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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa tem o objetivo de correlacionar as práticas de atendimento educacional para 

crianças/adolescentes hospitalizados com as práticas científicas da Pedagogia, enquanto área 

de conhecimento. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica e documental. Foi 

realizada também uma pesquisa de campo, na forma de estudo de caso, no Hospital do Câncer 

de Londrina, por haver uma Classe Hospitalar implementada, por meio do convênio com o 

SAREH – Serviço de Atendimento à Rede de Escolarização Hospitalar, projeto do Governo 

do Esado do Paraná, Secretaria de Estado da Educação e Superintendência da Educação. A 

Classe Hospitalar, também entendida por alguns pesquisadores como Pedagogia Hospitalar, é 

definida como acompanhamento dos processos de desenvolvimento e de aprendizagem de 

crianças e do adolescentes hospitalizados. O estudo de caso teve como objetivo identificar as 

práticas educacionais e quais são os procedimentos legais para obter tal atendimento, para 

identificar as práticas educacionais precisamos responder o problema da pesquisa que é: as 

atividades de atendimento pedagógico educacional são de fato relacionadas ao objeto da 

ciência pedagógica? Os dados permitiram concluir que, apesar de ser um estudo recente, 

existe uma correlação entre as práticas desenvolvidas no atendimento educacional com a área 

de conhecimento da pedagogia. Bem como, permitiram concluir a discordância entre a teoria 

e a prática. 

 

Palavras-chave: Atendimento educacional. Criança/adolescente hospitalizado. Classe 

Hospitalar. SAREH. 
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ABSTRACT 

 

 

This research aims to correlate the practices of educational services to children / adolescents 

hospitalized with scientific practices of Pedagogy as knowledge area. The methodology used 

was the bibliographical and documentary research. It was also carried out field research in the 

form of case study at the Hospital of Londrina cancer, because there is a Hospital Classroom 

implemented through agreement with Sareh - Service to Schooling Hospital Network, Parana 

Esado Government project , Secretary of State for Education and Superintendent of 

Education. The Hospital Class also seen by some researchers as Hospital Pedagogy is defined 

as monitoring of development processes and the learning child / adolescent hospitalized. The 

case study aimed to identify the educational practices and what are the legal procedures for 

such services, to identify the educational practices need to answer the research problem that is 

the educational pedagogical care activities are in fact related to the object of pedagogical 

science ? The data showed that although a recent study, there is a correlation between the 

practices developed in educational services with the pedagogy knowledge area. Also allowed 

to conclude the disagreement between theory and practice. 

 

Key words: Educational service. Child/adolescent hospitalized. Hospital class. SAREH. 
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INTRODUÇÃO  

 

O hospital é um ambiente que ocasiona diversas sensações e sentimentos, da 

doença para saúde, da dor para o alívio, da tristeza para a alegria. Nesses ambientes, cada vez 

mais encontram crianças hospitalizadas que, além de não poderem por um tempo 

indeterminado brincar com os amigos na rua, não vão mais para a escola e perdem o vínculo 

com os colegas de classe e com a transmissão e assimilação dos conhecimentos elaborados 

cientificamente. 

A hospitalização gera angústias, dores, separações e restrições. O stresse da 

internação é temido no processo de tratamento, uma vez que pode causar 

queda de imunidade. A ansiedade, o ambiente desconhecido com odores, 

sons, cores, sabores e toques totalmente estranhos, aliados ao medo e 

tristeza, contribuem para piorar a situação do enfermo, gerando agravamento 

da doença. (BATISTA, 2003, p.26) 

 
O atendimento pedagógico educacional surgiu para assegurar a continuidade 

da escolarização de crianças e adolescentes hospitalizados. Esse tema, além de ser algo 

recente, despertou-me o interesse em pesquisar por uma justificativa pessoal, pois quando 

minha sobrinha, em idade escolar e com problemas de saúde, teve dificuldades em continuar 

seus estudos, até a descoberta da existência da Classe Hospitalar e o atendimento domiciliar 

para o escolar em tratamento de saúde. 

O desenvolvimento deste trabalho, portanto, poderá contribuir para a minha 

formação como pedagoga, bem como poder pesquisar mais sobre o tema, contribuir para 

quando tiver um aluno em tratamento de saúde, poder facilitar seu desenvolvimento e 

aprendizagem. Acampora define que um dos “trabalhos do professor num ambiente hospitalar 

é de se colocar para a criança e o adolescente como um mediador entre ela e o ambiente, com 

suas tecnologias, para ajudá-la a superar seus medos, anseios, angústias, necessidades e 

limitações” (2015, p. 27). 

Ao ser analisada a história sobre o tema, verificou-se que teve diversas 

nomenclaturas, dentre elas Pedagogia Hospitalar, Classe Hospitalar e atendimento pedagógico 

educacional para crianças em tratamento de saúde. As duas últimas nomenclaturas são as 

utilizadas pelos documentos legais. Para o MEC (Ministério da Educação e da Cultura), 

“Classe Hospitalar é o acompanhamento dos processos de desenvolvimento e de 

aprendizagem da criança/adolescente hospitalizado” (FONSECA, 2011, p. 16). 

A definição do MEC para a Classe Hospitalar, isto é, o acompanhamento 

dos processos de desenvolvimento e aprendizagem, originou a problematização desta 



11 

 

pesquisa. As atividades de atendimento pedagógico educacional são, de fato, relacionadas ao 

objeto da ciência pedagógica? No entanto, qual seria o objeto da ciência pedagógica? E para 

responder tais problematizações, é preciso definir alguns objetivos específicos que ajudam a 

compreender as problematizações e a respondê-las. Os objetivos específicos são: compreender 

o que é Educação e as vertentes educacionais formal e não formal; compreender o que é 

Pedagogia; entender o objeto da ciência pedagógica; compreender os conceitos de Pedagogia 

Hospitalar e Classe Hospitalar; identificar a Pedagogia Hospitalar no mundo, no Brasil e no 

Paraná; coletar dados no Hospital do Câncer de Londrina e analisá-los; contextualizar o 

Hospital do Câncer de Londrina e o município de Londrina e descrever a observação realizada 

no Hospital do Câncer de Londrina. 

