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RESUMO

Nos dias atuais sabemos que o pedagogo pode atuar em vários espaços, entre eles o hospitalar,
fazendo o acompanhamento pedagógico de crianças e adolescentes enfermas. Nessa perspectiva, o
trabalho analisa o papel e a atuação do pedagogo no ambiente do hospital. Trata-se de uma pesquisa
bibliográfica e documental. Como resultado, os distintos tipos de mediações pedagógicas oferecida
por esse profissional favorecem o aprendizado das crianças e adolescentes hospitalizados, embora
essas ações possam variar de acordo com a proposta pedagógica das classes hospitalares. Para tanto,
é importante que inclua no currículo de formação de pedagogos a disciplina de trabalho pedagógico
hospitalar e também o conhecimento da legislação.

ABSTRACT

Nowadays we know that the pedagogue can act in several spaces, including the hospital, providing
the pedagogical accompaniment of sick children and adolescents. From this perspective, the paper
analyzes the role and performance of the pedagogue in the hospital environment. It is a bibliographic
and documentary research. As a result, the different types of pedagogical mediations offered by this
professional favor the learning of hospitalized children and adolescents, although these actions may
vary according to the pedagogical proposal of the hospital classes. To this end, it is important to
include in the curriculum of teacher education the discipline of hospital teaching work and also the
knowledge of the legislation.

RESUMEM

Hoy en día sabemos que el pedagogo puede actuar en varios espacios, incluido el hospital, brindando
el acompañamiento pedagógico de niños y adolescentes enfermos. Desde esta perspectiva, el artículo
analiza el papel y el desempeño del pedagogo en el entorno hospitalario. Es una investigación
bibliográfica y documental. Como resultado, los diferentes tipos de mediaciones pedagógicas
ofrecidas por este profesional favorecen el aprendizaje de niños y adolescentes hospitalizados,
aunque estas acciones pueden variar según la propuesta pedagógica de las clases del hospital. Para
este fin, es importante incluir en el currículo de la formación docente la disciplina del trabajo docente
hospitalario y también el conocimiento de la legislación.
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1 INTRODUÇÃO

Ao falar sobre educação a primeira coisa que pensamos é a escola, com seus profissionais, regras e
limitações, mas não é somente dentro desse recinto que um pedagogo pode atuar. Sabe-se que fora
do ambiente escolar há uma necessidade da presença deste profissional, no qual chamamos de
espaços educativos não escolares, como por exemplo nos hospitais.

No âmbito hospitalar o papel do pedagogo é uma peça fundamental, pois atende às crianças e
adolescentes que estão com enfermidades e que por alguma doença não podem ir à escola, ou até
mesmo vítimas de acidentes. Mesmo sem ter muito conhecimento, essas crianças e adolescentes são
amparadas pela Constituição Federal de 1988, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e o Estatuto da Criança e do
Adolescente.

A escolha deste tema proveio do estudo da disciplina Organização Pedagógica em Espaços não
Escolares, ministrada pelo Centro Universitário Internacional (UNINTER), onde suas videoaulas e
seu livro texto esclareceram que um pedagogo poderia atuar em outros ambientes, entre eles um
hospital. Assim, a cada momento que ouvia falar sobre o assunto aumentava a curiosidade de saber
mais sobre o trabalho desse profissional, sempre perguntando: Qual o papel e a atuação do pedagogo
no ambiente do hospital?

O presente artigo tem como temática “Espaços educativos não escolares”, cujo objetivo é analisar o
papel e a atuação do pedagogo no ambiente do hospital. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e
documental dividida em cinco seções, onde a primeira seção aborda um texto introdutório. A
segunda apresenta o panorama conceitual sobre a Pedagogia e Pedagogia Hospitalar. A terceira seção
discuti a formação e a função do pedagogo nas instituições formais e não formais. A quarta seção
averigua o papel do pedagogo no ambiente do hospital. Por fim, as considerações finais como
desfecho das análises.

A construção deste artigo pautou-se nos estudos de autores como Matos e Mugiatti (2009), Matos
(2009), Brasil (2002), Fontes (2005), Munhóz e Ortiz (2006), Libâneo (2005; 2010), Vygotsky
(1998), não esquecendo dos documentos oficiais supracitados. Este embasamento teórico busca
reafirmar que o pedagogo é um profissional especializado nos estudos, ações e problemáticas
relacionadas à educação, cuja a responsabilidade da intervenção pedagógica ocorre em várias
dimensões educativas e que o hospital se insere neste campo (LIBNEO, 2010).

