece, ainda, 

critérios para acompanhamento e avaliação do trabalho a ser realizado como 

veremos na Tabela 4. 

 

Tabela 4 O trabalho com crianças e adolescentes hospitalizados 
P1. Normalmente a própria família já fala o que o aluno tem, de uma maneira ou de outra 
os professores sempre sabem. No leito também consta o que ele está realizando no 
hospital. 
 
P2. Não é necessário, pois é irrelevante para que o ensino aconteça. 
 
P3. Sim, para saber como ele está, para saber como realizar essas atividades. 
 

 

A relação professor x aluno deve ser a mais estreita possível, de modo a 

possibilitar que o docente conheça o repertório do seu aluno e possa elaborar 

atividades que possibilitem novos aprendizados. Vale destacar que nessa relação, o 

comportamento do docente tende a variar à medida que a criança doente interage e 

participa ativamente das atividades propostas na classe, como vemos na resposta 

do professor P3.  

 
[...] A abordagem procura ser sutil para que a criança não se sinta 
obrigada a fazer algo que ela não goste. O importante é proporcionar 
à criança o momento de se expressar [...] (FONTES, 2005, p.28).  

 

Salientamos que caso o paciente/aluno não queira interagir com o 

professor, essa postura deve ser respeitada, ou seja, não deve se sentir obrigado a 

participar das atividades, muito menos a interagir com os demais colegas da classe.  

A criança e o adolescente hospitalizado enxergam o professor como algo 

que se contrapõe à realidade vivenciada durante o seu adoecimento, desviando a 

sua atenção para o estudo e o aprendizado. Enquanto a criança e o adolescente 

doente participar das atividades da classe hospitalar, por um dado momento eles 

irão se desvincular das restrições que o tratamento médico a impõe. Tal situação 

tende a modificar o estado do aluno de “paciente” para o de “agente” transformador, 

de uma realidade dolorosa para qualquer criança e adolescente durante o processo 

de hospitalização. 
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O aprender é processo de significação subjetiva do ser, ou seja, necessita 

ser exercido com liberdade, e não por imposição, pela simples razão de que, em 

uma relação dialógica entre sujeitos, sempre ocorrerão como trocas – o processo 

contínuo de reconhecer o outro. (PORTO, 2008, p. 240) 

O papel do professor neste contexto é o de agregar aprendizado e 

oferecer um novo sentido à vida do paciente/aluno, considerando que ele não é 

obrigado a participar das atividades da classe e por isso, de modo algum estas 

devem ser impostas. Desta forma, o docente deverá estar atento às singularidades 

do seu público e suas necessidades especiais. Além disso, deverá evitar utilizar-se 

de atitudes punitivas, recorrendo ao diálogo com o propósito de superar atitudes 

imprevisíveis de “mau comportamento” do paciente/aluno, viabilizando assim, uma 

boa relação entre eles, bem como buscando intermediar o processo com a escola do 

aluno enfermo. 

 

Tabela 5 Relação do professor com a escola do aluno enfermo e o trabalho entre 
eles 
P1. Primeiramente há uma conversa com o aluno, caso ele não saiba dizer entra-se em 
contato com escola para que haja um acompanhamento. Algumas escolas não conheciam 
o Programa SAREH. Não há muito conhecimento do que acontece quando o aluno sai do 
hospital. 
 
P2. Há uma relação apenas por meio do material que a escola manda para o professor. 
 
P3. Não há contato com a escola, quem faz o contato é a pedagoga. 
 
 

Na Tabela 5, vemos que as respostas são variadas, mas percebemos que 

esta tarefa de mediação entre o professor e a escola fica sobre a responsabilidade 

do Pedagogo. Mas, sabemos que a comunicação com os professores de origem é 

importante para saber a situação da criança, pois muitas vezes, os pais não sabem 

contar o que se passa, então, a necessidade desse intercâmbio se faz necessária.  

Assim, as práticas pedagógicas realizadas com as crianças hospitalizadas 

se possível devem estabelecer um elo com a escola já frequentada pelo 

paciente/aluno antes da sua internação, tendo em vista a importância de dar 

continuidade aos conteúdos da série em que se encontravam antes do adoecimento.  
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Também, é sabido que da alta destes pacientes/alunos deveria ser feito uma 

avaliação e os resultados serem encaminhados à escola regular. 