Saviani (2007) define a Pedagogia como teoria da Educação, ou seja, busca-

se solucionar o problema da relação educador e educando por meio do processo de ensino-

aprendizagem. O papel da Pedagogia, como ciência, é de oferecer modelos formais sobre o 

problema da formação do indivíduo em relação ao processo de transmissão/assimilação de 

saber. 

Ao voltar-se para a criança hospitalizada, pode-se considerar que esse 

atendimento educacional é direito dela e dever do Estado, da família e da sociedade. O 

documento que respalda tal direito foi criado em 1995, por meio de uma resolução, o Estatuto 

da Criança e do Adolescente Hospitalizado, que afirma que a criança e o adolescente 

hospitalizado tem o “direito de desfrutar de alguma forma de recreação, programa de 

educação para a saúde, acompanhamento do currículo escolar durante sua permanência 

hospitalar” (ECAH, nº 41, item 9). 

Ao comentar sobre o do dever do Estado, respalda-se na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (LDBEN, 9394/96) e na Constituição Federal (1988) que decreta: 

 

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 (BRASIL, 1996, artigo 2º). 

 

A partir da análise desses documentos e da problematização, percebeu-se a 

necessidade de pesquisar o atendimento pedagógico educacional no município de Londrina. 

Esse atendimento é realizado em Classes Hospitalares que, em Londrina, é realizado em dois 

hospitais por meio de um projeto do Estado do Paraná com a Secretaria do Estado de 

Educação e a Superintendência de Educação, denominado SAREH – Serviço de Atendimento 
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à Rede de Escolarização Hospitalar. Para o presente estudo foi realizada a pesquisa no 

Hospital do Câncer de Londrina, situado na região Sul do município de Londrina. Esse 

Hospital é referência para as cidades em torno do município de Londrina. Participaram dessa 

pesquisa uma pedagoga e três professores. Esses professores têm idade entre 40 e 55 anos. 

Todos têm escolaridade superior com especialização na área da Educação Especial. São 

professores da rede Estadual de Educação do Paraná concursados internamente para lecionar 

no Hospital.  

O presente estudo tem como objetivo principal correlacionar as práticas 

realizadas no atendimento educacional com as práticas científicas da Pedagogia como área do 

conhecimento. Para isso, a metodologia utilizada foi pesquisa bibliográfica e documental para 

elencar os conceitos e a pesquisa de campo, na forma de entrevista e observação da rotina dos 

professores da Classe Hospitalar, transcritos na forma de estudo de caso para elencar as 

práticas do atendimento pedagógico educacional. 

A pesquisa de campo foi embasada na pesquisa-ação de Thiollent (1986), 

tendo em vista ser um tipo de pesquisa social com base empírica que instrumentaliza um 

trabalho ou uma investigação com grupos, instituições, coletividades de pequeno e médio 

porte. Nesse sentido, pretende-se esclarecer os problemas da situação observada, bem como 

aumentar o conhecimento dos pesquisadores e conhecimento – ou nível de consciência – dos 

grupos considerados.  

Para a realização da pesquisa, foi utilizado um instrumento de entrevista 

semiestruturado, pois foi confeccionado um roteiro com perguntas principais que, no decorrer 

da pesquisa, poderiam ser complementadas com informações secundárias que os entrevistados 

diriam. Conforme Manzini salienta: 

 

que é possível um planejamento da coleta de informações por meio da 

elaboração de um roteiro com perguntas que atinjam os objetivos 

pretendidos. O roteiro serviria, então, além de coletar as informações 

básicas, como um meio para o pesquisador se organizar para o processo de 

interação com o informante (2004, p.3). 

 

Dessa forma, o presente estudo poderá contribuir academicamente para uma 

possível discussão curricular na formação do pedagogo, pois o currículo atual da 

Universidade Estadual de Londrina abrange apenas teoricamente, não havendo uma 

especificidade ou uma prática com a abordagem da Pedagogia Hospitalar. 

Este trabalho está organizado da seguinte maneira: no primeiro capítulo tem 

o objetivo de apresentar o conceito de Pedagogia Hospitalar, para isso são abordados os 
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conceitos de Educação e as diferenças da Educação formal e não formal; o conceito de 

Pedagogia e seu objeto de estudo e os conceitos de Pedagogia Hospitalar e Classe Hospitalar. 

O segundo capítulo tem o objetivo de apresentar o surgimento da Pedagogia no Brasil e no 

Paraná, trazendo um breve histórico no mundo, é abordada também a Classe Hospitalar no 

Paraná e o projeto SAREH. O terceiro capítulo tem o objetivo de apresentar o resultado da 

pesquisa que aponta o estudo de caso realizado no Hospital do Câncer de Londrina, para isso 

aborda-se sobre o município de Londrina, a história do Hospital do Câncer de Londrina e o 

atendimento pedagógico educacional. Por último, o quarto capítulo tem o objetivo de 

apresentar as considerações finais deste trabalho. 



14 

 

1 PEDAGOGIA HOSPITALAR 

 

Sabe-se que quando a criança fica doente e necessita de um atendimento 

realizado no hospital e isso faz com que ela se ausente da escola, a Pedagogia Hospitalar 

surge para suprir essa necessidade e, com isso, faz com que o atendimento educacional seja 

realizado fora da escola. Mas como podemos “ter aula” fora da escola? Como esse 

atendimento suprirá as necessidades da criança hospitalizada em relação aos conteúdos 

ministrados em sala de aula? Para poder responder essas perguntas, serão definidas a 

educação e como ela é abordada no Brasil, pois sabe-se que no Brasil a Educação tem várias 

vertentes, porém neste estudo serão abordadas duas, sendo elas: a primeira, a Educação 

formal, aquela realizada no espaço da escola; a segunda, a Educação não formal, realizada 

fora do espaço escolar, isto é, realizada no mundo com objetivos por vezes diferentes da 

formal, que serão melhor explicadas posteriormente. 