A pesquisa possui relevância para acadêmicos e interessados na área, uma vez permitiu
interpretações e esclarecimentos da importância da formação, papel e atuação do pedagogo em
espaços educativos não escolares. Cabe dizer que, no Brasil as atribuições da pedagogia hospitalar
iniciaram seu desenvolvimento no ano de 1931 e aos poucos suas habilidades estão sendo
reconhecidas e inseridas nas instituições condizentes a sua prática.

2 O PEDAGOGO E A PEDAGOGIA HOSPITALAR: CAMINHOS ENTRELAÇADOS

Como uma instituição médica, o hospital destina-se ao tratamento de pessoas enfermas, surgindo em
meados de século XVIII, no período da Idade Média, uma época onde não existia cura. Até meados
do século XVII os hospitais eram considerados instituições de caridade, ou seja, dedicados à
assistência, exclusão e separação dos pobres da sociedade, recolhidos para protege-los dos demais
perigo. Dedicava-se assistência material e espiritual a esses sujeitos, que também recebiam seus
últimos cuidados de pessoas conhecidas como caridosas (FOUCAULT, 1981).
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Para muitos os hospitais tratavam-se de morredouros, visto que representavam locais reservados à
morte daquelas pessoas que estavam lá. Naquela época as práticas da medicina não eram
desenvolvidas nos hospitais, somente em consultas privadas ocorridas, geralmente, nas casas dos
doentes nos momentos de crise. Os religiosos detinham o poder dentro dessas instituições, o que
justifica os hospitais desenvolver suas práticas voltadas mais para a religião do que para medicina
(FOUCAULT, 1981).

No fim do século XVII surge o Hospital Geral, cuja inauguração brotou uma nova etapa com o
internato por reunir no mesmo espaço doentes, loucos, prostitutas, pobres, devassos, entre outros.
Com a função de instituição mista, o hospital era também de exclusão, onde seu objetivo era a
transformação espiritual sem função médica, pois essas pessoas já estavam condenadas à morte,
naquele momento o importante era salvar suas almas (FOUCAULT, 1981).

Com a evolução médica a partir do século XVIII, surge na Europa o hospital com função clínica,
destinado à intervenção de doença e doente para ajudar na sua cura. Entre os anos de 1775 e 1780,
várias visitas foram realizadas com observações sistemáticas e comparação dos hospitais que já
existiam. Nessas visitas podiam ser definidos os programas de reforma e reconstrução dos hospitais,
havendo também a participação dos médicos. Com isso, os hospitais deixam de ser uma simples obra
(FOUCAULT, 1981).

Nessa perspectiva, surge a primeira grande organização hospitalar, trazendo a medicina,
definitivamente, para dentro dos hospitais para transformar a doença em um fenômeno natural.
Sabemos que ainda hoje, no século XXI, o hospital é conhecido por sua característica de instituição
dedicada ao trabalho terapêutico, apesar de ter passado por algumas alterações

O Hospital é parte integrante de uma organização Médica e Social. Cuja
função básica, consiste em proporcionar à população Assistência Médica
Sanitária Completa, tanto curativa como preventiva, sob quaisquer regime de
atendimento, inclusive o domiciliar, cujos serviços externos irradiam até o
âmbito familiar, constituindo-se também, em Centro de Educação,
Capacitação de Recursos Humanos e Pesquisas em Saúde, bem como de
encaminhamento de pacientes, cabendo-lhe supervisionar e orientar os
estabelecimentos de saúde a ele vinculados tecnicamente (BRASIL, 2011).

Para o Ministério da Saúde as funções em torno da instituição do Hospital são para a humanização da
saúde. Com essa tendência surge a necessidade de garantir o futuro desenvolvimento da medicina e
também da saúde. Sendo assim, os tratamentos buscam melhorar a integridade da criança e do
adolescente, como também é importante que a família passe de visitantes para colaboradores de seus
tratamentos. Os profissionais dessa área são valorizados não só por seu conhecimento científico, mas
pelas suas práticas de humanização e respeito pelo espaço, além da realidade desses sujeitos. Para
este Ministério o termo humanização pode ser entendido pelo Documento Base para Gestores e
Trabalhadores do Sistema Único de Saúde (BRASIL, 2004).

