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Resumo: No âmbito hospitalar são realizados cotidianamente procedimentos árduos e invasivos que fazem

parte das atividades realizadas por profissionais da saúde. Muitos desses procedimentos apesar de

contribuírem para a recuperação de enfermidades causadas por diversos motivos, causam também problemas

de ordem psicossocial e afastam os pacientes das atividades educativas. Autores como Elizete Lúcia M. Matos

Margarida Maria M. Mugiatti trazem novas abordagens sobre a necessidade de um acompanhamento

pedagógico destas situações hospitalares, onde podem ser contempladas estratégias pedagógicas que

amenizem os problemas causados por estes contextos médicos que visam unicamente proporcionar cura

física. Crianças em idade não escolar, e adolescentes gestantes, durante o período letivo são o publico alvo

desta pesquisa em andamento, realizada a fim de compreender como se dá a atuação de profissionais da

educação em espaços não formais. A licenciatura tem como sua principal área de atuação o espaço escolar,

todavia propomos uma abordagem para os desafios enfrentados pelas crianças hospitalizadas - buscando

realizar atividades que promovam o desenvolvimento cognitivo em espaços não escolares. Propomos ainda a

utilização de atividades lúdicas e medidas sócias educativas que proporcionem às adolescentes gestantes a

condição de continuarem os estudos, diminuindo assim à incidência de evasão escolar deste perfil de

estudantes. Este trabalho nos permitiu perceber a importância do profissional da educação em diferentes

espaços profissionais, para além da escola, nos quais é possível atuar de maneira produtiva e significativa.

Palavras chave: Espaços não escolares, Ludicidade, desenvolvimento cognitivo, Educadores.

Abstract:

In hospitals daily arduous and invasive procedures that are part of the activities performed by health

professionals are held. Many of these procedures although they contribute to the recovery of diseases caused
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by various reasons, also cause lead to psychosocial problems and discourage patients from educational

activities. Authors like Elizete Lucia Matos M. Margaret Mary M. Mugiatti bring new approaches to the need for

a teaching hospital monitoring these situations where they can be addressed pedagogical strategies to

mitigate the problems caused by these medical contexts that are designed solely to provide physical healing.

Children in non-school age, and pregnant adolescents during the school period are the target audience of this

ongoing research, conducted in order to understand how is the performance of professional education in

non-formal settings. The degree has as its main area of &8203;&8203;operation the school environment,

however we propose an approach to the challenges faced by hospitalized children - seeking to undertake

activities that promote cognitive development in non-school spaces. We also propose the use of recreational

activities and educational measures to provide members with the condition of pregnant adolescents continue

their studies, thereby decreasing the incidence of dropout students this listing. This work allowed us to realize

the importance of education professionals in different professional areas, beyond the school, where it is

possible to act in a productive and meaningful way.

Key words: Non-school spaces, Playfulness, cognitive development, Educators.

1-Introdução

______________________

O ambiente hospitalar é parte integrante de uma organização médica e social, sua função básica consiste em

proporcionar a população assistência médica e cuidados preventivos e emergenciais; o que muitos não sabem

é que esse ambiente é um espaço onde os profissionais de educação podem atuar, e, com isto, oferecer ao

paciente o direito fundamental à educação ao mesmo tempo em que recebe outro direito fundamental, de

assistência à saúde. Embora esta atividade pareça ser um campo profissional novo no Brasil, a pedagogia

hospitalar existe há mais de seis décadas, surgindo em meados dos anos 50, com a proposta de inserir o

profissional da educação nesse ambiente para promover medidas de intervenção educativas junto aos

pacientes.