 

1.1 CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO 

 

Desde cedo aprende-se em casa, com os pais, como escovar os dentes, como 

se comportar em um almoço de família, o que se deve ou não fazer durante uma missa, como 

ser um bom vizinho. Nesse sentido, é possível afirmar que a educação se dá em todo e 

qualquer lugar, pois pode-se ter nas ruas, nas igrejas, nas escolas, nas casas e até mesmos nos 

hospitais. Em algum determinado momento da vida, todos deparam-se com essa educação. 

Então, o que é Educação? 

De acordo com Brandão (2007, p. 10) a Educação é “uma fração do modo 

de vida dos grupos sociais que a criam e recriam, entre tantas invenções de sua cultura, em 

sua sociedade”. Pode-se dizer que a Educação é diferente nas mais diferentes sociedades, ou 

ainda, nos mais diferentes grupos familiares. Cada família ou sociedade tem suas crenças e 

tradições e, com isso, educa-se seus descendentes. 

Contudo, há diversas formas e modelos de Educação, a escola não é o único 

lugar onde ela acontece e, por isso, pode-se dividi-la em Educação Formal e Educação Não 

formal. De acordo com Gohn (2006), a Educação Formal é aquela desenvolvida nas escolas, 

com conteúdo previamente demarcado, onde seus educadores são os professores, seu espaço 

físico são instituições regulamentadas por lei, certificadoras, organizadas segundo diretrizes 

nacionais, educa-se em ambientes normatizados, com regras e padrões comportamentais 
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definidos previamente, tem por finalidade o processo de ensino-aprendizagem de conteúdos 

historicamente sistematizados, para formar o indivíduo como um cidadão ativo. 

A Educação Não Formal é aquela que se aprende “no mundo da vida”, via 

os processos de compartilhamento de experiências, principalmente em espaços e ações 

coletivos. O educador é sempre o “outro”, aquele com quem interage, seus espaços educativos 

localizam-se em territórios que acompanham as trajetórias de vida dos grupos e indivíduos, 

fora das escolas, em locais onde há processos interativos intencionais, a educação ocorre em 

ambientes e situações interativos construídos coletivamente. Há uma intencionalidade na 

ação, no ato de participar, de aprender e de transmitir saberes e tem por finalidade abrir 

janelas de conhecimento sobre o mundo que circunda os indivíduos e suas relações sociais e 

capacita os indivíduos a se tornarem cidadãos do mundo, no mundo. 

De acordo com Gadotti (2005), toda educação é, de alguma maneira, formal 

na sua intencionalidade, porém o seu cenário pode ser diferente. Quando o espaço é a escola, 

a educação traz consigo a formalidade e a sequencialidade. Porém, quando o espaço é a 

cidade, e podemos entender como qualquer espaço, como abrigo ou até mesmo hospital, ela (a 

educação) sai da formalidade e traz uma descontinuidade, e seu tempo é flexível. 

Afonso (1989 apud FERNANDES, 2006, p.17) distingue a educação formal 

da educação não formal. A educação formal é um tipo de educação organizada com uma 

determinada sequência e proporcionada pelas escolas. Já a educação não formal não há 

fixação de tempos e locais e há uma flexibilidade na adaptação dos conteúdos de 

aprendizagem a cada grupo concreto. 

No entanto, como saber qual vertente da educação a Pedagogia Hospitalar se 

encaixa? Pois, podem concluir que a educação não formal é aquela que há flexibilidade na 

adaptação dos conteúdos de aprendizagem e, se forem pensar no público alvo da Pedagogia 

Hospitalar, essa adaptação é importante para a assimilação dos conhecimentos científicos, 

porém quando se pensa nos conhecimentos científicos a serem transmitidos e assimilados pela 

criança, depara-se com a educação Formal, pois tem uma organização curricular. 

Como já se sabe, o objeto de estudo da pedagogia é a assimilação e 

transmissão do saber. Antes de discorrer sobre a pedagogia hospitalar, será conceituada a 

pedagogia e compreender o objeto de estudo para, posteriormente, compreender o 

atendimento pedagógico educacional. 
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1.2 CONCEPÇÃO DE PEDAGOGIA 

 

O senso comum define a Pedagogia como o “ensinar”, principalmente com 

as crianças. Porém, ao estudar a palavra pedagogia, verifica-se que tem origem na Grécia 

Antiga, na qual “a junção dos radicais ‘paidós’ (criança) e ‘agogé’ (condução) entendem a 

Pedagogia como a “condução ou cuidado da criança” (SAVIANI, 2007, p. 100). 

Libâneo (2001, p. 11) afirma que a Pedagogia é um “campo de estudos com 

identidade e problemáticas próprias”. Nesse sentido, o campo compreende os elementos da 

ação educativa e sua contextualização, tais como os agentes de formação, o aluno no seu 

processo de socialização e aprendizagem, o saber como objeto de transmissão/assimilação. A 

ação educativa tem a formação humana como norte, ou seja, a prática social busca realizar nos 

sujeitos as características de humanização plena: 

 

A Pedagogia, mediante conhecimentos científicos, filosóficos e 

técnico-profissional, investiga a realidade educacional em 

transformação, para explicitar os objetivos e processos de intervenção 

metodológica e organizativa referentes à transmissão/assimilação de 

saberes e modos de ação. Ela visa o entendimento, global e 

intencionalmente dirigidos, dos problemas educativos e, para isso, 

recorre aos aportes teóricos providos pelas demais ciências da 

educação (LIBÂNEO, 2001, p. 10). 

 

O autor afirma ainda que a Pedagogia não é a única área científica que tem a 

Educação como objeto de estudo, no entanto é a única que pode postular o educativo, 

propriamente dito, e ser ciência integradora dos aportes das demais áreas. 