Por humanização entendemos a valorização dos diferentes sujeitos
implicados nos processos de produção da saúde: usuários, trabalhadores e
gestores. Os valores que norteiam esta política são a autonomia e o
protagonismo dos sujeitos, a corresponsabilidade entre eles, o
estabelecimento de vínculos solidários e a participação coletiva no processo
de gestão (BRASIL, 2006).

Diante a interpretação deste conceito, assegura-se a importância da presença do pedagogo dentro do
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ambiente hospitalar, integrada ao papel da pedagogia hospitalar aplicada como modalidade de ensino
para crianças e adolescentes, contribuindo nos cuidados oferecidos pelos profissionais da saúde.

O atendimento a criança hospitalizada requer capacitação no interior das próprias equipes da
Pediatria e diversificação de profissionais para estudar o universo de representações e de construção
de aprendizagens infantis. Cabe dizer que, a inclusão da Pedagogia para a criança hospitalizada causa
um estranhamento ao hospital e à escola, mas ambos são necessários a integração da atenção
hospitalar e da educação da criança.

Algumas crianças já chegam à unidade hospitalar com a doença em estado avançado, cuja chance de
cura é pouca e podendo chegar a óbito, mas é importante que o pedagogo hospitalar esteja preparado
para esse tipo de situação. Para tanto, este profissional deve estar com seu psicológico muito bem
preparado para lidar com esse tipo de ocorrência. Cabe também dizer que, mesmo que a criança ou
adolescente não tenha mais estímulo para estudar por causa da doença, o pedagogo hospitalar pode:

[...] proporcionar o estímulo para continuidade dos estudos desses educandos
hospitalizados, para que os mesmos não venham a perder o ritmo de
aprendizagem e nem tão pouco visem, a repetir um ano escolar devido a uma
internação hospitalar para tratamento de uma patologia ou má condição de
saúde (MATOS; MUGIATTI, 2009, p. 68).

Antes de qualquer coisa, o pedagogo hospitalar deve observar a rotina de tratamento dos enfermos
para não chocar o horário do tratamento com o da aula e também para que os mesmos não fiquem
cansados ou até mesmo estressados. Muitos enfermos têm o atendimento pedagógico no próprio
leito, pois depende muito da situação das crianças que, às vezes, estão muito debilitadas. É
importante também que o profissional saiba trabalhar no momento certo e que não deixe que a
criança ou adolescente faça muito esforço para que isso não a deixe mais cansado, trazendo-lhe
danos para sua condição enquanto interno em uma unidade hospitalar.

3 O PEDAGOGO EM ESPAÇOS EDUCATIVOS NÃO ESCOLARES

A Pedagogia é uma área muito ampla, onde o profissional pode atuar em diversos lugares, sendo um
deles dentro dos hospitais, atuando como pedagogo hospitalar. Uma das preocupações presentes nas
discussões teóricas é a questão da formação de professores, pois a formação de pedagogos em
ambiente hospitalar é tratada de maneira rápida nos cursos de formação. Esse profissional precisa
fazer um curso de formação continuada para se ter uma melhor qualificação para possibilitar a
qualidade do trabalho pedagógico dentro do espaço do hospital.

Então, a formação inicial dos professores é crucial, sem deixar de lado o
papel relevante da formação continuada em suas vidas profissionais. Não há
consistência em uma profissionalização sem a constituição de uma base
sólida de conhecimentos aliados a formas de ação. Donde a importância de
uma sólida formação inicial, solidez também que necessita de conhecimento
pelo conjunto da sociedade. A representação de valor da profissão docente
também está associada ao reconhecimento do valor social atribuído à sua
formação. Com as formações oferecidas pelas instituições de ensino superior,
como descrito, se está longe de atribuição social de valor para ela (GATTI,
2013, p. 60).
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Aliada a formação inicial, muitos profissionais encontram nos processos de formação continuada a
possibilidade de pensar e repensar suas práticas pedagógicas para construir sua identidade pessoal e
profissional, tornando-se um profissional reflexivo. Também podem visar a pesquisa e as práticas
pedagógicas, não deixando de lado a importância da troca de experiências durante o processo de
conhecimentos. Estes sujeitos irão possibilitar auto avaliação dando importância aos estudos
teóricos, além de promover o contexto do cotidiano hospitalar.

Quando se fala no papel do pedagogo no ambiente hospitalar, reportamos a importância de sua
formação para saber se ela atende a uma diversidade e está voltada para a reflexão de espaço e
tempo.

