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RESUMO:  

O presente trabalho apresenta um estudo voltado para as práticas educativas exercidas pelos 
profissionais da educação, mais especificamente o pedagogo no ambiente hospitalar. De 
acordo com a Lei Federal nº 11.104 de 2005, os hospitais que possuem internamento 
pediátrico devem ter em suas instalações uma brinquedoteca, onde além do brincar as crianças 
possam receber acompanhamento educacional de acordo com seu nível de escolaridade e de 
sua pré-disposição para as atividades. Aborda a relação e a interação da equipe 
multidisciplinar de profissionais, que atuam no desenvolvimento dessas atividades. Para 
composição do trabalho foi realizada pesquisa bibliográfica e documental, onde se pode 
observar as leis que regulamentam essa atividade e os benefícios do acompanhamento 
pedagógico à criança hospitalizada quando da sua reintegração ao convívio escolar e social. 
Palavras-chave: Pedagogia Hospitalar, educação, saúde. 

 

 

SUMMARY:  

This paper presents a study focused on educational practices exercised by education 
professionals, more specifically the pedagogue in hospital environment. According to the 
Federal Law No. 11,104 2005 hospitals that have inpatient pediatric must have its facilities a 
toy library, where Besides playing children can receive educational monitoring according to 
their level of schooling and its pre-arrangement for activities.Discusses the relationship and 
interation f the multidisciplinary team of professionals who work in the development of these 
activities. For composition of work was accomplished documentary and bibliographical 
search, where you can observe the laws that govern such activity and the benefits of 
pedagogical follow-up to children in hospital when their reintegration to the school and social 
get-together.  
  Keywords: Pedagogy, education, health Hospital.  
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INTRODUÇÃO: 

 

 

 Este trabalho visa abordar a presença do pedagogo no ambiente hospitalar e as práticas 

educativas exercidas junto aos pacientes internados. Mostra que o profissional da educação 

pode atuar na área da saúde e contribuir no desempenho das atividades de outros 

profissionais, integrando uma equipe multidisciplinar composta por médicos, enfermeiros, 

técnicos em enfermagem, nutricionistas, psicólogos e assistentes sociais,  bem como colaborar 

no processo de humanização hospitalar desenvolvendo atividades lúdico-educativas com os 

pacientes e seus acompanhantes. 

 

 O foco da nossa investigação é a atuação do pedagogo, tendo em vista que a 

Pedagogia Hospitalar vem se expandindo no atendimento à criança hospitalizada. 

A visão humanística que muitos hospitais com atendimento pediátrico procuram enfatizar na 

sua prática, vem demonstrando que não é só o físico que deve ser tratado, mas o ser integral, 

incluindo suas necessidades psíquicas e sociais. O pedagogo, ao promover experiências 

vivenciais dentro de um hospital, como brincar, pensar, criar, trocar, estará favorecendo na 

criança seu desenvolvimento pleno, que não deve ser interrompido em função de uma 

hospitalização. 

 

 O atendimento hospitalar não se realiza somente no âmbito físico, mas também 

afetivo, as ações da pedagogia se efetuam sob a ótica de que mesmo passando por uma 

internação, a criança e o adolescente não precisam ter o seu processo de escolarização e sua 

vida social prejudicada ou interrompida. Podem ser desenvolvidas atividades dentro do 

ambiente hospitalar que dêem continuidade a esse processo. 

 

Na perspectiva de Ceccim, 

 

A enfermidade e a hospitalização das crianças passam por seu corpo e 
emoções, passam por sua cultura e relações; produzem afetos e inscrevem 
conhecimentos sobre si, o outro, a saúde, a doença, o cuidado, a proteção, a 
vida. A corporeidade e a inteligência vivenciam essas informações como 
conhecimento e saber pessoal (CECCIM, 1997, p.33). 

 

 Vivencia-se em uma unidade hospitalar uma realidade onde o escolar que passa por 
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uma hospitalização, apresenta por vezes queixas relacionadas à freqüência, conteúdos, evasão 

e repetência ao retornar à escola após alta.  

 

A atenção pedagógica nestas situações requer um atendimento específico e 

direcionado para contribuir com o tratamento e abreviar a permanência hospitalar. Através de 

atendimento diário com a equipe de saúde da unidade, faz-se um acompanhamento deste 

paciente criando um vínculo que favorecerá o contexto da internação. Posteriormente, 

envolve-se a escola e a família, procurando suprir as dificuldades e ansiedades quanto à 

escolarização.  

