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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como foco a análise da formação inicial ofertada pelo curso 

de Pedagogia da Universidade Federal do Ceará (UFC) voltada para o ensino nas 

classes hospitalares. O objetivo desse estudo foi de compreender como essa 

formação ocorre no curso. Primeiramente, buscou-se fazer uma abordagem teórica 

do histórico da classe hospitalar no mundo e no Brasil e dos documentos legais que 

englobam esse espaço educacional não-escolar. Em seguida, refletiu-se teoricamente 

a respeito de como dever ser a  formação inicial do pedagogo para trabalhar em 

espaços não – escolares, incluindo o ambiente hospitalar e a atuação desse 

profissional nos hospitais. A fim de alcançarmos o objetivo do estudo, analisamos as 

atividades curriculares e extracurriculares do curso de Pedagogia que contemplam os 

espaços não-escolares com ênfase na Pedagogia Hospitalar e entrevistamos nove 

discentes do curso e uma docente responsável por ministrar a disciplina de Pedagogia 

Hospitalar e o curso de extensão direcionado para a prática pedagógica nas classes 

hospitalares. Através das análises, constatamos a necessidade de melhorias na 

formação oferecida pelo curso, as quais possam trazer contribuições mais 

significativas para o pedagogo em formação, pois ainda existe uma formação limitada 

em relação às classes hospitalares, baseada apenas em um curso de extensão e uma 

disciplina de caráter optativo. Assim, concluimos que o estudo realizado é necessário 

para gerar reflexões que possam contribuir cada vez mais para a melhoria da 

formação docente, visando a atuação nas classes hospitalares.  

Palavras - chave: Pedagogia Hospitalar. Classes Hospitalares. Formação Inicial.  

 
 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The present work focuses on the analysis of the initial training offered by the Pedagogy 

course of the Universidade Federal do Ceará (UFC) focused on teaching in the hospital 

classes. The purpose of this study was to understand how this training occurs in the 

course. First, we sought to make a theoretical approach to the history of the hospital 

class in the world and in Brazil and the legal documents that encompass this non-

school educational space. Then, it was theoretically reflected as to what should be the 

initial training of the pedagogue to work in non-school spaces, including the hospital 

environment and the performance of this professional in hospitals. In order to reach 

the objective of the study, we analyzed the curricular and extracurricular activities of 

the Pedagogy course that contemplate non-school spaces with emphasis on Hospital 

Pedagogy and interviewed nine students of the course and a teacher responsible for 

administering the discipline of Hospital Pedagogy and the extension course directed to 

the pedagogical practice in the hospital classes. Through the analyzes, we verified the 

need for improvements in the training offered by the course, which may bring more 

significant contributions to the educator in training, since there is still limited training in 

relation to the hospital classes, based only on an extension course and a discipline of 

an optional nature. Thus, we conclude that the study carried out is necessary to 

generate reflections that can contribute more and more to the improvement of teacher 

education, aiming at the performance in the hospital classes. 

 
Keywords: Hospital Pedagogy. Hospital Classes. Initial formation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A proposta deste trabalho está centrada no estudo sobre a classe 

hospitalar e a formação inicial do pedagogo para atuar nesse espaço não – escolar. 

Segundo Zardo (2007), a classe hospitalar é um ambiente educativo que está inserido 

dentro do hospital em que objetiva proporcionar a subjetividade das crianças e dos 

adolescentes hospitalizados de forma saudável, colocando a hospitalização como um 

evento desconhecido para todos e que propicia o afastamento de todos aqueles que 

fazem parte do ciclo social do enfermo. No Brasil, esse serviço faz parte de uma ação 

pedagógica organizada e coordenada pelo Ministério da Educação (MEC)/Secretaria 

de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI), que 

normatizou as intervenções a serem desenvolvidas pelas secretarias de educação em 

parceria com os hospitais. 