De acordo com Saviani (2007, p. 102), a “Pedagogia, como teoria da 

Educação, busca solucionar o problema da relação educador e educando, por meio do 

processo de ensino-aprendizagem”. Isto é, o papel da Pedagogia, como ciência, é de oferecer 

modelos formais sobre o problema da formação do indivíduo em relação ao processo de 

transmissão/assimilação de saber. 

 

A Pedagogia é a ciência autônoma porque tem uma linguagem 

própria, tendo consciência de usá-las segundo um método próprio e 

segundo os próprios fins e, por meio dela, gera um corpo de 

conhecimento, uma serie de experimentações e de técnicas sem o que 

lhe seria impossível qualquer construção de modelos educativos 

(GENOVESI apud SAVIANI, 2007, p. 102). 
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Dessa forma, portanto, pode-se considerar que a Pedagogia é a ciência da 

Educação que busca correlacionar o processo de transmissão/assimilação de saber com a 

formação do homem, em sua totalidade, tendo em vista que toda ação educativa é intencional 

e, por isso, política. 

 

1.3 CONCEPÇÃO DE PEDAGOGIA HOSPITALAR 

 

Quando crianças e adolescentes, em idade escolar, estão por algum motivo 

hospitalizadas e não podem frequentar a escola regular, percebe-se a necessidade de um 

atendimento especializado que garanta a continuidade do aprendizado. Essa necessidade fez 

surgir a modalidade Pedagogia Hospitalar que tem como objetivo auxiliar a criança 

hospitalizada na aprendizagem e contribuir com a continuidade escolar, trazendo ao 

hospitalizado o vínculo entre a escola e a sociedade: 

 

Pretende-se, assim, oferecer à criança e ao adolescente 

hospitalizados, ou em longo tratamento hospitalar, a valorização 

de seus direitos à educação e à saúde, como também ao espaço 

que lhe é devido enquanto cidadão. (MATOS; MUGIATTI, 

2014, p. 13). 

 

De acordo com Simancas e Lorente (1990 apud MATOS; MUGIATTI, 

2014), a Pedagogia Hospitalar é um ramo da Pedagogia cujo objeto de estudo é a investigação 

e a dedicação conforme a situação do estudante hospitalizado, a fim de que ele continue 

progredindo na aprendizagem. 

Matos e Mugiatti (2014, p. 47) afirma que “a educação que se processa por 

meio da Pedagogia Hospitalar, não pode ser identificada como uma mera instrução”. Isto é, 

não se pode identificá-la apenas pela transmissão de conhecimento, pois é mais que isso. É 

um suporte psicossocial, pois não isola o escolar da sua condição de doente, mas o mantém 

integrado em suas atividades da escola e da família, apoiando pedagogicamente esta condição. 

Ao analisar a Pedagogia Hospitalar como Educação não formal, verifica-se 

que existe uma descontinuidade, porém tem a sua intencionalidade. E o tempo do processo de 

ensino-aprendizagem, por sua vez, depende do tempo da criança/adolescente enfermo. 

No entanto, alguns estudiosos sobre a Pedagogia Hospitalar defendem que 

ela é uma modalidade da Educação Especial, pois os educandos estão em situação temporária 
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(ou não) de necessidades educacionais especiais, ou seja, não estão frequentando a escola, 

uma vez que estão hospitalizados. 

Conforme o Ministério da Educação, na Resolução 02 CNE/MEC/ 

Secretaria de Estado da Educação – Departamento de Educação Especial, datada em 11 de 

setembro de 2001, determina-se a implantação de Hospitalização Escolarizada, com a 

finalidade de atendimento pedagógico aos alunos com necessidades especiais transitórias 

(MATOS; MUGIATTI, 2014). 

Fighera (2008) discorre que a Pedagogia Hospitalar é uma modalidade de 

ensino da Educação Especial. Essa modalidade, por sua vez, visa a ação integrada do 

educador no ambiente hospitalar, na qual possibilita que a doença não seja diagnosticada 

como um fator de descontinuidade ao processo educacional na formação da criança ou 

adolescente. 

Pode-se afirmar que a Pedagogia Hospitalar auxilia no tratamento de 

crianças e adolescentes enfermos, disponibilizando os conteúdos escolares durante o período 

de internação. Auxilia-se no desenvolvimento, aumentando a autoestima e possibilitando, 

assim, ao aluno a continuidade escolar. Entretanto, o MEC (Ministério da Educação) 

reconhece a Pedagogia Hospitalar “como Classe Hospitalar, pois diz respeito ao 

acompanhamento dos processos de desenvolvimento e de aprendizagem da 

criança/adolescente hospitalizado” (FONSECA, 2011, p. 16). 

A nomenclatura utilizada para o atendimento não é mais Pedagogia 

Hospitalar, pois, segundo Fonseca (2003, p. 88) “Pedagogia Hospitalar é o termo bastante 

amplo e, muitas vezes, confuso, porque em alguns textos sobre essa nomenclatura se delimita 

a atuação do pedagogo como que vinculada a série de atividade que não necessariamente 

seriam atribuições dele”. E o MEC a reconhece como Classe Hospitalar, que é o atendimento 

pedagógico educacional no ambiente hospitalar, por isso utiliza-se, atualmente, essas duas 

nomenclaturas: Classe Hospitalar e atendimento pedagógico-educacional no ambiente 

hospitalar. 

