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UM OLHAR SOBRE O ATENDIMENTO 

PEDAGÓGICO/EDUCACIONAL DO ALUNO HOSPITALIZADO: A 

EXPERIÊNCIA DA CLÍNICA PEDIÁTRICA DO HUB  

 

Priscilla Araujo Aguiar 

 

RESUMO: Este estudo buscou compreender o atendimento pedagógico-educacional 

realizado na Pediatria Clínica do Hospital Universitário de Brasília – HUB, por meio da 

pesquisa realizada sobre a experiência desse atendimento ofertado ao aluno hospitalizado. 

Como objetivos específicos pretendeu-se caracterizar esse atendimento, compreender o papel 

do pedagogo e o desenvolvimento da ação pedagógica neste contexto, assim como identificar 

as percepções dos sujeitos envolvidos no referido atendimento à criança e ao adolescente 

hospitalizado realizado nesta instituição. A pesquisa foi realizada com base no método 

qualitativo e fundamentada por princípios teóricos metodológicos que incluíram 

procedimentos de levantamento de dados por meio de observações livres, entrevistas 

semiestruturadas e aplicação de questionários.  O público alvo abrangeu professores, 

pacientes, acompanhantes, profissionais da equipe de saúde e equipe multiprofissional. 

Considerando a singularidade do fenômeno, a investigação evidenciou que existe uma 

compreensão positiva de todos os sujeitos sobre as atividades realizadas pelo pedagogo no 

hospital, apesar de identificarem a necessidade de maior integração da equipe de saúde no 

sentido de fortalecer essas duas áreas em prol da oferta de um atendimento hospitalar mais 

humanizado ao paciente. Constatou-se que, pacientes e acompanhantes compreendem que a 

continuação da escolarização de crianças e adolescentes hospitalizados é possível e deve ser 

meta de toda a equipe. Percebeu-se ainda que apesar da presença da pedagogia no tratamento 

hospitalar se fazer cada vez mais reconhecida pelo esforço e trabalho desempenhado pelo 

pedagogo no hospital, ainda há a necessidade de ampliação dessa ação educativa para que 

cada vez menos crianças e adolescentes sejam afetados pela hospitalização e seu consequente 

afastamento da escola. 

 

 

Palavras-chave: Atendimento pedagógico-educacional; aluno hospitalizado; equipe 

multiprofissional; humanização.  
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A LOOK ON THE PEDAGOGICAL-EDUCATIONAL ASSISTANCE OF 

HOSPITALIZED STUDENT: THE EXPERIENCE OF PEDIATRIC 

CLINIC OF HUB 

 

Priscilla Araujo Aguiar 

 

ABSTRACT: This study aims at understanding the role of the pedagogical-educational 

services to hospitalized children and adolescents at the Universidade de Brasília Hospital’s 

Pediatric Clinic. Specific objectives are tamed to characterize hospital care by the 

professionals/section; understand educator’s role and pedagogical actions development in 

such context; as well as to identify the perceptions of those involved in children and 

adolescents care. Empirical research as grounded on a qualitative methodology. Procedures 

counted with free observation, structured interviews and questionnaire applicators. Teachers, 

patients, caregivers, occupational health staff and multidisciplinary team staff participated in 

the study. Considering the uniqueness of the phenomenon, the investigation revealed through 

content analysis that there is a positive understanding by all participants about the educator’s 

role and pedagogical activities to hospitalized children and adolescents. However, there is a 

need for greater integration among the staff from different sectors, especially in order to offer 

a more humanized hospital care to these patients. Patients and caregivers believe that the 

continued schooling of hospitalized children and adolescents can and should be the goal of the 

entire staff. Research also shows that despite the increasing acknowledgment of the 

pedagogical-educational service there is a need to expand educational activities to all 

hospitalized children and adolescents in order to guarantee effective learning as a way to 

avoid schooling delays or withdraws from school.    

     

 

Keywords: Service-education teaching; student hospitalized; multidisciplinary staff; 

humanization. 
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APRESENTAÇÃO 

  

O concernente trabalho monográfico encontra-se estruturado em três partes: I – 

memorial educativo, II – monografia e III – perspectivas profissionais.  

O memorial educativo diz respeito ao resgate da história de vida da pesquisadora, com 

especial ênfase no momento da graduação em Pedagogia e trajetória na área hospitalar, 

realizada na Faculdade de Educação da Universidade de Brasília – UnB.  

A segunda parte refere-se à monografia, com tema: Um olhar sobre o atendimento 

pedagógico/educacional do aluno hospitalizado: a experiência da Pediatria Clínica do 

HUB, com referencial teórico a respeito da educação no contexto hospitalar, e todo o 

delineamento do estudo investigativo sobre o atendimento pedagógico-educacional realizado 

na Clínica Pediátrica do Hospital Universitário de Brasília – HUB.  

A terceira parte reflete as futuras aspirações da vida profissional da pesquisadora.  
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MEMORIAL EDUCATIVO  

É a vida, é bonita e é bonita!  

 

Meu nome é Priscilla Araujo Aguiar, nasci em Brasília-DF, no dia 24 de julho de 

1988. O que define minha vida é a paixão que tenho de viver! 

 

Escolha: Curso de Pedagogia  

 

No ano de 2006 prestes a concluir o Ensino Médio no Colégio La Salle de Sobradinho 

-DF, comecei a indagar que curso superior deveria escolher. Sempre gostei da área de 

educação, mas também tinha muito interesse em Língua Espanhola; então surgiu à dúvida do 

que cursar: Pedagogia ou Letras-Espanhol. 

Em 2004, no meu primeiro ano do segundo grau, ao pensar no Programa de Avaliação 

Seriada (PAS), iniciei um curso de espanhol para melhor aperfeiçoar a aprendizagem da 

língua, e assim ter maior possibilidade de sucesso na prova de Língua Estrangeira para 

ingressar na UnB. Foi a partir daí que a minha paixão pela língua espanhola começou, e por 

isso, ao final de 2006, tive muitas dúvidas em relação ao curso que deveria escolher, pois 

nesse ano já tinha dois anos que estava estudando espanhol e a cada dia aumentava meu 

interesse pela língua.  

Na minha trajetória escolar sempre compartilhei tudo com a minha amiga Aline Moser 

e quando chegou a hora de escolher o curso, não foi diferente.  Lá estávamos juntas a pensar 

sobre o que seria melhor seguir. Tínhamos pensamentos e desejos muito semelhantes, ela 

também gostava muito da área de educação, mas sentia muito interesse também no curso de 

Serviço Social (devido a suas ações sociais que realizava desde criança junto com a família), 

além do interesse por Letras- Português e Inglês. Assim como todo jovem, escolher um curso 

que pode ou não determinar seu futuro é uma decisão realmente muito difícil e complicada de 

se tomar, sendo um momento delicado e necessário até mesmo de intervenção da escola e da 

família, para que esse próximo passo da vida possa ser realizado com mais tranquilidade e 

consciência.  

Sendo assim, conversamos muito, pesquisamos sobre as profissões de interesse e 

decidimos nos encontrar com a pedagoga de nossa escola para assim tomarmos a decisão que 

achávamos mais correta no momento da última etapa do PAS. Fomos juntas conversar com a 

pedagoga, explicamos sobre nossos interesses e pedimos que ela nos ajudasse e falasse um 
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pouco sobre o curso de Pedagogia; onde ela fez o curso, as perspectivas profissionais, dentre 

outros. Essa pedagoga amava o que fazia, era nova, bonita e parecia feliz em sua profissão. 

Não sei o que realmente nos fez tomar a decisão, mas saímos de lá com a certeza de que o 

curso a se escolher seria Pedagogia. 

Minha amiga Aline Moser passou para o curso de Pedagogia pelo PAS, para iniciar no 

1º semestre de 2007 e eu não. A partir daí, decidi que iria estudar até passar no vestibular. No 

1º semestre do ano de 2007, logo após saber que não tinha passado pelo PAS matriculei-me 

no cursinho Obcursos para me preparar para o vestibular que aconteceria no meio desse   

mesmo ano. Fiz meu primeiro vestibular e não passei, mas tinha em mente que só iria parar de 

estudar quando alcançasse a aprovação, pois meu maior sonho era estudar em uma 

Universidade pública, em especial na UnB. 

No segundo semestre de 2007, fiz mais um cursinho preparatório agora no Alub e 

também um curso de Língua Portuguesa e Redação no Professor Filemom, contando que 

poderia me ajudar a melhorar a nota no vestibular. Fiz nesse mesmo semestre, dois 

vestibulares: um para Universidade de Brasília (UnB) e o outro para a Universidade Estadual 

de Goiás (UEG) com unidade em Formosa-GO.  Não passei na UnB, mas tive uma ótima 

pontuação na UEG, sendo aprovada.  

Como moro em Sobradinho-DF, o campus de Formosa-GO não seria tão distante, 

então resolvi me matricular e iniciar o curso no primeiro semestre de 2008 na UEG. Cursei 

um semestre e resolvi, sem muita esperança fazer novamente o vestibular para UnB no meio 

do ano (julho de 2008). Já sem muita animação como antes, fiz minha inscrição e quando 

chegou a data de realização da prova, surgiu uma oportunidade de viajar com a família do 

meu namorado Alan para uma fazenda, local que eu adorava por ter cavalos e cachoeiras. 

Então pensei em desistir da prova e ir com eles, mas meu namorado falou para eu tentar mais 

uma vez, pois já havia feito a inscrição, e com isso resolvi ficar e realizar a prova. Fiz super 

tranquila, sem muita expectativa e foi justamente no que consegui aprovação com uma ótima 

nota.  

Como já estava cursando Pedagogia na UEG e não tinha mais esperança de passar na 

UnB, nem me atentei para a data do resultado, que saiu justamente no dia 24 de julho, dia em 

que faço aniversário. Passei todo o dia arrumando os preparativos para minha festa de 

aniversário que iria realizar á noite e quando já estava arrumada, esperando os convidados, 

uma amiga minha, que fez cursinho junto comigo, e estava ansiosa para saber se havia 

passado para o curso de Medicina que ela tanto almejava me ligou, gritando, falando que eu 

havia passado na UnB. Na hora não acreditei, tive que ir para o computador e ver se isso 



14 
 

realmente era verdade, e lá estava, Priscilla Araujo Aguiar – Pedagogia. Quase explodi de 

felicidade, pois jamais acreditei que nesse dia, além de comemorar meu aniversário, 

comemoraria minha aprovação na UnB. Foi realmente muito especial e da melhor forma que 

poderia ser.  

Minha família ficou muito feliz e meu avô materno resolveu me dar um carro de 

presente pela aprovação. Tem alegria maior que passar na UnB e ainda ganhar um carro 0km? 

Sempre tive o sonho de ter um carro com aquele clássico adesivo do curso da UnB colado no 

vidro. E assim, no segundo semestre de 2008, iniciei minha trajetória na Faculdade de 

Educação da UnB.   

 

Formação acadêmica: Quando tudo começou  

 

No primeiro semestre cheguei cheia de ânimo, toda feliz, com aquele clima de tudo 

novo: o local, as pessoas, os professores, os amigos, o curso. Meu primeiro semestre foi um 

dos melhores e mais marcantes de toda minha trajetória na Faculdade de Educação, pois fiz 

muitas disciplinas, conheci grandes amigos, iniciei muitas leituras e descobri também, que 

muitas pessoas que aqui entravam não gostavam do curso e que o curso de Pedagogia sofria 

um grande preconceito na UnB, como também na sociedade, algo que me espantou muito. 

No segundo semestre, 1º de 2009, cursei várias disciplinas e o Projeto 2, ofertado pelo 

Professor Renato Hilário. Esse Projeto tem como objetivo auxiliar os estudantes a 

compreender o curso de Pedagogia e as possibilidades de atuação do pedagogo, além de 

oferecer conhecimentos fundamentais para situar o aluno no curso. Foi muito importante 

compreender a função do pedagogo em nossa sociedade, perceber como a afetividade no 

campo da educação é essencial e além de tudo, como ser humano em nossas ações como o   

educador é primordial. Foi por meio de palestras realizadas por vários profissionais da 

educação, que mostravam as possibilidades de atuação do pedagogo que conheci a área 

hospitalar no curso de Pedagogia, algo desconhecido por mim e por grande parte dos alunos. 

A professora Carla Castro foi convidada para falar da área hospitalar, e com seu carisma e 

felicidade nos repassou as informações iniciais e fez com que o interesse de muitas pessoas 

fosse despertado, inclusive o meu. 

Foi também nesse mesmo semestre que descobri um sério problema de saúde. Estava 

com um grande tumor na região pélvica, com grandes chances de ser benigno. Mas, para 

certificar deveria realizar uma biópsia. Realizei a biópsia no Hospital SARAH de Brasília, e 

fui acompanhada pelos melhores profissionais. Apesar disso, não foi definido a origem do 
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tumor, apenas certificaram-se das características de benignidade. No Projeto 2, tive todo o 

apoio do professor Renato assim como de todos os colegas de turma, como também a 

compreensão dos demais professores das disciplinas que nesse semestre estava  cursando. 

Após a recuperação da biópsia, retornei aos estudos e pude concluir o segundo semestre com 

mais tranquilidade, pois a cirurgia para ressecção em bloco do tumor aconteceria em julho, 

justamente em meu período de férias. 

No momento da cirurgia, a equipe médica percebeu que o tumor apesar de ser 

benigno, não era o que eles imaginavam, possuindo um poder de aderência muito grande e 

agressivo. Foi uma cirurgia muito complicada e delicada, com duração de 12 horas, em que 

quase faleci. Fiquei muitos dias na UTI e ao acordar da cirurgia, depois de um tempo, percebi 

que não estava sentindo minha perna esquerda, inicialmente pensei que fosse por causa da 

anestesia, mas quando falei para os médicos eles perceberam que com a manipulação 

complicada para retirar o tumor, eles machucaram o nervo ciático e eu acabei perdendo todos 

os movimentos da perna esquerda, diagnosticado como monoparesia, ou seja, paralisia parcial 

de um membro inferior. 

Devido a essa complicação, tive que trancar o terceiro semestre de curso (2º semestre 

de 2009), tendo total apoio de amigos e professores. Fiquei bem tranquila, pois como havia 

cursado um semestre na UEG, pedi o aproveitamento de estudos na Secretaria de Graduação e 

obtive um ótimo aproveitamento, substituindo assim os créditos do semestre que tive que 

trancar por motivo de saúde. 

Lutei durante um semestre fazendo fisioterapia para tentar voltar a ter os movimentos 

da perna, tento um ótimo resultado a cada mês. Tive que realmente reaprender a andar, e 

dessa forma voltei a ter praticamente todos os movimentos da perna, ficando somente o pé 

paralisado, e por isso passei a usar uma órtese para ajudar a sustentar o pé ao andar, e também 

para me dar mais segurança. 

Tudo que mais queria era voltar a ter minha vida normal: voltar a rotina de antes, 

dirigir, estudar, cursar várias disciplinas na UnB e viver. Antes de iniciar o 1º semestre de 

2010, tive que tirar uma nova habilitação para conduzir veículos novamente, pois depois de 

tudo que ocorreu tornei-me deficiente físico, sendo impossibilitada de dirigir carro normal, 

pois não tinha mais todos os movimentos do pé esquerdo. Adaptei meu carro que meu avô 

havia me dado há pouco tempo e fiz a prova do DETRAN para banca especial e conquistei 

novamente meu direito de dirigir, sendo essa uma das primeiras iniciativas para voltar minha 

vida totalmente ao normal, assim como retornar à UnB. 
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Voltei para o terceiro semestre (1º de 2010), ainda com dificuldades para andar, mas 

com toda força e vontade de estudar. Matriculei-me em várias disciplinas com um total 32 

créditos e ainda continuava com minha fisioterapia para melhorar os movimentos cada vez 

mais.  

Foi quando decidi que queria muito a área hospitalar, pois no segundo semestre a 

palestra da Professora Carla Castro despertou-me para essa área, pois agora, mais do que 

ninguém eu tinha experiência de como era a vida em um hospital e de como crianças e 

adolescentes necessitam de um atendimento social, educacional e afetivo também nos 

hospitais. Passei a ver a vida de forma totalmente diferente, a valorizar o dom maravilhoso de 

viver, passei a ver as pessoas com um olhar diferente, e dessa forma, minha vida se 

transformou totalmente, tanto a pessoa que sou, como a profissional que serei.  

