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O Presente relato de experiência intitulado Leitura e Escola Hospitalar: motivações, coautoria 
e interatividade, compartilham a vivencia da prática da leitura em Escola Hospitalar Criança 
Viva/ SECULT – Salvador, para crianças em situação de internamento na Educação Infantil e 
Ensino Fundamental I. Destacam-se nessa experiência os títulos da Coleção Ler e Ser que 
primam pela coautoria e interatividade. Nesta trajetória a motivação e o respeito às condições 
de adoecimento do aluno/paciente foram determinantes para o desenvolvimento do trabalho. 
Os títulos da Coleção Ler e Ser foram aliados fundamentais para a realização das atividades 
em sala de aula deste tipo de modalidade educacional, permitindo entre outras competências e 
habilidades o desenvolvimento da autonomia e o gosto pela leitura. A literatura infantil neste 
espaço permitiu, às crianças promoverem o encontro consigo mesmas sem comprometer a 
fantasia e o imaginário, bem como o seu desenvolvimento nas três dimensões: físico, psíquico 
e cultural. 
 
Palavras chaves: literatura infantil; coautoria; interatividade; escola hospitalar. 
 
El relato de experiencia de regalo titulado Lectura Hospital y la Escuela: la motivación, la co-
autoría y la interactividad, compartir la experiencia de practicar la lectura en el Hospital 
Escuela donde vivo / SECULT - Salvador, para los niños en el hospital en el jardín de infantes 
y escuela primaria I. Destacan en este experimento los títulos de la colección leer y que se 
esfuerzan para la co-autoría y la interactividad. De esta manera, la motivación y las 
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condiciones de la enfermedad del alumno / paciente fueron instrumentales en el desarrollo de 
la obra. Títulos de la colección leer y fueron aliados clave para llevar a cabo actividades en el 
aula este tipo de modalidad educativa, lo que permite, entre otras competencias y desarrollo 
de habilidades de uno mismo y amor por la lectura. La literatura infantil en esta área permite a 
los niños para promover el encuentro con ellos mismos sin poner en peligro la fantasía y la 
imaginación, y su desarrollo en tres dimensiones: física, psicológica y cultural. 
 
Palabras clave: literatura infantil; coautoría; la interactividad; la escuela del hospital. 
 

 

Era ainda bem cedinho quando chegamos à escola e a diretora nos trouxe a noticia que 

iríamos receber um material de literatura para crianças da educação infantil. Ufa! Que bom ter 

um material pedagógico que estimula e possibilita a leitura infantil sistematizada pela escola 

pública municipal. Chega o dia da apresentação do material infantil – era o LER E SER, e 

logo sonho importar a proposta para o projeto de leitura da Escola Hospitalar Criança Viva, 

redimensionando o público–alvo, os objetivos, a execução e, consequentemente os resultados 

adequados à realidade da escola hospitalar. 

A proposta do LER E SER nos remete à promoção do ser através do ler, nos convidando 

a ampliar os olhares e nos encantar com os movimentos da leitura pela co-autoria e a 

interatividade que são balizadores para a construção dos livros.  O estudo do meio social, o 

histórico das crianças e o concreto das relações humanas em sua complexidade surgem em 

cada traço feito por elas, proporcionando caminhos para uma dinâmica pedagógica da leitura 

curiosa, criativa e vivenciada por cada criança partindo dos seus desejos, sonhos e esperança. 

Logo, logo, percebíamos que os temas presentes em cada livro permitiram que a escola 

abrisse “janelas para o mundo” para estudar o meio social, o familiar, o histórico e o concreto 

das relações humanas com uma força extraordinária. Essa mesma literatura reflete sobre a 

complexidade do ser humano e a multiplicidade de seus sonhos. Nos textos presentes de 

poesia aflora a qualidade poética da vida, essa qualidade que nós sentimos diante de fatos da 

realidade. 

Com este universo de possibilidades para trabalhar com a leitura, a proposta do LER E 

SER nos convida a incentivar a criança a trilhar o exercício da identidade e cidadania sem 

comprometer sua fantasia e seu imaginário, promovendo encontros com o leitor e as 

narrativas das múltiplas trajetórias, incentivando os movimentos dos saberes através do 

diálogo e da criatividade.  