A organização do trabalho pedagógico nas instituições hospitalares
conveniadas deve contribuir na orientação das ações desenvolvidas pela
equipe de educadores, no estabelecimento de parâmetros para as ações
pedagógicas, na promoção de subsídios para o acompanhamento e avaliação
pedagógica do educando. Deve, ainda, contemplar aspectos que possibilitem
a articulação das relações entre as instituições escolar, hospitalar, conciliando
o enfoque da atuação de cada uma destas instâncias no desenvolvimento do
aluno, de modo que o mesmo tenha garantida a fruição de seus direitos como
cidadão que, ao retornar a sua escola de origem, possa prosseguir, no seu
processo de escolarização (PARANÁ, 2007, s/p).

Esta proposta pode demonstrar a importância de trazer a “identidade” da educação no âmbito
hospitalar, com o objetivo de organizar os trabalhos pedagógicos que serão organizados na educação
hospitalar. O papel do pedagogo hospitalar surgiu como uma maneira de atender crianças e
adolescentes enfermos, proporcionando através da pedagogia hospitalar levar o trabalho
socioeducativo com crianças e adolescentes internados, dando continuidade aos estudos evitando a
exclusão social dos mesmos. Essa é uma maneira que permite os educandos, que após o período de
internação, tenham capacidade de retornar à escola de origem.

O papel do pedagogo também é de desenvolver atividades usando a ludicidade, com isso podendo
amenizar a ansiedade e o medo por estar no ambiente hospitalar. Tais atividades lúdicas podem
melhorar a recuperação clínica do enfermo, sendo o trabalho desse profissional realizado em
hospitais ou no próprio domicilio, definidos como:

Denomina-se classe hospitalar o atendimento pedagógico- educacional que
ocorre em ambientes de tratamento de saúde, seja na circunstância de
internação, como tradicionalmente conhecida, seja na circunstância do
atendimento em hospital - dia e hospital - semana ou em serviços de atenção
integral à saúde mental.

Atendimento pedagógico domiciliar é o atendimento educacional que ocorre
em ambiente domiciliar, decorrente de problema de saúde que impossibilite o
educando de frequentar escola ou esteja ele em casas de passagem, casas de
apoio, orfanatos e/ou outras estruturas de apoio da sociedade (BRASIL,
2002, p. 13).

Esses atendimentos têm como finalidades elaborações e orientações que pode permitir que o
educando dê continuidade aos estudos, de alguma forma mantendo laços com a escola. O
atendimento pedagógico domiciliar acontece na residência da criança e do adolescente que está
enferma. Muitas vezes é preciso que a residência seja adaptada de acordo com as necessidades da
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criança. Esse processo deve ser adaptado e desenvolvido de forma integrada entre o sistema de
educação de saúde e de assistência social (BRASIL, 2002).

A equipe pedagógica hospitalar é composta por um professor coordenador, que organiza as propostas
pedagógicas que serão desenvolvidas no ambiente hospitalar e também no atendimento pedagógico
domiciliar. É importante ressaltar também que fará parte dessa equipe educacional, um professor que
será responsável por planejar, organizar e desenvolver as atividades e as avaliações adequadas para
as necessidades e as possibilidades da criança ou do adolescente, além de cuidar do processo de
inserção ou reinserção da criança.

Este professor contará com o apoio de um assistente que poderá pertencer ao quadro de funcionários
da classe hospitalar ou ser estudantes universitários da área da saúde ou da área da educação, com a
função de auxiliar o professor no que for necessário.

O professor hospitalar da escola hospitalar é, antes de tudo um mediador das
interações da criança com o ambiente hospitalar. Por isso, não lhe deve faltar,
além de sólido conhecimento das especialidades da área de educação, noções
sobre as técnicas e terapêuticas que fazem parte da rotina da enfermaria, e
sobre as doenças que acometem seus alunos e os problemas (mesmo os
emocionais) delas decorrentes, tanto para as crianças como também para os
familiares e para as perspectivas de vida fora do hospital (FONSECA, 2008,
p. 29).

É importante relatar que o trabalho do professor da classe hospitalar e do atendimento pedagógico
domiciliar são registrados diariamente para observar o desempenho, atitudes, receptividade e
interesse pelo mesmo durante as atividades propostas. As avaliações realizadas pelo pedagogo
hospitalar, acontece gradativamente, através da observação diária.