Pode-se concluir que a Classe Hospitalar tem como objetivo dar 

continuidade ao processo de desenvolvimento e de aprendizagem de alunos matriculados em 

escolas da Educação Básica, contribuindo para seu retorno e reintegração ao grupo escolar e 

recuperar a socialização da criança e do jovem, por meio de um processo de inclusão no grupo 

constituído no hospital. De acordo com Fonseca (2003, p. 16) o “atendimento pedagógico-

educacional hospitalar é capaz de interceder as interações da criança hospitalizada com o 

mundo fora do hospital, pois estar hospitalizado não é exclusão”. 
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2 A PEDAGOGIA HOSPITALAR NO BRASIL E NO PARANÁ 

 

Finalizado o capítulo abordando a Pedagogia Hospitalar como modalidade 

da Educação formal, compreende-se que há uma organização curricular e que ela está sob a 

tutela do Estado. Melhor dizendo, o Estado define leis e orienta as instituições com 

parâmetros curriculares para o atendimento pedagógico-educacional no ambiente hospitalar. 

A Pedagogia Hospitalar não é um tema abordado só no Brasil e no Paraná, 

ela é um tema mundial. E é sobre o surgimento da Pedagogia Hospitalar no âmbito mundial, 

federal e estadual que este capítulo aborda. 

 

2.1  PEDAGOGIA HOSPITALAR NO BRASIL 

 

A Pedagogia Hospitalar surgiu na França, por volta do ano de 1935 em 

Paris. Henri Sellier, então ministro da Saúde propõe uma Educação Hospitalar para crianças 

inadaptadas. Estendeu-se, posteriormente, para a Alemanha e todo o restante da Europa, em 

seguida esse exemplo foi estendido também por todos Estados Unidos. 

Um dos marcos decisórios para haver Classes Hospitalares foi a Segunda 

Guerra Mundial, por haver inúmeras crianças e adolescentes hospitalizados e que não podiam 

ir as escolas. Ainda na França, foi criado em 1939 o Centro Nacional de Estudos e de 

Formação para a Infância Inadaptadas de Suresnes (C.N.E.F.E.I), para formar professores 

para o trabalho em institutos especiais e em hospitais. Também nesse ano criou-se o Cargo de 

Professor Hospitalar. 

Já no Brasil, há relatos que já havia atendimento à criança hospitalizada no 

período colonial, em 1600, em um hospício de São Paulo. A primeira Classe Hospitalar surgiu 

no Rio de Janeiro, em 1950 no Hospital Jesus, sendo reconhecida pelo MEC (Ministério de 

Educação e Cultura) em 1994. 

Após o surgimento da primeira Classe Hospitalar, houve a necessidade de 

respaldá-la legalmente, pois com a Constituição Federal (1988) decretando que a Educação é 

um direito de todos, as crianças hospitalizadas teriam esse direito. Em 1990, foi elaborada a 

Lei nº 8.069, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no qual afirma que crianças e 

adolescentes tem o direito a uma vida digna. A partir dessa lei, outras foram criadas como a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação (9394/96), em concomitância com a Constituição 

Federal. 
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Ainda em 1994, é elaborada uma política específica para a Classe 

Hospitalar, na qual garante o atendimento pedagógico educacional a crianças e adolescentes 

hospitalizados. O documento alega ainda que “a Classe Hospitalar é um ambiente hospitalar 

que possibilita o atendimento educacional de crianças e jovens internados que necessitam de 

educação especial e que estejam em tratamento hospitalar” (BRASIL apud FONTES, 2005, p. 

21). 

Em 2001, volta a preocupação dos governantes em estabelecer diretrizes 

para a implementação da classe hospitalar com as Diretrizes Nacionais para a Educação 

Especial e com o Documento Classe Hospitalar e Atendimento Domiciliar, elaborado em 

2002, torna-se a base legal mais recente. O documento determina que: 

 

O direito à educação se expressa como direito à aprendizagem e à 

escolarização, traduzido, fundamental e prioritariamente, pelo acesso à 

escola de educação básica, considerada como ensino obrigatório, de 

acordo com a Constituição Federal Brasileira. A educação é direito de 

todos e dever do Estado e da família, devendo ser promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, tendo em vista o pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania 

e sua qualificação para o trabalho segundo a Constituição Federal no 

art. 205 Conforme a lei, o não oferecimento do ensino obrigatório pelo 

Poder público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da 

autoria competente (BRASIL, 2002, p. 9). 

 

Percebe-se uma preocupação apenas nos respaldos legais para a 

implementação, analisando todos os documentos identificados pôde-se verificar que o direito 

da criança e do adolescente em permanecer na escola de educação básica e que, quando essa 

criança encontra-se enferma, hospitalizada ou em repouso domiciliar, tem o direito 

assegurado pelo Estado de continuar os estudos no hospital. No entanto, as instituições de 

ensino superior, ou até mesmo o governo federal, não tem a preocupação na formação do 

profissional para trabalhar com essas crianças e adolescentes hospitalizados. 

Fonseca realizou uma pesquisa sobre a oferta da Classe Hospitalar no Brasil 

e concluiu que estão distribuídas em 11 unidades federais, sendo que apenas 10 contam com 

unidades físicas próprias para o seu atendimento dentro dos hospitais. Há, então, 30 classes 

hospitalares, na qual cada uma com um diferente perfil teórico e prático (1999 apud 

CECCIM, 1999, p.42) 
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2.2 CLASSE HOSPITALAR NO PARANÁ 

 

No Estado do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Educação 

(SEED), preocupa-se em possibilitar a formulação de propostas e apronfudamento de 

conhecimentos teórico-metológicos para o atendimento educacional aos educandos em 

situação de internamento hospitalar, fundamentado nos princípios da política educacional. 

Como, por exemplo, 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 democrática, participativa e colegiada, sendo assim surgindo a 

Classe Hospitalar no Paraná. 

Essa preocupação contribui para que a Secretaria de Estado da Educação do 

Paraná criasse um projeto, denominado Serviço de Atendimento à Rede de Escolarização 

Hospitalar (SAREH), fundamentado na importância do papel do pedagogo em ambiente 

hospitalar e suas implicações no desenvolvimento cognitivo das crianças, adolescentes, jovens 

e adultos afastados da escola por motivo de tratamento de saúde. Sabendo que esta situação de 

internamento não pode impedir o acesso à educação, sendo direito fundamental. 