Pensando desta forma, há necessidade de intercâmbio se faz necessária 

também, para saber o que este aluno estava aprendendo para que se possa, de 

posse desse conhecimento, planejar as aula, como veremos a seguir na Tabela 6. 

Tabela 6 Desenvolvimento do plano de aula 
P1. Explica-se a atividade, o conteúdo é passado e o aluno realiza essa atividade. As aulas 
sempre têm começo, meio e fim, de forma que se conclua o conteúdo, pois não se sabe se 
amanhã ele estará no hospital. O plano é desenvolvido pelo professor do Programa  
SAREH, mas as vezes pode vir da própria escola. 
 
P2. O plano é feito pelo professor. Já existe um esqueleto, o DCE, no qual é baseado o 
planejamento anual, dividido por bimestres. 
 
P3. Pelas professoras, com planos flexíveis, pois não se sabe como o aluno estará 
amanhã. De acordo com as Diretrizes Curriculares é feito o planejamento, de acordo com 
as restrições do aluno. Existe um banco de atividades. Filosofia, sociologia, história, ensino 
religioso e geografia). 
 

As atividades da classe precisam ter começo, meio e fim, como afirma o 

professor P1. O professor precisa estar ciente que para cada dia de trabalho 

formula-se um planejamento estruturado e flexível como enfatiza a professora P3. 

Fonseca (2003) dá muita importância à visita do professor às enfermarias 

antes do início das aulas (mais ou menos uma semana antes), na classe hospitalar 

para verificar quais crianças irão estar de alta hospitalar, a faixa etária, as crianças 

que são portadoras de necessidades aparentes etc, porque estas informações vão 

oferecer subsídios para a elaboração de um planejamento mais elaborado. 

E, é pensando e levando em consideração todas as questões acima 

discutidas que o professor da Classe Hospitalar vai pensar o planejamento de suas 

atividades. 

 

 

Tabela 7 Planejamento das atividades 
P1. São materiais impressos, de acordo com o conteúdo que o aluno está vendo na escola. 
 
P2. Em cima do conteúdo, é criado as atividades contextualizadas, abrangendo várias 
disciplinas. Primeira aula teórica, depois é realizado uma atividade para ser encaminhada 
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até a escola do aluno. 
 
P3. Primeiro é feito na sala do Programa SAREH de acordo com o planejamento, depois a 
atividade é feita no leito, que precisam ter inicio, meio e fim. É feito uma aula expositiva, 
uma atividade e uma avaliação para saber se ele compreendeu o conteúdo. 
 

Ao professor da classe hospitalar, como se percebe na Tabela 7, não 

pode faltar flexibilidade: os alunos pioram e melhoram, vêm e vão. Ainda, 

destacamos que, como a frequência é muito flutuante, não dá para centrar esforços 

somente no conteúdo. Eles têm muita dificuldade de concentração, memorização e 

raciocínio. Por isso, deve-se trabalhar muito com jogos e atividades práticas.  

Como vemos, na fala dos professores P1 e P2, o conteúdo ensinado na 

classe hospitalar segue o da escola regular, mas destacamos que se necessita dar 

um outro tom, ou seja, recorrer sempre que possível as atividades lúdicas e, ainda, 

preocupar-se mais com o desenvolvimento de habilidades.  

O trabalho pedagógico no contexto hospitalar possui contornos próprios e 

condutas específicas que precisam estar adequadas ao espaço físico que ocupa, 

aos recursos que dispõe e, sobretudo, aos anseios dos pacientes/alunos. Além 

disso, deve-se tomar como base uma abordagem lúdica articulada ao conhecimento 

que, na visão de Freitas e Ortiz (2001, p. 74), “as práticas das Classes Hospitalares 

devem estar centradas em encaminhamentos pedagógico-educacionais que não 

deixam de incluir programações lúdico-educativas”. 

Em verdade, no que se refere ao planejamento das atividades, este sem 

dúvidas deve ser flexível, como já elucidamos anteriormente, sempre levando em 

consideração a relevância do conteúdo, a faixa etária e situações adversas de um 

público tão heterogêneo, que permita a análise de uma possível reestruturação. O 

planejamento precisa ser elaborado fazendo com que o paciente/aluno possa 

caminhar respeitando o seu próprio ritmo. Não existe um planejamento perfeito e um 

roteiro a ser seguido, mas sim desafios a serem traçados, por meio de recursos 

individualizados. 

