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RESUMO 

O presente artigo, a partir dos resultados do trabalho desenvolvido pelos 
acadêmicos do curso de Pedagogia, projeto PIBIX, no Hospital Regional de 
Itabaiana, objetiva discutir e analisar a formação do pedagogo para atuar no 
ambiente hospitalar e os benefícios que a escolarização hospitalar traz para as 
crianças e os adolescentes internados.  Constatamos que a ludoterapia possibilita a 
continuidade do processo de escolarização e de inclusão das crianças 
hospitalizadas durante o período de internação bem como a diminuição do estresse 
próprio desse período.  Ressaltamos ainda que o atendimento educacional 
hospitalar, previsto em dispositivos legais como o ECA e a Resolução nº 02 de 2001 
do CNE, precisa ser realizado por profissionais capacitados para esse fim. 
 
Palavras-Chaves: Formação do pedagogo; Pedagogia hospitalar; Escolarização 
hospitalizada. 
 

 

THE PEDAGOGY'S PROFESSIONAL IN HOSPITAL ENVIRONMENT: 

SPACE TO BE ACHIEVED 

 

ABSTRACT 

This article, starting from the results of the work undertaken by students of 
Pedagogy, PIBIX project, on the Itabaiana Regional Hospital, aim to discuss and 
analyze the formation of pedagogues to work in hospitals and the benefits that 
education in hospitals brings to interned children and teenagers. We could see 
recreational therapy enable the continuity of the education process and the inclusion 
of interned children during the internment as well as reduction of the stress 
characteristic of this period. We also emphasize that the educational assistance in 
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hospital, prescribed in legal provisions like ECA and CNE's Resolution no. 02 of 
2001, needs to be realized by professionals qualified to this purpose.  

 

Key Words: Pedagogue's formation; Pedagogy in hospital; Hospitalized education. 
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Introdução 

 

Falar em educação é tarefa simples e, ao mesmo tempo, complexa.  O 

termo é utilizado para designar boas maneiras, cultura, estudo, um conjunto de 

comportamentos e outras coisas mais.  Isso nos revela a complexidade do termo e 

justifica os estudos a ele dedicados.  Segundo Libâneo (2002), a complexidade e 

ampliação do conceito de educação é consequência do processo de complexificação 

da sociedade que trouxe consigo a “necessidade de disseminação e internalização 

de saberes e modos de ação [...] levando a práticas pedagógicas” (pp. 26-27), 

presentes nos diversos espaços, atividades e grupos sociais. 

Franco (2005); em análise semelhante à de Libâneo, afirma que  

à medida que a sociedade se tornou tão complexa, há que se 
expandir a intencionalidade educativa para diversos contextos, 
abrangendo diferentes tipos de formação necessária ao exercício 
pleno da cidadania. (FRANCO, 2005, pp. 177-178). 

 

Partindo desses pressupostos, compartilhamos da ideia apresentada por 

Carlos Rodrigues Brandão, em seu livro O que é educação?, quando afirma que não 

há uma única forma e nem um único modelo de educação, bem como não se 

constitui a escola, o único lugar onde ela acontece, significando que a educação 

ocorre em diversas instâncias sociais, e que, portanto, se manifesta de diferentes 

maneiras e modalidades.  A partir dessas manifestações, Libâneo (2002) classifica a 

educação em informal, não-formal e formal.  A primeira se desenvolve de forma 

espontânea e não organizada, a partir das relações entre indivíduos e seus grupos 

sociais, resultando daí, conhecimentos, experiências e práticas.  A segunda, oriunda 

de organizações educativas não institucionais, tem certo nível de sistematização e 

organização.  A educação formal, por sua vez, se organiza e se desenvolve em 

espaços de formação, escolares ou não, mas com objetivos educativos explícitos e 

intencionalidade estruturada, institucionalizada e sistemática. 

A Pedagogia é o campo de conhecimentos que tem como objeto de estudo a 

educação ou a prática educativa.  Ela ocupa-se da educação intencional, 

investigando os fatores que contribuem para a formação do ser humano enquanto 

membro de uma sociedade e como essa formação se desenvolve.  As análises 
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dessa investigação servem de parâmetro para orientar a ação educativa dando 

direção e sentido à atividade de educar.   