Algo interessante foi à forma como aqueles livrinhos chegaram: primeiro quietos, 

riscados e construídos em branco! Sem tom e nem cor. Mas à medida que notávamos a 
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necessidade de ter uma página em branco para as crianças criar, construir e interagir, 

percebíamos que a literatura interativa é uma possibilidade de articulação transdisciplinar das 

diferentes linguagens na educação infantil, priorizando o desenvolvimento ético e estético da 

criança, uma vez que, através de seu despertamento para temas do cotidiano, abrem-se janelas 

para que ela, implicitamente, perceba que conhecimento não é reflexo ou espelho da 

realidade. Ele é sempre uma tradução, seguida de uma reconstrução. Nesse trabalho 

interativo, a criança expressa suas percepções, ou seja, reconstrói a realidade. 

Convite aceito! Pensar a leitura seria o próximo passo porque a leitura é o ato de ler 

pelos próprios olhos, é ler e querer ler incentivando a curiosidade, respeitando a subjetividade 

de cada criança, e nesta trajetória percorremos os três tipos de níveis de leitura - o nível 

sensorial que apresenta o primeiro contato com o livro; o nível emocional, que desperta a 

subjetividade do sujeito; e o nível racional, que busca a objetividade da leitura. Partindo deste 

tripé, possibilitam-se novas interpretações afasta-se o consumo de leituras que nos remetem a 

falta de análise e critica do que nos cercam.  

Sabemos que as práticas de leituras propostas para o professor por muitas vezes chegam 

a sala de aula num “pacote fechado” enviado de editoras pelos órgãos oficiais responsáveis, 

sem opções de escolhas para adequar à realidade do nosso grupo escolar. Sobre isto 

acreditamos que cabe ao professor redimensionar tais propostas desengessando sua prática 

para o incentivo da leitura com outros critérios que auxiliem no processo educativo, 

proporcionando qualidade e pertinência à leitura dos seus alunos, como fomento à 

criatividade. Compreender o objetivo da leitura, pelo professor e para os alunos, é oportunizar 

uma construção de leitor critico fundamental para possibilitar os debates, sendo o leitor não 

um solitário, mas um solidário leitor que compartilha e valoriza a leitura como forma de 

informação e prazer.  

Chega, então, a hora da prática pedagógica ser articulada à escola hospitalar. 

Bom ressaltar que a realidade da prática escolar no hospital é marcada pelas Guerras 

Mundiais, visto que, neste período um grande número de crianças e adolescentes mutilados e 

atingidos era impossibilitado de ir à escola e, assim, inicia o movimento de engajamento e 

defesa de médicos sobre a escola em ambiente hospitalar.  Os primeiros ensaios da Escola 

Hospitalar aconteceram por volta de 1935 nos arredores de Paris; em seguida, da Alemanha e 

nos Estados Unidos. Segundo Fonseca (1999) no Brasil a Escola Hospitalar tem inicio na 

década de 50 no Hospital Jesus no Rio de Janeiro e é ampliada com o Estatuto da Criança e 

Adolescente – ECA (BRASIL, 1990) e os Direitos das Crianças e Adolescentes 



 4

Hospitalizados (BRASIL, 1995) no qual sua execução, instaurada pelas Políticas Públicas de 

Educação Especial, oficializa a Escola Hospitalar como modalidade de atendimento escolar. 

Em Salvador, a preocupação sobre esta modalidade de atendimento tem inicio no final 

da década de 90 e sua instauração oficial, bem como apogeu, ocorreu partir do convênio entre 

a ONG Escola Hospitalar e Domiciliar Criança Viva e a Secretaria de Educação, Esporte 

Cultura e Lazer (Secult) que, em parceria, implementaram em 2001 o projeto da Escola 

Hospitalar definindo o público-alvo, as finalidades, o perfil do professor enfim as questões 

norteadoras que justificam o Atendimento Escolar no Ambiente Hospitalar e Domiciliar. O 

objetivo da Escola Hospitalar e Domiciliar Criança Viva e a Secult/Salvador destina-se a 

prover o acompanhamento escolar a alunos/pacientes impossibilitados de freqüentar a escola 

regular por conta da internação hospitalar e atendimento domiciliar, cumprindo a garantia das 

leis a favor da criança e adolescente como sujeitos de direitos.  