[...] A função do professor de classe hospitalar não é a de apenas 
“ocupar criativamente” o tempo da criança para que ela possa 
“expressar e elaborar” os sentimento trazidos pelo adoecimento e 
hospitalização, aprendendo novas condutas emocionais, como 
também não é a de apenas abrir espaços lúdicos com ênfase no 
saber pedagógico para que a criança “esqueça por alguns 
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momentos” que está doente em um hospital. O professor deve estar 
no hospital para operar com processos cognitivos afetivos de 
construção da aprendizagem cognitiva e permitir aquisições 
escolares às crianças [...] (CECCIM, 1999, p.3). 

 

Assim, o professor precisa ter clareza do seu papel como educador e o 

entendimento de que a sua prática no hospital não deve ser confundida como uma 

recreação e muito menos deve ser vista como uma forma de ocupar o tempo ocioso 

da criança e do adolescente. É preciso saber como utilizar ferramentas como a 

recreação e demais elementos presentes na rotina da criança e do adolescente 

hospitalizado, a serviço do trabalho educacional que se pretende realizar. O 

paciente/aluno recebe estímulos que propiciam a solução de problemas e o 

desenvolvimento do raciocínio lógico que ajudarão a minimizar os efeitos oriundos 

da internação. 

 

[...] Ao fazer uma brincadeira, ao levar um brinquedo, um livro, um 
jogo, lápis e papel, ele vai envolvendo a criança, até conquistar sua 
confiança. Depois ela vem pedir outro lápis, outra folha... Ela própria 
procura o professor. Esse é um processo de sedução que tem que 
envolver os pais também [...] (FONTES, 2005, p.27). 

 

Reafirmamos, que o planejamento precisa ser feito, mas deve ser bem 

flexível e é regulado pelo interesse e disposição da criança e do adolescente. Deve-

se lembrar que as atividades muito longas podem ser cansativas, como por 

exemplo, para a criança fragilizada pela doença. 

Também, salientamos que muita atenção precisa ser dada ao prontuário 

médico para saber o que a criança e o adolescente pode fazer ou não fazer, se eles 

podem, por exemplo, participar de trabalho corporal, de uma dança [...] (FONTES, 

2005, p.27). Desta forma, geralmente, o planejamento é feito toda semana e se 

baseia na condição física e emocional das crianças. "É preciso ser flexível", como 

confirmam os professores na Tabela 6.  

Tabela 8 Espaço do hospital onde esse trabalho é realizado 
P1. 99% no próprio leito, caso o aluno esteja muito bom pode ser realizado na sala do 
Programa SAREH. 
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P2. No local que ele está hospitalizado, a maioria no leito. 
 
P3. Na sala do Programa SAREH e nos leitos. 
 

Vemos, na Tabela 8 que a maior porcentagem do desenvolvimento do 

trabalho das Classes Hospitalares se dá no leito do paciente/aluno. Apesar de ser 

chamada tecnicamente de classe, a aula é individual, nos leitos ou em salas cedidas 

pela unidade de Saúde. Mas, também o professor pode utilizar um espaço na 

unidade de cirurgia pediátrica como sala de aula onde os alunos são agrupados por 

ciclo/série com aulas simultâneas. 

Assim, a criança e o adolescente internado que por algum motivo não 

possa frequentar a Classe Hospitalar por impossibilidade de se ausentar do leito, 

não deixa de usufruir desta modalidade de atendimento pedagógico oferecido pelo 

professor em ambiente hospitalar. Por esse motivo, estas crianças e adolescentes 

devem ser assistidos, desde que sejam cumpridos os mesmos critérios de contato 

inicial aplicado com o alunado que frequenta a classe, mas nesse caso as atividades 

serão realizadas no leito com o acompanhamento do docente. 

Ainda, as crianças e adolescentes, mesmo em situação de isolamento, 

podem ser atendidos pelos professores. Este atendimento é realizado na infecto 

pediatria. Nesses casos há necessidade de paramentação e desinfecção do 

professor e dos materiais a serem utilizados. O importante é não excluir a criança e 

o adolescente que estão no leito, mesmo que eles não possam se locomover. Deve-

se ir até o seu leito, deixar uma atividade com eles e voltar para a sala de recreação, 

retornando, de vez em quando, para ver se eles precisam de alguma coisa, se quer 

trocar um brinquedo ou o livro.  