Uma dessas ações é o documento de 2002, intitulado “Classe Hospitalar e 

atendimento pedagógico domiciliar: estratégias e orientações” (BRASIL, 2002), o qual 

coloca a classe hospitalar como um espaço de atendimento pedagógico-educacional 

desenvolvido em ambientes hospitalares em que a criança hospitalizada possui 

condições e limitações que impedem a continuidade dos seus estudos e 

consequentemente o desenvolvimento da sua aprendizagem. 

Souza et al. (2009) trazem uma perspectiva humanística para a classe 

hospitalar, salientando que todos nós, cidadãos, devemos: 

 

[…] compreender a educação hospitalar como uma ponte entre o aluno 
enfermo e a dignidade, a valorização humana, o conhecimento como 
instrumento de transformação social, ponte, esta, que passa por cima de um 
rio de exclusão, de desigualdade social, de estigmas e preconceitos. Neste 
sentido, devemos considerar sempre o sentido humanizador da educação 
hospitalar, pois, através dela, o aluno poderá adquirir o conhecimento e, 
assim, ter acesso a um mundo de informações, sentindo-se como sujeito ativo 
da história humano política e social, interagindo a atuando cognitivamente 
como se estivesse freqüentando a sua escola de origem e percebendo-se 
integralmente como um ser humano, dotado de sentimentos e emoções, com 
o qual o seu professor se importa e se preocupa. (SOUZA et al., 2009, p. 
7038). 

 

Nessa perspectiva, o processo de ensino e aprendizagem “[...] se dá em 

diferentes espaços nos quais a atuação do educador se faz indispensável” 

(NASCIMENTO et al., 2010, p. 62), um desses espaços é a classe hospitalar. Assim, 

a figura do professor aparece como essencial para a aprendizagem do hospitalizado, 
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pois a sua prática docente impulsionará o seu aluno a buscar novos conhecimentos, 

a partir dos processos de assimilação e acomodação, colocados por Piaget como 

essenciais para a construção da aprendizagem, sendo a assimilação um processo em 

que o sujeito busca utilizar uma estrutura mental que já possui para encontrar uma 

solução para determinada situação. Já o processo de acomodação refere-se a 

mudança de estruturas mentais antigas que solucionará um novo problema, utilizando 

“[...] novas maneiras de agir, levando agora em consideração as propriedades 

específicas daquele objeto” (RAPPAPORT, 1981, p. 57). 

Além de compartilhar conhecimentos e de adaptar os conteúdos para 

atender as especificidades de cada aluno, o professor será responsável por todo o 

desenvolvimento do seu alunado, tanto intelectual como emocional, pois, como 

salientam Issa, Oliveira e Fernandes (2015), o foco do trabalho na Pedagogia 

Hospitalar é o ser como todo, levando em conta o seu corpo e todas as suas 

necessidades: físicas, emocionais, afetivas e sociais. 

Fonseca (2015) esclarece que é atribuição do professor da classe 

hospitalar: 

 

[…] observar atentamente o que acontece ao seu redor e como o que 
acontece interfere em sua atividade profissional. Essa reflexão é essencial 
para que elabore estratégias de trabalho que façam o aluno doente se sentir 
desafiado e, ao mesmo tempo, contando com a mediação do professor e/ou 
dos demais colegas em sala para a solução do que foi problematizado na 
aula. As atividades no ambiente escolar devem ter início, meio e fim para 
cada uma das crianças atendidas já que nem todas chegam juntas na aula 
assim como, algumas delas não ficam todo o tempo na mesma. O 
planejamento é ferramenta essencial para o desenvolvimento das atividades 
e contribuem significativamente para a avaliação e o registro do desempenho 
do aluno e do trabalho realizado no ambiente escolar hospitalar. (FONSECA, 
2015, p. 17). 
 