A prática pedagógica na escola hospitalar compreende que a criança tem necessidades 

educativas para o cumprimento do currículo escolar de acordo com a LDB nº 9394/96. Assim, 

nesta perspectiva, despertar, ampliar ou construir as habilidades, conforme cada área do 

currículo da Educação Básica, é função do professor da Escola Hospitalar e se faz possível 

através da escuta pedagógica e da atenção às fragilidades ou fortalezas do rendimento escolar 

de cada aluno/paciente respeitando a faixa etária e o nível de escolaridade da criança. 

As questões da leitura é um viés que movimenta a prática pedagógica da Escola 

Hospitalar Criança Viva por saber das necessidades ao incentivo, investimentos e projetos 

voltados à leitura nas escolas regulares em Salvador. Como professora da rede municipal e de 

uma escola hospitalar, motivada em provocar situações inovadoras aos alunos desta escola, 

desenvolvemos a atenção na co-autoria e interatividade na construção do livro “Era uma vez o 

mundo” de Kátia Rocha proposto pela Coleção “LER E SER” vinculado a Secult/Salvador. 

Tal experiência aconteceu, em sala de aula e nos leitos da  Escola Hospitalar e Domiciliar 

Criança Viva inserido no Hospital Geral Roberto Santos, na enfermaria pediátrica masculina e 

feminina para crianças de 5 a 12 anos em situação de internação hospitalar, durante o período 

de julho a agosto de 2010 com alunos/pacientes que, de acordo com a equipe do setor 

psicossomático, estão em processo de entristecimento, abatimento ou estresse pelo 

internamento, no qual por conta desta situação o aluno deve ser atendido conforme as 

especificidades pedagógicas da educação especial na modalidade da classe hospitalar de 

acordo MEC/BRASIL. 
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Ao levar o livro para a escola hospitalar, tivemos como objetivo maior possibilitar a 

interatividade, desenvolver a autonomia pela coautoria, concomitantemente, respeitando a 

visão do outro e compartilhando a coautoria. 

A motivação pela escolha do titulo “Era uma vez o mundo” se justifica pela situação de 

internamento das crianças, pois, neste estado sentem-se retirados do seu mundo cotidiano pela 

forma de tratamento, que por vezes são prolongados por conta da enfermidade. O referido 

título possibilitou o resgate deste cotidiano por meio da leitura, do imaginário, da fantasia, da 

interatividade e da coautoria, o que tem sido de grande  apoio ao amenizar o estar 

hospitalizado, tornando-se um animador para a aceitação de estar temporariamente em 

tratamento e longe do seu ambiente sócio-cultural. 

Este trabalho foi construído em um único livro, por 15 alunos/pacientes com diferentes 

patologias e idades  que variou entre 5 a 12 anos, e se iniciava com a exploração visual e 

dialógica com cada criança sobre a sugestão que o titulo e a capa propunham. A leitura se 

seguia em todo livro, ora lido pelo professor para alunos pseudo-leitores, ora lido pelo aluno 

alfabético/ortográfico e depois realizado levantamento das inferências ali presentes. Assim a 

escuta como principio da pratica pedagógica no ambiente hospitalar representou uma 

metodologia importante para a interatividade e a coautoria, pois esta escuta lança um novo 

pensar sobre o estimulo cognitivo da criança que está vinculado ao restabelecimento da sua 

saúde, e se instaura no momento em que o aluno elege a parte do livro que interessa. Esta co-

autoria se concretizou por meio de ilustração e da escolha de recursos materiais diversos: 

como tintas, pinceis, lápis de cor, lápis cera, cola colorida, encartes de supermercados, 

revistas etc, para compor a estética do livro a partir da sua própria leitura. Neste momento, 

pudemos observar o envolvimento da criança, sua relação de prazer com a leitura e o desejo 

de representar seu próprio mundo, partindo da sua sensibilidade e sonhos promovendo assim 

o encontro consigo mesma.  