 

O envolvimento de tais seguimentos incrementa consideravelmente o atendimento 

pedagógico. O afastamento, por parte do internado, de sua família, escola e amigos por vezes 

altera sua auto-estima e provoca reações que irão de alguma forma modificar a trajetória de 

vida deste paciente, pois observa-se que muitas internações são verdadeiros traumas sofridos 

pelas crianças internadas.  

Cabe aqui a intervenção pedagógica, que irá auxiliar este paciente no momento de 

ressignificação de seus valores e desejos interrompidos pela internação, fazendo um elo com a 

educação. 

 

A RELEVÂNCIA DA INTERVENÇÃO PEDAGOGICA 

 

 Numa sociedade em constante mudança, observa-se a necessidade do envolvimento de 

diversos núcleos sociais e profissionais buscando melhorar o padrão de vida do individuo. No 

ambiente hospitalar além dos trabalhos técnicos desenvolvidos, soma-se aos projetos de 

humanização da saúde, onde as atividades desempenhadas pelo pedagogo vêm contribuir para 

uma permanência hospitalar menos traumática. 

 

 Para Ceccim e Fonseca, 

 

O reencontro pedagógico-educacional no ambiente hospitalar catalisa 
atitudes positivas, por parte da criança, quanto ao tratamento e, por 
conseguinte, diante da vida, resgatando atitudes prazerosas nas relações 
interpessoais e fornecendo encorajamento para lidar com as tarefas médicas 
e de enfermagem (CECCIM e FOSECA, 1999, p.33). 
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 A pedagogia hospitalar pretende integrar o doente ao seu novo modo de vida tão 

rápido quanto possível dentro de um ambiente acolhedor e humanizado, mantendo contactos 

com o meio exterior privilegiando as suas relações sociais e reforçando os laços familiares. 

 

 Há uma preocupação não apenas com o paciente, mas também com seu acompanhante, 

geralmente a mãe ou outro familiar, que estão todo o tempo ao lado do paciente e com eles 

sofrem as mesmas preocupações e ansiedades. 

 

 Os hospitais, normalmente, não estão preparados para o atendimento de crianças, pois 

quando ela é hospitalizada sua vida muda completamente. Ela deixa sua casa, seus familiares 

e amigos, seus brinquedos e encontram um ambiente diferente do habitual, com paredes sem 

cor, aparelhos estranhos, pessoas desconhecidas e uniformizadas que lhe oferecem remédios 

amargos, injeções, provocando medo, sofrimento, ansiedade e desconforto. 

 

 Em qualquer ambiente ou situação vivenciada pela criança, o brinquedo é um 

companheiro inseparável, todavia quando essa rotina é interrompida pela internação num 

hospital e este apresenta uma estrutura física inadequada, pode provocar na criança danos, que 

muitas vezes marcam para sempre sua vida. Esses traumas sofridos quando da internação 

podem ser minimizados através de trabalhos realizados pelos pedagogos, nas brinquedotecas e 

classes hospitalares. 

 

 Esses espaços para a atuação do profissional da pedagogia podem ser criados dentro 

da pediatria, em uma sala com brinquedos, jogos, televisão, DVD, som, livros, enfim material 

didático em geral, que proporcione o desenvolvimento de práticas educacionais. 

 

LEGISLAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO 

 

 Todo cidadão tem direitos e deveres, independente da faixa etária e mesmo enquanto 

criança, devem ser respeitados os direitos da criança e dos adolescentes obedecendo ao que 

reza a legislação em vigor.  

 

No Brasil, o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (ECA) cria uma 

resolução onde são contemplados os direitos das crianças e adolescentes hospitalizados. 



 

5 
 

5 

Trata-se do Estatuto da Criança e do Adolescente Hospitalizado, promulgada através da 

Resolução nº 41 de outubro de 1995, no item 9, determina que a criança e o adolescente tem o 

“Direito de desfrutar de alguma forma de recreação, programas de educação para a saúde, 

acompanhamento do currículo escolar durante sua permanência hospitalar”. 

 

 Este documento foi um dos motivadores de ações educacionais dentro de hospitais.  