Podemos dizer, então, que a Classe Hospitalar dependerá da instituição, 

ou seja, da disponibilidade do hospital em termos de espaço físico, cabendo 

ressaltar, que a classe não deixará de existir por falta de espaço, pois pode ser 

adaptado de acordo com a observação do pedagogo e este fará as adequações 

necessárias para que a criança e o adolescente se sintam bem. Se necessário pode 

acontecer até mesmo no próprio leito, como vemos na Tabela 8. 

Tabela 9 Disposição de todos os materiais/recursos que necessários para trabalhar 
P1. Mais que na escola. Há a possibilidade de levar o note book no leito do aluno e os 
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materiais impressos são ilimitados. 
 
P2. Na grande maioria das vezes, sim, para uma boa aula normal sim. Como é matéria de 
física, química, alguns experimentos são limitados. 
 
P3. Tudo o que pode contribuir com uma aula que atraia a atenção do aluno. 

 
 

Na Tabela 9, vemos que os professores das Classes Hospitalares contam 

com uma diversidade de materiais, favorecendo, assim o envolvimento do 

paciente/aluno.  

É sabido que a estruturação física do ambiente escolar no hospital, deve 

obedecer a três pontos que são de fundamentais: ser atrativa, ter aparência de uma 

sala de aula e obedecer às normas da Comissão de Infecção Hospitalar. As salas 

devem estar organizadas com mesas, cadeiras, quadro branco, estantes, televisor, 

vídeo, computadores, som, jogos, colchonetes, suporte para soro, telefone, 

brinquedos, livros de literatura, livros didáticos, mapas, material didático, materiais 

de sucata, entre outros. 

Como já mencionamos anteriormente muitas crianças e adolescentes 

realizam atividades escolares mediadas pelo professor no próprio leito, em virtude 

das limitações impostas pela enfermidade que possuem. Nestes casos, embora 

esses pacientes/alunos não possam utilizar os recursos didáticos disponibilizados na 

classe existente no hospital o professor busca realizar atividades que contemplem a 

leitura de histórias para o desenvolvimento de determinadas habilidades tais como a 

imaginação, a criatividade e a linguagem oral, no caso da criança.  

Desta forma, além das questões espaciais e de recursos a serem 

utilizados, seja no leito ou na Classe hospitalar, deve se levar em consideração o 

tempo de duração e a frequência das aulas como veremos na Tabela 10. 

 

Tabela 10 Tempo de duração e a frequência das aulas  
P1. Depende do aluno, da condição que ele está, geralmente de 30 a 50 minutos, como na 
escola. Elas acontecem quando os alunos estão em condição e todas as tardes. O 
atendimento é feito individualmente. 
 
P2. Depende da condição do aluno, mas não passa de uma hora. O trabalho é individual. É 
difícil que haja conteúdos que coincidem entre os alunos.   
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P3. Depende, 40-50 minutos. No período da tarde, todos os dias. Ele tem em média 3 aulas 
por dia. 

 
Vemos que os professores salientam a condição do paciente/aluno, 

assim, entendemos que o tempo das atividades deve ser delimitado se tornando 

essencial a um planejamento cuja intenção seja a construção do conhecimento. A 

mobilização do aluno para a realização da tarefa depende do desafio que lhe é 

proposto.  

Atividades longas demais dispersam a concentração dos alunos e 

acabam por desgastar a própria atividade. Cabe aqui esclarecer o tempo (expresso 

em sua dimensão quantitativa) não garante a qualidade e/ou efetividade na 

realização de uma tarefa, com estratégias e planejamento, organizados, assim as 

sequências de aprendizagem precisam ser planejadas criteriosamente de modo a 

garantir que a “aula” seja percebida pelo paciente/aluno como um todo e não como 

um conjunto de atividades isoladas. 