4 O PAPEL DO PEDAGOGO NO AMBIENTE DO HOSPITAL

O papel do pedagogo é fundamental dentro do ambiente hospitalar, cuja finalidade é acompanhar o
desempenho da criança ou do adolescente no período que os mesmos ficam afastados da escola.
Sabe-se que esse tipo de trabalho há muito tempo existe, mas só ocorre em poucas unidades
hospitalares. O correto era que houvesse em todos os locais de saúde, como por exemplo, no
atendimento de educação especial, na realização de diferentes atividades para crianças e adolescentes
internados.

Este profissional pode oferecer a criança vivências que a faça esquecer que está dentro de um
hospital, mas para isso acontecer o professor precisa ser bem flexível e fazer seu planejamento de
acordo com as necessidades da criança. A criança ou o adolescente, precisa se sentir acolhido no
ambiente hospitalar, isso facilitará o convívio dentro do hospital.

[O] hospital - escola constitui-se num espaço alternativo que vai além da
escola e do hospital, haja vista que se propõe a um trabalho não somente de
oferecer continuidade de instrução. Ele vai além quando realiza a integração
de escolar hospitalizado, prestando ajuda não só na escolarização e na
hospitalização, mas em todos os aspectos decorrentes do afastamento
necessário do seu cotidiano e do processo por vezes, traumático da internação
(MATOS; MUGIATTI, 2009, p. 73).
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O pedagogo hospitalar pode atuar tanto nas unidades de internação, quanto na ala de recreação do
hospital. Com isso, pode minimizar o sofrimento da criança que está hospitalizada, fazendo com que
ela se envolva com atividades pedagógicas que serão planejadas pelo professor pedagogo. Esta
prática também representa uma parte do ensino da Educação Especial que tem como prioridade
atender crianças com necessidades educativas especiais, ou seja, aquelas crianças que por algum
motivo de doença precisam de um atendimento escolar especializado (BRASIL, 2011).

Quando uma criança ou adolescente é hospitalizado, nesse momento percebe-se como é importante a
presença de um pedagogo. O educador estabelece um elo diante da sua nova realidade, passando a
ser uma peça fundamental entre a realidade que a criança está vivendo e o contato com aquilo que foi
deixado para trás. Esta prática pedagógica é oferecida como meio de oportunizá-los a terem um
atendimento voltado a educação, mesmo estando fora do ambiente escolar, uma vez que precisam
aprender conteúdos escolares enquanto estão passando pelo processo de internação.

[...] todos os profissionais que lidam com alguma modalidade de prática
educativa de caráter intencional são, a rigor, pedagogos: uns especialistas,
outros docentes. Esses profissionais da educação devem ser reformados,
predominantemente, nas atuais faculdades de educação, que oferecerão o
curso de pedagogia para atividades escolares e extraescolares curso de
formação de professores da Educação Básica, programa especial de formação
pedagógica e programas de educação continuada (LIBNEO, 2005, p. 98).

Durante o período de escolarização, a criança ou jovem que se encontra hospitalizada podem passar
por diversas mudanças, entre elas é o afastamento do ambiente escolar. Com isso, a criança ao se
ausentar da escola de origem poderá interromper os vínculos afetivos, educacionais e sociais. Através
dessas situações, o poder público deve estabelecer como direito a classe hospitalar, sabe-se também
que esse ensino é contextualizado no:

[...] dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos
ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento
de educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação
para o trabalho. Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes
princípios: I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II - Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o
pensamento, a arte e o saber; III - pluralismo de ideias e de concepções
pedagógicas (BRASIL, 1990b).

Sabe-se que toda criança e adolescente hospitalizados têm seu direito garantido para dar continuidade
as suas práticas escolares, sendo importante que as crianças continuem seus estudos acompanhadas
de um pedagogo mesmo estando dentro de uma unidade hospitalar. Trata-se de uma oportunidade
relevante e positiva, onde as mesmas podem aprender conteúdos escolares mesmo dentro do hospital.

Dispor de atendimento e 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. Esta
pode operar com suas expectativas e duvidas, produzir conceitos e produtos
subjetivos de forma positiva, tanto para a vida escolar quanto para a vida
pessoal, desvinculando-se mesmo que momentaneamente, do conteúdo
penoso ou de dano psíquico que o adoecimento ou a hospitalização podem
provocar (FONSECA, 1999, p. 34).
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O professor que atua em classe hospitalar precisa desenvolver a sensibilidade e o tato necessário para
estabelecer um primeiro contato com a criança, sabendo que é preciso sempre respeitar o tempo e o
espaço da criança. É importante salientar que suas práticas pedagógicas necessitam que hajam
flexibilidade ao ser organizado, mas claro que isso ocorre de acordo com cada escola.