 

Ao instituir o SAREH, o Estado do Paraná, por meio da SEED-PR, 

implantou o atendimento educacional aos educandos que se encontram 

impossibilitados de frequentar a escola em virtude de internamento 

hospitalar ou sob outras formas de tratamento de saúde, permitindo-lhes a 

continuidade do processo de escolarização, bem como sua inserção ou a 

reinserção em seu ambiente escolar (PARANÁ, 2010, p. 18). 

 

O SAREH teve início formalmente com a criação, em julho de 2005, de 

uma comissão formada por representantes dos departamentos de ensino da Superintendência 

da Educação (Sued) e demais unidades da SEED-PR, com a finalidade de promover estudos 

para a elaboração de uma proposta de trabalho com metodologia adequada para atender a 

demanda dos educandos hospitalizados. Para elaborar a proposta foi realizado um diagnóstico, 

em nível nacional, para listar as políticas já existentes sobre a demanda em todas as 

secretarias estaduais e do Distrito Federal. Dos 25 estados mais o Distrito Federal, obteve-se 

respostas que havia atendimento educacional hospitalar apenas em 13 secretarias. 

Posteriormente a esse levantamento, a SEED (junto com os Núcleos 

Regionais de Educação do Paraná) constatou que existia um número considerável de crianças 

afastadas da Educação Básica por motivo de doença. Isso possibilitou a criação de uma 

unidade de atendimento em forma de política pública. 
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Para a implementação do projeto e com a finalidade do espaço ser utilizado 

como campo de estágios, houve a necessidade de fazer parceria com as Instituições de Ensino 

Superior. Com isso, oito instituições localizadas em três regiões do Estado do Paraná foram 

sugeridas para tal convênio, podendo absorver o SAREH em suas estruturas administrativas, 

com o acompanhamento e supervisão da SEED-PR. As instituições são: 

 

- Associação Hospitalar de Proteção à Infância Doutor Raul Carneiro/ Hospital 

Pequeno Principe – Curitiba; 

- Associação Paranaense de Apoio à Criança com Neoplasia (Apacn) – Curitiba; 

- Hospital das Clinicas da Universidade Federal do Paraná – Curitiba; 

- Hospital do Trabalhador – Curitiba; 

- Hospital Erasto Gaertner – Curitiba;  

- Hospital Universitário Evangélico – Curitiba; 

- Hospital Universitário Regional – Maringá; 

- Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná – Londrina. 

 

A SEED constatou também a necessidade de constituir uma rede regional de 

responsáveis pelo SAREH. Os responsáveis teriam atribuiçoes específicas no 

acompanhamento e supervisão na implatação e implementação do SAREH, nas instituições 

conveniadas; divulgação das ações, sobre essa forma de atendimento, nas escolas; 

assessoramento dos professores pedagogos designados para este trabalho; e organização e 

sistematização de um banco de dados sobre os atendimentos educacionais realizados. A 

necessidade de contituir esta rede surgiu pela delimitação de três regiões, por não existir 

instituições conveniadas em todo o Estado e essas regiões recebem alunos de todas as cidades 

paranaenses. 

Para começar a funcionar o projeto nas instituições conveniadas, a SEED 

realizou no final de 2006 um processo interno de seleção para professores, esse processo 

interno é realizado com os professores que já trabalhando na Rede Regular, é analisado o 

tempo de serviço prestado na Rede e as especializações na área de Educação Especial, o 

processo de seleção é realizado quando pedagogo e professores pedem transferência do cargo. 

Para ajudar e aperfeiçoar o atendimento dos professores, a SEED elaborou um suporte 

pedagogico é administrativo. Todo o material utilizado na classe hospitalar das instituições 

conveniadas é sedida pela SEED. 

Pode-se consdirar que o SAREH é um programa que se constitui em um 
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processo de ensino ativo, dialógico e interativo entre a escola, a família, os profissionais do 

programa e o estudantes, pois, como já visto, o atendimento pedagógico-educacional busca 

mediar a criança entre o ambiente para superar seus medos, anseios, angústias, necessidades e 

limitações. 
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3 CLASSE HOSPITALAR NO MUNICÍPIO DE LONDRINA: ESTUDO DE CASO NO 

HOSPITAL DO CÂNCER DE LONDRINA 

 

 Finaliza-se o capítulo abordando a Classe Hospitalar no Paraná, 

especificamente o programa SAREH, que possibilita os hospitais das regiões metropolitanas 

do estado do Paraná se conveniarem para que haja um atendimento pedagógico-educacional 

abrangendo todos os municípios. Sendo uma dessas regiões metropolitanas o município de 

Londrina. 

No município de Londrina, o programa SAREH está implantado em dois 

hospitais que são referência: o Hospital Universitário do Norte do Paraná e o Hospital do 

Câncer de Londrina. A pesquisa foi realizada em apenas um hospital, o Hospital do Câncer de 

Londrina. Este capítulo, portanto, aborda o município de Londrina, o Hospital do Câncer de 

Londrina e o atendimento pedagógico-educacional realizado neste hospital. 

 

3.1 CONTEXTUALIZANDO: LONDRINA E O HOSPITAL DO CÂNCER DE LONDRINA 

 

O município de Londrina é situado no norte do estado do Paraná e surgiu 

em 1929, como primeiro posto avançado da Companhia de Terras, empresa de São Paulo e 

Minas Gerais e colonizadores ingleses, para expansão cafeeira e núcleo urbano. A cidade 

recebeu o nome de “pequena Londres”, para homenagear Londres, pelo Dr. João Domingues 

Sampaio, um dos primeiros diretores da Companhia de Terras Norte do Paraná. A criação do 

Município ocorreu cinco anos mais tarde, por meio do Decreto Estadual n.º 2.519, assinado 

pelo interventor Manoel Ribas, em 3 de dezembro de 1934. Sua instalação foi em 10 de 

dezembro do mesmo ano, data em que se comemora o aniversário da cidade. 