 

Trajetória na área hospitalar  

 

Matriculei-me na disciplina Introdução à Classe Hospitalar que me levou a refletir 

sobre a importância do serviço de pedagogia no hospital, sendo essa disciplina requisito para a 

vivência da ação educativa em hospitais.  

Nesse mesmo semestre, escolhi, também, o Projeto 3, fase 1intitulado: Encanto no 

aprender: o lúdico no contexto educacional, justamente por ser um Projeto que daria base para 

minha futura prática no hospital. Esse Projeto tratava da especificidade do brincar com 

sujeitos da educação especial; do brincar como forma de integração e interação e do brincar 

para aprender, ou seja, algo importantíssimo para o trabalho com crianças internadas, pois o 

brincar, pode tornar-se uma alternativa educativa, além de amenizar o momento da 

hospitalização de crianças e adolescentes.  Esse Projeto tem como ideia inserir os alunos de 

pedagogia no conteúdo do brincar, com a produção de recursos pedagógicos e também de 

pesquisa, ajudando de forma muito especial na nossa formação. Nesse semestre, participei 

também do Programa de Pesquisa e Extensão da UnB como bolsista, com o tema Integração 

de TV/Vídeo à formação e prática do educador, em conjunto com a Professora Vânia Quintão, 

que articulava pesquisa, ensino e extensão na área de mídias na educação.  

Nesse ano, devido à greve que enfrentamos na UnB, o período de férias foi no mês de 

setembro. Nessas férias pude viajar para o Lima – Peru, país em que a família do meu 

namorado estava morando devido uma missão do Exército Brasileiro. Fui visitá-los e 

aproveitei para aperfeiçoar meu espanhol, língua que sempre gostei e tive interesse. Viajei por 

várias cidades do Peru, inclusive Macchu Pichu, sendo um local que me marcou muito, pois lá 
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tive momentos de superação para realizar a subida ao topo da Cidade Sagrada, pois nessa 

época ainda fazia uso da órtese na perna esquerda. Pude perceber que mesmo com a 

deficiência, eu poderia realizar tudo que quisesse, e que ela nunca seria empecilho na minha 

vida. 

No quarto semestre (2º de 2010), mesmo com a greve que tivemos e com a divisão do 

semestre, o que mais contribuiu para minha formação acadêmica foi a participação no Projeto 

de extensão “Construindo um espaço para brincar e aprender: organização da Brinquedoteca 

do Centro de Cirurgia do Hospital Universitário de Brasília – HUB”, que foi realizado pela  

Faculdade de Educação com supervisão das Professoras Carla Castro e Amaralina Miranda, 

em parceria com a Equipe multiprofissional da Pediatria Cirúrgica do HUB.  

Esse Projeto nos proporcionou um curso teórico- prático de formação do educador, na 

perspectiva lúdica-educatica, em que um grupo de nove alunas foram qualificadas para 

organizar e desenvolver atividades em brinquedoteca hospitalar para integração sócio-

educativa de crianças e jovens hospitalizados. Esse espaço foi criado para oferecer 

oportunidades às crianças e aos jovens hospitalizados continuarem a aprender e se 

desenvolver, mesmo em situação de hospitalização e também para fortalecer a formação dos 

estudantes acadêmicos de Pedagogia para o trabalho no contexto hospitalar. 

A avaliação final do curso foi a produção de um Guia, no qual  foi contemplado todas 

as informações necessárias para promover a continuidade da organização do espaço físico, 

junto com orientações didáticas para a sistematização do atendimento lúdico pedagógico da 

Pediatria Cirúrgica do HUB, sendo finalizado com a inauguração da brinquedoteca em janeiro 

de 2011. 

Também nesse semestre, minha amiga Aline Moser, em que acima comentei, concluiu 

o curso de Pedagogia, com um ótimo Trabalho de Conclusão de Curso na área de Educação a 

distância, com menção SS, no qual foi parabenizada por mim, por suas amigas de curso e 

família. 

No quinto semestre (1º de 2011), iniciei a fase 2 do Projeto 3: Atendimento a crianças 

e jovens hospitalizados no HUB. Ali realizei minha prática na pediatria clínica do HUB,     

orientada pela Professora Amaralina Miranda de Souza e supervisionada pela Pedagoga 

Hospitalar Adriana Arantes. Esse foi um momento de entrar em contato com o fazer 

pedagógico na área hospitalar, onde vivi a prática com toda sua riqueza e todos os seus 

desafios. Foi também um momento de analisar as relações entre concepções teóricas 

apresentadas na disciplina Introdução à Classe Hospitalar e a prática oferecida no atendimento 
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pedagógico. Percebi que o maior desafio dessa prática foi inserir modificações e adaptações 

curriculares no processo de ensino-aprendizagem de alunos hospitalizados. 

Nesse semestre realizei também a fase 1 do Projeto 4: Interfaces entre a Psicologia e a 

Educação,  na Escola Classe 304 Norte, no Plano Piloto, orientada pela professora Ana 

Polônia  e supervisionada pela Professora Regente Ana Paula, em que realizei atividades de 

observação e docência no primeiro ano do Ensino Fundamental. Como fiz o Projeto 3 no 

Hospital e o Projeto 4 na escola ao mesmo tempo, pude perceber que a minha área de 

interesse no curso era sem dúvida a área hospitalar. Nesse semestre, assim como nos outros, 

cursei muitos créditos, e com isso consegui cumprir todas as disciplinas e parte dos Projetos 

obrigatórios do fluxo curricular. 

Nas férias desse ano tive a oportunidade de viajar para Europa para encontrar minha 

grande amiga Bárbara que estava realizando intercâmbio pela UnB, na Faculdade do Porto em 

Portugal, em que por um semestre cursou Engenharia Civil. Sempre tive vontade de tentar 

intercâmbio, mas devido ao meu tratamento de saúde não foi possível. Sendo assim, fui 

somente visitá-la e viajei para vários países, sendo uma experiência ímpar.  

No sexto semestre (2º de 2011), tive de cursar somente disciplinas optativas, pois no 

semestre anterior conclui todas as obrigatórias do curso, faltando somente a fase 2 do  Projeto 

4 e o Projeto 5.Com isso, meu pensamento foi escolher disciplinas da área de educação 

especial que tinha interesse e também algumas disciplinas de áreas que não tinha muito 

conhecimento no curso. Sendo assim iniciei o Projeto 4, fase 2, Estágio Supervisionado, no 

Hospital HRAN, no Pronto Socorro da Pediatria, orientada pelas Professoras Carla Castro e 

Amaralina Miranda e supervisionada pela Professora Caren Castro. Essa fase do Projeto 4 na 

área hospitalar, é o momento de dar continuidade à formação de ação prática, agora em 

cumprimento do estágio em sua formulação legal, em que é fundamental a vivência concreta 

das situações educativas, sendo necessário planejar a execução do trabalho em classe 

hospitalar, no qual  o maior desafio continua sendo inserir modificações e adaptações 

curriculares em um processo de ensino ao aluno, devido as adversidades do hospital.   

 

Trabalho Final de Curso: Que tema escolher?  

 

Para me preparar melhor para o Trabalho Final de Curso, cursei a disciplina Seminário 

final de Curso e no decorrer dela pude refletir mais aprofundadamente sobre minha trajetória 

no curso, que com certeza foi única e pessoal. Tivemos que construir o pré-projeto da 

monografia, em que ao final todos deveriam apresentar simulando a defesa do TCC.  Sendo 
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assim, por ter trilhado os caminhos da área hospitalar, obtive uma vivência muito boa para 

construir o trabalho de conclusão, culminando na escolha do tema da minha monografia, 

escolhido justamente por essa prática hospitalar que o curso de Pedagogia me ofereceu.   
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INTRODUÇÃO  

 

 
A educação contemporânea não se limita às regras do passado, indo 

para fora dos espaços escolares. MARTINS (2009, p. 94). 

 

 

As práticas sociais de educação estão atualmente inseridas em diversos ambientes, 

inclusive nos hospitais. Diante disso e com a necessidade de responder às demandas do 

desenvolvimento educacional, pessoal e social do aluno hospitalizado, a pedagogia insere-se 

também no contexto hospitalar.  

A pedagogia hospitalar surge, pois, como uma ação educativa voltada para promover a 

continuidade do desenvolvimento e da aprendizagem de crianças e adolescentes 

hospitalizados em fase escolar. Sendo assim, o atendimento pedagógico-educacional em 

instituições de saúde representa a importância de oferecer a esses alunos hospitalizados a 

valorização de seus direitos à saúde e a educação, assim como um atendimento integral e 

humanizado. Segundo Borba, Carneiro e Ohara (2008, p. 93): 

 

 

A função da educação com a criança hospitalizada é resgatar sua 

subjetividade, ressignificar o espaço hospitalar por meio da 

linguagem, do afeto e das interações sociais que o professor pode 

propiciar. Portanto, é possível pensar o hospital, como um espaço de 

educação para crianças internadas. Mais do que isso, considerá-lo 

como um lugar de encontros e transformações, que o tornam um 

ambiente propício ao desenvolvimento integral da criança. 
 

 

                  Este trabalho monográfico está pautado na continuidade de um estudo iniciado em 

2011, por meio do Projeto 3- Atendimento pedagógico/educacional às crianças e jovens 

hospitalizados no HUB, ofertado pela Faculdade de Educação da UnB, realizado na Clínica 

Pediátrica. O presente estudo agrega os conhecimentos adquiridos naquele período, que foram 

primordiais na escolha do tema desta pesquisa, possibilitando-me dar prosseguimento a uma 

nova construção de conhecimentos.  

A trajetória na área hospitalar dentro do curso de pedagogia, proporcionou-me uma 

vivência concreta de situações educativas em hospitais, em que pude identificar ao longo 

desse processo o tema que será alvo de reflexão deste trabalho, “Um olhar sobre o 
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atendimento pedagógico-educacional do aluno hospitalizado: a experiência da Clínica 

Pediátrica do HUB”.  

                  O assunto é extremamente significativo para área. Por isso tem como objetivo geral 

compreender o atendimento pedagógico-educacional ofertado ao aluno hospitalizado na 

Clínica Pediátrica do HUB, tendo como finalidade investigar a experiência desse atendimento 

no sentido de discutir os resultados desse trabalho para o desenvolvimento educacional e 

social do aluno hospitalizado. Como objetivos específicos pretendem-se caracterizar o 

atendimento pedagógico-educacional, compreender o papel do pedagogo e o desenvolvimento 

da ação pedagógica neste contexto, assim como as percepções dos sujeitos envolvidos no 

atendimento à criança e ao adolescente hospitalizado, no que diz respeito ao trabalho 

pedagógico-educacional. 

  A pesquisa fundamentou-se no método qualitativo, com base em observações livres, 

entrevistas semiestruturadas e aplicação de questionários a todos os sujeitos envolvidos no 

atendimento ao paciente: professores, pacientes, acompanhantes, equipe de saúde e 

multiprofissional, seja de forma direta ou indireta, com a finalidade de identificar as 

percepções sobre o atendimento pedagógico-educacional realizado nesta unidade de saúde.  

               Almeja-se também, estimular a participação de mais educadores em instituições de saúde, 

para promover reflexões entre os demais profissionais do hospital sobre a integração da 

educação a esse contexto, assim como difundir o trabalho da pedagogia hospitalar no meio 

acadêmico com o intuito de incentivar novas pesquisas nessa área. 

                 Portanto, este trabalho contempla estudos teóricos e empíricos que se compõem em   

capítulos. O primeiro é destinado ao conhecimento da pedagogia hospitalar como área que 

promove a educação nos hospitais, com um breve histórico da classe hospitalar e sua 

legislação, o papel do pedagogo no contexto hospitalar e a formação desse profissional na 

Faculdade de Educação da UnB. Aborda de forma sucinta sobre o atendimento pedagógico-

educacional ofertado ao aluno hospitalizado, onde a classe hospitalar e a educação lúdica 

expressam-se como formas de ação educativa no hospital por meio de uma educação 

humanizada. O segundo capítulo dedica-se a apresentar a metodologia de pesquisa, assim 

como os procedimentos e instrumentos de investigação utilizados para alcançar os objetivos 

pré-estabelecidos do estudo. No capítulo três encontra-se o delineamento de todo o estudo de 

investigação realizado na clínica pediátrica do HUB e o levantamento do referencial teórico, 

apresentado como novas construções e reconstruções significativas para o campo da 

pedagogia hospitalar. 
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OBJETIVOS 

 

Nessa perspectiva foram estabelecidos os objetivos do estudo a ser realizado, que 

nortearam a metodologia e os procedimentos da pesquisa. 

 

Objetivo Geral: Compreender o atendimento pedagógico-educacional ofertado ao aluno 

hospitalizado na Clínica Pediátrica do HUB. 

 

Objetivos específicos:  

 Caracterizar o atendimento pedagógico-educacional da Clínica Pediátrica do HUB;  

 Compreender o papel do pedagogo e o desenvolvimento da ação pedagógica neste 

contexto;  

 Conhecer as percepções dos diferentes sujeitos envolvidos no atendimento à criança e 

o adolescente enfermo, no que diz respeito ao trabalho pedagógico-educacional. 
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CAPÍTULO 1 

PEDOGOGIA HOSPITALAR: A EDUCAÇÃO NO CONTEXTO 

HOSPITALAR 

 

1.1 – Classe hospitalar: Histórico e legislação  

 

Com o intuito de dar um novo significado a internação de crianças e adolescentes 

hospitalizados, surge o atendimento educacional realizado pelas classes hospitalares.  

A classe hospitalar é considerada uma modalidade da educação especial, que garante à 

criança e o adolescente hospitalizado a continuidade de seu processo de desenvolvimento e 

aprendizagem. O atendimento realizado pela classe hospitalar não só proporciona o 

acompanhamento escolar, mas também atividades lúdicas compatíveis com a idade do 

paciente, assim como auxilia e ajuda os acompanhantes a entenderem o momento da 

hospitalização da criança e do adolescente internados.  

Pesquisas realizadas na área da pedagogia hospitalar, mostram que não é recente a 

ação pedagógica em ambiente hospitalar. De acordo com Forte e Rodacoski (2009), a classe 

hospitalar tem inicio em 1935, em Paris, sendo difundida posteriormente em outros países da 

Europa e nos Estados Unidos.  

Um marco importante na consagração das classes hospitalares foi a Segunda Guerra 

Mundial, uma vez que o número de crianças atingidas, feridas e consequentemente 

impossibilitadas de frequentar a escola aumentou consideravelmente.  Em 1939, também na 

França, foi criado o CNEFEI, Centro Nacional de Estudos e de Formação para a Infância 

Inadaptada, com o objetivo de formar professores para o trabalho em instituições especiais e 

hospitais. Com a criação desse centro, o cargo de professor hospitalar tornou-se reconhecido 

junto ao Ministério da Educação da França. 

Já no Brasil, a primeira instituição a proporcionar um atendimento pedagógico a 

crianças hospitalizadas foi o Hospital Municipal Jesus, em 1950, na cidade do Rio de Janeiro. 

O segundo hospital a realizar esse tipo de atendimento foi o Centro de saúde Barata Ribeiro, 

no mesmo Estado, em 1960. Contudo, a primeira classe hospitalar originada por meio de 

convênio entre a Secretaria de Educação e Saúde, foi a do Hospital de Base em Brasília, no 

ano de 1968. 
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Nessa conjuntura, com o passar do tempo, e com o amparo legal, o atendimento 

escolar foi se difundindo por outras instituições de saúde, permitindo aos profissionais de 

saúde e aos pais/acompanhantes de crianças e adolescentes hospitalizados, uma aproximação 

com os ideais da pedagogia hospitalar. 

É importante que se atente que a escolarização de crianças e adolescentes em idade 

escolar, no âmbito hospitalar, é um direito assegurado por ampla legislação. A Constituição 

Brasileira (BRASIL, 1998) defende a universalização do ensino, assegurando a todos os 

cidadãos o direito à educação, devendo ser disponibilizada tanto pelo Estado como pela 

família. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional/LDB (BRASIL, 1996) certifica a 

criação de diferentes maneiras de ingresso aos níveis de ensino, sendo responsabilidade do 

Poder Público elaborar os trâmites necessários para sua concretização. Segundo o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990), devem ser disponibilizadas formas de recreação, 

atividades educacionais e acompanhamento curricular no período em que permanecem 

hospitalizados. De acordo com Matos e Mugiatti (2009, p. 76):  

 

As recomendações do Estatuto da Criança e do Adolescente 

convergem para a afirmação de que o direito à educação ultrapassa os 

muros escolares; é dever da sociedade buscar alternativas à provisão 

dessas demandas diferenciadas. 