Conforme mencionado, a construção do livro se realizou com 15 alunos/pacientes, 

durante dois meses, de acordo as demandas emocionais das crianças e proposto 

individualmente. O recorte deste relato tem como destaque 3 alunos/pacientes que se 

encontravam em situação de entristecimento significativo e que revelou de maneira clara, a 

motivação para interagir na coautoria do livro “Era uma vez o mundo”. Ressaltamos a reserva 

do nome das crianças por respeitar a integridade da infância de acordo o ECA, nos referindo a 

elas pelas iniciais e a respectiva idade. 

Iniciamos o trabalho com o aluno/paciente A.11 acometido pela Síndrome de Guillan-

Barré que demonstrava abatimento por apresentar severa fraqueza muscular incapacitando 
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suas habilidades funcionais para realização das atividades da vida diária como: beber líquidos, 

comer, escrever, apoiar objetos com as mãos e dedos, andar etc, sendo submetido a dolorosas 

seções de fisioterapia, que o deixava cansado e triste. No entanto, sua capacidade cognitiva 

estava completamente preservada e plena para leituras e rodas de conversa. “Era uma vez o 

mundo” é proposto para A.11 explorando sua oralidade, capacidade de observação e de 

imaginação, despertando seus desejos. A leitura de todo livro foi proferida por A.11 que leu o 

texto como pretexto para ilustração da historia, com entonação, expressividade e utilizando 

elementos lingüísticos. Após a leitura, houve a escolha do momento da historia que mais se 

identificou – “O MUNDO É GRANDE E COLORIDO. CHEIO DE LUGARES 

CONHECIDOS E DESCONHECIDOS.” A.11 relatou sorrindo: “sonho voar, nadar, correr 

para conhecer os lugares, os mares e ver o colorido do mundo”. Para ilustrar escolheu livros 

com paisagens, apoiado pela sua mãe para recortar com tesoura adaptada e colar, compondo 

sua coautoria.  

A.R.8 demonstrava pouca aceitação pelas restrições de alimentação por conta da 

Diabetes, pois seus hábitos alimentares modificaram radicalmente se submetendo, sobretudo, 

a aplicações de insulina lhe causando estresse e tristeza. As atividades propostas na escola 

hospitalar animou A.R.8 através de uma pratica pedagógica que implementou um trabalho 

para que a aluna/paciente compreendesse a importância dos cuidados com a saúde e a 

reeducação dos seus hábitos alimentares que foram fundamentais para facilitar a aceitação das 

mudanças do seu cotidiano.  

O trabalho com a leitura do livro “Era uma vez o mundo” agregou outro olhar para o 

processo de construção dos conhecimentos de A.R. 8 a cerca das mudanças no seu cotidiano, 

revelado no trecho do livro: “HÁ MUITO SABOR NO MUNDO, OS DOCES, SALGADOS, 

AZEDOS, GELADOS E APIMENTADOS FAZEM O MUNDO MUITO GOSTOSO”. O 

entendimento do processo de reorganização do seu corpo foi representado de forma lúdica, 

pois sua coautoria está expressa através da escolha do recurso de recortes de encartes de seus 

alimentos preferidos; porém, proibidos para situação de enfermidade a qual se encontrava a 

aluna/paciente, aliviando suas ansiedades quanto estas mudanças. 

F.12 está em tratamento desde os 5 anos na nefrologia pediátrica e devido à hemodiálise 

seu rendimento escolar revela uma distorção idade /série. F.12 apenas faz leituras pautadas em 

imagens e está caracterizado no nível da escrita em silábico. Suas vivencias familiares se 

apresentam difíceis, pois seu único acompanhante é o pai, alcoólatra, lavrador com pouca 

instrução e consequentemente há uma relação de pouca afetividade entre ambos. A hora do 
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conto é um momento pedagógico importante para a aprendizagem e motiva em F.12 o gosto 

por ouvir a leitura de livros infantis. 

 O livro da coleção Ler e SER, “Era uma vez o mundo”, transcende a leitura conduzindo 

o aluno/paciente a relacionar–se com o livro, tanto cognitivamente quanto afetivamente. A 

história já enriquecida pelas contribuições dos outros alunos/pacientes é apresentada a F.12 

que interage com ela. F.12 é presenteado com os principais valores que movem os seres 

humanos e que são tratados no livro de forma emancipadora, portanto sua escolha foi ilustrar 

o seguinte trecho do livro: “PARA CONSTRUIR UM MUNDO MELHOR, VAMOS 

PRECISAR DE... PAZ, AMOR, ALEGRIA...” carimbando as mãos de tinta formando uma 

pomba, criando corações de varias cores afirmando: “Ah! O amor tem um monte de cores, 

vou fazer corações coloridos”, e desenhando uma grande boca igual a seu largo sorriso, nos 

revela seu olhar sobre seus desejos e realidade que o cerca. 