O professor precisa também ser um pesquisador em sua área, ou seja, ele
precisa estar constantemente pensando, refletindo, investigando, produzindo
conceitos. Ele precisa, ainda, estar envolvido nas questões de saúde, como
verificar prontuário médico, com seus alunos pesquisar sobre as
enfermidades que acontecem, para que assim possa explicar para a criança
sobre a nova rotina que ela terá que seguir além de poder auxiliar os pais nas
possíveis dúvidas sobre o tratamento de seus filhos (FONTES, 2005, p.
26-27).

É importante que as atividades da classe hospitalar estejam além da prática educacional da escola
regular, ou seja, é preciso que haja momentos com atividades lúdicas, onde a criança possa alcançar
o desenvolvimento escolar e melhorar seu estado de saúde.

Se o professor tem uma experiência de escola, sabe até onde pode ir com a
recreação e a partir de onde deve desenvolver um trabalho de cunho mais
educacional. É isso que marca o papel do professor no hospital: trazer a
educação para tudo, aproveitando qualquer motivo, qualquer movimento da
criança, desde a hora das rotinas hospitalares, como o almoço, o café da
manhã, a visita, até a hora de a criança fazer um exame ou ir ao banheiro.
Tudo isso pode ser pedagógico, e é isso que marca o trabalho do professor no
hospital (FONTES, 2005, p. 26).

Dessa forma, é essencial que o pedagogo que atua em classe hospitalar já tenha alguma experiência
escolar, pois saberá a melhor forma de planejar suas atividades de forma proveitosa e harmoniosa,
podendo utilizar todas as vivências no ambiente hospitalar, trazendo a criança enferma possibilidades
de aprendizagens, ultrapassando o caráter intelectual e ampliando para aprendizagens de vida.

Na concepção de Matos (2009), o trabalho do pedagogo integrado aos profissionais de saúde no
contexto hospitalar, garante a escuta à vida da criança hospitalizada. Torna-se importante para que
juntos promovam ações que possam envolver esta criança de uma forma mais harmoniosa e humana,
uma vez que a vida com saúde é o maior patrimônio que cada um possui e quando isso está em jogo
toda ação em prol de sua recuperação é bem recebida.

Envolvimento da atuante equipe profissional e sua integração é fator
essencial e ao mesmo tempo crucial para o sucesso desse trabalho. Esta
integração deve, com a devida prevalência, favorecer e conciliar as situações
problematizadoras, com ênfase nesse processo de cura. Também, aí se instala
a relevância dos atendimentos psicossociais e pedagógicos, inseridos num
único processo, como fator de estabelecimento. É quando surge a necessidade
de uma nova mentalidade na formação desses profissionais, o que lhes vem
assegurar um real e adequado desempenho, na qualidade de novo profissional
na equipe de saúde (MATOS, 2009, p. 12).
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Percebe-se que a equipe inserida no contexto hospitalar não tem uma preparação devida, aí surge a
necessidade de existir um acompanhamento pedagógico dentro dessa unidade, o pedagogo hospitalar
agora passa a integrar a equipe desse hospital fazendo um elo de ligação entre família - interno,
interno - escola dando um acompanhamento melhor e integração ao paciente e familiares (BRASIL,
1990a).

O papel do pedagogo é muito importante no período de internação, pois é o momento que a criança
precisa de total apoio por sofrer suspensão no processo escolar e também no convívio social. Com
isso, pode acarretar prejuízos no seu desenvolvimento, principalmente nos aspectos cognitivos,
afetivos e social, sendo necessário a realização de um trabalho que sempre busque o resgate dessas
vivências, não esquecendo a socialização para ajudar na continuidade de sua aprendizagem.

A educação [...] se subdivide em duas modalidades: a educação
não-intencional, também conhecida como educação intencional que se
desdobra em educação não formal e formal. A primeira modalidade, ou seja,
a educação não intencional é caracterizada pelos processos sociais de
aquisição de habilidades, conhecimentos, valores, hábitos, ocorrendo de
modo não sistemático e não planejado. Já a segunda, a educação intencional,
“surge como consequência da complexificação da vida social e cultural, da
modernização das instituições, do progresso técnico científico, da
necessidade de cada vez maior número de pessoas participem das decisões
que envolvem a coletividade (LIBNEO, 2010, p. 87).