Em 1970, houve uma ampliação na prestação de serviços como educação, 

sistema de água e esgoto, pavimentação, energia elétrica, comunicação, e a criação do Parque 

Arthur Thomas, a construção da nova Catedral, Ginásio de Esporte Moringão, entre outras 

obras. Hoje, a cidade é a terceira mais importante do Sul do Brasil, pois se constituiu em um 

polo universitário por causa da Universidade Estadual de Londrina e demais faculdades. É 

referência na área da saúde, tendo uma sede da regional da saúde, vários hospitais são 

referências no estado pelas especializações nos tratamentos de câncer como o Hospital de 

Câncer de Londrina e de queimados como o Hospital Universitário do Norte do Paraná. 

O Hospital do Câncer de Londrina está localizado na região sul do 

município de Londrina e surgiu na necessidade e visão de Lucilla Ballalai com o nome de 
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Centro Norte Paranaense de Pesquisas Médicas na especificidade de Oncologia, em 1965. O 

atendimento de saúde de canceres nas mulheres, primeiramente esse era o foco, teve uma 

demanda crescente e em 1968 construiu uma sede própria e passou a denominar-se Instituto 

de Câncer de Londrina. Já em 1970, face aos altos números de atendimentos ambulatórias, do 

Paraná e de outros estados, necessitou-se adquirir mais terrenos nas adjacências. E em 1974, a 

Divisão Nacional de Câncer autorizava a construção do bloco de internamento “Hospital 

Professor Antônio Prudente”. Atualmente, o hospital é referência nacional. 

Com a crescente demanda de atendimento, inclusive de crianças, a equipe 

diretiva do Hospital do Câncer de Londrina constataram a necessidade de atendê-los em todas 

as instâncias, não apenas saúde, mas também educacional, portanto se conveniar com o SEED 

para a implantação do projeto SAREH era de suma importância. 

As negociações para implantação do Serviço de Atendimento a Rede de 

Escolarização Hospitalar - SAREH no Instituto do Câncer de Londrina (ICL) começaram em 

janeiro de 2012, na pessoa de Lucinéia da Silva Terra - que na época era técnica pedagógica 

do Núcleo Regional de Educação – NRE Londrina (PR), onde atuava no Setor de Educação 

Especial. 

Inicialmente, foi marcada uma reunião com a equipe diretiva do Hospital, 

especificamente na pessoa de diretora de Ações Estratégicas do ICL, Mara Rossival 

Fernandes, para apresentação das particularidades da Classe Hospitalar, como sua 

funcionalidade e seu objetivo. A ideia foi muito bem acolhida, pensando nos benefícios e no 

bem-estar das crianças e adolescentes internados, a partir do que se deu início nas 

documentações para se firmar o Convênio de Cooperação Técnica, que foi assinado em 

abril/2013 pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná representado pelo senhor Flávio 

José Arns e presidente do hospital, representado pelo senhor Nelson Dequech dando termino 

nas negociações e implantando a Classe Hospitalar no ICL. Hoje referido convenio está 

firmado por prazo indeterminado. 

 

3.2 O ATENDIMENTO PEDAGÓGICO-EDUCACIONAL: O ESTUDO DE CASO 

 

O estudo de caso teve como base a entrevista semiestruturada e as 

observações realizadas na Classe Hospitalar do Hospital do Câncer de Londrina. 

Primeiramente, a pedagoga apresentou os professores que lecionam na Classe Hospitalar e a 

estrutura da sala, após a apresentação começou a descrever o atendimento realizado na Classe 

Hospitalar. 
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Os profissionais que intervém no atendimento pedagógico educacional são 

concursados do Estado e selecionados no processo seletivo interno, conforme determina a 

política do projeto SAREH. Os atendimentos são realizados individualmente pelos 

professores das áreas específicas, que trabalham orientados pela pedagoga. 

Existe uma rotatividade de crianças hospitalizadas para o atendimento 

pedagógico educacional. No início do dia, a pedagoga verifica os alunos que estão internados 

e se houve mais internações, conversa com os pais e com o aluno explicando os objetivos da 

Classe Hospitalar e a sua importância para o retorno da criança para a escola após a 

internação. 

Após essa conversa, a pedagoga, junto com a assistente social, preenche um 

documento que será enviado para a escola junto com o atestado médico com tempo 

indeterminado, quando a criança regressar para a sua cidade ou para a sua casa, é feita a 

solicitação do professor domiciliar, para o acompanhamento pedagógico (ver anexo C). Esse 

documento tem orientações do Núcleo Regional de Educação (NRE) para o atendimento 

educacional domiciliar, pois a criança, ao receber alta do hospital e continuar o tratamento 

dela em casa, tem o direito do acompanhamento domiciliar por um professor, cedido pelo 

NRE, dando continuidade na aprendizagem (MATOS; MUGIATTI, 2014). 

A escola em que o aluno está matriculado envia, por meio dos pais ou até 

mesmo por e-mail, para a pedagoga do hospital o nível de escolaridade que a criança se 

encontra e quais os conteúdos sistematizados o aluno perdeu durante a sua ausência. A partir 

desse documento, a pedagoga, junto com os três professores, planeja os conteúdos e quais 

áreas do conhecimento o aluno terá no dia. Esse planejamento é feito diariamente e as 

atividades planejadas são orientadas pelos Parâmetros Curriculares, os professores organizam 

o conteúdo específico para cada nível, conforme o material que o SEED disponibiliza por 

meio de livros ou plataformas educacionais. 

As atividades realizadas pelos alunos são enviadas para a escola 

mensalmente. Existe também um banco de dados da Secretaria de Estado da Educação, em 

consonância com os Núcleos Regionais da Educação, que a pedagoga do hospital deve enviar 

um parecer das atividades e um relatório com a quantidade de alunos atendidos, por mês e por 

ano. 