Os resultados diante da escolha do livro da Coleção Ler e Ser “Era uma vez o mundo”, 

nos reservam dois olhares especiais: na perspectiva do aluno/paciente e na perspectiva do 

professor na Escola Hospitalar. Ao primeiro a coautoria e a interatividade motiva novas 

maneiras de aprender através da leitura, de forma critica, a partir das linhas gerais do mundo, 

mas com o formato da memória e da historia de cada um, exercendo sua capacidade de 

construir, sentir e de expressar sua identidade num espaço criador, que é o livro de autoria em 

situação de internação para tratamento terapêutico, animando a recuperação da criança e 

renovando esperanças.  

Ao segundo cabe o caráter formador por motivar o leitor coautor, a autônomo, que, 

compartilhando solidariamente suas construções, se forma e reforma sua formação, 

modificando seu olhar a partir de outros olhares que estão em situação de limitação de acesso 

ao mundo cotidiano, mesmo que, temporariamente, encorajando-os a sentir, criar, sonhar, 

transformar e transceder, além das paredes brancas e dos leitos hospitalares. 

Conhecer o humano é, antes de tudo, situá-lo no universo, e não separá-lo dele. Todo o 

conhecimento deve contextualizar seu objeto para ser pertinente; “quem somos?” é 

inseparável de “onde estamos?”, “de onde viemos?”, “para onde vamos?”. Interrogar essa 

condição humana implica questionar nossa posição no mundo. “Era uma vez o mundo” 

provoca esse exercício na medida em que o diálogo consigo mesmo sempre faz parte do todo, 

das coisas, dos objetos, do diferente de forma dinâmica e respeitosa. Este encontro, ao tempo 

em que o leva a refletir sobre seu mundo, desperta interesse por uma parte do mundo que 

estava esquecida. 
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Determinada experiência diz que “os alunos não apenas produziram seus trabalhos 

artísticos, como aprenderam a apreciá-los. Aprendera, ainda, a respeitar a produção do outro, 

valorizando-a com elogios” (Profª W). Ainda os professores puderam despertar nos estudantes 

“... o respeito à limitações do outro, visando à construção de um mundo livre de 

preconceitos.” (Profª X). 

Podemos destacar, dentre outras aprendizagens, que a marca identitária e inédita da 

coleção instala-se no convite ao leitor de todas as idades e com todas as possibilidades a 

participar da construção do livro em uma atitude de “cooperação”, permitindo que  tome 

posse da obra, ao tempo em que estimula sua formação ética e estética. 

Especialmente, o livro “Era uma vez” favorece a construção de uma visão de mundo 

positiva e amorosa, além de abordar a construção de laços de amizade e de encontro consigo 

mesmo, propiciando reflexões relevantes ao leitor mirim no contexto de seu conhecimento de 

mundo e de sua formação pessoal e social, e no acolhimento à diferenças.  

Por tal contexto, consideramos que essa experiência com os materiais paradidáticos 

interativos presentes no livro “Era uma vez o mundo” da coleção Ler e Ser favorecem a 

educação para a solidariedade, a cooperação e a cidadania, além de promoverem o 

desenvolvimento integral do sujeito em suas três dimensões: físico, psíquico e moral. Neste 

caminho, a relação do aluno/paciente consigo foi marcada por uma possibilidade de resgate da 

autoestima, do bem estar, da saúde e da satisfação em ver sentido no que sente. Marcante 

também numa prática docente sem didatismos e verticalidades, mas voltada para o exercício 

dinâmico do agir e pensar sempre novas didáticas, novas experiências que sejam adequadas 

para novos universos pedagógicos, tais como um hospital e nele, em cada leito, um único 

mundo, uma única exigência, um especial convite.  
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Livro de Literatura Infantil trabalhado com os alunos/pacientes da Escola Hospitalar Criança 
Viva/Secult – Salvador. 
 
 
 