É oportuno retomarmos a afirmativa feita por Libâneo (2007) sobre trabalho 

pedagógico e ser pedagogo.  Segundo ele, todo trabalho profissional que esteja 

dentro da educação intencional, é um trabalho pedagógico e o profissional que tem 

como tarefa a transmissão e assimilação de saberes, é, em sentido amplo, um 

pedagogo, fazendo uma classificação desse profissional em pedagogo strictu sensu 

e pedagogo lato sensu.  No primeiro tipo encontram-se  

aqueles especialistas que, sem restringir sua atividade profissional 
ao ensino, dedicam-se a atividades de pesquisa, documentação, 
formação profissional, gestão de sistemas escolares e escolas, 
coordenação pedagógica, animação sociocultural, formação 
continuada em empresas, escolas e outras instituições.  (...) Na 
categoria de pedagogo lato sensu encontram-se os professores de 
todos os níveis de ensino e os demais profissionais que se ocupam 
de domínios e problemas da prática educativa, especialmente no 
campo dos saberes e modos de ação, em suas várias manifestações 
e modalidades.  (LIBÂNEO, 2002, p. 37) 

 

Como exemplos de instâncias onde se desenvolve o trabalho pedagógico, 

podemos citar os meios de comunicação e informação, que formam opinião, 

disseminam valores, hábitos, costumes, de forma intencional, sistemática, 

pedagógica. 

Temos, no contexto contemporâneo, uma diversificação das atividades 

educativas e das práticas pedagógicas que tornam a sociedade, em si, pedagógica, 

e, portanto permeada por processos educativos que, de forma sistemática ou 

assistemática, provocam modificações no comportamento dos indivíduos, 

interferindo em seu processo de formação. 

Destarte a Pedagogia e o seu profissional, o Pedagogo, ficam em evidência.  

Este é chamado a atuar em equipes multiprofissionais de diversos campos como o 

político, o sindical, o empresarial, o das comunicações entre outros, ampliando o seu 

campo de trabalho e, ao mesmo tempo, exigindo outra formação que não mais tenha 

a escola como seu único campo de trabalho.  É nessa perspectiva que o presente 

artigo se insere, tendo como objetivo discutir e analisar a formação do pedagogo e a 

sua atuação em ambiente hospitalar, apresentando os benefícios que a 

escolarização hospitalar traz para as crianças e adolescentes internados a partir dos 
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resultados do trabalho desenvolvido pelos acadêmicos do curso de Pedagogia, 

projeto PIBIX, no Hospital Regional de Itabaiana. 

 

 

Desenvolvimento 

 

O ato educativo é uma atividade humana intencional pois implica escolhas, 

valores, compromissos éticos.  Sabemos que a nossa sociedade é permeada por 

práticas pedagógicas desenvolvidas em diversas instâncias e que a intencionalidade 

é o que caracteriza algo como pedagógico.  Sendo assim, de acordo com Libâneo 

(2002), a Pedagogia existe desde que houve a necessidade de cuidar de crianças e 

de promover sua inserção num contexto social. 

Pedagogia é definida como a ciência da educação que  

investiga a realidade educacional em transformação para explicar 
objetivos e processos de intervenção metodológica e organizativa 
referentes à transmissão, assimilação de saberes e modos de ação.  
O pedagogo é o profissional que atua em várias instâncias da prática 
educativa, direta ou indiretamente ligadas à organização e aos 
processos de transmissão e assimilação de saberes e modos de 
ação, tendo em vista objetivos de formação humana previamente 
definidos em sua contextualização histórica. (LIBÂNEO, 2002, p. 33) 

 

Nessa perspectiva, como existem várias práticas educativas dentro de várias 

modalidades, existem também variadas pedagogias, dentre elas a hospitalar, foco 

do nosso trabalho. 

O curso de Pedagogia, ao longo de sua história, passou por várias 

modificações.  Estas porém, sempre tiveram como foco e campo de atuação do 

pedagogo, a escola ou as instituições e espaços escolares.  O pedagogo foi 

chamado a atuar como orientador pedagógico, supervisor de ensino, coordenador e 

administrador escolar.  Essa divisão de saberes era compatível com as exigências 

do contexto na qual essas reformas foram implementadas.  Assim também ocorre 

hoje.  Exige-se do profissional, de qualquer um, atualização constante, a 

diversificação de tarefas, a capacidade para trabalhar em equipes multiprofissionais 

e outras competências e habilidades requeridas pelo sistema produtivo.  Convém 

ressaltar que não estamos querendo que os cursos de formação sejam 

preparadores de mão de obra para o sistema, mas é a educação escolarizada 
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responsável por possibilitar aos indivíduos as condições para exercerem a sua 

cidadania e isso inclui uma formação de qualidade, antenada com o seu momento 

histórico, para que o indivíduo possa nele atuar de forma ativa e crítica. 