A rotatividade dos alunos/pacientes é outro ponto que merece destaque 

na Classe hospitalar, pois cada criança e adolescente possuem um tempo de 

internamento diferenciado, o que acentua a preocupação de se obter o objetivo 

almejado em um curto espaço de tempo. Além disso, trata-se de uma classe 

multisseriada onde as demandas pedagógicas também são bastante distintas, como 

se evidencia na fala do professor P3. 

Enfatizamos, então, que embora essas crianças e adolescentes fiquem 

por um curto período nesse espaço do hospital, isso não significa que alternativas 

educacionais não possam ser implementadas nesse local. Alternativas estas que 

visem, principalmente, à prevenção de possíveis alterações no processo de 

desenvolvimento infantil, assim como a promoção desse processo. Com isso, as 

crianças e adolescentes e/ou acompanhantes irão diminuir o tempo ocioso que pode 

gerar angústia e pensamentos negativos relacionados à hospitalização, podendo, 

até mesmo, prolongar o período de permanência da criança e do adolescente no 

hospital (BATISTA, 2007). 

As questões até aqui discutidas, nos fizeram conhecer um pouco mais do 

funcionamento das Classes Hospitalares, bem como analisar o trabalho realizado 
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pelo professor junto a este paciente/aluno. Ainda, pensar a atuação do pedagogo 

neste espaço, 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 

infantil, mais rápido e menos sofrido será o pronto restabelecimento da criança e 

adolescente hospitalizado. 

Então, entendemos também, que o professor deve estar no hospital para 

operar os processos afetivos de construção da aprendizagem cognitiva e permitir 

aquisições escolares às crianças. Assim, discutiremos no próximo item como se 

efetiva o trabalho de socialização dos alunos/pacientes ou não. 

 
 
3.3. A Socialização no desenvolvimento do sujeito e sua importância para a Classe 

Hospitalar 

 

 

Mesmo enferma e pertencendo a classe hospitalar, a criança precisa 

desenvolver suas capacidades de modo que possa interagir e se relacionar com os 

outros para a construção da sua identidade, ela deve compreender a importância da 

vida em sociedade que a acompanhará durante toda sua vida. 

Tudo o que ocorrerá durante a vida da criança e do adolescente, depende 

muito de como foi sua socialização durante a infância, pois é o período onde o 

indivíduo começa a criar e definir seus princípios e conceitos, sendo assim, vemos a 

grande importância que a escola tem ao promover essa interação, já que é o 

primeiro espaço após a convivência em família que a criança estará. 

Durante este período escolar, no qual a criança começa a ter contato com 

o novo, é transmitido a ela aquilo que o grupo social foi adquirindo ao longo de sua 

história, para que haja uma continuidade por parte desse grupo, passando suas 

crenças e costumes de geração em geração. Portanto, é essencial que a criança 

tenha contato com esse meio para que possa estar inserida neste ambiente 

conhecendo e aprendendo o que é ou não correto para a sociedade em que vive. 
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Para Piaget (1994), as crianças nas suas relações com os iguais, 

descobrem que é necessária a reciprocidade, para agir conforme as regras, levando 

em conta que as regras são efetivas, se as pessoas concordarem em aceitá-las. 

Frente a isto, nos indagamos se é possível na Escola Hospital esta 

socialização acontecer e de que forma poderia ocorrer. 

Tabela 11 Tipo de socialização realizada com os alunos   
P1. Se acontece, é a parte, não faz parte do trabalho das professoras 
 
P2. Não há, pois são de escolas diferentes, estão em situações diferentes. Há apenas com 
o professor. 
 
P3. Com o professor, pois há um vinculo com eles, muitas vezes eles têm a necessidade de 
falar. O professor com o aluno. 
 
 

A Tabela 11 e a 12 nos evidencia que não há um consenso por parte dos 

professores no que seria a promoção da socialização entre o paciente/aluno, ficando 

evidenciado na fala do professor P1 que este processo não caberia ao trabalho do 

professor da Classe Hospitalar, eximindo, assim, ao nosso ver, o processo de 

socialização que acontece entre professor/paciente/aluno. 

Tabela 12 O trabalho de socialização  
P1. Não há trabalho de socialização. 
 
P2. Não é feito. 
 
P3. Professores mais alunos, e as vezes os próprios familiares. 