Este relato foi originado a partir de pesquisas realizadas para elaboração de projetos apresentados na

disciplina “Ensino de Ciências em Ambientes Formais e não Formais”, do curso de Ciências da Natureza na

Universidade Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF, campus Serra da Capivara. Este trabalho foi

iniciado através de uma revisão sistemática da literatura sobre o tema, através da qual foi realizada uma

pesquisa de campo sobre os locais de assistência médica na cidade de São Raimundo Nonato / PI que

poderiam abrigar a oferta dos serviços de Educação e Saúde: o resultado deste mapeamento inicial apontou

para o Hospital Regional Candido Ferraz e a Unidade Básica de Saúde Maria Isabel Alves da Silva, como

espaços prioritários para esta primeira experiência na cidade, pois neles foram identificadas situações nas

quais o professor poderá atuar junto aos outros profissionais a partir de uma intervenção multidisciplinar.

Dentre as situações diagnosticadas, destacamos duas para este relato: uma relacionada ao atendimento

preventivo na Unidade de Saúde Básica, com estudantes adolescentes grávidas, vítimas da ausência de

31/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/educacao_em_espacos_nao_formais_perspectivas_e_desafios_de_um_pro.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.2-9,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



planejamento familiar e prováveis integrantes da estatística de evasão escolar; a segunda situação está ligada

à internação hospitalar de crianças, que durante o período de acompanhamento, não foram encontrados

pacientes em idade escolar; porém verificamos a necessidade de intervir para apoiar no trabalho com o bem

estar destas crianças, que se submetem a uma rotina desgastante permeada por procedimentos invasivos e

dolorosos, que podem ser amenizados através de atividades sócias educativas suportadas em abordagens

lúdicas.

Fomos instigados assim a pensar como um profissional da educação poderia intervir nesses casos específicos

e encontramos suporte na epistemologia genética de Jean Piaget (1975), a qual oferece lastro teórico à

elaboração de medidas e ações educativas que podem auxiliar no desenvolvimento cognitivo das crianças

hospitalizadas, bem como favorer o fortalecimento dos vínculos entre adolescentes grávidas e o currículo

escolar. Piaget acreditava que o jogo simbólico pode servir para a liquidação de conflitos, para a compensação

de necessidades não satisfeitas, para a inversão de papéis, para a liberação e extensão do eu. Essas medidas

podem ser aplicadas por intermédio do lúdico e ajudar a desenvolver o sistema cognitivo de crianças e

adolescentes, facilitando a percepção de mundo e uma aprendizagem mais prazerosa.

2- Diagnostico inicial: os espaços mapeados.

A Unidade Básica de Saúde Maria Isabel Alves da Silva, está localizada no bairro Milonga da cidade de São

Raimundo Nonato / PI e foi um dos espaços visitados, para o presente trabalho, onde a enfermeira chefe

Fernanda de Oliveira Alves, responsável pelo atendimento às gestantes da comunidade, prestou informações

a cerca das medidas utilizadas em apoio após o início da gestação e a prestação de apoio em relação às

medidas preventivas. O espaço fornece contraceptivos, preservativos e trabalha com a distribuição de

cartazes informativos dentro da instituição para o alcance do público alvo e difusão das medidas preventivas

junto aos adolescentes. Apesar desta iniciativa com a prevenção da gravidez precoce, percebemos uma

lacuna em relação às adolescentes que já engravidaram, especialmente em relação a continuidade dos

estudos: o profissional de educação pode atuar fazendo a mediação entre a família, escola e unidade de

saúde, elaborando, avaliando e acompanhando planos de estudos condizentes com o estágio / condições das

adolescentes.

A visita a Unidade de Saúde foi fundamental para entendermos como as questões socioeconômicas permeiam

esta complexa realidade e compreender a importância do apoio da família e de iniciativas com ações

educativas para que a gravidez se desenvolva com segurança e não seja a causa de um precoce abandono do

processo de formação destas jovens, o que aprofundaria a situação de risco e vulnerabilidade social,

aumentando os significativos índices de evasão escolar. Este primeiro contato com a enfermeira responsável

pela unidade de saúde serviu de base para destacar as possibilidades de trabalhos conjuntos, levantar as

demandas mais urgentes da realidade local e mapear os temas com maior aderência para a intervenção /

atuação de um professor de ciências nas intervenções, o que será o lastro para a continuidade da experiência

e planejamento de ações futuras.