 

De acordo com a Lei 10. 685 de 30/11/2000 os hospitais devem dispor às crianças e 

aos adolescentes um atendimento educacional de qualidade e igualdade de condições de 

desenvolvimento intelectual e pedagógico (SÃO PAULO, 2000). No Distrito Federal há a Lei 

2.809, de 29 de outubro de 2001, que garante o direito da criança e do adolescente ao 

atendimento pedagógico e escolar, em Unidades do Sistema Único de Saúde do Distrito 

Federal, SUS/DF, onde é garantido às crianças e adolescentes hospitalizados o atendimento 

pedagógico (BRASIL, 2001).   

A Secretaria de Educação Especial em parceria com o Ministério da Educação 

elaborou um documento denominado Classe hospitalar e atendimento pedagógico domiciliar 

– estratégias e orientações (2002) que tem por objetivo assegurar a educação básica e a 

atenção às necessidades educacionais especiais de alunos em ambientes hospitalares e 

domiciliares, almejando o seu desenvolvimento e contribuindo para a construção do 

conhecimento desses educandos. Nesse documento o atendimento da classe hospitalar é 

definido como: 
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O atendimento pedagógico-educacional que ocorre em ambientes de 

tratamento de saúde, seja na circunstância de internação, seja na 

circunstância do atendimento em hospital-dia e hospital-semana ou em 

serviços de atenção à saúde mental. (p.13) 

 

Dessa forma percebe-se a existência de uma ampla legislação no que se refere às 

classes hospitalares, cabendo, portanto, ser realmente efetivada para vencer os desafios da 

ação educativa nesse ambiente.  

 

1.2 – Pedagogia hospitalar: Integração da saúde com a educação 

 

A pedagogia hospitalar surgiu no sentido de oferecer a criança e o adolescente 

hospitalizado, ou em longo período de tratamento, um atendimento de continuidade de sua 

escolarização, num trabalho integrado com as demais áreas do hospital, objetivando 

benefícios ao paciente de forma mais humanizada. 

Sendo assim, a pedagogia hospitalar trata justamente do desenvolvimento de ações 

educativas, levando-se em conta que a criança e o adolescente encontram-se em pleno período 

de aprendizagem e que mesmo hospitalizados necessitam de um acompanhamento escolar 

para dar prosseguimento a sua educação formal. Por isso, cabe destacar que a doença não 

pode ser vista como fator de descontinuidade ao processo de educação da criança e do 

adolescente em idade de escolar.  

A integração da saúde com a educação é importante no sentido de proporcionar um 

olhar integral ao paciente, assim como valorizar seus direitos à educação e a saúde, 

considerando a condição biopsicossocial da criança e do adolescente enfermo. Embora a 

reintegração da saúde seja o principal fator a se considerar no hospital, isso não diminui a 

necessidade de uma atenção aos diversos fatores que compõem a vida do paciente. Pensando 

nisso, embora centrada na continuidade da aprendizagem de alunos impossibilitados de 

frequentar a escola, o papel da educação vai além da construção de conhecimentos, preocupa-

se também com a recuperação integral do educando.  

 Diante disso, a educação ganha uma nova dimensão, uma vez que o professor não 

observa somente a necessidade de aprendizagem e desenvolvimento desse aluno, mas também 

os aspectos emocional, afetivo, psicológico, além da saúde do educando. Como bem 

expressam Santos e Souza (2009): 
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             O apoio pedagógico, mais que tentativa de repor a ausência do aluno à 

escola, tem se manifestado como fator importantíssimo ao pronto 

restabelecimento da saúde do educando, pois, se verifica que, 

motivados pela assistência educacional, os pacientes sempre 

manifestam melhoria nos seus estados de saúde, consequência direta 

da valorização humana que sentem ao receberem complementação 

educacional enquanto submetidos a tratamentos de saúde. (p.115)  
 

 

Esse atendimento oferecido pela pedagogia hospitalar vem sendo adotado nos últimos 

anos por instituições de saúde que se preocupam em atender o paciente que por motivo de 

enfermidade teve seu processo de educação interrompido, assim como também com o intuito 

de garantir os direitos à educação desse paciente. 

É válido enfatizar que o direito à educação é um direito de todos, garantido pela 

Constituição Federal, que está inserido no artigo 208, inciso IV (BRASIL, 1998), na 

modalidade de Educação Infantil, que se traduz pelo direito a aprendizagem e a escolarização 

e pelo acesso a escola de Educação Básica. O que se tem, portanto, é a garantia de um 

atendimento pedagógico durante o tempo de hospitalização, embora muitos preceitos da 

legislação não explicitem de forma direta a questão do aluno hospitalizado, criam margem 

para interpretações que satisfaçam esta realidade. 

Dessa forma, o objetivo da educação nesse ambiente torna-se claro e definido, isto é, 

oportunizar a educação e a aprendizagem de que necessitam essas crianças e adolescentes em 

idade escolar, mediante atividades desenvolvidas por profissionais da educação habilitados 

para tal.  

 

1.3 – Papel do pedagogo e sua contribuição como profissional da educação no hospital         

 

Com a finalidade de atender de forma específica aos aspectos de natureza pedagógica, 

assim como o de promover a continuidade da escolarização do aluno hospitalizado, e ter uma 

visão mais abrangente do atendimento ao paciente, surge a necessidade de pedagogos nos 

hospitais.    

Para que essa atenção especial ao aluno hospitalizado aconteça, é indispensável a 

presença de um profissional da educação habilitado para trabalhar nesse contexto diferente da 

escola regular, em que a atuação vai além da continuidade da escolarização,  em que é preciso 

também uma  perspectiva de um atendimento mais humanizado, com atenção ao bem estar do 

paciente.   
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Nessa perspectiva, ação do pedagogo hospitalar não deve perder de vista o alvo 

principal do seu trabalho, o – ser humano –, assim como em qualquer outro local de atuação 

do profissional da educação. No caso do aluno hospitalizado, o pedagogo pode colaborar 

também no sentido de ajudá-lo e de dar apoio no enfrentamento da doença e da internação. 

Segundo Fontes (2004): 

 

O ofício do professor no hospital apresenta diversas interfaces 

(política, pedagógica, psicológica, social, ideológica), mas nenhuma 

delas é tão constante quanto a da disponibilidade de estar com o outro 

e para o outro. Certamente, fica menos traumático enfrentar esse 

percurso quando não se está sozinho, podendo compartilhar com o 

outro a dor, por meio do diálogo e da escuta atenciosa.  (p. 127) 

 

 

             Nessa perspectiva René Barbier (1997) nos apresenta o conceito de escuta sensível: 

como um tipo de escuta próprio do pesquisador-educador. Trata-se de um escutar- que 

“reconhece a aceitação incondicional do outro”.  

Uma escuta sensível do professor em relação ao aluno, pode de certa forma direcionar 

a prática desse profissional no hospital, assim como em outras áreas. Porém, no hospital essa 

prática torna-se essencial, pois é preciso o interesse por tudo aquilo que é dito e não dito, mas 

expressado por vários outros sentidos e de diversas maneiras, pois é natural a criança adotar 

comportamentos diferentes em virtude da doença e do tratamento. Ceccim (1997), também, 

apresenta o conceito de escuta pedagógica que nos explica: 

 
O termo escuta pedagógica provém da psicanálise e diferencia-se da 

audição, enquanto a audição se refere à apreensão/compreensão de 

vozes e sons audíveis, a escuta se refere à apreensão/compreensão de 

expectativas e gestos, as lacunas do que é dito e os silêncios, ouvindo 

expressões e gestos, consultas e posturas. (p. 76) 

 

A escuta sensível trata-se de uma pedagogia voltada para a criança, que respeita e 

compreende os conflituosos momentos que esta passa ao longo da internação, principalmente 

ao enfrentar a fase inicial da doença. O professor pode proporcionar à criança e ao 

adolescente uma visão mais otimista do tratamento. 

Em um ambiente em que a maior parte das intervenções realizadas com o paciente 

causam dor, desconforto e medo, para alcançar um trabalho que satisfaça as reais 

necessidades do aluno, é importante que o professor conquiste a confiança da criança e do 

adolescente e transmita segurança. Quando o professor conquista o aluno, ele consegue 

perceber os atrativos que o atendimento pedagógico pode oferecer-lhe, e dessa forma observa 
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que esse atendimento é diferente dos demais, pois se assemelha às suas atividades cotidianas 

de vida.  

A ação do pedagogo requer uma preocupação especial devido às necessidades 

educacionais especiais desses educandos, sendo preciso considerar a doença e suas 

implicações, no sentido de adequar as atividades pedagógicas à realidade e quadro clínico de 

cada criança e adolescente, para que o processo educativo seja realmente significativo e 

possibilite o retorno à escola de origem, sem prejuízo dos estudos, fazendo valer a finalidade 

da pedagogia hospitalar.  

 

1.4 – Formação do pedagogo hospitalar na faculdade de educação da Universidade de 

Brasília – UnB  

 

A formação do pedagogo para atuar em diferentes campos de ação educativa, que não 

só a escola constitui-se num desafio aos cursos de pedagogia, pois a atuação do pedagogo em 

ambiente não escolar tornou-se uma demanda social necessária devido à evolução da 

sociedade e as mudanças aceleradas que passam a exigir modificações nas funções sociais 

como um todo. Como bem expressam Matos e Mugiatti (2009, p. 13): 

 

O papel da educação, por sua vez, torna-se cada vez mais importante 

face à multiplicidade de demandas das necessidades sociais 

emergentes; é o motivo pelo qual precisa a educação, como mediadora 

das transformações sociais, com o apoio das demais ciências, 

contribuir, com maior rapidez e criatividade, para uma sociedade mais 

consciente, mais justa e mais humana.  
 

 

Faz-se necessário uma formação específica do pedagogo para atuar no ambiente 

hospitalar, que requer profissionais habilitados e competentes para o trabalho com crianças e 

adolescentes em idade escolar que se encontram hospitalizados. 

Tendo em vista a complexidade do trabalho em hospitais, e a importância de uma 

atuação de profissionais especializados no plano pedagógico, o Departamento de Teoria e 

Fundamentos, por meio da área de Educação Inclusiva, da Faculdade de Educação – UnB 

prepara os estudantes do curso de pedagogia que desejam se aprofundar na formação voltada 

para o trabalho pedagógico-educacional em ambientes hospitalares, com uma formação 

completa. Para Caiado (2003): 
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[...] as universidades podem contribuir muito na formação do 

professor que vai atuar na Classe Hospitalar, considerando as 

dimensões do ensino, da pesquisa e da extensão [...] a Classe 

Hospitalar, como uma modalidade de atendimento educacional, deve 

compor conteúdo das disciplinas e ser espaço considerado nas práticas 

de ensino nos cursos de Pedagogia. (p. 77)  

 

 

O currículo do curso de pedagogia contempla a formação docente e a atuação do 

pedagogo em diferentes contextos educativos. Sendo assim, o pedagogo pode trabalhar em 

qualquer ambiente onde as relações humanas gerem processos pedagógicos, em que se pode 

exercer atividades de planejamento, implementação e avaliação de programas e projetos 

educativos em diferentes espaços organizacionais educativos, sendo o hospital um deles.  

Diante disso, o curso possui em seu currículo de graduação uma disciplina optativa de 

quatro créditos, chamada Introdução à Classe Hospitalar, em que a disciplina Educando com 

Necessidades Educacionais Especiais é pré-requisito para cursá-la. Nessa disciplina o 

estudante é levado a refletir sobre a importância do serviço de pedagogia dentro do hospital, 

proporcionando-lhe a capacidade de perceber a multiplicidade de demandas desse ambiente, 

com ênfase no resgate da humanização por meio da ação pedagógica. Enfoca também as 

características, concepção e atuação do pedagogo em classes hospitalares, sendo esta 

disciplina requisito para a prática de projetos em hospitais (AGUIAR et all, 2011). 

O currículo do curso de Pedagogia da UnB alia desde o primeiro semestre a prática e a 

teoria, com a realização de cinco projetos ao longo da formação, onde o ensino, a pesquisa e a 

extensão são priorizados e permitem o diálogo com áreas temáticas diversas.  

Logo após cursar a disciplina Introdução à Classe Hospitalar, o estudante que desejar traçar 

sua trajetória na área hospitalar, poderá realizar o Projeto 3 – Atendimento 

pedagógico/educacional às crianças e jovens hospitalizados no HUB, em qualquer fase do 

aluno, organizado em seis créditos, onde são cumpridas ao todo 90 horas, sendo 60 horas de 

ação prática supervisionada e 30 horas de orientação e planejamento junto à professora 

orientadora do projeto (SOUZA, 2011).  

No projeto 3, o estudante de pedagogia terá o primeiro contato com a área hospitalar, 

analisará as relações entre concepções teóricas apresentadas na disciplina Introdução à Classe 

Hospitalar e a prática oferecida nos atendimentos pedagógicos realizados no Hospital 

Universitário – HUB, habilitando-se para trabalhar com a diversidade humana e diferentes 

experiências culturais, identificando as necessidades educacionais especiais dos educandos 

impedidos de frequentar a escola. Deverá também definir e inserir modificações e adaptações 
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curriculares em um processo flexibilizador de ensino-aprendizagem ao aluno hospitalizado. 

De acordo com Matos e Mugiatti (2001, p. 16): 

 

[...] verificada a necessidade de existência de uma práxis e uma 

técnica pedagógica nos hospitais, confirma-se a existência de um 

saber voltado para acriança e o adolescente num contexto hospitalar 

envolvido no processo ensino-aprendizagem, instaurando-se aí o 

corpo de conhecimento de apoio que justifica a chamada Pedagogia 

Hospitalar.  
 

O estudante dará continuidade a sua ação prática no Projeto 4 – Prática docente no 

contexto hospitalar, em cumprimento do estágio em sua formulação legal, em qualquer fase 

do aluno, organizado em oito créditos, em que são cumpridas ao todo 120 horas, 90 horas de 

ação prática vivenciadas em hospitais da Rede Pública de Saúde do DF e 30 horas de 

orientação e planejamento junto à orientadora do projeto. Nessa etapa, o fundamental é a 

vivência concreta das situações educativas, ou seja, é o momento do planejamento, da 

execução e da avaliação do trabalho formativo didaticamente experienciado numa classe 

hospitalar. 

De tal forma, o aluno que tenha se identificado com esse trabalho e queira contribuir 

para área hospitalar, poderá fazer seu Projeto 5 – Trabalho de conclusão de curso – TCC nessa 

área, com oito créditos, totalizando 120 horas. Nesse sentido, cada trabalho de conclusão de 

curso representa uma reflexão original vinculada a uma trajetória própria e única construída 

no coletivo da Faculdade de Educação, de acordo com as ações educativas vivenciadas em 

todo o processo dos projetos e na interlocução da teoria e da prática.  

Devido a essa atenção especial que a Faculdade de Educação oferece a formação e 

atuação do pedagogo, a Universidade de Brasília é reconhecida como uma das primeiras 

universidades públicas do país a oferecer uma formação adequada e específica ao profissional 

da educação que deseja atuar no contexto hospitalar (SOUZA, 2011).  

Há 11 anos a Faculdade de Educação trabalha de forma conjunta com os Hospitais 

Regionais do DF, com o Hospital Universitário HUB e as Secretarias de Educação e Saúde do 

GDF no sentido de contribuir para a formação do estudante de pedagogia. A articulação de 

todos esses segmentos aproxima-os e integra-os as classes hospitalares, fortalecendo dessa 

forma o atendimento pedagógico-educacional garantido por lei às crianças e adolescentes 

hospitalizados.  
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1.5 – O aluno hospitalizado  

 

O afastamento da criança e do adolescente do seu cotidiano, da sua rotina diária, da 

escola, de seus amigos e de sua casa, decorrente da doença e da hospitalização, provoca uma 

nova situação à vida do enfermo, que passa a vivenciar uma realidade diferente, e distante do 

mundo de criança que estão habituados.   

O adoecimento faz com que a criança e o adolescente sofram não apenas com a 

hospitalização, mas também com as rupturas que esse processo pode causar a fase de 

desenvolvimento cognitivo, emocional, psíquico e social em que se encontram. Dessa forma, 

a hospitalização pode influenciar nesse processo de maturação, que não pode ser interrompido 

pelo período de internação em que muitos deles são submetidos, principalmente pacientes 

com doenças crônicas.  