 

Assim, entendemos e elucidamos que a Classe Hospitalar busca 

recuperar a socialização da criança por um processo de inclusão, dando 

continuidade a sua aprendizagem. A inclusão social será o resultado do processo 

educativo e reeducativo. A escola é um fator externo à patologia, logo, é um vínculo 

que a criança mantém com seu mundo exterior. Se a escola deve ser promotora da 

saúde, o hospital pode ser mantenedor da escolarização. E escolarização indica 

criação de hábitos, respeito à rotina; fatores que estimulam a auto-estima e o 

desenvolvimento da criança e do adolescente. 
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Por outro lado, na Tabela 13, se evidencia que há um consenso entre os 

professores da importância do processo de socialização na promoção do 

desenvolvimento e até mesmo na recuperação do aluno enfermo. 

Tabela 13 Há contribuição da socialização com o desenvolvimento e até mesmo 
com a recuperação do aluno enfermo 
P1. A interação com o próprio professor faz com que haja uma mudança de foco, ele anima 
ao pensar que vai voltar para uma vida normal. 
 
P2. Totalmente, esse contato com o professor faz com que ele fique mais animado. 
 
P3. Acredito, pois você não está tratando apenas a área da saúde, mas está ligando ele ao 
mundo externo. 

 
 

Desta forma, ao nosso ver, mais que objetivar o suporte pedagógico, o 

atendimento na Classe Hospitalar visa recuperar a socialização, o vínculo com o 

mundo exterior, a autoestima, a aceitação dos tratamentos médicos e a reinserção 

na escola de origem, colaborando na retomada do desenvolvimento evolutivo. 

Sendo assim, os professores devem andar junto com os agentes da 

saúde, interligando os serviços, de forma que colabore com a evolução e o 

desenvolvimento do aluno enfermo, em um processo de construção participativa que 

requer respeito e valorização do ser humano que cuida buscando sempre se colocar 

no lugar do enfermo para que um trabalho mais eficiente seja realizado, sem falar da 

responsabilidade por parte da escola de origem e dos responsáveis pela criança, 

que devem sempre estar atentos e colaborando com a continuidade do trabalho 

feito. 

Nesse sentido, a formação do professor para a atuação neste espaço é 

de suma importância, pois o pedagogo será o mediador para restaurar os laços da 

criança internada com o cotidiano escolar, intervindo para que estes tenham uma 

melhor interação social, valorizando as suas aptidões, respeitando os limites clínicos 

de cada um. 

 

 
3.4. Formação necessária ao professor das Classes Hospitalares 
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É sabido que os professor que atua nas Classes Hospitalares, na maior 

parte das vezes, são selecionados, do quadro de professores em serviço nas 

escolas das prefeituras ou nas escolas dos estados, candidatos que tenham 

interesse em trabalhar com crianças e adolescentes hospitalizados e que reúnam 

alguns pré-requisitos básicos: em geral, especialização em educação especial e\ou 

experiência de docência no ensino fundamental.  

Vemos, na Tabela 14, que os professores não apresentam dificuldades 

em trabalhar com os conteúdos de sua formação específica, evidenciando que o 

desafio se dá com relação as demais disciplinas que têm que atuar. 

 
Tabela 14 Acesso aos conteúdos necessários na formação dos professores para 
trabalhar hoje 
P1. De português sim, pois é formada em letras, mas as demais matérias que ministra (ed. 
Física, artes e inglês) é um desafio e que muitas vezes outros professores ajudam com as 
dificuldades. 
 
P2. Sim, pois atua nas áreas de física, química, ciências e matemática. 
 
P3. Na formação houve mais parte teórica, a especialização que contribuiu mais. 

 
 

Na Tabela 15, os professores falam das dificuldades encontradas no 

exercício nas Classes Hospitalares e para cada um deles a dificuldade se apresenta 

de forma diferente. 

 

Tabela 15 Dificuldade encontrada no trabalho 
P1. Ver a dificuldade dos alunos e não se alterar. Ver a realidade dos alunos com suas 
patologias e passar tranquilidade para eles. 
 
P2. A defasagem que o aluno apresenta quando chega no hospital. 
 
P3. Lidar com a perda, como lidar com a questão da morte já que se cria um vínculo 
emocional. 