Situado no bairro Aldeia, também na cidade de São Raimundo Nonato / PI, o Hospital Regional Senador

Cândido Ferraz foi outro espaço visitado, tendo como publico alvo deste diagnóstico inicial, as possibilidades

de intervenção junto às crianças hospitalizadas. Após conhecer melhor a rotina destes pacientes e entrevistar

31/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/educacao_em_espacos_nao_formais_perspectivas_e_desafios_de_um_pro.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.3-9,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



outros profissionais de saúde, percebemos que uma das medidas que podem ser adotadas pelo educador

neste espaço seria a aplicação das provas operatórias, as quais fornecerão o estágio (cognitivo) inicial do

paciente e será a base para a elaboração de um plano de estudo capaz de auxiliar o desenvolvimento

cognitivo das crianças hospitalizadas; vale ressaltar, que os pacientes acompanhados no experimento piloto

deste hospital, são crianças em idade não escolar, entre 01 a 04 anos, um perfil de público que pode ser

mudado a qualquer instante, visto que estará diretamente ligado à dinâmica das internações e procura pelos

serviços de saúde. De qualquer forma, independentemente do perfil do paciente que estiver sendo atendido,

sempre haverá possibilidades de trabalhos e intervenção do educador, de forma que o atendimento a um

direito fundamental, saúde, não seja a causa da interrupção de outro direito fundamental, a educação.

A partir da visita e dialogo com a enfermeira responsável, Amaya Oliveira, foi possível planejar e executar um

experimento “piloto” para melhor identificação das possibilidades a serem trabalhadas, visando integrar o

processo de recuperação da saúde a uma aprendizagem lúdica e prazerosa, o que esperamos contribuir para

que o paciente tenha um restabelecimento de sua saúde aliado a um desenvolvimento cognitivo.

No experimento piloto tivemos a participação de algumas crianças; por conta do contrato de confidencialidade

adotaremos nomes fictícios para relatar, sucintamente, as atividades realizadas: Marcos de 4 anos, Sérgio de

1 ano e 7 meses e Nélio de 2 anos e 8 meses.

• Com Marcos realizamos prova de percepção de cores; com auxilio de dois copos transparentes

contendo sucos de uva e de laranja, contamos também com auxilio de massas de modelar, papel

branco e lápis colorido.

• Com Sérgio realizamos prova de estímulos através de objetos; utilizamos argolas plásticas e

brinquedos.

• Nélio chorou muito quando entramos na sala, segundo declaração da mãe, a criança ficou com medo,

pensando que fossemos medicá-lo, por conta desse incidente não foi possível sua participação.

Marcos não conseguiu distinguir nenhuma das cores que lhe foram apresentadas; por sua vez, Sérgio,

embora tenha demonstrado interesse nos brinquedos por conta das cores e formatos diferentes, interessou-se

apenas pelas argolas plásticas.

A partir da análise desta aproximação inicial aos dois espaços de saúde, refletindo sobre as atividades,

reações e possibilidades de desdobramentos futuros do diagnóstico efetuado, elaboramos algumas

proposições iniciais sobre os limites e novos horizontes que um profissional encontrará nesses espaços e, por

sua vez, quais seriam as indicações para que possam atuar como interventor/educador no processo de ensino

aprendizagem neles: tema dos próximos tópicos.

3- O educador como interventor na evasão escolar de adolescentes gestantes.

Para o primeiro caso, de acompanhamento de adolescentes estudantes, que passam por uma gestação

precoce, espera-se que estejam no estágio operatório- formal; 12 anos em diante, e assim estejam

habilitadas a realizar operações mentais abstratas, construir raciocínios através de recursos simbólicos e

raciocínio lógico para enfrentar e resolver problemas. Sendo assim, o profissional de educação, juntamente

com os profissionais de saúde, podem fazer uso de atividades, recursos e reflexões que propiciem o
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fortalecimento do pensamento autocrítico, da antecipação às conseqüências que as escolhas feitas no

presente podem produzir no futuro e estimular o fortalecimento do vínculo com o processo formativo

vivenciado, a fim de evitar uma possível evasão escolar.