Diante disso, a ação pedagógica por meio de intervenções educativas deve ir ao 

encontro das necessidades desses sujeitos hospitalizados, de modo a considerar o 

desenvolvimento biopsicossocial, assim como a concepção da realidade social e cultural de 

cada um. O atendimento pedagógico-educacional ofertado a criança e ao adolescente deve 

considerar sua totalidade. Cabe destacar que a educação no hospital integraliza o atendimento 

pediátrico pelo reconhecimento às necessidades intelectuais e sócio-interativas que tornam 

peculiar o desenvolvimento da criança (CECCIM, 1999, p.42). 

Dessa forma, o atendimento pedagógico-educacional oferece à criança e ao 

adolescente hospitalizado um novo significado ao período de internação em que atividades de 

acompanhamento escolar e ações lúdicas educativas são desenvolvidas no sentido de 

oportunizar um atendimento mais humanizado no hospital.  

 

1.6 – O atendimento pedagógico-educacional   

 

1.6.1 – A classe hospitalar: educação e humanização 

 

Nas classes hospitalares encontram-se crianças dos mais diversos contextos sociais e 

culturais, com diferentes escolaridades e idades. Essa multiplicidade de sujeitos é um fator 

característico desse ambiente de aprendizagem. É nesse espaço do hospital que crianças e 

adolescentes tem a oportunidade de construir conhecimentos mesmo hospitalizados.  
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As atividades da classe hospitalar retomam as relações afetivas e a alegria em meio a 

procedimentos médicos, medicações e exames, possibilitando à criança e ao adolescente um 

retorno à infância e a suas atividades cotidianas.  

O atendimento pedagógico-educacional é ofertado não só aos pacientes, mas também 

os acompanhantes que são convidados a participar das atividades, como: oficinas, artesanatos, 

pintura, dentre outras, no intuito de torná-los menos ociosos no hospital, assim como também 

mais tranquilos em relação a enfermidade de seus filhos.  

Além disso, busca-se inseri-los nas atividades realizadas pelas crianças e adolescentes 

para que percebam a importância do atendimento pedagógico a continuidade da escolarização 

dos seus filhos. Outra importante tarefa é a de auxiliá-los no entendimento da doença e de 

suas implicações na vida do paciente. Fontes (2008, p. 16) reforça esse pensamento:  

 
Outro espaço de atuação importante será sempre junto às mães 

acompanhantes que se mostram extremamente ociosas e necessitam de 

uma atividade, para que compreendam o processo de internação de 

seus filhos e possam auxiliá-los em seu tratamento, além de contribuir 

para diminuir a ansiedade que contaminam o circuito emocional da 

díade mãe-criança.  

 

 Já o acompanhamento escolar, é uma atividade mais individualizada, voltada para os 

pacientes que estão em fase escolar, que permite que o aluno tenha a possibilidade de 

continuar aprendendo os conteúdos específicos da escola dentro de um planejamento flexível, 

que leve em consideração o estado de saúde do paciente e as suas devidas adaptações 

mediante ao tratamento. Contudo, essa atividade não exclui que o aluno aprenda também por 

meio de atividades coletivas. De acordo com Behrens (2009, p. 14), a prática pedagógica no 

hospital deve ter uma visão de totalidade: 

 
O projeto pedagógico com visão de totalidade atende às 

especificidades da criança e do adolescente, seu tempo no hospital, 

possibilidade de aprender (...). Nesse sentido, os alunos hospitalizados 

precisam ser vistos como um todo, com emoções, sentimentos, seus 

próprios valores e sua possibilidades. 

 

Dessa forma, a classe hospitalar torna-se um ambiente de realizações e superações, ao 

oportunizar possibilidades de promover a educação, aliada ao processo de recuperação da 

saúde de crianças e adolescentes.   
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1.6.2 – Educação lúdica: o aprender brincando no hospital 

 
A educação lúdica, além de contribuir e influenciar na formação da 

criança e do adolescente, possibilitando um crescimento sadio, um 

enriquecimento permanente, integra-se ao mais alto espírito de uma 

prática democrática, enquanto investe em uma produção séria do 

conhecimento. Sua prática exige a participação franca, criativa, livre, 

crítica, promovendo a interação social e tendo em vista o forte 

compromisso de transformação e modificação do meio (ALMEIDA, 

1998, p. 57).  

 

 

Na escola, o lúdico aparece como um possível facilitador do processo ensino e 

aprendizagem, já no ambiente hospitalar, este elemento se configura como um incentivador 

primordial a busca de conhecimentos. Colabora no retorno da criança e do adolescente a 

escola regular, assim como possibilita amenizar o sofrimento que a enfermidade e o 

tratamento podem causar a vida do paciente. 

As ações lúdicas no hospital ajudam também a aproximar os pais dos filhos, no qual as 

relações familiares se tornam mais afetivas por meio da participação nas brincadeiras, jogos e 

oficinas no sentido de desenvolver aspectos de socialização entre os indivíduos. O brincar no 

hospital permite à criança e ao adolescente um retorno ao seu cotidiano com momentos 

prazerosos, onde a ação de ensinar traz alegria e o ato de aprender se transforma em novas 

possibilidades de aprendizagem.  

Na classe hospitalar, o uso de recursos lúdicos no acompanhamento pedagógico é 

visto como uma possibilidade de proporcionar benefícios não apenas para a continuidade da 

escolarização dos pacientes, mas como forma de contribuir no aspecto emocional, assim como 

na recuperação da saúde. Nesse sentido, Behrens (2009) defende que brincar também implica 

em aprender. Para ela (p. 16): 

 
O brincar é atividade séria e essencial ao equilíbrio emocional e social 

do ser humano em todas as idades. Além disso, a brincadeira auxilia 

na recuperação da saúde física e intervém no desenvolvimento 

intelectual. As brincadeiras que envolvem jogos, danças e outras 

atividades lúdicas permitem que as crianças e os adolescentes se 

socializem e projetem suas representações, angústias, alegrias e 

preferências.  

 

Nesse contexto, observa-se a necessidade da classe hospitalar realizar trabalhos 

complementares com o brincar, ou seja, a classe hospitalar deve promover a continuidade da 

escolarização das crianças e dos adolescentes utilizando jogos e brincadeiras, assim como 

outros recursos que possam ser educativos. 
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De forma geral, o brincar torna-se uma ferramenta indispensável para o aprender no 

hospital, tanto para a obtenção de resultados satisfatórios no processo de escolarização, como 

na superação da hospitalização.  
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CAPÍTULO 2 

METODOLOGIA 

 

[...] a ciência não é só racionalidade, é subjetividade em tudo o que o 

termo implica, é emoção, individualização, contradição, enfim, é 

expressão íntegra do fluxo da vida humana, que se realiza através de 

sujeitos individuais, nos quais sua experiência se concretiza na forma 

individualizada de sua produção. 

      

                                                                                                          GONZÁLES REY (2002, p.28)  

 

 

Para iniciar um trabalho de conclusão de curso é preciso organizar um projeto de 

pesquisa, estabelecer critérios e definir um modo de investigação para alcançar com sucesso o 

objetivo do estudo. Essa tarefa não é fácil, pois é preciso saber lidar com as adversidades que 

todo estudo está sujeito, principalmente quando a pesquisa acontece no ambiente com muita 

adversidade como é considerado o hospitalar. Dessa forma, é preciso eleger o método mais 

adequado para alcançar os objetivos pré-estabelecidos e optar pela melhor ferramenta de 

construção de informações. Nesse processo, é importante que o pesquisador considere alguns 

fatores que podem interferir nos dados: local de pesquisa, peculiaridades do contexto, nesse caso 

o ambiente hospitalar, sujeitos envolvidos, enfermidades e suas consequências, confiança e 

liberdade estabelecida entre os participantes da pesquisa, diálogo e cuidado que o pesquisador 

deve ter para conquistar as informações necessárias de forma completa e satisfatória. Somente 

depois de pensar e avaliar todos esses quesitos foi escolhido os instrumentos de investigação que 

poderiam orientar a pesquisa e a posterior análise da realidade pesquisada. 

 

2.1 – Contexto da pesquisa 

 

Com a finalidade compreender o como se dá o atendimento pedagógico-educacional na 

Clínica Pediátrica do HUB, levando em consideração o dinamismo próprio de trabalho no 

ambiente da Clínica médica, e a percepção dos diversos profissionais a respeito do atendimento 

pedagógico-educacional ofertado ao aluno hospitalizado. 

          Em 2011, ao cursar o Projeto 3 – Atendimento pedagógico/educacional às crianças e 

jovens hospitalizados no HUB tive o primeiro momento de contato com a prática pedagógica 

realizada em hospitais, que me possibilitou identificar as características deste local e suas 

peculiaridades, o público atendido, as dificuldades encontradas, a rotina da classe hospitalar e o 

modo de trabalho da pedagoga responsável. O presente estudo agrega os conhecimentos 
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adquiridos naquele período, que foram primordiais na escolha do local de pesquisa, dando 

prosseguimento a uma nova construção de conhecimentos.  

Sabe-se que várias pesquisas já foram realizadas no âmbito da pedagogia hospitalar, 

mas, como forma de ampliar os conhecimentos desse campo de atuação da pedagogia, assim 

como dar prosseguimento a uma trajetória realizada durante o curso nessa área, houve o intuito 

de aprofundar os conhecimentos na classe hospitalar da Clínica Pediátrica do hospital HUB. 

O HUB é uma instituição hospitalar pública, vinculada à UnB e ao Ministério da 

Educação, integrada ao Sistema Único de Saúde que visa proporcionar um ambiente adequado 

para o ensino, a pesquisa e a extensão. Desenvolve também projetos de graduação, pós-

graduação e estágios curriculares e não curriculares, levando em conta a função social da 

universidade, provendo ao seu público um atendimento de assistência à saúde de qualidade, e em 

harmonia com os princípios éticos e humanísticos. O HUB atende a população de Brasília e do 

entorno, assim como também de outras regiões brasileiras: Bahia, Goiás, Minas Gerais, dentre 

outras. É também um hospital de referência no atendimento a indígenas. Proporciona, 

atualmente, acompanhamento educacional em duas unidades: Pediatria Cirúrgica e Pediatria 

Clínica, local de contexto dessa pesquisa.   

 

2.2 – Participantes da pesquisa 

  Os sujeitos participantes da pesquisa foram: pedagoga, auxiliar de pedagogia, 

pacientes, acompanhantes, profissionais da equipe de saúde, profissionais da equipe 

multiprofissional que participam, naquele momento, de forma direta e indireta do trabalho 

pedagógico desenvolvido na Clínica Pediátrica. A intenção foi compreender a percepção de 

todos os envolvidos direta ou indiretamente na recuperação da saúde da criança e do adolescente, 

e que de certa forma interferem positiva ou negativamente no serviço de pedagogia realizado.  

Conforme mostra os quadros a seguir, a pesquisa compreendeu 32 participantes. 

Colaboraram com o estudo: 4 pacientes em fase de escolarização (entre 8 e 13 anos), 8 

acompanhantes, 8 profissionais da equipe de saúde e 12 profissionais da equipe 

multiprofissional.  

 

Quadro 1: Participantes  Acompanhantes e pacientes 

         

Sujeitos participantes 

 

Nº de entrevistados 

 

Acompanhantes 

                                   

                                      8 
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Pacientes (alunos) 

                                   

                                      4 

                                                                             Fonte: dados da pesquisa 

 

Quadro 2: Caracterização pacientes participantes 

         

Pacientes (alunos) 

 

Escolarização 

 

Idade 

 

Paciente nº 1 

                                   

4º ano 

 

9 anos 

 

Paciente nº 2 

                                   

8º ano 

 

13 anos 

 

Paciente nº 3 

 

7º ano 

 

12 anos 

 

Paciente nº 4 

 

3º ano 

 

8 anos 

                                                                             Fonte: dados da pesquisa 

 

Quadro 3: Participantes Equipe de Saúde 

         

Profissionais 

 

Nº de participantes 

 

Médico 

                                   

1 

 

Enfermeiro 

                                   

3 

 

Técnico em Enfermagem 

 

4 

                                                                             Fonte: dados da pesquisa 

 

Quadro 4: Participantes Equipe Multiprofissional 

         

Sujeitos participantes 

 

Nº de entrevistados 

 

Secretária 

                                   

1 

 

Auxiliar de secretaria 

                                   

1 

 

Auxiliar Operacional de serviços diversos 

 

1 

 

Auxiliar de limpeza 

 

1 

 

Copeira 

 

4 

 

Nutrcicionista 

 

1 

                                                                            Fonte: Dados da pesquisa 



38 
 

Quadro 5: Participantes Equipe de Pedagogia                                           

 

Pedagoga 

 

1 

 

Auxiliar de pedagogia 

 

1 

 

Estudante de Pedagogia FE/UnB: Projeto 

3 

 

1 

                                                                            Fonte: Dados da pesquisa 

 

  2.3 – Procedimentos e instrumentos 

 

O estudo foi fundamentado pela pesquisa qualitativa, por ser considerada ideal para   

compreender a realidade do ambiente hospitalar, devido sua característica de flexibilidade. 

Entende-se também que a pesquisa qualitativa representa uma abordagem mais completa para a 

compreensão do significado da temática tratada. 

  Ao realizar uma investigação de informações em um contexto hospitalar, é preciso 

levar em consideração o dinamismo e as peculiaridades da rotina hospitalar. O pesquisador 

precisa ter conhecimento do funcionamento do espaço explorado, para assim iniciar a pesquisa e 

facilitar o desenvolvimento da coleta de dados.   

No que se refere aos procedimentos utilizados foram realizadas com os pacientes e 

acompanhantes, entrevistas gravadas, parcialmente estruturadas, com o intuito de obter respostas 

espontâneas por meio de um diálogo, de modo que os participantes pudessem se sentir o mais a 

vontade possível. Esse instrumento foi escolhido por possibilitar um maior número de respostas 

e informações sobre o objeto de estudo, assim como também, por captar a expressão corporal do 

entrevistado, seu tom de voz de acordo com as perguntas e o entusiasmo em determinadas 

respostas, sendo essas atitudes, consideradas importantes pelo pesquisador e significativas para a 

análise do fenômeno estudado.  

Outro instrumento de pesquisa utilizado foi o questionário semiestruturado, aplicado 

aos profissionais de saúde e equipe multiprofissional, com o intuito de compreender a percepção 

deles em relação a educação no contexto hospitalar. A escolha do questionário como um segundo 

instrumento de pesquisa foi pensado com o intuito de atingir um grande número de profissionais 

atuantes na Clínica Pediátrica, no sentido de garantir o anonimato e permitir que fossem 

respondidos no momento que julgassem oportuno e apropriado devido à intensa rotina hospitalar. 

Optou-se por um pequeno número de perguntas, porém bem formuladas e que possibilitassem 

um levantamento significativo de informações. Foi aplicado também um questionário à 
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pedagoga hospitalar responsável pelo atendimento pedagógico-educacional na Clínica Pediátrica, 

estruturado, com perguntas abertas e um número elevado de questões, tendo como objetivo 

conhecer de forma aprofundada seu trabalho. Segundo Gil (1999):   

 

Pode-se definir questionário como técnica de investigação composta por um 

número mais ou menos elevado de questões apresentadas por escrito às 

pessoas, tendo como objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, 

sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas etc (p.128).      

                                                                          

Devido à abrangência de participantes com formações e experiências distintas, para 

conhecer as diferentes percepções a respeito do trabalho pedagógico-educacional realizado, foi 

preciso observar e a diversidade de opiniões, comportamentos e atitudes aos quais o pesquisador 

teve acesso. Atentou-se ainda mais para a obtenção das informações, no campo da pesquisa que 

requer uma atenção maior do pesquisador.  

Realizou-se também, de forma concomitante, observações da prática pedagógica, com 

o objetivo de identificar como acontece o trabalho pedagógico-educacional e compreender as 

possibilidades de trabalho pedagógico realizados pela equipe de pedagogia no contexto 

pesquisado. Segundo Gil (2008, p.53), “no estudo de campo a pesquisa é desenvolvida por meio 

da observação direta das atividades do grupo estudado e de entrevistas com informantes para 

captar suas explicações e interpretações do que ocorre no grupo”. Por isso, a observação requer 

do pesquisador um olhar mais apurado, referente a tudo que acontece e principalmente as 

questões específicas do objeto de estudo. Sendo assim, foram observadas atividades 

desenvolvidas pela equipe de pedagogia, a recepção dos pacientes em relação às atividades, 

assim como dos acompanhantes e profissionais em geral.   