Resultante das lutas dos grupos minoritários, as políticas públicas de 

inclusão, que objetivam eliminar as diversas formas de exclusão que encontramos 

em nosso contexto, têm colocado desafios às instituições formadoras de professores 

para que possam prover as instituições sociais de profissionais qualificados para 

atuar numa sociedade que se quer inclusiva. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia (MEC) já 

trazendo esse olhar, preveem a formação do pedagogo para atuar em espaços 

escolares e não-escolares, em equipes multidisciplinares, na organização e gestão 

desses espaços.  E vai mais além quando afirma que  

dependendo das necessidades e interesses regionais, nestes cursos, 
poderão ser, aprofundadas questões que devem estar presentes  na 
formação de todos os educadores, relativas, entre outras, à 
educação a distância, educação de pessoas com necessidades 
educacionais especiais, educação de pessoas jovens e adultas, 
educação étnico-racial, educação indígena, educação dos 
remanescentes de quilombos, educação do campo, educação 
hospitalar, educação prisional, educação comunitária ou popular. 
(MEC, 2005) 

 

Dentre esse vasto campo de atuação do pedagogo, destacamos o hospitalar.  

A Pedagogia Hospitalar é um dos ramos da Pedagogia que pretende “oferecer à 

criança e ao adolescente hospitalizado, ou em longo tratamento hospitalar, a 

valorização de seus direitos à educação e à saúde”. (MATOS e MUGIATTI, 2009, p. 

13).  Este é um dos campos que tem requerido a presença e atuação do pedagogo e 

vem se constituindo em um desafio para o curso de Pedagogia. 

O hospital sempre foi visto como uma instituição de saúde, isolada, onde há 

pacientes a espera de tratamento e cura para as suas enfermidades.  Assim como 

no campo da Pedagogia, houve uma série de “reformas” no campo da Medicina 

Social.  Como nos coloca Matos e Mugiatti (2009), nesse campo predominava o 

caráter caritativo e assistencial em suas formas de atendimento.  O doente era 

culpado pela sua enfermidade, sendo alvo da compaixão e objeto das ações 

filantrópicas.  Esse tipo de atendimento começou a mudar quando surgiu o novo 
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paradigma de atendimento hospitalar que une qualidade e humanização.  Iniciou-se 

a Medicina Comunitária. 

A Medicina Comunitária “prioriza a participação ativa e consciente dos 

indivíduos e grupos sociais nos serviços de recuperação e proteção à saúde, fora e 

dentro de hospitais” (MATOS e MUGIATTI, 2009, p. 22).  As autoras ressaltam que a 

representação que se constrói sobre o indivíduo enquanto paciente torna-se 

incoerente e contraditória nesse novo paradigma uma vez que o termo paciente 

pressupõe submissão, espera.  Nessa nova perspectiva de atendimento, o sujeito é 

responsável também pela sua cura.  Ele participa ativamente do seu processo de 

recuperação, devendo estar consciente das circunstâncias impostas pela doença.  A 

consequência disso é o deslocamento do enfoque da doença para dar prioridade à 

saúde.  Os resultados positivos para a pessoa hospitalizada é a diminuição da 

ansiedade por conta da internação, mudança na visão da hospitalização, interação 

com a equipe médica e conhecimento da doença. 

Sendo assim, o hospital torna-se uma instância também educativa, que 

requer um trabalho, segundo Matos e Mugiatti (2009), multi/inter/transdisciplinar, 

devendo o Pedagogo ser um dos seus membros.  Na perspectiva multidisciplinar, 

temos os diversos saberes, a convergência das diversas ciências para promover a 

saúde.  Na interdisciplinaridade, há a integração e a inter-relação de profissionais de 

diversas áreas como educação, saúde, assistência social e outros.  A 

transdisciplinaridade, indo além da ciência, dos aspectos físicos e biológicos, diz 

respeito aos olhares revestidos de “valores e humanização, como afeto, 

envolvimento, doação, magia, entre outros atributos que permeiam este espaço vital” 

(MATOS e MUGIATTI, 2009, p. 30).   

O hospital recebe crianças e adolescentes em tempo de escolarização, mas 

que se encontram afastados da sala de aula por curto ou longo espaço de tempo.  

Isso acarreta, segundo Costa (2008), prejuízo ao individuo no tocante ao 

desenvolvimento da educação escolar, trazendo consequências negativas ao 

desenvolvimento psicológico e às relações sociais e familiares, como o estresse que 

pode prejudicar a recuperação do enfermo.  No campo educacional, essas crianças 

e adolescentes, muitas vezes, sentem dificuldades ao retornarem à escola, de 

acompanhar os conteúdos trabalhados durante o afastamento da sala de aula 

podendo ocasionar a sua reprovação ou o abandono dos estudos. 
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As crianças e os adolescentes têm assegurado em lei, o direito de 

receberem atendimento hospitalar escolarizado.  A Política Nacional de Educação 

Especial de 1994 (Secretaria de Educação Especial – SEESP/MEC), já previa 

atendimento educacional para crianças e jovens internados no próprio ambiente 

hospitalar.  O documento intitulado Direitos da Criança e do Adolescente 

Hospitalizados, em seu item 9, explicita que esses sujeitos têm o direito de desfrutar 

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

currículo escolar, durante a sua permanência hospitalar. 