O levantamento inicial, realizado junto à unidade de saúde, serviu de base para organizar os dados atuais e o

quadro local de adolescentes menores de vinte anos que engravidaram durante o período do ano letivo, a fim

de elaborar estratégias de intervenção em parceria com as unidades básicas de saúde para obter informações

e elaborar propostas de apoio as adolescentes, visto que uma das maiores causas de evasão escolar é a

ausência de apoio dos familiares, especialmente quando estas não encontram alguém para cuidar da criança

durante o período em que estão em aula ou mesmo a flexibilização e adequação das atividades escolares,

conforme a legislação vigente preconiza. Neste sentido, Marta Coelho sinaliza para a criação de classes

hospitalares como uma das soluções indicadas para os casos em que o acompanhamento médico demandar

uma internação mais longa:

A classe hospitalar foi criada com o objetivo de assegurar ás crianças e

aos adolescentes hospitalizados a continuidade dos conteúdos

regulares, possibilitando um retorno após a alta sem prejuízos á sua

formação escolar. (COELHO, Janine Marta. p.42).

A atuação dos profissionais da educação poderá ser feita nesses casos através da contribuição na

integralização dos conteúdos escolares, previstos no currículo da série em que a adolescente está cursando

quando estiver ausente da escola, através do acompanhamento das atividades, organização de planos de

estudos, seleção de recursos didáticos adequados a esta realidade, tais como os suportados por outras

mídias, como vídeo aulas, ambientes virtuais de aprendizagem, experimentos etc. desde com prazos mais

flexíveis e avaliações coerentes, para que não haja interrupções do processo de aprendizagem e o retorno e a

continuidade dos estudos ocorra suavemente e sem prejuízos, quando for possível retomar a rotina das aulas

presenciais.

O profissional da educação terá o desafio de envolver a família neste processo, visto que a possibilidade de

alcançar um bom êxito aumenta consideravelmente quando existe uma estrutura familiar que dê suporte na

preparação e apoio para o enfrentamento dos desafios e ajude na adequação às profundas alterações de

rotinas pelas quais esta jovem irá passar nesta experiência de assumir a maternidade e continuar dando

conta dos outros pápeis e compromissos sociais, dentre os quais o processo de escolarização e continuidade

dos estudos, merece destaque.

4-As contribuições do professor, frente a crianças hospitalizadas e alunas gestantes.

O lúdico, entendido como capacidade de integrar com inteireza o sujeito e seu objeto de conhecimento, pode

ser um instrumento eficaz e de suma importância na aprendizagem, quando incorporado numa práxis

pedagógica para o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social na vida da criança e também do adolescente,

visto que a ludicidade não está restrita ao uso de jogos e brincadeiras, mas ao uso de linguagem clara e

dinâmica, que conectem intensamente o sujeito cognoscente com o seu tempo presente, objeto apreendido e

processo de aprendizagem. O professor pode e deve utilizar uma metodologia lúdica como recurso para
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mediação entre os sujeitos, os conteúdos estudados, instituição escolar e família: uma possibilidade que se

aplica aos distintos públicos abordados nesse trabalho.

No final desta experiência encontramos de um lado crianças em idade não escolar hospitalizadas, e do outro,

alunas gestantes adolescentes: a partir do estudo bibliográfico efetuado e das visitas realizadas no Hospital

Regional Senador Candido Ferraz e na Unidade Básica de Saúde Maria Isabel Alves da Silva, constatamos que

em ambos os casos, existem espaços e demandas de trabalho que podem ser ocupados por profissionais da

educação. Neste breve estudo realizado foi possível identificar lacunas em cada um desses ambientes. No

hospital encontramos crianças que não estão em idade escolar e que nunca frequentaram a creche, crianças

de famílias humildes que não tem seu direito a educação de qualidade garantida e, através da unidade de

saúde básica, nos deparamos com números significativos de adolescentes grávidas que historicamente têm

aumentado as estatísticas de evasão escolar, que não são vistas e muito menos compreendidas em seus

dramas familiares.