  

Em verdade, observamos que a falta de um treinamento mais consistente 

que prepare esses professores para o ingresso na realidade hospitalar – 

esclarecendo suas rotinas, dinâmicas de funcionamento e especificidades dos 

quadros de adoecimento das crianças e dos adolescentes – é um fator que concorre 

negativamente para a permanência ou desempenho satisfatório desses professores.  
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Também, a estruturação das classes hospitalares existentes até o 

momento não tem permitido a manutenção de um banco de reserva de professores, 

tendo em vista que a adaptação dos mesmos à nova realidade de trabalho resulta 

em algumas desistências e, por conseguinte substituições.  

Não obstante o planejamento e a coordenação das atividades dos 

professores lotados nas classes hospitalares sejam, porventura, supervisionados 

pelas respectivas secretarias de ensino, nem sempre se alcança a regularidade e a 

sistematicidade requeridas para o acompanhamento contínuo dos professores já em 

atividade nos hospitais. 

Além disso, essa estrutura de capacitação contínua em serviço é, em 

geral, a mesma que se empenha na seleção recorrente de novos professores, os 

quais, por sua vez, gerarão mais demandas de treinamento e acompanhamento. 

Some-se a isso o fato dos coordenadores pedagógicos com formação 

exclusivamente na área da educação, ainda que muitas vezes da educação 

especial, dificilmente conseguirem agregar o caráter multidisciplinar dos 

conhecimentos requeridos para o bom desempenho de um professor que atuará em 

um contexto de ensino e aprendizagem escolar tão heterodoxo como o de um 

hospital. 

 
Desta forma, o grande desafio da formação do pedagogo para o trabalho 

no contexto hospitalar diz respeito às mais diversas situações, sujeitos e condições 

que o mesmo encontrará neste ambiente, considerando a diversidade cultural, 

social, étnica, religiosa, sexual e de saúde com a qual terá que lidar. Conforme 

mencionam Amaral e Silva (2006) é imprescindível que o professor hospitalar 

possua conhecimentos e habilidades específicas sobre as limitações físicas, 

cognitivas e psicológicas, decorrentes do estado clínico dos pacientes/alunos, assim 

como sobre a rotina do hospital, determinados tipos de patologias, métodos de 

segurança e higiene e capacidade de estabelecer bom relacionamento com a equipe 

multidisciplinar, construir laços de confiança com os estudantes/pacientes e seus 

familiares/acompanhantes. 

Também salientamos para outro fato levantado pelo professor P3, que é a 

morte da criança ou do adolescente, pois muitos não resistem a enfermidade e cada 
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vez que há uma morte de seus alunos, o professor se sente muito triste, sendo muito 

difícil para os mesmo lidar com estas situações. 

Nessa perspectiva, o professor necessita ter uma formação que lhe dê 

condições de dar respostas efetivas a todas estas demandas, uma vez que é 

solicitado a ir além do âmbito educativo; o professor acaba funcionando como 

agente de transformação social, assumindo-se enquanto transformador social, vistos 

como um agente conscientizador e, como tal, formador de cidadãos, no tocante à 

sua consciência crítica, frente à fragilidade das crianças e adolescentes 

hospitalizados que muitas vezes se encontram impossibilitados de exercer e exigir 

os seus direitos. 

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. 

 
 
Tabela 16 Melhorias que poderia tornar o trabalho do professor mais eficiente 
P1. Mais capacitação. 
 
P2. O retorno das escolas de origem dos alunos, o feedback. 
 
P3. Ter maior número de computadores. 

 
 

Com relação as melhoria para tornar o trabalho do professor mais 

eficiente, também vemos que cada qual pensa de forma diferente. Esta diferença na 

forma de pensar pode ser, ao nosso ver das especificidades de cada um com 

relação ao seu olhar e entendimento deste espaço. 

Para finalizar as discussões, entendemos que segundo Batista (2007) o 

trabalho do professor hospitalar é muito importante, pois atende as necessidades 
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psicológicas e sociais e pedagógicas das crianças e adolescentes. Ele precisa ter 

sensibilidade, compreensão, força de vontade, criatividade persistência e muita 

paciência se quiserem atingir seus objetivos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43 

 

 

 

Considerações Finais 
 

 

A oportunidade de desenvolver este trabalho de conclusão de curso, 

desde os conteúdos vistos em sala de aula, ao diagnóstico feito para a 

fundamentação teórica e a pesquisa de campo realizada, teve grande importância 

ao proporcionar maiores conhecimentos e consideráveis valores para formação 

acadêmica.  