No caso da pesquisa no hospital é preciso uma sensibilidade maior do pesquisador em 

relação aos sujeitos participantes, sendo necessário um diálogo e cuidado que leve em 

consideração as manifestações ocasionadas pela enfermidade, pelo tratamento e pela condição de 

internação. Por isso, em várias situações foi necessário avaliar o momento mais oportuno para 

que as adversidades do ambiente hospitalar não implicassem em desinteresse ou até mesmo 

respostas vagas ao pesquisador. Por levar em consideração esses fatores, a coleta de informações 

demorou mais que o programado, porém o respeito a estas situações, permitiu, portanto, uma 

maior qualidade na coleta das respostas.  

 

 

 



40 
 

CAPÍTULO 3  

ANÁLISE DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O importante é não parar de questionar. A curiosidade tem sua própria 

razão de existir.  

                    EINSTEN (1905) APUD MOREIRA (2005, p. 35)  

 

 

No processo de construção do conhecimento não se pode ficar restrito apenas a um 

único momento de reflexão, por isso, a análise dos dados da pesquisa não acontece apenas 

neste capítulo, mas encontra-se contemplado no delineamento de todo o estudo de 

investigação e levantamento do referencial teórico. Sendo assim, as análises que serão 

apresentadas não se configuram como verdades absolutas, mas sim, como novas construções e 

reconstruções significativas para o campo da pedagogia hospitalar. 

A análise dos dados baseou-se em um processo e não em um único momento pré-

determinado. Partiu não só da interpretação das informações obtidas por meio dos 

instrumentos de pesquisa das observações realizadas, mas também do aporte teórico estudado, 

e da apreciação reflexiva e crítica realizada pelo pesquisador.  

Nessa perspectiva, a intenção do pesquisar é empregar algumas falas dos entrevistados 

na íntegra, como forma de demonstrar o conteúdo das informações coletadas, assim como as 

opiniões e emoções dos sujeitos participantes.  

 

3.1 – A Clínica Pediátrica do HUB  

 

 Diversas crianças e adolescentes, na faixa etária de 0 a 21 anos são internados 

diariamente, e de acordo com a enfermidade, é necessário um tempo maior de observação do 

estado de saúde. No que se refere às enfermidades tratadas, pode-se afirmar que a maioria está 

relacionada às doenças crônicas, principalmente às renais. As mais recorrentes são também: 

pneumonia, bronquiolite, anemia falciforme, desnutrição, dentre outras. Muitos pacientes com 

doenças crônicas, acompanhados desde o início da enfermidade pela equipe de saúde da 

Clínica médica, também são atendidos semanalmente para orientações e controle da doença.  

Por se tratar de doenças que demandam um período mais longo de internação e 

tratamento, é de suma importância o acompanhamento escolar em virtude do tempo que a 

criança e o adolescente permanecem longe da escola, justificando-se assim, a necessidade do 

professor nesse ambiente. Independente do tempo de internação, até mesmo quando a criança 
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e o adolescente ficam internados por curto período, existe também a preocupação em 

disponibilizar atividades, mesmo sem a intenção de suprir necessidades escolares. Cabe 

salientar as colocações de Matos e Mugiatti (2007) quando falam a respeito do direito das 

crianças hospitalizadas, de ter acesso a boas condições de saúde, assim como também à 

escolarização, independente das dificuldades impostas pela enfermidade, assim como a 

importância de prosseguir preparando a criança para vencer os obstáculos trazidos pela 

hospitalização. A pedagoga entrevistada complementa essa ideia ao assegurar “(...) a 

necessidade de promover o direito à educação a alunos hospitalizados” (pedagoga).  

Apesar do atendimento pedagógico-educacional do HUB não se caracterizar como 

classe hospitalar, de acordo com o documento Classe Hospitalar e atendimento pedagógico 

domiciliar: estratégias e orientações, do Ministério da Educação (2002), as atividades 

educacionais que ocorrem neste local, perseguem os mesmos objetivos que as classes  

reconhecidamente hospitalares, ou seja, permitir que o aluno seja capaz de continuar 

exercendo seu direito de aprender e dar prosseguimento a sua escolarização mesmo 

hospitalizado. 

Sendo assim, no sentido de assegurar esse direito, há na Clínica Pediátrica uma equipe 

de pedagogia que coordena as atividades educativas propostas às crianças e aos adolescentes 

hospitalizados. A pedagoga responsável tem formação em pedagogia pela Universidade de 

Brasília, Mestrado em Educação, e atualmente cursa pós-graduação em psicopedagogia pela 

mesma instituição. Duas auxiliares, alunas do curso de pedagogia da UnB, também fazem 

parte dessa equipe. Essas profissionais da educação possibilitam a continuação da 

aprendizagem das crianças e adolescentes em fase de escolarização hospitalizados, assim 

como também estimula a participação ativa dos pacientes e acompanhantes nas atividades 

pedagógicas.           

3.2 – A ação pedagógica na Clínica Pediátrica do HUB 

 

O atendimento pedagógico realizado no ambiente da classe hospitalar da Clínica 

Pediátrica do HUB, consiste em práticas lúdico-pedagógicas e educativas, que visam ações de 

ensino e aprendizagem, estimulação das habilidades dos sujeitos  hospitalizados, assim como 

a socialização e a participação ativa dos pacientes às atividades. No relato da pedagoga: 

 

“[...] a pedagogia na Pediatria Clínica não consiste apenas no 

acompanhamento escolar do aluno, ou seja, atender exclusivamente 

àqueles que trazem suas atividades específicas da escola. Essas fazem 
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parte de todo um contexto educativo que pretende colaborar inclusive 

na ressignificação de hospital, hospitalização, doença, saúde, escola, 

brincar, aprender, estudar, aluno, paciente, professor, conhecimento, 

atividade escolar, avaliação, currículo, etc, ampliando possibilidades 

para além de concepções cristalizadas e tradicionais, mais excludentes 

que promotoras de práticas condizentes com a diversidade e 

potencialidade humana” (pedagoga).  

 

   Pode-se observar a preocupação da pedagoga em utilizar o lúdico, assim como a 

paixão que se tem em realizar atividades com recursos que incitem a imaginação, criatividade, 

assim como atividades que favorecem a adaptação das crianças e dos adolescentes ao 

ambiente pediátrico. Percebe-se com isso que a maioria dos pacientes e familiares tornam-se 

muitas vezes:  

“[...] participantes ativos do contexto educativo hospitalar e não 

apenas mais adaptados, menos estressados, desanimados, ansiosos” 

(pedagoga).  

 

A intenção do serviço de pedagogia é estimular que pacientes e acompanhantes de 

fato, possam construir conhecimentos, assim como também obter condições para 

compreender suas próprias realidades de aprendizagem,valorizando-se a troca e a construção 

de conhecimentos e ideias.  

São realizadas atividades direcionadas tanto na brinquedoteca como no local que 

atualmente está sendo estruturado para realização das atividades de acompanhamento escolar 

(quando o aluno tem acesso às atividades da escola de origem) assim como atividades 

preparadas pela equipe de pedagogia, que acontecem em uma sala, horário e turno específico, 

chamada de classe da Pediatria Clínica. São realizadas também, na medida do possível, 

atendimento aos acompanhantes, como: oficinas de artesanatos contextualizadas, exposições 

de trabalhos realizados por eles, recitais dentre outros.   

Dentro do contexto da Pediatria Clínica também são atendidos bebês, inclusive em 

grande número. Apesar de não ser o foco principal do atendimento pedagógico, observa-se a 

necessidade de um atendimento especializado e planejado para essa faixa etária, levando em 

consideração a importância da fase de desenvolvimento e aprendizagem que se encontram. Há 

realmente essa preocupação, que pode ser notada pela fala da pedagoga:  

 
“Atualmente, estamos procurando estudar e planejar, junto ao horário 

da Classe da Pediatria Clínica, atividades de ‘estimulação precoce’ 

para este grupo, que é constante na pediatria [...]” (pedagoga). 
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Constatou-se não só o quanto é necessário pensar e organizar atividades para esse 

grupo, mas, principalmente a necessidade de formação adequada do pedagogo para esse 

atendimento específico, o que ainda não acontece atualmente no curso de Pedagogia da 

Faculdade de Educação da UnB, que não possui em seu currículo de graduação, disciplinas 

que preparam os estudantes, inclusive estudantes participantes de projetos na Pediatria do 

HUB, para atendimento aos bebês.  Registrou-se essa situação na fala de uma estudante de 

projeto 3, do curso de pedagogia da UnB, em sua prática de estágio  na Clínica Pediátrica:  

 
“A experiência com o atendimento de bebês com idade inferior a um 

ano foi desafiadora, no sentido de que não se tinha conhecimento 

sobre estimulação de bebês, e por isso, foi preciso mobilizar-se para 

obter informações e orientações dessa área, não sendo o suficiente 

para tal atuação” (estudante do curso de pedagogia da Faculdade de 

Educação da UnB - Projeto 3).  

 

De modo geral, é possível visualizar todos os atendimentos pedagógicos realizados. 

Diante disso, pode-se dizer que o atendimento pedagógico-educacional da Clínica Pediátrica 

visa à construção de conhecimentos, e uma prática social que valoriza tanto os conhecimentos 

teóricos, como o brincar, considerando-os promotores de saúde, bem estar, qualidade de vida 

e desenvolvimento humano.  

 

3.3 – Classe Hospitalar e Brinquedoteca: espaços diferenciados? 

 

 Na Clínica Pediátrica, a classe hospitalar e a brinquedoteca são espaços destinados à 

promoção do desenvolvimento e da aprendizagem, diferenciando-se apenas na maneira de 

organização do ambiente e dos recursos pedagógicos, assim como nas possibilidades de 

trabalho pedagógico-educacional. De acordo com a pedagoga: 

 
“[...] a classe hospitalar tem como foco geral a mediação dos 

conhecimentos científicos construídos pelo homem e sistematizados 

na escola através das disciplinas, do currículo escolar, sendo a ênfase 

nas séries iniciais, o incentivo a construção de conhecimentos sobre a 

escrita, a leitura e os conhecimentos de mundo em geral. A 

brinquedoteca,é um espaço, como o nome diz, de brincar, o que 

remete a: experimentar, escolher, se relacionar com pessoas e objetos, 

consigo mesmo, com prazer, espontaneidade, criatividade, percepção 

de possibilidades, imaginação, expressão, autoconhecimento, 

iniciativa, estabelecimento de inúmeras relações, como de tamanho, 

forma, volume, comprimento, textura, peso, ou seja, conhecimentos 

básicos inclusive para desenvolvimento dos conteúdos escolares [...]” 

(pedagoga).   
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Percebeu-se que o atendimento pedagógico-educacional na classe hospitalar da Clínica 

Pediátrica do HUB, preocupa-se com as peculiaridades de cada aluno-paciente, fazendo com 

que esse ambiente seja um local de troca de experiências singulares. Sendo assim, antes de 

iniciar o atendimento educacional, os profissionais da educação procuram conhecer o estado 

de saúde das crianças e dos adolescentes internados, assim como também o estado emocional 

em que se encontram. 

Devido às implicações do estado de saúde e do tratamento dos pacientes, o 

atendimento educacional realizado no hospital não pode ser uma adaptação da escola, ou da 

sala de aula ao hospital, com a mesma disposição física e regras encontradas na maioria das 

escolas, e sim um local acolhedor, em que considere acima de tudo o estado de saúde do 

aluno, para que de acordo com sua vontade, e possibilidades físicas, possam desenvolver 

novas realidades de aprendizagem, considerando o momento de hospitalização em que se 

encontram. Segundo as autoras Metz e Sardinha (2007, p. 106):  

 

 
Garantir a continuidade da escolarização das crianças e jovens 

hospitalizados, não significa transportar a sala de aula, com suas 

regras, sua noção de espaço e tempo e sua maneira de avaliar, para o 

hospital (espaço com características próprias). Então, para que isso 

não ocorra, pensamos em uma ação docente que transcenda a lógica 

da escola [...]. 

 

Levando em conta essa perspectiva, foi criado recentemente, um espaço para o 

acompanhamento escolar, chamado de Classe da Pediatria Clínica, que diferencia-se  do 

espaço da brinquedoteca, porém sem  deixar de lado o lúdico e os cuidados necessários para 

atender esse público. Esse local foi criado, pois na classe hospitalar, além das atividades em 

grupo, há muitas vezes um atendimento também individualizado, ou seja, onde existe a 

preocupação em dispensar uma atenção maior a cada aluno, de acordo com suas necessidades 

escolares. Entretanto, antes mesmo da criação desse novo espaço para o acompanhamento 

escolar, esse tipo de atendimento já ocorria, como pode ser observado pelas falas de pais- 

acompanhantes entrevistados, quando questionados sobre as diferenças do modo de ensinar da 

escola regular de seus filhos e o da classe hospitalar: 

 

“[....] Aqui o acompanhamento às vezes é até maior, é uma coisa mais 

exclusiva sabe, é ele e a professora. Na escola são mais alunos, a 

atenção é dividida, então é totalmente diferenciado. Então eu acho que 

tem essa diferença, eu acho que é um ensino mais exclusivo no 

hospital” (mãe-acompanhante).  
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“[....] elas procuram ir nos quartos, elas chamam, se não quer ir 

naquela hora, elas tem um pouquinho de paciência. Na escola eles não 

querem nem saber se tem problema, passam a matéria e pronto” (mãe-

acompanhante).  

 

   

“[...] meu filho tem um primo que tá na mesma sala que ele, ele já 

consegue fazer vários tipos de conta de matemática, e os outros não, 

então ele tá ensinando o primo que vai pra casa brincar, enquanto ele 

tá aqui no hospital. Então, esse ensino daqui tá sendo bem melhor do 

que o da escola, quando ele chega lá, ele tá bem melhor que os outros” 

(mãe-acompanhante).   

 

 

Já o ambiente da brinquedoteca, com seus brinquedos e seu colorido, traz ao contexto 

hospitalar a realidade infantil, assim como um local acolhedor e propício para o 

desenvolvimento de crianças e adolescentes internados. Nesse espaço, um dos recursos mais 

utilizados é o lúdico, muitas vezes explorado como manifestação natural da criança, assim 

como um recurso de apoio para as atividades desenvolvidas também pelas professoras. 

Observou-se que esse recurso é usado como um incentivador para as atividades escolares, e 

assim, aos poucos as crianças e os adolescentes vão sendo apresentados às atividades 

escolares específicas, o que ajuda tanto na construção de novos conhecimentos, como na 

socialização e conhecimento do ambiente hospitalar.  

Apesar de serem locais diferenciados, o fim é o mesmo, promover o desenvolvimento 

e a aprendizagem, seja de conteúdos teóricos específicos, ou não. O que é preciso atentar-se é 

para a intencionalidade e o objetivo de determinadas intervenções relacionadas ao brincar, 

pois o professor pode explorar o brincar como uma simples brincadeira, assim como pode 

explorá-lo também, como forma de potencializar o processo de aprendizagem.   

Contudo, o professor hospitalar deve estar preparado para trabalhar nesse ambiente, 

sendo sempre necessário a preocupação em associar o brincar como possibilidade de recurso 

para a continuidade da escolarização da criança hospitalizada.  

Nessa perspectiva, percebeu-se que vários recursos, assim como o brincar, são 

utilizados como aliados importantes para o planejamento do atendimento pedagógico-

educacional, pois servem muitas vezes, como instrumentos para que as professoras alcancem 

seus objetivos educativos. Portanto, o que distingue a classe hospitalar da brinquedoteca, é a 

intencionalidade do professor em desenvolver atividades lúdico- pedagógicas  para promover 

situações de aprendizagem e não só o brincar pelo brincar.  
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3.4 – O papel do pedagogo 

 

 Sabe-se que a presença de um professor no hospital não ocorre em muitas instituições 

de saúde, por isso, em um primeiro momento, muitos pais e pacientes possuem dificuldades 

em entender a real função desse profissional no hospital. 