Os dispositivos acima ratificam a necessidade e a importância da atuação do 

pedagogo nesse espaço a fim de assegurar, com qualidade, o direito das crianças e 

adolescentes de terem a continuidade do seu processo de escolarização.  Nesse 

processo, Matos e Mugiatti (2009) nos apontam dois procedimentos de escolaridade 

que se realizam no ambiente hospitalar: a hospitalização escolarizada e a classe 

hospitalar.  No primeiro caso, o atendimento ao escolar doente é personalizado, 

levando-se em consideração o momento de sua doença, a situação de sua 

escolaridade e a sua procedência.  O segundo passo é a elaboração e o 

desenvolvimento da proposta pedagógica específica para cada aluno, de acordo 

com as suas necessidades.  Para tanto, entra-se em contato com a escola de cada 

aluno e a professora da escola é envolvida na proposta por meio da assistência 

social que serve de ponte entre a família e a escola para recebimento e entrega das 

atividades.  Nesse tipo de atendimento, o escolar hospitalizado deve estar 

matriculado em uma escola e caso não esteja, o serviço de assistência social deve 

providenciar a sua matrícula. 

Na classe hospitalar, o atendimento é conjunto, de forma heterogênea, 

atendendo a todos os escolares de forma integrada, sem atender a cada escola 

especificamente.   

Em ambos os casos é imprescindível a análise do contexto do internado e 

um planejamento que contemple as suas necessidades de forma que as atividades 

sejam significativas para o hospitalizado e atinjam a sua finalidade que é mantê-lo 

ativo, intelectual e socialmente.  Nesse sentido, o trabalho do pedagogo reveste-se 

de singular importância para que não ocorra a simples inserção de espaços com 

brinquedos ou até mesmo brinquedotecas, sem finalidade pedagógica e, apenas, 

como passatempo, o que não seria válido para nossa proposta. 
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No projeto Educavida: educação e saúde construindo uma nova história, 

desenvolvido no Hospital Regional Dr. Pedro Garcia Moreno Filho, localizado na 

cidade de Itabaiana (SE), adaptamos as nossas atividades entre um tipo de 

atendimento e outro.  Nosso público-alvo são as crianças internadas na ala de 

pediatria do referido hospital, com faixa etária entre 0 e 14 anos.  Como o hospital 

encontra-se em reforma, os casos mais graves, que necessitam de um período 

maior de internação, são encaminhados para Aracaju.  Desse modo, há uma grande 

rotatividade das crianças, o que faz cada visita de trabalho ser um recomeço, 

exigindo planejamento e diversificação constante das atividades. 

As atividades desenvolvidas pelos alunos voluntários e bolsistas do Curso 

de Pedagogia integrantes do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Extensão (PIBIX) são planejadas tomando como parâmetro os programas 

desenvolvidos nas escolas, em cada série, sem, porém, se prender a nenhuma 

delas, as fases de desenvolvimento da criança e o aspecto emocional, que se 

encontra mais fragilizado.   

No planejamento procuramos selecionar jogos que desenvolvam a 

criatividade, o raciocínio e a imaginação para que os conhecimentos adquiridos em 

seu cotidiano social e escolar possam ser estimulados.  Além disso, a contação e a 

dramatização de histórias da literatura infanto-juvenil são utilizadas visando trabalhar 

os sentimentos que perpassam o momento pelo qual as crianças e os adolescentes 

estão vivendo.  Temas transversais são explorados nessas histórias e atividades, 

bem como as datas comemorativas são lembradas e trabalhadas sempre de forma 

concreta, levando reflexão para os hospitalizados e seus familiares e 

acompanhantes.  A inserção das datas comemorativas suscita e reforça a ideia de 

continuidade das atividades próprias da cotidianidade, trazendo para dentro do 

hospital situações da vida extra-hospitalar. 