Grande parte desses sujeitos não entrou de fato no sistema escolar e foi preciso observar este fenômeno

através de uma experiência de educação em espaços não escolares e não formais para encontrá-los. É

exatamente nessa a lacuna que o educador pode se inserir e atuar criticamente, exercendo sua função dentro

de novos espaços que extrapolam os limites dos muros escolares: em ambientes hospitalares, a fim de

contribuir para o desenvolvimento cognitivo dos pacientes e em unidades básicas de saúde, alcançando

públicos marginalizados pelos processos educativos escolares, que alimentam ano após ano, a triste

estatística brasileira de evasão escolar. Com base nessa observação inicial é possível perceber que o

professor, em parceria com outros profissionais de saúde e instituições não escolares, pode elaborar

estratégias de assistência psicopedagógica para seus distintos públicos alvos, uma demanda contemporânea

crescente e que precisa ser assimilada e enfrentada pelos educadores contemporâneos.

5- O professor diante dos desafios encontrados nesses espaços não escolares

Levando em consideração que o educador é preparado para atuar no ambiente escolar, a proposta de inserir o

professor em espaços não formais proporciona alguns desafios que este profissional encontrará quando se

propuser a desbravar esses espaços, visto que, nos casos encontrados por esta experiência inicial, tanto as

adolescentes gestantes como as crianças hospitalizadas, fazem parte de um público que necessita de um

esquema de ensino aprendizagem diferenciado. No hospital, bem como na unidade básica de saúde, o

ambiente é estruturado para tratamento de enfermidades e assistência à saúde pública e não para atuação de

professores.

O estado emocional do público alvo destas instituições se constitui num desafio à parte, normalmente muito

maior do que é comumente enfrentado nos espaços escolares, visto que se trata de um público fragilizado

pelo estado de saúde, afligido por uma mudança profunda familiar não planejada: aspectos que os tornam

mais vulneráveis e sensíveis. Embora o educador que deseje se aventurar por esses novos campos encontre

desafios diferentes dos quais historicamente está mais habituado a lidar, é possível viabilizar sua inserção

nesses novos espaços profissionais, até porque poderá dividir a busca de soluções e iniciativas com outros

profissionais, o que viabilizará uma resposta mais multi ou até mesmo interdisciplinar.
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É importante ressaltar que o professor poderá contar com parcerias inovadoras nesse processo, a exemplo do

hospital, no qual os pacientes estão acompanhados quase que permanentemente pela família, público

normalmente distante ou ausente dos espaços escolares; para este processo de educação e formação num

espaço não escolar, a família é um aliado extremamente importante e crucial para a eficácia do aprendizado

que se deseja construir. Por sua vez, nas unidades básicas de saúde, é possível interagir com profissionais

com outros referenciais e bagagens, tais como assistentes sociais, médicos e enfermeiros: profissionais

empenhados na recuperação, restabelecimento e conscientização dos pacientes, os quais poderão oferecer

interessantes e ricas contribuições para o trabalho do professor que busca uma solução inovadora para os

problemas enfrentados.

O educador, depois de assumir a tarefa de desbravar esses campos de trabalhos novos nos espaços não

escolares, conseguirá não só superar os desafios encontrados, mas também será capaz de inovar e repensar

a sua atuação nos espaços escolares.

6- O educador e as proposições de medidas.