  Devido a essa situação, consideramos importante e necessário explicar aos pais e 

acompanhantes, não apenas como acontece o acompanhamento pedagógico no hospital, mas 

também a importância desse atendimento tanto para a continuidade da escolarização da 

criança e do adolescente hospitalizados, como para a adaptação dos pacientes ao ambiente 

hospitalar. 

Dessa forma, a ação do professor no hospital torna-se mais integral, sendo preciso um 

olhar atento ao ser humano, não só aos conteúdos a serem trabalhados, ou ao currículo que 

deve ser cumprido. Segundo Matos e Mugiatti (2009) a visão do educador neste contexto deve 

abranger uma perspectiva integradora, uma concepção de prática pedagógica que visualize o 

conceito integral de educação e que promova o aperfeiçoamento humano. 

Nesse sentido, observou-se que o trabalho desempenhado pela professora na Clínica 

Pediátrica é desenvolvido com o intuito de ressignificar a prática pedagógica, onde o 

professor interage afetuosamente, usando estratégias que vão de encontro às necessidades das 

crianças e dos adolescentes internados.  Como pode-se observar no registro feito pela 

pedagoga: 

“A realidade do trabalho desempenhado pelo professor no hospital, é 

uma luta constante para o desenvolvimento de uma prática pedagógica 

que seja significativa aos alunos, não apenas no desenvolvimento dos 

conteúdos escolares, mas na constituição da personalidade como um 

todo, sobretudo num período de vida, que dada as condições do 

ambiente hospitalar, pode ser extremamente adverso” (pedagoga). 

 

Algo interessante, e talvez característico do ensino no hospital, é que nesse ambiente 

as relações passam a ser mais horizontais, tanto as de ensino aprendizagem, como as relações 

entre professor e aluno, até porque, não faz sentido a classe hospitalar ter a mesma estrutura, 

cobrança e relações da escola regular. Dessa forma, o ensino formal acaba não sendo 

condizente com o ambiente do hospital. Essa situação pode ser observada pela fala da 

pedagoga: 

 
“Procura-se minimizar a relação pedagógica tradicional de 

transmissão de conhecimentos [...], o sujeito é o principal 

desencadear, sinalizador de estratégias interessantes, significativas” 

(pedagoga). 
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Constatou-se que os alunos são constantemente incentivados pelas profissionais da 

educação, a serem sujeitos de seus próprios processos de aprendizagem, tornando-os ativos e 

participativos. Outra questão importante é a não imposição do ensino, pois dessa forma, 

observa-se uma maior tranquilidade na execução das atividades, sem preocupação com o certo 

e o errado. De acordo com a pedagoga: 

 

“[...] não é um trabalho marcado pela busca do êxito, de resultados 

formais, de certos ou errados, mas da busca pela construção e 

realização plena dos sujeitos como pessoas” (pedagoga).  

 

O que percebeu-se, e fica bem claro, é que a figura do professor extrapola as relações 

mantidas na sala de aula regular, e traz ao ambiente do hospital uma nova dimensão ao ato de 

educar. Pode-se concluir que a função do professor, em muitas situações, vai além do 

esperado para este profissional no hospital, pois além de incentivar a participação das crianças 

e dos adolescentes nas atividades educativas, sejam elas escolares ou lúdicas, traz o resgate da 

afetividade, além de motiva-los a superar o sentimento provocado pela hospitalização. 

 

3.5 – Planejamento das atividades  

 

Todo professor comprometido com a educação e com o trabalho que realiza, procura 

organizar um planejamento de suas aulas, seja no ambiente da escola, ou do hospital, sempre 

com o objetivo de definir o que se deseja alcançar, e quais os conhecimentos que seus alunos 

necessitam construir.  

Observou-se que na Clínica Pediátrica, o mais importante é dedicar-se a desenvolver 

um ambiente agradável e propício para o desenvolvimento de aprendizagens significativas. 

Para isso, percebeu-se que as profissionais da educação vão ao encontro dos sujeitos, com o 

intuito de conhecê-los, e dessa forma, descobrir seus interesses, preferências, habilidades, 

gostos e necessidades, para assim incentivar a participação voluntária e ativa desses pacientes-

alunos às atividades. Essa é a fase em que consiste, portanto, conhecer o paciente de forma a 

identificar não apenas a doença que o levou até o hospital, mas também ter acesso às 

informações que possam orientar o trabalho pedagógico-educacional a desenvolver-se junto 

ao aluno, assim como conhecer os níveis de desenvolvimento e conhecimento em que essas 

crianças e adolescentes se encontram. Como pode ser percebido também na fala da pedagoga: 
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“O planejamento e programação das atividades procuram obedecer 

esse movimento de perceber e propor atividades que possam conciliar 

as peculiaridades do sujeito, como suas preferências, sua cultura, seus 

conhecimentos, seus estilos de aprendizagem e àquelas aprendizagens, 

conteúdos, que podem e precisam avançar” (pedagoga). 

 

Ao identificar todos esses fatores, as professoras procuram eleger temas que possam 

desencadear uma série de possibilidades contextualizadas, de acordo com o ano em que as 

crianças e adolescentes se encontram.  

 

“É importante que o professor estimule a participação social, as 

interações com o universo da linguagem, dos significados, dos 

instrumentos culturais da humanidade, disponibilizando-os de forma 

contextualizada, de acordo com a idade, níveis de conhecimento e 

possibilidades do próprio ambiente hospitalar e condição de saúde da 

criança” (pedagoga). 

 

 Por meio da entrevista e das observações realizadas, constatou-se, que uma vez por 

semana a equipe de pedagogia se reuni para planejar e programar a semana seguinte, em que 

preparam atividades pedagógicas-educacionais de acordo com o público de crianças e 

adolescentes internados, inclusive para os acompanhantes. Dessa forma: 

 
“Muitas vezes, a programação de atividades se dá em função da 

própria proposição desses sujeitos, considerados ativos no seu próprio 

processo de construção. Então, pode acontecer de uma oficina ser 

sugerida por uma mãe, que é valorizada não como objetivo em si, mas 

oportunidade de, a partir dela, trabalhar uma série de noções, 

conceitos, habilidades, conteúdos, com as pessoas envolvidas, 

inclusive alunos” (pedagoga). 

 

O planejamento das atividades sempre facilita a ação educativa, mas, no contexto 

hospitalar observou-se que nem sempre o planejado acontece devido às adversidades do 

hospital. Entretanto, o professor deve estar preparado, e saber adequar às possibilidades de 

trabalho de acordo com os possíveis imprevistos. 

Há também, a programação para o acompanhamento escolar, realizado com os 

pacientes que trazem os conteúdos e atividades da escola, pois existe a preocupação em 

promover atividades que permitam identificar quais conteúdos precisam ser aprofundados. 

 

“[...] quando o aluno traz os conteúdos/ atividades da escola, estas são 

privilegiadas no planejamento e atividades escolares a serem 

propostas, como “facilitador” da volta do aluno à escola de origem” 

(pedagoga).  
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Sendo assim, quando a criança e o adolescente em fase escolar permanecem um longo 

período internados, há uma preocupação maior em realizar atividades de acompanhamento 

escolar específicas. Por isso, a pedagoga procura entrar em contato com a escola de origem do 

aluno, tanto via e-mail, como por telefone, onde é realizada uma explicação do motivo de 

internação do educando, e solicitado, caso possível, o envio do conteúdo e atividades para dar 

prosseguimento à escolarização do educando no hospital.  

Contudo, percebeu-se que esse elo não acontece facilmente, tanto pela falta de 

conhecimento das escolas em compreenderem como o trabalho da classe hospitalar acontece 

na prática, assim como também, pela dificuldade que existe em contatar as instituições de 

educação, sendo muitas delas localizadas em outros Estados.   

Entretanto, a equipe de pedagogia está em um momento de reestruturação do trabalho 

pedagógico, tanto com a abertura do novo espaço para o acompanhamento escolar, quanto 

com a tentativa de melhorar e ampliar o contato que se deve ter com a escola de origem do 

educando. Observa-se que essas ações estão sendo aos poucos concretizadas, com o intuito de 

melhorar e fortalecer o papel da educação no hospital HUB.  

Outra questão a ressaltar, é o retorno do trabalho realizado pelo professor no hospital. 

A intenção de aperfeiçoar essa ação é importante para disponibilizar uma avaliação do que foi 

realizado no período de hospitalização, ao docente da escola de origem do educando, tanto 

para orientá-lo no que diz respeito às implicações que a doença pode ocasionar a vida escolar, 

como em relação à socialização dessa criança e adolescente. Pode-se observar a preocupação 

da pedagoga em relação a essa situação, quando questionada sobre o retorno do aluno a sala 

de aula regular:  

 

 
“[...] pretendemos registrar exatamente informações que deem pistas 

para os professores da classe regular sobre o processo de 

aprendizagem, não apenas sobre o que aprendeu ou não, mas, 

sobretudo, como aprendeu, porque, quais foram os processos, 

dinâmicas, atividades significativas, interesses e necessidades 

percebidas, estratégias lúdico-pedagógicas que surtiram efeitos, como 

o sujeito se envolveu nas atividades, como foi sua motivação e a 

síntese de seu desenvolvimento ou processo de estimulação deste, com 

sugestões de continuidade ou conteúdos ou conhecimentos a enfatizar, 

retomar, auxiliar” (pedagoga). 

 

 

A intenção de concretizar essas ações, reflete na importância de sistematizar o 

atendimento pedagógico, no intuito de fortalecer a classe hospitalar e o papel do pedagogo 

neste contexto. Por isso, é preciso lutar para que essa realidade se transforme gradativamente, 
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e que um vínculo seja criado entre a instituição de educação e a de saúde, no intuito de criar 

parcerias em prol do aluno hospitalizado. Para tanto é preciso:  

 

“[...] ampliar as discussões, parcerias e estratégias de comunicação e 

atuação conjunta entre hospital-equipes-famílias-escola-comunidade” 

(pedagoga). 

 

3.6 – Desenvolvimento do trabalho pedagógico-educacional e recursos utilizados 

 

O processo de ensino aprendizagem na Clínica Pediátrica acontece de forma adaptada 

e flexível devido á condição de saúde e tratamento dos alunos. Dessa forma, pode ocorrer no 

leito, onde pranchetas ou suportes são usados para auxílio nas atividades, como na classe 

hospitalar ou na brinquedoteca. Uma série de recursos são utilizados, principalmente os 

recursos lúdicos, como: jogos, brinquedos pedagógicos, desenhos, pinturas, colagens, 

recortes, massinha, objetos de sucata dentre outros.  

Uma atividade que constantemente acontece e que pôde ser observada, foram as 

oficinas, que acontecem com frequência por ser uma atividade motivadora, em que todos 

podem participar, tanto os alunos-pacientes de diferentes idades, como seus acompanhantes. 

Em uma atividade desse tipo, o importante é o professor ficar atento às possibilidades de 

atividades pedagógicas, ou seja, propor raciocínio, estimular a linguagem, as relações e 

construção de conceitos, quantidade, cores, dentre outras que vão ao encontro das 

necessidades de desenvolvimento e aprendizagem. Para tanto é preciso: 

 

“[...] lembrar que o trabalho deve ter sempre em mente a educação em 

todos os momentos da interação, com foco pedagógico, independente 

do momento/espaço preciso da classe hospitalar ou brinquedoteca” 

(pedagoga).  

 

 Outra atividade interessante são as apresentações de teatro, que podem ser 

extremamente lúdicas e educativas, como também motivadoras, onde pode ser trabalhado: 

 
 “[...] a criatividade, memória, organização, planejamento, e também 

autoestima e uma série de conhecimentos interdisciplinares, como a 

linguagem oral, escrita, e conteúdos relacionados com a área de 

ciências físicas, humanas, ou de acordo com o tema. Trabalha também 

a capacidade de cooperação, expressão, enfim” (pedagoga). 

 

 Dessa forma, constatou-se que devido à criatividade da equipe de pedagogia, muitas 

atividades e brinquedos são utilizados de maneira diferenciada no processo de ensino 
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aprendizagem. Outro recurso utilizado no atendimento pedagógico-educacional na Clínica 

Pediátrica, são  as expressões faciais, como: gestos, maneiras de olhar, de falar, de sorrir. 

 
“[...] parecem aguçar sentidos e olhares para o universo das crianças 

nas suas interações espontâneas ou não [...] dessa forma nós próprios 

podemos ser recursos lúdicos, assim como nossa fala, nosso corpo” 

(pedagoga). 

 

 Por meio das observações e entrevistas realizadas, constatou-se que há sempre uma 

intencionalidade por parte da professora ao realizar ou utilizar recursos diferenciados para 

processo de aprendizagem dos alunos. A utilização de jogos ou brinquedos são estratégias 

estruturadas quando não é possível contato com a instituição de ensino dos alunos, ou até 

mesmo, para alcançar algum objetivo de um conteúdo da escola de origem da criança ou do 

adolescente, assim como da própria professora hospitalar. 

 Sendo assim, cabe ao professor hospitalar ficar atento ás possibilidades de mediação 

pedagógica e nunca deixar de incentivá-los de todas as formas possíveis, para que sejam, 

acima de tudo, sujeitos de seus processos de aprendizagem.  

 

3.7– Percepções do atendimento pedagógico-educacional realizado na Clínica Pediátrica 

do HUB  

 

As percepções sobre o atendimento pedagógico desenvolvido no ambiente hospitalar, 

são importantes e também necessárias, pois é a partir das concepções formadas pelos 

diferentes sujeitos participantes do atendimento á criança e ao adolescente hospitalizados, que 

se pode analisar o trabalho pedagógico realizado. Segundo González Rey (2003): 

 
[...] todo sujeito atribui um sentido subjetivo individual para cada 

momento por ele vivido em sociedade e, simultaneamente, essa 

subjetividade individual também contribui para formação de uma 

subjetividade social. (p.30) 

 

3.7.1 – Percepções dos acompanhantes 

 

Na escola, o papel do professor é facilmente identificado, já no hospital não acontece o 

mesmo. Nesse sentido, muitas pessoas acabam por desconhecer o papel do pedagogo nesse 

ambiente, assim como a função que exerce, afinal, a pedagogia hospitalar pode ser 

considerada uma área pouco explorada quando comparada as outras áreas de atuação do 

educador. 
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 Observou-se, que a maioria dos pais-acompanhantes entrevistados, não conheciam o 

trabalho do professor no hospital, assim como o direito à educação que seus filhos possuem 

ao serem internados. A maioria dos entrevistados conheceu esse atendimento no HUB, apenas 

uma mãe declarou ter vivenciado essa realidade em outro hospital. Muitos pais conheceram 

esse atendimento no HUB, pois há muitos anos seus filhos, pacientes com doenças crônicas, 

já faziam tratamento nesta unidade, e por isso, internam com frequência, ou visitam 

periodicamente a Clínica médica para tomar medicação. Ao serem questionadas sobre o 

conhecimento do atendimento pedagógico em hospitais e a função do professor neste 

ambiente, estas mencionam:  

 

 

“[...] não, na verdade não, porque minha filha nunca tinha ficado 

internada, é a primeira vez. Eu acho assim, que tem pacientes que 

levam muito tempo internados aqui, então tem crianças que já estão 

em fase escolar, então as meninas da pedagogia ajudam, ajudam nas 

tarefas. Hoje por exemplo, foi me perguntado se ela tinha algum dever 

que ela queria tirar dúvida, se ela lembrava de alguma coisa que as 

meninas podiam tá introduzindo no tempo que ela tá aqui. Até semana 

passada a escola dela tava em greve, então ela não recebeu dever 

nenhum, mas agora ela já pode dar continuidade ao que ela tá 

perdendo na escola” ( mãe-acompanhante). 

 
“[...] não, assim, tem um ano que eu conheço, quase dois pelo meu 

filho ficar tanto internado, aqui. Olha, eu acho que é muito importante 

porque tem muitas crianças que tem doenças crônicas, crianças que 

ficam muito tempo internadas, então essas crianças precisam de um 

auxílio, elas ficam muito tempo afastadas da escola, então o professor 

ajuda muito eles aqui, em tarefas, na questão de estimular o estudo.... 

então eu acho que é muito importante” (mãe-acompanhante). 

 
“[...] na minha opinião é ajudar o aluno a não perder as matérias e ter 

o acompanhamento pedagógico que teria na escola. Olha, eu vou falar 

pra você... eu vou fazer uma comparação... eu já tive em hospitais que 

não tinha esse tipo de atendimento e a maioria das crianças ficavam 

nos quartos tristes. E aqui, quando ele vem, ele fica super feliz. O dia 

que as professoras não estão ele nem sai do quarto, então deprimi. Por 

mais que a gente fique ali do lado, a falta que ele sente delas 

incentivando a fazer alguma coisa, estudando, ou até mesmo 

brincando é muito importante” (mãe-acompanhante).  