Foi por meio deste, que foi possível identificar que a socialização pode ser 

interpretada e utilizada de várias maneiras pelas pessoas e que infelizmente ela não 

caminha junto ao trabalho pedagógico, de maneira a contribuir com o 

desenvolvimento do paciente/aluno, da forma que lhe seria proporcionado durante 

seu período escolar devido à situação de hospitalização que se encontra. 

O ideal seria que uma reorganização fosse feita, visando contribuir não 

apenas com a saúde ou a parte lúdica do paciente/aluno, mas a de colaborar e 

promover seu crescimento mental, para que ele possa conhecer, principalmente, 

seus direitos e deveres diante de uma sociedade, o que será fundamental durante 

toda a sua vida. 

A busca pela expansão e melhoria da educação para a classe hospitalar 

deveria ser um foco, para que os conhecimentos e experiências adquiridos pelas 

crianças e adolescentes não sejam transmitidas de um jeito fragmentado, pois são 

fundamentais devido à formação de conceitos e identidade, sem esquecer de que é 

direito do aluno enfermo independente das condições em que se encontra. 

Neste mundo em que vivemos, no qual existem constantes evoluções, é 

fundamental que qualquer sujeito tenha a oportunidade de ter diversas experiências, 

sendo assim, é essencial, principalmente, para os alunos pertencentes á essa classe 

hospitalar, que a educação sempre esteja presente e que tanto os pedagogos, como 

os professores estejam preparados para orientar e transmitir os conhecimentos 

necessários de forma segura, para que possam se desenvolver plenamente diante 

de uma sociedade tão exigente. 
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A prática docente do professor da Classe Hospitalar é fortemente 

marcada pelas relações-afetivas, relações esta positivas, pois servem de reforço 

para que a criança não desista da luta pela saúde. O professor é o estimulador que 

por meio dos trabalhos escolares, reinventa formas de desafio para que o 

paciente/aluno sinta vontade de vencer a doença e planejar projetos para vida após 

a hospitalização. 

Consideramos, então, a necessidade de se recuperar a socialização da 

criança e do adolescente enfermo, por meio de um processo de    inclusão no grupo 

constituído no hospital,  valorizando suas habilidades  competências e possibilidades 

frente ao seu estado físico e mental sem perder de  vista a inclusão na escola, 

considerando a importância da manutenção do vínculo com o mundo exterior. 
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ANEXOS 

ANEXO A Roteiro de Entrevista 

 

1.Como é trabalhar com crianças e adolescentes hospitalizados? Existe interesse 
deles em participar das aulas? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

2.Como é a sua relação com a família do hospitalizado? Há interesse por parte 
deles? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

3.Como é a sua relação com a equipe médica? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

4.Você sempre se informa da patologia do seu aluno? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

5.Como é a sua relação com a escola do aluno enfermo? Como acontece o trabalho 
entre vocês? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

6.Como e por quem o plano de aula é desenvolvido? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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7.Como você planeja as atividades? Como elas são? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

8.Em que espaço do hospital esse trabalho é realizado? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

9.Você dispõe de todos os materiais/recursos que necessita para trabalhar? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

10.Qual é o tempo de duração das aulas? Quando elas acontecem? Há separação 
por turmas? Como? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

11.Existe algum tipo de socialização com os alunos? Quem promove? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

12.Como e por quem é feito esse trabalho de socialização? Quem participa? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

13.Você acredita que a socialização contribui com o desenvolvimento e até mesmo 
com a recuperação do aluno enfermo? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 

14.Na sua formação, você teve acesso aos conteúdos que precisa para trabalhar 
hoje? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

15.Qual a maior dificuldade no seu trabalho? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

16.O que poderia tornar seu trabalho mais eficiente? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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ANEXO B Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

Prezada Pedagoga, 

 

 

Solicito autorização para que a aluna MARIANA BRAGA PICARO, 

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: um espaço social 

para a criança e o adolescente enfermo”, sob orientação da profa Dra Cleide Vitor 

Mussini Batista tem por objetivo obter informações relativas ao contexto das classes 

hospitalares como um espaço social para a criança e o adolescente enfermo. 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 nas classes hospitalares. 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: ________________ 
 