Em 2002 o Ministério da Educação, por meio de sua Secretaria de Educação Especial, 

elaborou um documento de estratégias e orientações para o atendimento nas classes 

hospitalares, assegurando o acesso à educação básica de todas as crianças que mesmo com 

problemas de saúde possam participar de atividades educacionais dentro do hospital. Esse 

documento abre reflexões para se pensar sobre a criança hospitalizada, como uma criança em 

estado especial, onde requer cuidados especiais nas abordagens educacionais. 

 

Nos faz pensar também sobre esses espaços e sua nomenclatura. Poderiam esses locais 

serem chamados de classes hospitalares? De brinquedotecas apenas? Ainda são discussões 

que instigam muita reflexão.  

 

 Em 21 de março de 2005, reconhecendo a importância do brincar para as crianças 

surge a Lei Federal nº 11.104 que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de 

brinquedotecas nas unidades de saúde que ofereça atendimento pediátrico em regime de 

internação. 

 

            Vejamos o que diz a lei nos seus artigos: 

 

“Art.1º - Os hospitais que ofereçam atendimento pediátrico contarão, obrigatoriamente, com 

brinquedecas nas suas dependências. 

Parágrafo único. - O disposto no caput deste artigo aplica se a qualquer unidade de saúde que 

ofereça atendimento pediátrico em regime de internação 

Art. 2º - Considera-se brinquedoteca, para os efeitos desta Lei, o espaço provido de 

brinquedos e jogos educativos, destinados a estimular as crianças e seus acompanhantes. 

Art. 3º -  A inobservância do disposto no art. 1º  desta Lei configura infração à legislação 

sanitária federal e sujeita seus infratores às penalidades previstas no inciso II do art. 10 da Lei 

nº 6.437, de 20 de agosto de 1977.  
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 Diante do exposto podemos observar que a regulamentação da atividade já pode ser 

evidenciada, tendo em vista a obrigatoriedade do espaço destinado ao desenvolvimento das 

atividades. É dessa forma que a Brinquedoteca deixou de ser um espaço apenas para a 

diversão das crianças, no sentido mais estreito da palavra, como se através da diversão 

também não houvesse aprendizagem.  

Na atualidade, as atividades lúdicas envolvem diferentes setores da sociedade como: 

empresas, universidades, escolas, hospitais, organizações não governamentais e tantos outros 

setores que reconhecem o valor da ludicidade para a melhoria de vida das pessoas.  

 

A CLASSE HOSPITALAR 

 

 A maioria dos hospitais não possuem em sua estrutura física um espaço projetado para 

Brinquedotecas ou muito menos Classes Hospitalares. Assim, tendo que se adequar a lei da 

obrigatoriedade das brinquedotecas, os hospitais que possuem a internação pediátrica buscam 

adaptar esses espaços nas enfermarias para transformar o ambiente mais acolhedor. 

 

 Mesmo diante da falta de estrutura, o espaço onde são realizadas as atividades lúdico-

educacionais recebe também a denominação de Classe Hospitalar. 

 

 Para Fonseca (1999), 

 

Modalidade educacional que visa a atender pedagógico-educacionalmente 
crianças e jovens que, dadas suas condições de saúde, estejam hospitalizadas 
para tratamento médico e, conseqüentemente, impossibilitados de participar 
das rotinas de sua família, sua escola e de sua comunidade”. 
(FONSECA,1999) 

 

Esse é um dos mais relevantes conceitos de classe hospitalar, uma vez que a criança ou 

jovem, mesmo hospitalizado, tem a oportunidade de ter sua escolaridade continuada, tal fato 

torna-se importante na visão que possa ter de si mesmo, de sua doença, de seu desempenho 

acadêmico e de seu papel social.  

 

A classe hospitalar ratifica seu direito à cidadania. A educação em hospital é um 

direito de toda criança ou adolescente hospitalizado. Entretanto, na prática, nem todas as 
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crianças estão tendo este direito respeitado ou atendido uma vez que nem todos os hospitais 

evidenciam brinquedotecas ou classes hospitalares. Por diversos motivos, sejam por sua 

estrutura arquitetônica, por não ter espaço adequado para o desenvolvimento das atividades, 

ou por falta do profissional, ou desconhecimento da lei. 