Quanto ao envolvimento das crianças e dos adolescentes nas atividades 

propostas, tem se dado de forma surpreendente.  Sempre que chegamos às 

enfermarias pediátricas, encontramos crianças desanimadas, chorando, querendo ir 

para suas casas, com medo, com dor, aspectos caraterísticos ao ambiente 

hospitalar.  Mas a mudança de comportamento proporcionada pela ação dos 

acadêmicos na perspectiva da Pedagogia Hospitalar é visível.  Registramos e 

destacamos o caso de uma criança que já estava em início de depressão, não falava 
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com ninguém, não comia e tratava os enfermeiros com agressividade.  Após o início 

de nossas atividades, a alegria estava de volta e até o lanche ela aceitou.   

Segundo Lindquist (1993) através do brincar com base na ludoterapia 

(terapia pelo brinquedo) há a diminuição do estresse, melhoria no tratamento 

médico, redução da angústia das crianças e dos pais.  Em nosso projeto os 

familiares também participam das atividades.  Além de se constituir uma forma de 

interação entre estes, os participantes do projeto e as crianças, comprovamos o que 

a autora afirma; essa estratégia serve para diminuir o estresse tanto da criança ou 

do adolescente internado como de quem os acompanha. 

Biermann (1980) citado por Matos e Mugiatti (2009) ao tratar sobre a 

humanização do tratamento da criança e do adolescente hospitalizados e de suas 

famílias, destaca que  

A atenção médico-pedagógica à criança hospitalizada não basta por 
si só; é preciso, também, assegurar o ensino escolar contínuo.  A 
criança ‘se embrutece’ com grande facilidade se não receber 
estímulo algum podendo apresentar um quadro de pseudo-debilidade 
mental, que pode vir a alterar, de forma mais acentuada, o seu 
quadro biológico. (MATOS e MUGIATTI, 2009, pp. 40-41) 

 

Essa constatação do autor acima citado nos leva a desenvolver as 

atividades também com as crianças de 0 a 3 anos, visto que elas também 

necessitam de estímulo para que o processo de internação não deixe sequelas e 

traumas para toda a vida.  As atividades de músicas, de jogos de encaixe e de 

contação de histórias, têm ajudado a humanizar, a deixar menos hostil o ambiente 

do hospital.  Várias pesquisas têm demonstrado que os jogos e brincadeiras que 

levam a criança a imaginar situações, fazem com que elas enfrentem as situações-

problema do cotidiano com mais facilidade.  OAKLANDER (1980) destaca essa 

constatação e reforça a importância do trabalho lúdico como norteador de todo o 

projeto político-pedagógico da educação psicomotora oferecida no contexto 

hospitalar.  Isso é o que temos constatado em nossa experiência e o que tem nos 

impulsionado a desenvolver ações que divulguem e reforcem a necessidade do 

desenvolvimento efetivo de um trabalho pedagógico com qualidade no ambiente 

hospitalar. 
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Considerações finais 

 

A educação é direito de todos os cidadãos, afirma a nossa Constituição 

Federal de 1988.  Como direito de todos, as crianças e os adolescentes 

hospitalizados também estão aí incluídos. 

A Pedagogia Hospitalar se insere na perspectiva da inclusão quando 

possibilita a continuidade dos estudos e a vivência de aspectos da realidade da qual 

as crianças e os adolescentes estão afastados, motivando-lhes, às vezes até de 

forma inconsciente, a desejar a cura, o que facilita e abrevia o retorno ao seu 

ambiente natural.  Queremos destacar que somente com uma ação pedagógica 

planejada e reflexiva é que alcançamos esses resultados. 

Para tanto, é necessário um profissional que domine as teorias educacionais 

e que seja sensível em sua aplicação, orientando, estimulando e desenvolvendo de 

maneira consciente o trabalho pedagógico, para que o mesmo não se torne apenas 

recreação, mas se converta em uma ação educativa. 

De acordo com Franco (2005), o pedagogo é um pesquisador e sua 

formação deve desenvolver o senso investigativo tendo como objetivo a práxis 

educativa, não devendo, portanto, se restringir ao exercício da docência.  A função 

do pedagogo está relacionada a todas as atividades de aprendizagem e 

desenvolvimento humano.  Esse desenvolvimento, por sua vez, não deve ser 

interrompido para a criança hospitalizada. 

Diante das especificidades do público atendido pela Pedagogia Hospitalar, é 

necessária uma formação para o pedagogo que seja flexível e reflexiva, que tenha 

uma visão de educação ampla, que vá além da “técnica de ensinar”, se é que 

podemos utilizar tal termo. 

Nesse sentido, a formação do pedagogo para atuar no ambiente hospitalar 

torna-se urgente para que esse espaço seja ampliado e ocupado por esse 

profissional e o direito das crianças e adolescentes de receber atendimento 

educacional especializado nos leitos dos hospitais seja, de fato, efetivado.  
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