Como síntese final, propondo medidas gerais que auxiliem nesta inserção do educador no trabalho de

integração entre a saúde e educação, indicaremos algumas proposições que acreditamos ser úteis e mais

abrangentes: a primeira indicação, especialmente necessária na cidade de São Raimundo Nonato, onde esta

experiência foi vivida, é urgente á construção de creches pautadas por políticas públicas de suporte às mães

que precisam trabalhar e estudar para manter e educar suas famílias, com atividades formativas e

orientações para jovens e inexperientes mães; outra indicação é a inclusão de mais componentes curriculares

dedicados à preparação dos professores para atuarem em espaços não escolares, que propiciem e subsidiem

aos educadores em formação a ampliação de seus horizontes profissionais e a capacidade de se inserirem de

maneira crítica e competente nestes novos campos profissionais que contém demandas contemporâneas ao

fazer docente; implantação e organização de setores psicopedagógicos nas escolas públicas, para que atuem

como espaços de prevenção e diagnóstico do fracasso e evasão escolar, faça a mediação da escola com

outras instituições, tais como unidades de saúde, hospitais, escolas especiais etc. para o acompanhamento de

estudantes com necessidades especiais e realize a mediação entre os professores e os estudantes para a

elaboração de planos de estudos mais adequados e flexíveis para os alunos com necessidade de

planejamentos diferenciados, tais como as estudantes grávidas; estimular os poderes públicos para a criação

de equipes multidisciplinares, capazes de dar respostas aos desafios e problemas complexos em que a visão

disciplinar, normalmente presente em muitos espaços escolares, não tem alcançado êxito; por fim, estimular

e promover o uso de abordagens lúdicas para o ensino, capazes de superar exposições entediantes dos

conteúdos científicos e fortalecer os vínculos entre educandos, educadores e objeto do conhecimento.

7-Considerações Finais

A realização do presente trabalho permitiu uma percepção mais ampliada acerca dos espaços onde o

profissional da educação pode atuar de maneira produtiva e significativa. A gravidez na adolescência é um

tema que requer muita atenção e precisa ser trabalhado por educadores tanto nas escolas como nos espaços

de prevenção a saúde em que se encontram jovens vulneráveis a esta situação. Na Unidade Básica de Saúde,

a assistência prestada às alunas mães deve se voltar para as atividades formativas, que promovam tanto o
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bom desenvolvimento da gravidez e estudo das mães estudantes, quanto previnam novas gestações sem

planejamento: ninguém mais indicado para essa tarefa do que o profissional de educação, que pode se

integrar em equipes multidisciplinares e construir soluções inovadoras para enfrentar problemas sociais

complexos.

O professor contemporâneo deve compreender a importância do seu trabalho educativo, cuja demanda social

pela sua intervenção está sendo ampliada para novos espaços e campos profissionais que também lidam com

processos de ensino e aprendizagem, antes mais concentrados nos espaços escolares. O educador de hoje

precisa alargar seu horizonte profissional, extrapolar os limites dos muros escolares e contribuir para o

crescimento / desenvolvimento das pessoas, estejam elas na infância, adolescência ou idade adulta, pois

nunca é tarde para aprender coisas novas; é preciso também desbravar novos campos de trabalho, pois há

algum tempo a escola deixou de ser o lócus privilegiado de construção e socialização de conhecimentos: é

urgente perceber e se preparar para mediar o processo de ensino e aprendizagem que são demandados e

realizados nas mais distintas instituições, sejam elas escolares ou não, formais, não formais ou informais, tais

como as experimentadas e relatadas aqui em um ambiente hospitalar ou unidade de atenção a saúde.

Esperamos que esta experiência vivida por duas jovens graduandas do curso de licenciatura em Ciências da

Natureza, que está apenas no seu início, traga elementos para enriquecer a discussão sobre os limites e

possibilidades que o educador encontra hoje nas mais variadas instituições, as quais demandam a sua

presença e inserção competente e crítica: que seja o ponto de partida para discussões, trabalhos e

experimentos futuros que ajudem a construir e compreender a identidade profissional dos futuros professores

de uma sociedade cada vez mais complexa e dinâmica na sua relação com o conhecimento.
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