Na concepção de Libâneo (2010), a educação intencional está dividida em duas modalidades: a não
formal e a formal, no qual devemos saber diferenciar cada uma delas. A primeira representa
atividades intencionais, com baixo nível de estruturação e sistematização, que talvez impliquem nas
relações pedagógicas, mas que não podem ser formalizadas. A educação formal é planejada
intencionalmente, organizada e estruturada, o que não significa dizer que não haja educação formal
nos outros tipos de educação intencional.

Em outras palavras, a educação formal está presente onde houver ensino (escolar ou não) e mesmo
considerada formalizada pode se encaixar na educação intencional, seja não formal, implicando nas
relações pedagógicas. Para que educação formal exista deve haver a intencionalidade, a
sistematicidade e os aspectos característicos de um trabalho didático-pedagógico, sendo
desenvolvido até mesmo fora do espaço escolar (LIBNEO, 2010).

É importante ter em mente que o objetivo da educação no ambiente hospitalar não se resume em
preparar a criança enferma para o regresso na vida escolar, o objetivo maior é de não deixar a criança
com os estudos atrasados. Também é a completa reintegração da criança, pois a mesma necessita de
cuidados especiais e a equipe profissional precisa desenvolver atividades que possam ajuda-la nesse
processo. A educação realizada dentro do ambiente hospitalar pode ser classificada como pertencente
a classe hospitalar, ou seja, conhecida como pedagogia hospitalar.

O pedagogo, dessa forma, tem a possibilidade de atuar em outros lugares, seu
objetivo é a formação humana. [...] o campo de atuação do pedagogo é tão
vasto quanto são as práticas educativas na sociedade, isto é, em todo lugar
onde houver uma prática educativa com caráter de intencionalidade há aí uma
pedagogia. Ou seja, a atuação do pedagogo não se restringe apenas ao
ambiente escolar, mas podem ocorrer em todos os ambientes onde haja o
processo de ensino aprendizagem, como empresas, hospitais e as demais
instituições, tornando-se necessária a presença do profissional da pedagogia
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para intermediar essa relação. Assim é necessário que esse profissional atue
em outros ambientes e conquiste novos espaços (ANTUNES ET AL, 2007, p.
4036).

A pedagogia hospitalar pode envolver e conquistar a criança, administrando o tempo em cada
atividade realizada, fazendo com que o planejamento seja flexível de acordo com a disposição da
criança, isso inclui também a elaboração das atividades. Este profissional deve se preparar
diariamente para trabalhar no ambiente hospitalar, apesar de ser diferente, o mesmo apresenta
semelhanças com a sala de aula e pode exigir muito mais do profissional, cuja responsabilidade atua
como uma ponte entre escola e hospital (ANTUNES ET AL, 2007).

Alguns autores que estudam sobre o assunto, percebem que o acompanhamento de crianças e
adolescentes hospitalizadas, não importa qual seja a patologia, sendo portadoras ou não de
deficiências, seja uma prática que se inscreve através do título da equidade e a equiparação de
oportunidades não importando as diferenças. Essa classe denominada como classe hospitalar busca
neutralizar a exclusão, inserindo a importância de desenvolvimento e das práticas oferecidas dentro
de hospitais. Dessa maneira, o hospital pode flexibilizar no sentido que permita em seu espaço físico
as rotinas de trabalho e também inclui a presença de outras práticas institucionais, no caso a mesma
de uma escola, que possa alcançar resultados satisfatórios mesmo se tratando de classe hospitalar.

O pedagogo especializado para atuar na área da pedagogia hospitalar deve
ter, além do grande objetivo de humanização na assistência de crianças e
jovens hospitalizadas, a clareza de que seu papel não é só de manter as
crianças ocupadas ou fazendo atividades de recriação, lúdicas e sim de que
seu potencial de intervenção pedagógica-educacional é necessário, pois é
mais especifico, individualizado, e volta-se a construções cognitivas e a
construção do desenvolvimento[...], além de saber que “deve ter a
sensibilidade de respeitar o sofrimento, o medo, o anseio, a dor, a
agressividade, a alegria, a depressão, enfim, todos os sentimentos da criança
doente durante as atividades pedagógicas, além de lhe dar a oportunidade de
expressar-se, que dá a certeza da continuidade da vida (ANTUNES ET AL,
2007, p. 4048)

Cabe a este profissional ter uma formação especializada, pois assim poderá atuar neste ambiente
hospitalar não deixando seu trabalho a desejar, podendo assim lidar com todas as questões que o
cercam.