  Faz-se necessário considerar seriamente esta questão uma vez que pesquisas 

nesta área apontam para a prática do professor junto ao desenvolvimento, aprendizagem e 

resgate da saúde pela criança hospitalizada, conforme destaca WILES (1987): 

 

A função do professor de classe hospitalar não é apenas a de manter as 
crianças ocupadas. As crianças estão crescendo e se desenvolvendo estejam 
ou não no hospital. O professor está lá para estimulá-las através do uso de 
seu conhecimento das necessidades curriculares de cada criança. Por causa 
deste conhecimento, pode o professor agir como um catalizador e interagir 
com as crianças proporcionando condições para a aprendizagem. O professor 
também funciona de modo importante como uma pessoa de ligação com um 
padrão normal de retorno à casa e à escola de origem. (WILES, 1987,p. 640) 

 

 Mais uma vez o papel do professor na sociedade é evidenciado, sendo de fundamental 

importância a sua intervenção profissional na vida da criança e do adolescente. 

Poder-se-ia questionar a validade desta modalidade educacional uma vez que certo 

percentual de internos não excedem uma semana de hospitalização. Não podemos 

desconsiderar que aprendemos a todo momento. Até mesmo uma permanência curta e de 

poucos dias ou algumas horas no ambiente de classe hospitalar pode ter sentido bastante 

relevante para o processo de aprendizagem da criança.  

 

Dispor de atendimento de classe hospitalar mesmo que por um tempo mínimo, e que 

talvez pareça não significar muito para uma criança que atende à escola regular, tem caráter 

importantíssimo para a criança hospitalizada, uma vez que esta pode trabalhar suas 

necessidades, desvincular-se mesmo que momentaneamente da problemática de saúde, e 

adquirir conceitos importantes tanto à sua vida acadêmica quanto pessoal. A educação está 

presente em todos os momentos de nossas vidas, até mesmo naqueles mais tensos e difíceis 

como afirma CECCIM (1997): 

 

É possível aprender dentro do hospital, a aprendizagem de crianças doentes 
que, afinal, estão doentes, mas em tudo continuam crescendo. Acreditamos 
ser, também nossa, a tarefa de afirmar a vida, e sua melhor qualidade, junto 
com essas crianças, ajudando-as a reagir, interagindo para que o mundo de 
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fora continue dentro do hospital e as acolha com um projeto de saúde. 
(CECCIM, 1997,p. 80) 

 

A classe hospitalar também serve como crivo na obrigatoriedade e na evasão escolar, 

uma vez que a passagem por esta modalidade de ensino contribui ou para o reingresso desta 

criança na sua escola de origem ou seu encaminhamento para matrícula após sua alta. Muitos 

aspectos sobre a relação entre as atividades pedagógico-educacionais da classe hospitalar e o 

desempenho acadêmico desta clientela em sua escola regular (após a alta), precisam de 

pormenorização e de estudos específicos, são aspectos que devem ser repensados. 

 

Quanto ao docente, parece relevante considerar sua formação acadêmica. Neste estudo 

não foi evidenciada a área de especialização do profissional. Entretanto, estes superam a 

formação básica de magistério de 2º grau e observam a formação em Pedagogia. Podemos 

considerar que as exigências da realidade de classe hospitalar impulsionam ao 

aperfeiçoamento destes professores para que possam mais efetivamente exercer suas funções. 

Isto afasta a possibilidade dos mesmos serem caracterizados como profissionais que tão 

somente se valem da intuição e do senso comum em sua atuação diária junto às crianças e/ou 

jovens hospitalizados.  

 

Diretamente relacionada à Educação Especial está à questão de que as classes 

hospitalares são consideradas modalidade de ensino da Educação Especial.  

 

De acordo com a legislação federal (MEC/SEESP, 1994), o fato de estar hospitalizado 

caracteriza a criança como portador de necessidades especiais, uma vez que sua situação de 

saúde o impossibilita de estar integrado em seu cotidiano. Mesmo considerando uma 

necessidade especial temporária, por exemplo, uma criança com pneumonia que após cura da 

enfermidade retorna à sua rotina de vida.  

 

O presente estudo aponta a necessidade de discussão político-administrativo entre as 

classes hospitalares e as secretarias de educação por estarem responsáveis no sentido de 

clarificar e mais eficientemente harmonizar política e diretrizes adequadas à realidade 

nacional. Concomitantemente, compreender-se-ia o que seria mais adequado a cada realidade 
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em particular atendendo efetivamente às necessidades e direitos pedagógico-educacionais das 

crianças e jovens hospitalizados. 

 

 A modalidade de ensino de classe hospitalar precisa ser estudada e discutida mais 

profundamente não apenas dentro, mas também fora de seu grupo profissional imediato para 

que o papel e propostas do professor em face às crianças com diversas idades, habilidades e 

necessidades sejam mais eficazmente implementados. 