 

 

Apesar do atendimento pedagógico com as crianças e adolescentes hospitalizados 

existir no Brasil desde 1950, poucas pessoas tem conhecimento dessa ação educativa, por 

isso, observa-se que a pedagogia hospitalar ainda tem um longo caminho para se efetivar 

realmente como plano de ação nos hospitais brasileiros. 
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Constatou-se, que uma das maiores peculiaridades do atendimento realizado no 

hospital é o envolvimento dos pais na educação dos filhos, assim como a participação nas 

atividades propostas, o que seria difícil na escola regular, torna-se uma atitude constante na 

classe hospitalar. Dessa forma, esse contato maior que o professor tem com os pais, facilita no 

que diz respeito á compreensão sobre o papel do professor nesse contexto, assim como a 

percepção do valor que a educação tem na vida de seus filhos, mesmo hospitalizados. 

Realidade que pode ser observada pela fala da pedagoga: 

 
“[...] tem-se a oportunidade de estar próximo aos pais, geralmente as 

mães, podendo inseri-la em reflexões ou dinâmicas para a 

compreensão e atuação com a criança na parte educativa, social, 

afetiva, porque o professor da classe hospitalar tem essas dimensões 

muito presentes no cotidiano [...]” (pedagoga). 

 

Quando questionados sobre os benefícios que o atendimento pedagógico-educacional 

oferece para a recuperação da saúde dos pacientes, todos os acompanhantes entrevistados 

relataram que esse tipo de atendimento faz toda a diferença. Relataram que além de permitir a 

continuidade dos estudos, também estimula a criança e o adolescente em sair do leito, 

participar das atividades, deixando-os mais animados, dispostos, além de ajudar também na 

conscientização da doença e dos cuidados necessários, como também na aceitação do 

tratamento. Alguns acompanhantes afirmaram isso, quando questionados se as atividades 

realizadas pelo professor colaboram para recuperação de seus filhos: 

 
“[...] com certeza, porque ela sai mais do ambiente cama, hospital, 

ficar deitada, então ela volta a ter uma realidade dela, que é estudar, 

relaxar com um jogo, com brincadeiras. As meninas elas veem, 

interagem, fazem jogos diferentes, perguntam que jogos gosta, e 

jogam com ela. Essa história de ficar só deitada a criança acaba 

ficando triste, vai desestimulando, não vê a hora de sair daqui. Então 

ela sai um pouco do ambiente hospital, e eu acho que isso ajuda sim 

na recuperação dela” (mãe-acompanhante). 

  

“[...] é... ajuda, ajuda muito, porque ela ficava muito triste, aí quando 

chegava as atividades ela se animava mais, então é fundamental. 

Tenho certeza que ajudou muito na recuperação da minha filha”(mãe- 

acompanhante). 

 

“[...] principalmente pra isso, minha filha ficava mais animada, 

quando ela ficava estressada com as coisas que acontecem aqui, de 

pegar veia, medicação, o paciente fica muito, como se diz... 

deprimido, então ajuda muito” (mãe-acompanhante). 

 

 A respeito do retorno dos pacientes a escola regular, vários pais confessaram o quanto 

o acompanhamento escolar foi fundamental para um retorno sem maiores prejuízos à 
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aprendizagem de seus filhos. Essa situação pode ser observada pela fala de uma das mães 

entrevistadas, que tem um filho com doença crônica, e que constantemente precisa ser 

internado: 

 

“Eu vou falar uma verdade pra você, ele volta até melhor que os 

outros alunos da escola. Esse ensino daqui tá sendo bem melhor do 

que o da escola, quando ele chega lá, ele tá bem melhor que os outros. 

Esse ano ele só foi dois dias na escola e ele já conseguiu fazer todas as 

provas. Mesmo ele sem ir, ele tá acompanhando todos os outros, ele 

só tá indo na avaliação, aqui ele tá aprendendo melhor do que os 

outros lá” (mãe-acompanhante). 

 

Com isso, por meio de todas as entrevistas, conversas informais e observações 

realizadas, constatou-se que a maioria dos entrevistados (principalmente aqueles com filhos 

com doenças crônicas, em que as internações são constantes) demonstraram possuir um olhar 

voltado para o caráter educativo do atendimento ali realizado, em que reconhecem o trabalho 

desempenhado pelo professor e a importância desse trabalho para a continuidade da educação 

dos filhos.  

 

3.7.2 – Percepções dos pacientes 

 

 Para muitas crianças e adolescentes, encontrar no hospital um espaço para estudar e 

brincar é algo surpreendente. Em um primeiro momento tudo é inesperado, uma vez que são 

poucos os hospitais que dispõem de um local para realização de atividades pedagógicas, 

brincadeiras e socialização com outros pacientes e porque esperam encontrar no hospital  

somente remédios amargos, exames e procedimentos médicos, que  geram sofrimento e dor.  

Apesar da diferente rotina do hospital, com seus horários estabelecidos, medicações, 

exames, intervenções médicas, dentre outros, com o passar dos dias, todas essas novas 

situações vão se tornando mais compreensíveis para o paciente, o que pode ser percebido 

principalmente devido á participação da criança e do adolescente no espaço da classe 

hospitalar e da brinquedoteca.  Observou-se que aos poucos, o convívio e a participação nas 

atividades faz com que sorrisos sejam percebidos com facilidade, e assim, a classe hospitalar 

e a brinquedoteca se tornam um local mais familiar, onde o paciente procura estudar e brincar. 

Quando questionados se gostavam  de frequentar a classe hospitalar, todos foram unânimes ao 

responder que sim: 

“É... gosto. Porque as tias dá muito trabalho, ajuda a gente com os 

dever de escola, também a gente brinca e aprende.... Também a gente 

brinca e estuda, também é legal quando a gente sai do hospital, as 
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vezes a gente ganha brinquedo também aqui, e a gente consegue o 

melhor pra gente aqui no hospital, no HUB” (aluno-paciente).  

 

Quando perguntado se nesse espaço eles estudam, todos afirmaram que estudam e 

brincam, ou seja, eles identificam que esse espaço é um local para estudar, assim como 

também para brincar, mas que mesmo com as brincadeiras eles aprendem: 

 

“Estudo. Elas me ajudam bastante mesmo” (aluna-paciente). 

 

“Estudo. O hospital HUB fez contato com minha escola, a escola 

aceitou trazer meus dever tudinho pra cá, e eu fiz, então assim, eu 

passei de ano, não tive problema. A única coisa que falta mudar em 

mim é meu comportamento” (aluno-paciente). 

 

“Assim... na classe hospitalar elas dão mais aula mesmo, e na 

brinquedoteca você tem mais possibilidade de brincar, mas na 

brinquedoteca, dependendo do brinquedo, consigo aprender também” 

(aluna-paciente). 

 

Observou-se que o emprego do lúdico em atividades de acompanhamento escolar de 

maneira instigante, favorece uma educação lúdica que é possível e que pode ser uma ótima 

forma das crianças dominarem os conteúdos escolares de maneira mais prazerosa. Percebeu-

se também que a proposta da classe hospitalar tem sido concretizada com a maioria dos 

pacientes atendidos, o que representa uma conquista para o professor hospitalar e para a 

educação, que começa a ser reconhecida no contexto hospitalar.  

 

3.7.3 – Percepções da equipe de saúde 

 

Na classe hospitalar da Clínica Pediátrica do HUB, muitos profissionais da equipe de 

saúde reconhecem a importância do serviço de pedagogia neste espaço, assim como acreditam 

que a área da educação também faça parte da equipe interdisciplinar do hospital. Ao se tratar 

das atividades realizadas, percebeu-se a valorização do atendimento pedagógico. Contudo, 

todos os integrantes da equipe de saúde entrevistados percebem os bons efeitos do 

atendimento pedagógico, mas não identificam como este ocorre na prática, ou não sabem dar 

detalhes. Observou-se nas falas de muitos enfermeiros, técnicos de enfermagem, médico e 

nutricionista, quando perguntados a respeito do trabalho pedagógico-educacional 

desenvolvido no hospital: 
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“[...] não conheço a fundo o trabalho, mas sei que está cada vez mais 

organizado e com uma abrangência maior” (enfermeira). 

 

“[...] o que sei é que auxilia numa melhora mais rápida e evidente e 

também diminui a ansiedade” (técnica de enfermagem). 

“[...] mais ou menos. Sei que a pedagoga faz atividades lúdicas 

(brincadeiras, conta histórias, faz teatros e trabalhos manuais), com as 

crianças e também com os acompanhantes. Com relação ao ensino 

teórico não tenho conhecimento” (médica).  

 

Os entrevistados ressaltam também a importância do atendimento pedagógico ao 

aspecto emocional e psicológico dos pacientes, devido ás diversas transformações que a 

internação e o tratamento médico ocasionam na rotina de vida da criança. Alguns 

entrevistados expressam também, que o combate a ociosidade consiste no principal alvo das 

atividades realizados pelo professor. Observa-se nos relatos a seguir:  

“[...] melhora do estado emocional de pacientes e acompanhantes; 

diminuição de relatos de dor e, portanto de medicações; melhora do 

atendimento à criança como um todo” (técnica de enfermagem). 

 

“[...] tanto as atividades lúdicas quanto as de ensino teórico são muito 

importantes para mudar o foco do pensamento do 

paciente/acompanhante da doença para outras atividades, importante 

também para ocupar o tempo” (médica). 

 

“[...] faz com que diminua o estresse durante a internação favorecendo 

a interação entre os clientes” (enfermeiro).   

 

 

Percebe-se que os diversos benefícios da classe hospitalar são realmente notados pela 

equipe de saúde, até mesmo no quadro clínico dos pacientes, porém é preciso um maior 

envolvimento, na medida do possível, entre a equipe de saúde e a equipe de pedagogia, sendo 

assim, reconheceriam de forma mais incisiva as contribuições positivas que a classe hospitalar 

proporciona não só ao bem estar físico do paciente, mas também a vida estudantil, já que um 

dos principais papéis da classe hospitalar é permitir a continuação do processo de ensino-

aprendizagem das crianças.  

Sendo assim, um atendimento pedagógico que acontece de forma integrada e em 

sintonia com o interesse de melhorar o tratamento ao paciente, proporciona parcerias e 

comprometimento entre todos os profissionais do hospital. Observa-se pela fala da pedagoga 

o desejo em fortalecer cada vez mais essa integração entre os trabalhos desenvolvidos pelas 

diferentes áreas, como pode ser notado:  
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“A equipe multiprofissional é convidada para participar de certas 

atividades, para sua integração no contexto sócio-educativo, o que 

consideramos de importância sob vários aspectos: socialização mútua 

pacientes-equipe multiprofissional; bem estar profissional (‘cuidar de 

quem cuida’); entendimento da equipe sobre o trabalho pedagógico 

realizado. [...] Recentemente ocorreu uma reunião da equipe de 

enfermagem com a de pedagogia, em que tivemos oportunidade de 

falar sobre o trabalho pedagógico, fortalecer parcerias, 

responsabilidades, trocar ideias e construir uma cultura de saúde, onde 

a educação, sobretudo nestas faixas etárias (pediátrica), deve estar 

presente e facilitada por todos” (pedagoga).  

 

 

Sabe-se que estabelecer uma atuação estreita em equipe não é fácil, ademais pela 

peculiar movimentação de muitos profissionais da saúde devido á complicada rotina 

hospitalar, entretanto, observou-se a necessidade de trabalho em conjunto, assim como a 

participação do pedagogo nas reuniões clínicas, registro dos atendimentos pedagógicos nos 

prontuários, dentre outras ações necessárias para a melhoria do tratamento dispensado ao 

paciente. A equipe precisa considerar que ao agregar ações em conjunto, o benefício ao 

paciente será maior, assim como poderá ser alcançado um tratamento menos fragmentado a 

favor da recuperação integral do paciente.  

Contudo, percebeu-se que a pedagoga da Pediatria Clínica adota uma postura firme na 

defesa do papel a ser desempenhado pelo pedagogo nesse ambiente, onde procura difundir 

seus conhecimentos a todos os profissionais, na tentativa de conscientizá-los sobre a 

importância da educação no hospital.  

 

3.7.4 – Percepções da equipe multiprofissional  

O papel individual de cada um pode tornar-se mais forte, quando realizado juntamente 

com todos os envolvidos no ambiente hospitalar. Por isso, teve-se a intenção de conhecer as 

percepções sobre o atendimento pedagógico não só dos profissionais da saúde, mas também 

de todos aqueles que colaboram e contribuem para o atendimento dos pacientes, como: 

secretária, auxiliar de secretaria, auxiliar de serviços diversos, auxiliar de limpeza e copeiras, 

por acreditar que esses profissionais são aliados na recuperação da saúde e do bem estar dos 

pacientes, mesmo que de forma indireta.  Dessa forma, Carvalho e Nogueira (2008) discorrem 

sobre o trabalho que integra diferentes áreas: 
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Esse trabalho deve ser inter/multi/transdisciplinar, procurando 

conciliar o fato de que no hospital está a (o) criança/jovem com 

necessidades específicas. Desta maneira, o atendimento é direcionado 

a cada um, conforme suas possibilidades e necessidades, em interação 

multiprofissional tendo em vista a recuperação do enfermo. (p.49) 

 

Quando questionados sobre o trabalho realizado na classe hospitalar, todos os 

entrevistados esboçaram acreditar na importância da educação no hospital, assim como 

também na melhora e no ânimo dos pacientes:  

“Acredito sim que ajuda muito, coloca o paciente lá em cima, o deixa 

bastante animado, alegre e feliz muitas vezes” (copeira). 

“Sim, porque a criança fica alegre e não fica somente no quarto, 

muitas vezes até triste” (copeira). 

 

 A importância de um trabalho que integre efetivamente todos os profissionais pode 

concretizar mudanças, assim como diminuir o distanciamento que eventualmente existe entre 

os profissionais. Sobretudo, percebeu-se a necessidade de uma melhor compreensão na forma 

como essa colaboração pode acontecer mais intensamente.  

Observou-se que a pedagoga procura unir as demais áreas do hospital, tanto nas 

festinhas de datas comemorativas promovidas, como também no dia a dia, valorizando cada 

um, de acordo com suas funções especificas na busca pela integração da educação em prol do 

paciente.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Como estabelecido desde o princípio este estudo teve como principal finalidade 

compreender o atendimento pedagógico-educacional da Clínica Pediátrica do HUB, no 

sentido de discutir a experiência e os resultados desse trabalho para o desenvolvimento 

educacional e social do aluno hospitalizado. 

 Foi possível constatar  que embora a reintegração da saúde seja o principal fator a se 

considerar no hospital, isso não diminui a necessidade da educação nesse ambiente. Dessa 

forma, observamos que o atendimento pedagógico permite não só a continuidade da 

escolarização da criança e do adolescente hospitalizados, mas possibilita também um 

atendimento mais humanizado, onde o paciente seja atendido com o respeito e o cuidado a 

todas as suas necessidades, não sendo ressaltada apenas a enfermidade.   

Por outro lado, sabe-se que o sistema de saúde brasileiro enfrenta diversas dificuldades 

para ofertar um atendimento adequado à população. No que diz respeito à educação, é 

imprescindível enfatizar, que existem dificuldades inclusive para pleitear, junto às instâncias 

administrativas e político-institucionais, uma estrutura apropriada, tanto aos recursos 

humanos e físicos, como na valorização dos profissionais. Pode-se constatar, por meio das 

informações constantemente divulgadas que os recursos são escassos e que é necessário 

atingir primeiramente as necessidades primárias da saúde, porém, esses recursos precisam ser 

melhor administrados, com planejamento e com acompanhamento da execução, para que o 

objetivo da educação no hospital possa  também ser atingido.  

Diante disso, para que o atendimento pedagógico nos hospitais aconteça com a 

qualidade almejada, é necessário que o professor possa dispensar sua atenção apenas em 

desenvolver sua função, evitando que boa parte do seu horário de trabalho seja em busca de 

melhores condições no que diz respeito aos recursos materiais, físicos e humanos, assim como 

na tentativa de doações,como fora observado. 