As atividades são enviadas com um parecer informando o nome do aluno, a 

escola em que o aluno está matriculado e a recomendação de anotar no Livro de Registro de 

Classe para os professores das disciplinas usarem como avaliação (ver anexo A). E, também, 
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é enviado para a escola um documento contendo informações sobre o programa SAREH, que 

acompanha a ficha individual de cada aluno com suas respectivas atividades (ver anexo B). 

A faixa etária que é atendida pela classe hospitalar atende de 4 a 17 anos. A 

jurisprudência que é responsável por assegurar o direito à educação da criança de 4 anos é o 

município, ou seja, o município fica encarregado de assegurar o direito a educação infantil. E 

o Estado é encarregado de assegurar os níveis do Ensino Fundamental – Anos Iniciais até o 

Ensino Médio. 

Os professores são divididos em três áreas de conhecimento: exatas; 

línguas; e humanas. Os professores são formados nas respectivas áreas e já trabalhavam 

anteriormente na Educação Básica. As disciplinas ministradas nas aulas da área de exatas são: 

matemática, química e física. Já na área de línguas são: português, inglês, artes e educação 

física. E na área humanas são: história, geografia, ciências e biologia. 

O estudo de caso teve o objetivo de tentar responder se o atendimento 

pedagógico educacional se correlaciona com o objeto da ciência pedagógica, isto é, se o 

atendimento educacional faz transmissão e assimilação de conhecimento. 

Pôde-se constatar que o atendimento pedagógico-educacional hospitalar 

corrobora com o ensino regular, pois não se distancia do currículo realizado na escola, ou 

seja, os conteúdos transmitidos na escola são os mesmos transmitidos na Classe Hospitalar. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O atendimento pedagógico educacional para crianças e adolescentes 

hospitalizados já é uma realidade em muitos hospitais do Brasil. Entende-se que tal 

atendimento, além de assegurar o direito de escolaridade das crianças e adolescentes, é uma 

ferramenta de humanização no ambiente hospitalar. 

Percebeu-se que algumas pessoas compreendem que o atendimento 

pedagógico educacional possa ser de cunho voluntário, ao pensar apenas na recreação ou na 

flexibilidade da adaptação dos conteúdos de aprendizagem. E quando se fala dessa 

flexibilidade, pode-se entender que a Classe Hospitalar possa estar relacionada a Educação 

não formal. 

No entanto, quando se analisa o objeto de estudo da Pedagogia, que é a 

assimilação e transmissão do saber e que esse atendimento está sob a tutela do Estado, 

assegurados pelas leis e diretrizes, pode-se entender que se relaciona com a Educação formal. 

Compreende-se, portanto, que a Classe Hospitalar tem como objetivo dar 

continuidade ao processo de desenvolvimento e de aprendizagem de alunos matriculados em 

escolas da Educação Básica, contribuindo para seu retorno e reintegração ao grupo escolar e 

recuperar a socialização da criança e do jovem. 

As leis e diretrizes que asseguram tal direito foram realizadas pelos 

governantes do Brasil e, consequentemente, dos estados. Porém, nem todos os estados têm 

uma política educacional apropriada para tal atendimento. 

O Estado do Paraná foi o primeiro a criar um projeto embasado na política 

educacional do estado. O SAREH foi criado para implementar e implantar as classes 

hospitalares nas intituições. As instituições de ensino superior foram os primeiros a serem 

convidados para se conveniar ao programa, pois seria mais um campo de estágio para os 

graduandos dos cursos de Pedagogia e das demais licenciaturas. 

Assim, compreende-se que o SAREH é um programa que se constitui em 

um processo de ensino ativo, dialógico e interativo entre a escola, a família, os profissionais 

do programa e os estudantes. 

Ao retomar às problematizações do presente estudo, o atendimento realizado 

nas Classes Hospitalares implementadas pelo program SAREH, nas mais diversas instituições 

localizadas nas regiões delimitadas pelo programa, pôde-se verificar que a transmissão e 

assimilação do saber ocorre em tal atendimento. 
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Constatou-se também que ocorre uma flexibilidade, quando se leva em 

consideração a situação momentânea do estudante, se foi realizado algum tratamento que o 

deixou debilitado, podendo fazer a atividade quando estiver melhor. Por isso, o pedagogo tem 

a rotina de entrar nos quartos no periodo da manhã para verificar a disposição da criança ou 

adolescente. 

A partir dessas considerações, é possível concluir que o atendimento 

pedagógico educacional à criança e ao adolescente hospitalizados permite que haja uma 

continuidade na escolaridade que, por algum motivo de saúde, foi interrompido. Dessa forma, 

é garantido pelo Estado ou Município, dependendo do nível de escolarização da criança, e por 

isso seu atendimento se correlaciona com o objeto da ciência pedagógica. 
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Roteiro de estudo de caso – Instituto do Câncer de Londrina 

 

1. Questões Norteadoras: 

 

1.1. Qual a história do ICL? 

1.2. Qual é o atendimento pedagógico com as crianças/adolescentes hospitalizados? 

1.3. Quando surgiu a necessidade de implementar uma classe hospitalar? 

1.4. Quais foram os tramites para essa implementação? 

 

2. Instrumento de coleta de dados 

 

2.1. Quais são os profissionais que intervém no atendimento escolar hospitalar? 

2.1.1. Quem orienta o atendimento desses profissionais? 

2.1.2. Qual a experiência desse profissional? 

2.1.3. Qual a motivação que esse profissional tem para exercer tal atendimento? 

2.1.4. Existe registro dos instrumentos de intervenção? 

 

2.2. Qual a faixa etária das crianças que participam do programa SAREH? E quais 

níveis/anos de escolaridade? 

2.3. Quais atividades são propostas para essa intervenção 
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ANEXOS 
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ANEXO A – PARECER DE ATIVIDADES 
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ANEXO B – FICHA INDIVIDUAL DE ATIVIDADES 
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ANEXO C – ORIENTAÇÕES PARA SOLICITAÇÃO DE PROFESSOR DOMICILIAR 
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