Os pedagogos hospitalares devem estar cientes que toda criança enferma está protegida por vários
aspectos legais, onde a assegura um acompanhamento pedagógico. Tais determinações constam no
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), apresentado pela Lei de n° 8.069, de 13 julho 1990. No
Ministério da Educação (MEC), em 2002, através da Secretaria de Educação. Essa pratica também
está protegida pela lei maior do pais, a mesma é representada pela Constituição Federal de 1988,
Capítulo III, Seção 1 do Art. 205. Ainda fortalecendo esses aspectos, não pode faltar a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), de n° 9.394/96.

Tendo o conhecimento das leis que amparam que regem o nosso país, ainda se faz vistas grossas para
esses aspectos, faltando o compromisso por parte do poder público. A ausência de informação e
conhecimento também contribuem para que tal fato ocorra com tanta veracidade, faltando incentivo
de políticas públicas para que o trabalho aconteça de maneira eficiente dentro do processo de
inserção dos novos campos de atuação e várias áreas de trabalho docente, sendo eles em espaços
escolares ou não.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho pedagógico dos profissionais que atuam no ambiente hospitalar, traz uma contribuição
importantíssima para as crianças e adolescentes hospitalizados. Estas práticas geram possibilidades
transformadoras, uma vez que a criança está passando por algum tratamento de saúde, com isso pode
até envolver os aspectos biológicos através do atendimento médico, podendo haver mudanças de
rotina e até a separação de familiares e amigos.

O estudo deste tema é importante, pois poderá despertar a curiosidade de pesquisadores, favorecendo
elaboração e estratégias para os atendimentos e acompanhamentos pedagógicos educacional
hospitalar, melhorando no processo de desenvolvimento da construção e do conhecimento da criança
e do adolescente hospitalizados.

Sabemos que a prática pedagógica hospitalar não é uma tarefa fácil, requer uma atenção especial é
preciso que o pedagogo esteja sempre atento as necessidades dos educandos, assim como as
diferenças entre os indivíduos e também as diversas situações que podem ocorrer no decorrer das
aulas. O trabalho do pedagogo hospitalar não tem como estabelecer um padrão ou seguir um modelo
para o desenvolvimento do trabalho pedagógico, vai sempre de acordo com as necessidades das
crianças enfermas. Apesar da demanda muito grande de crianças e adolescentes, ainda existem
muitas instituições hospitalares que não aderiram ao trabalho desses profissionais, mesmo sendo um
direito garantido por Lei, muitas instituições escolares e até mesmo hospitalares, desconhecem como
tal.

Essa falta de informação pode ser um dos fatores responsáveis pela ausência desse trabalho nos
hospitais, gerando assim a falta de conhecimentos pelos pais e familiares. Tal fato faz com que,
outros profissionais que não sejam da área da educação ocupem esses espaços, sendo muitas vezes
profissionais destreinados para essa função, que na maioria dos casos não tem a formação específica
para essa atividade. É importante também relatar a falta de um espaço apropriado para que seja
realizado essas atividades, dificultando o atendimento e a qualidade das mesmas, não esquecendo
que isso pode atrapalhar a atuação do profissional responsável por esse trabalho.

A humanização deve colaborar para o sucesso do trabalho pedagógico dentro dos hospitais, não
esquecendo que o profissional da área da saúde deve trabalhar em parceria com o pedagogo
hospitalar, amenizando a situação que as crianças e adolescentes estão vivendo. Assim, é importante
incluir no currículo de formação de pedagogos a disciplina de trabalho pedagógico hospitalar e
também o conhecimento da legislação. Entre elas, Secretaria de Educação; Ministério e Secretaria de
Saúde; ECA; Conselho Nacional de Educação por meio da Resolução n° 2 de 11 de fevereiro de
2001; LDB e Ministério da Educação. Enfim, enquanto profissionais da área de educação pode-se
dizer que há uma longa jornada a percorrer, tornando-se notável a importância do pedagogo
hospitalar dentro das classes hospitalares.
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