 

Cabendo aos hospitais a cessão de espaço físico para a atuação dos profissionais da 

classe hospitalar, a ausência desse espaço pode dificultar tanto o planejamento quanto o 

desenvolvimento das atividades pedagógico-educacionais propostas às crianças. Por um lado 

tal fato é compreensível se considerarmos que, do ponto de vista arquitetônico, os hospitais 

gerais foram idealizados e/ou construídos contando com a existência de uma classe hospitalar 

em suas dependências, mas as adequações precisam ser pensadas e efetivadas. 

 

Atenção especial deve ser dada aos convênios e parcerias firmados entre as 

instituições envolvidas. A Secretaria de Educação deve prestar aos hospitais maiores 

esclarecimentos quanto ao trabalho a ser desenvolvido pelos profissionais das classes junto às 

crianças hospitalizadas, discutindo e sensibilizando-os para que possam encontrar alternativas 

que levem à oferta de acomodações mais adequadas para o exercício desta modalidade 

educacional. E deve ser um dos órgãos mais interessados em cumprir esse dever, 

reconhecendo a prática educacional dentro do ambiente hospitalar. 

 

Segundo Fonseca (1995), reconhece-se aqui os diversos entraves que a área de saúde 

tenta gerenciar, mas, em tempos de globalização, não mais podemos pensar em concentrar-

nos apenas em nossas áreas específicas. 

 

 A modalidade de ensino de classe hospitalar contribui para que juntos, saúde e 

educação possam unificar esforços, transpondo barreiras que poderão garantir a excelência 

dos serviços sejam estes prestados por pedagogos, médicos, enfermeiros, psicólogos, 

assistentes sociais ou quaisquer outros profissionais em exercício no ambiente hospitalar 

,contribuindo assim para a política de humanização dos hospitais.  
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Isto não quer dizer que já não esteja em ação este tipo de postura entre os profissionais 

aqui mencionados, mas sabe-se também que ainda falta cumprir e praticar o que diz as 

pesquisas e a lei. 

 

Outra inquietação está relacionada à questão do espaço físico, seria o de verificar 

empiricamente a relação do desempenho das crianças com a atuação dos professores nos 

ambientes em que as atividades pedagógico-educacionais são desenvolvidas comparando as 

diversas realidades entre si. Os resultados advindos de tal estudo, concretamente justificariam 

a necessidade ou não do repensar o espaço da brinquedoteca ou da classe dentro do ambiente 

físico do hospital. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados do presente estudo reforçam a possibilidade de reflexão crítica sobre a 

realidade com que tais profissionais se defrontam e os procedimentos que utilizam em sua 

prática educacional.  

 

Dúvidas e questionamentos surgem com a análise e desdobramentos de pesquisas, o 

que não ocorreu de forma diversa no estudo aqui apresentado. Entretanto estes mesmos 

resultados nos alertam que concluir com base em aspectos isolados ou que não nos tenha 

prestado informações completas não seria oportuno e poderia inviabilizar uma melhor 

compreensão do fenômeno estudado. 

 

 Por outro lado, contribuem para a ampliação desta discussão com as equipes de saúde 

dos hospitais e da educação que dispõem desta modalidade de ensino.  

 

Percebe-se que a modalidade de atendimento educacional de classe hospitalar perpassa 

uma modalidade particular dentro da área de Educação Especial. Esta modalidade pode 

apresentar aspectos contributivos também para a prática educativa em geral.  

Em outras palavras, a classe hospitalar denota estar além da escola que temos e, 

certamente, mais próxima do tipo de escola que queremos e não apenas para as crianças 

hospitalizadas, mas pensando no bem estar integral do ser humano.  
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A classe hospitalar também tem papel significativo nos trabalhos de humanização 

criados nos serviços de saúde pública, promovendo alívio da dor e recuperação da auto-

estima, diminuição do trauma proveniente da internação. 

 

 Pesquisas devem ser motivadas no sentido de esclarecer aspectos quanto a formação 

do profissional, a duração da carga horária de trabalho, o currículo desenvolvido, a 

contribuição sócio-educacional, aprofundamento teórico e metodológico. 

 

Neste bojo há de se pensar a Pedagogia Hospitalar não apenas como uma possibilidade 

educacional, mas com uma evidência que satisfaz duas áreas básicas e essenciais ao ser 

humano: saúde e educação.  
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