Além disso, outra questão importante registrada foi o contato com a escola de origem 

do educando, que precisa acontecer de maneira mais eficiente, assim como o retorno do 

trabalho realizado pelo professor hospitalar ao docente da escola regular. Pelo que registramos  

essas ações precisam ser melhor  pensadas e discutidas, no intuito de sistematizar o 

atendimento da classe hospitalar da pediatria clínica. Percebe-se a necessidade de ampliar o 

diálogo e o vínculo com as escolas do DF, sugerindo-se, portanto, uma divulgação do 

atendimento pedagógico-educacional que ocorre nos hospitais, por meio de palestras 
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realizadas tanto pelas professoras das classes hospitalares do DF, como pelas estudantes de 

pedagogia da Faculdade de Educação da UnB, no sentido de informá-los e orientá-los sobre o 

acompanhamento escolar nos hospitais, conscientizando-os sobre a importância dessa parceria 

à vida educacional de alunos hospitalizados. 

De forma geral, com este estudo é possível afirmar que o trabalho desenvolvido na 

classe hospitalar da Clínica Pediátrica tem sido melhor compreendido pelos profissionais do 

hospital, embora não saibam ao certo como as atividades acontecem na prática. O 

reconhecimento por parte dos profissionais da saúde diz respeito aos benefícios que o 

atendimento pedagógico traz ao quadro clínico dos pacientes. Entretanto, observou-se que 

para  que aconteça um trabalho realmente integrador, será necessário a participação da equipe 

de pedagogia nas reuniões clínicas, registro dos atendimentos pedagógicos nos prontuários, 

dentre outras ações importantes  de integração de ações internas  para a melhoria do 

tratamento ofertado ao paciente. Nesse sentido, percebeu-se que o que define o trabalho do 

professor no hospital é a postura referente à defesa de suas atribuições, a prática educativa que 

realiza e a atitude amorosa de suas ações, pois a conquista desse espaço ainda é uma luta 

diária, no sentido de fortalecer a área da educação nesse contexto. 

Com relação ao atendimento pedagógico-educacional, pode-se dizer que o mesmo  

visa, não só, à construção de conhecimentos,  mas  uma prática social que valoriza tanto os 

conhecimentos teóricos, como o brincar, considerando-os promotores de saúde, bem estar, 

qualidade de vida e desenvolvimento humano. No que se refere ao retorno dos pacientes à 

escola regular, vários pais confessaram o quanto o acompanhamento escolar foi fundamental 

para um retorno sem maiores prejuízos à aprendizagem de seus filhos. Com relação ás 

atividades educativas baseadas no lúdico, observou-se que eles despertam a atenção das 

crianças, assim como estimulam os alunos a continuarem estudando de maneira mais 

prazerosa. A realização de atividades com o brincar também oportuniza momentos de alegria 

e ânimo frente a tantos momentos delicados enfrentados durante a hospitalização. 

No que se refere ao atendimento realizado com bebês, constatou-se a necessidade de 

uma melhor formação do pedagogo para esse atendimento específico, principalmente dos 

estudantes com prática em pediatria. 

Os resultados desta pesquisa aqui relatados permitem concluir que apesar da 

pedagogia se fazer cada vez mais reconhecida no contexto hospitalar isso acontece muito mais  

pelo esforço e trabalho desempenhado pelo pedagogo no hospital, o que indica  ainda a 

necessidade de ampliação dessa ação educativa, no intuito de que menos crianças e 

adolescentes sejam afetados pela hospitalização e afastamento da escola. É importante 
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também, para que mais instituições de saúde reconheçam a necessidade de um profissional da 

educação em pediatrias. Por fim, almeja-se que a proposta deste estudo possa difundir o 

trabalho da pedagogia hospitalar no meio acadêmico, assim como incentivar novas pesquisas 

nessa área e promover reflexões tanto aos profissionais da educação, como aos profissionais 

dos hospitais. 
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PERSPECTIVAS PROFISSIONAIS 

Ah, meu Deus! 

 

A formação acadêmica no curso de pedagogia engrandeceu-me como profissional, ao 

oportunizar atividades teóricas e práticas-reflexivas, pois o diferencial que o curso de 

pedagogia da UnB oferece aos estudantes por meio dos diversos projetos que compõem o 

currículo de graduação proporcionou-me a vivência concreta de situações educativas, em 

especial na área hospitalar, construindo assim uma trajetória única e pessoal. 

Dessa forma, para dar continuidade a esse processo educativo, desejo realizar uma 

especialização na área hospitalar, estudar para o concurso do Hospital SARAH Kubitschek, 

para o cargo de pedagogo hospitalar, assim como para os demais concursos públicos de nível 

superior.  Além disso, desejo realizar meu maior sonho, abrir uma loja de roupas e acessórios, 

que nada tem haver com a área educacional, porém, por meio dessa atuação poderei 

desempenhar uma relação direta com pessoas, exercer o diálogo com respeito, assim como 

realizar atividades de planejamento, trabalho em equipe, organização, dentre outras 

competências que o curso de pedagogia também me proporcionou.  
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ANEXO I – Termo de Consentimento 

 

  

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

Faculdade de Educação 

 

PESQUISA: Pedagogia Hospitalar: Um olhar sobre o atendimento pedagógico/educacional  

do aluno hospitalizado: a experiência da Clínica Pediátrica do HUB 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Pelo presente Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, declaro que fui 

informado(a) do objetivo geral da pesquisa com título: Pedagogia Hospitalar: Um olhar 

sobre o atendimento pedagógico/educacional do aluno hospitalizado: a experiência da 

Clínica Pediátrica do HUB realizada por Priscilla Araujo Aguiar, aluna do curso de 

Pedagogia da Universidade de Brasília, matrícula UnB 10/25694, sob a orientação da Prof
a
 

Dr
a
 Amaralina Miranda de Souza.  

O trabalho consiste em compreender o papel do pedagogo no hospital e as 

possibilidades de trabalho pedagógico-educacional neste contexto. Para isso, o estudo 

realizará observação, entrevistas e aplicação de questionários. Ocorrerão em horário escolhido 

em comum acordo entre as partes no espaço da classe hospitalar da Clínica médica da 

pediatria e serão preferencialmente gravadas em áudio.  

Minha participação é totalmente voluntária e será garantido o sigilo de meu nome e de 

todos os sujeitos participantes das entrevistas, como forma de preservar a identidade de cada 

um. Tenho ciência que poderei me retirar da pesquisa em qualquer momento. 

Os benefícios recebidos serão em termos de produção de conhecimento, uma vez que 

possibilita refletir sobre o tema do trabalho.  

(    ) Concordo em participar deste estudo 

Nome do(a) participante:                                                          Local/Data:                        

Assinatura do (a) participante:  
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ANEXO II – Termo de Consentimento para menor de idade 

 

                                                                

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

Faculdade de Educação 

 

PESQUISA: Pedagogia Hospitalar: Um olhar sobre o atendimento pedagógico/educacional  

do aluno hospitalizado: a experiência da Clínica Pediátrica do HUB 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO 

Para menor de idade  

 

Meu nome é Priscilla Araujo Aguiar, aluna do curso de Pedagogia da Universidade 

de Brasília, matrícula 10/25694, sob a orientação da Prof
a
 Dr

a
 Amaralina Mirandade Souza 

estou realizando uma pesquisa com título: Pedagogia Hospitalar: Um olhar sobre o 

atendimento pedagógico/educacional do aluno hospitalizado: a experiência da Clínica 

Pediátrica do HUB. Para isso, gostaria de solicitar sua autorização para realizar uma 

entrevista com seu (sua) filho (a).   

Esclareço que as entrevistas ocorrerão em horário escolhido em comum acordo entre 

as partes, no espaço da clínica médica da pediatria. Serão gravadas somente em áudio, as 

informações pessoais de seu (sua) filho (a) serão preservadas, ele (a) não será identificado(a) 

no trabalho, não existe nenhum risco potencial para ele(a) e lhe é garantido a possibilidade de 

desistir em qualquer momento do trabalho. Qualquer dúvida em relação ao estudo você pode 

me contatar por meio do e-mail: priaaguiar@hotmail.com.  A participação de seu (sua) 

filho (a) é muito importante para o desenvolvimento da pesquisa.  Desde já, agradeço sua 

contribuição.    

(    ) Autorizo meu (minha) filho (a) a participar deste estudo.  

Nome do(a) aluno (a): _____________________________                                                       

Assinatura do(a) responsável:________________________ 

Local e data:______________________________________ 

 

mailto:priaaguiar@hotmail.com
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ANEXO III – Roteiro das entrevistas 

 

Entrevista Paciente 

Idade/série: ___________________ 

Cidade: ______________________ 

Período que se encontra hospitalizado: ___________________ 

 

1. Você gosta de frequentar a classe hospitalar do hospital? Por quê? 

2. Qual a principal diferença entre a “escolinha” do hospital e a da sua escola? 

3. Você estuda no espaço da classe hospitalar? 

4. Você brinca no espaço da classe hospitalar? Quais brincadeiras costuma brincar? 

5. Existe diferença entre o que você faz na “escolinha” do hospital e na brinquedoteca? 

 

Entrevista Acompanhante  

 
Grau de parentesco com o paciente: _______________________ 

Período de hospitalização da criança: _____________________ 

 

1. O (a) senhor (a) já conhecia o atendimento pedagógico realizado em hospitais? 

Na sua opinião, qual é a função do professor no hospital? 

2. O (a) senhor (a) acredita que as atividades realizadas pelo professor ajudam na 

recuperação de seu (sua) filho (a)? Como? 

3. Quais atividades despertam mais a atenção de seu (sua) filho (a)? 

4. Na sua compreensão, existem diferenças entre as atividades da classe hospitalar e da 

brinquedoteca? 

5. Existem diferenças entre o modo de ensinar na escola de seu (sua) filho (a) e aquele 

que acontece na classe hospitalar?  
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ANEXO IV – Questionário Pedagogo Hospitalar 

 

 

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

Faculdade de Educação 

Departamento de Teoria e Fundamentos  

Pesquisa: Pedagogia Hospitalar: Um olhar sobre o atendimento pedagógico/educacional do 

aluno hospitalizado: a experiência da Clínica Pediátrica do HUB 

Autora: Priscilla Araujo Aguiar 

Orientadora: Amaralina Miranda de Souza 

 

 

Meu nome é Priscilla Araujo Aguiar, aluna do curso de Pedagogia da UnB, e estou 

realizando minha monografia sobre o trabalho pedagógico-educacional realizado no hospital e 

o papel do pedagogo nesse ambiente. Por isso, gostaria de contar com sua colaboração 

respondendo ao questionário abaixo. O mais importante é que sua resposta seja MUITO 

SINCERA. Não é preciso se identificar. As respostas podem ser escritas no verso da folha e 

folhas avulsas podem ser adicionadas se necessário. Lembre-se de indicar na sua resposta, o 

número da pergunta correspondente. Desde já, agradeço sua inestimável contribuição ao 

desenvolvimento desta pesquisa.  

Questionário Pedagogo Hospitalar 

    

Formação acadêmica: _______________________________________________ 

Período na Classe Hospitalar: _________________________________________  

 

1. Como você define Pedagogia Hospitalar? 

2. Em que consiste o atendimento pedagógico no ambiente hospitalar em que atua? 

3. Existe diferença entre a classe hospitalar e a brinquedoteca? 

4. Qual é a realidade do trabalho desempenhado pelo professor no hospital? O que é 

fundamental em sua atuação? 

5. Como funciona o planejamento e programação das atividades? 

6. Você consegue integrar elementos lúdicos no atendimento pedagógico-educacional?  

7. Quais são os recursos mais utilizados? 
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8. O que você faz para que as crianças se interessem e se sintam motivadas pelo trabalho 

pedagógico? 

9.  Quais são as maiores dificuldades e adversidades encontradas neste ambiente? 

10. Como ocorre o processo de ensino/aprendizagem? 

11. Existe o contato com a escola de origem do aluno? Como funciona essa integração do 

hospital com a escola?  

12. Quais são as principais diferenças entre a classe hospitalar e a sala de aula em escola 

regular?  

13. Existe uma avaliação por parte do professor hospitalar no momento em que a criança 

recebe alta e retorna a escola de origem? Como acontece o retorno do aluno a sala de 

aula regular? 

14. Como você observa a valorização do profissional da educação nesta instituição de 

saúde? Acredita que o trabalho do professor ainda seja visto de forma distorcida por 

alguns profissionais? 

15. Você acredita que o brincar pode implicar em diferentes olhares a respeito do trabalho 

do professor, assim como também na valorização como profissional no hospital? 

16. Qual é a sua visão em relação ao trabalho em conjunto da educação com a saúde no 

atendimento ao aluno-paciente? 

17. Como você observa os processos de estudar e brincar no enfrentamento da doença? 
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ANEXO V – Questionário Equipe de Saúde  

 

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

Faculdade de Educação 

Departamento de Teoria e Fundamentos  

Pesquisa: Pedagogia Hospitalar: Um olhar sobre o atendimento pedagógico/educacional do 

aluno hospitalizado: a experiência da Clínica Pediátrica do HUB 
Autora: Priscilla Araujo Aguiar 

Orientadora: Amaralina Miranda de Souza 

 

Meu nome é Priscilla Araujo Aguiar, aluna do curso de Pedagogia da UnB, e estou 

realizando minha monografia sobre o papel da educação no hospital. Por isso, gostaria de 

contar com sua colaboração respondendo ao questionário abaixo. O mais importante é que sua 

resposta seja MUITO SINCERA. Não é preciso se identificar. As respostas podem ser escritas 

no verso da folha e folhas avulsas podem ser adicionadas se necessário. Lembre-se de indicar 

na sua resposta, o número da pergunta correspondente. Desde já, agradeço sua inestimável 

contribuição ao desenvolvimento desta pesquisa.  

Questionário Equipe saúde  

Atuação: ____________________________ 

Tempo na unidade de saúde: _______________________   

 

1. O (a) senhor (a) acredita que a área da Educação também faça parte da equipe 

interdisciplinar do hospital? 

Sim (  )  Não (  ) 

2. Qual é a sua opinião em relação ao atendimento pedagógico realizado nesta instituição 

de saúde? 

3. O (a) senhor (a) conhece o trabalho que o professor desempenha no hospital? 

Sim (  )  Não (  )  

4. O (a) senhor (a) acredita que o trabalho realizado na classe hospitalar contribui de 

alguma forma no atendimento que o (a) senhor (a) realiza com o paciente? 

Como?  

5. O atendimento pedagógico pode trazer possíveis benefícios ao quadro clínico do 

paciente? Quais?    
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ANEXO VII – Questionário Equipe Multiprofissional 

 

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

Faculdade de Educação 

Departamento de Teoria e Fundamentos  

Pesquisa: Pedagogia Hospitalar: Um olhar sobre o atendimento pedagógico/educacional do 

aluno hospitalizado: a experiência da Clínica Pediátrica do HUB 

Autora: Priscilla Araujo Aguiar 

Orientadora: Amaralina Miranda de Souza 

 

Meu nome é Priscilla Araujo Aguiar, aluna do curso de Pedagogia da UnB, e estou 

realizando minha monografia sobre o papel da educação no hospital. Por isso, gostaria de 

contar com sua colaboração respondendo ao questionário abaixo. O mais importante é que sua 

resposta seja MUITO SINCERA. Não é preciso se identificar. As respostas podem ser escritas 

no verso da folha e folhas avulsas podem ser adicionadas se necessário. Lembre-se de indicar 

na sua resposta, o número da pergunta correspondente. Desde já, agradeço sua inestimável 

contribuição ao desenvolvimento desta pesquisa.  

Questionário Equipe Multiprofissional 

 

Atuação: ____________________________ 

Tempo na unidade de saúde: _______________________ 

1. O (a) senhor (a) acredita que a área da Educação também faça parte da equipe 

interdisciplinar do hospital? 

Sim (  )  Não (  ) 

2. Qual é a sua opinião em relação ao atendimento pedagógico realizado nesta instituição 

de saúde? 

3. O (a) senhor (a) conhece o trabalho que o professor desempenha no hospital? 

Sim (  )  Não (  )  

4. O (a) senhor (a) acredita que o trabalho realizado na classe hospitalar contribui de 

alguma forma no atendimento que o (a) senhor (a) realiza com o paciente? 

Como?  

5. O atendimento pedagógico pode trazer possíveis benefícios ao quadro clínico do 

paciente? Quais?    