Porém, Campos, Souza e Hora (2018) enfatizam que 

 

[…] esse tipo de trabalho requer profissionais capacitados, que compreendam 
as particularidades e características dos sujeitos atendidos, bem como do 
processo educativo vivenciado no atendimento hospitalar e domiciliar, pois 
esses novos espaços educativos requerem ações e comprometimentos que 
configurem novas responsabilidades, e imponham novo fazer e agir, em 
direção à construção de uma prática pedagógica com características próprias 
do contexto – tempos e espaços hospitalares- e não simplesmente 
transplantada da escola para o hospital. (CAMPOS; SOUZA; HORA, 2018, p. 
193). 
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De acordo com as citações anteriores, concordamos quando as mesmas 

falam a respeito do ofício desempenhado pelo pedagogo no âmbito hospitalar, 

destacando a importância da reflexão e do planejamento no seu trabalho e da 

necessidade de que sua formação lhe prepare para as singularidades desse espaço. 

Nesse sentido, esse estudo surgiu da necessidade de analisar como 

acontece a formação inicial do pedagogo, referente a sua atuação na classe 

hospitalar, no curso de Pedagogia da Universidade Federal do Ceará (UFC). A 

escolha desta temática adveio da percepção adquirida ao longo do curso de que a 

atuação do pedagogo no espaço hospitalar precisava de momentos de discussões, 

reflexões e análise dentro do currículo do Curso de Pedagogia da UFC com uma 

formação que possibilitassem uma futura atuação. 

Assim, a escolha do objeto de estudo desta pesquisa justifica-se pela 

necessidade de reflexões a respeito da classe hospitalar na formação inicial do 

pedagogo no curso supracitado, pois para trabalhar com o processo de aprendizagem 

de cada sujeito, respeitando as especificidades de cada um, é necessário que o 

professor tenha uma formação adequada, a qual lhe ofereça suportes teóricos e 

práticos, sendo essa ação pedagógica um direito das crianças e dos adolescentes 

hospitalizados, garantido pelos parágrafos 1º e 2º do Artigo 4-A da Lei n. 9.394/96 que 

estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN): 

 

Art. 4º-A. É assegurado atendimento educacional, durante o período de 
internação, ao aluno da educação básica internado para tratamento de saúde 
em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado, conforme dispuser 
o Poder Público em regulamento, na esfera de sua competência 
federativa. (Incluído pela Lei nº 13.716, de 2018).  (BRASIL, 1996). 
 

A respeito da formação do professor para o atendimento pedagógico 

hospitalar, é verificado por meio da pesquisa de Moraes (2016) que atualmente não 

há algo que regulamente a profissão de educador hospitalar, ocorrendo, na maioria 

dos casos, um atendimento educacional hospitalizado realizado por pedagogos com 

especialização em Educação Especial. Sandroni (2008) salienta quando diz que “[...] 

o pedagogo especializado em Educação Especial é o profissional responsável pela 

Classe Hospitalar” (SANDRONI, 2008, p. 9). 

Com isso, a presente pesquisa torna-se essencial para que a sociedade 

conheça que esse direito está sendo cerceado pelo Poder Público, quando não 

assume a sua responsabilidade com o direito a Educação para todos os cidadãos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13716.htm#art1
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brasileiros. Sabendo que essa área da Pedagogia busca contribuir para a continuação 

dos estudos das crianças, adolescentes ou adultos que precisam passar longos 

períodos fora do âmbito escolar, havendo a necessidade de um professor para ensinar 

os conteúdos escolares e para auxiliar no processo de ensino – aprendizagem de 

crianças e adolescentes. Infelizmente, essa temática ainda não recebe a devida 

importância, tornando-se desconhecida para a maioria da população. 

Nesse contexto, a pesquisa defende a hipótese de que a realização de 

atividades curriculares e extracurriculares, como oficinas pedagógicas, palestras, 

projetos de extensão, projetos de pesquisa, entre outras atividades que falem sobre o 

atendimento pedagógico hospitalar para os acadêmicos de Pedagogia, será essencial 

para uma futura docência na classe hospitalar. 

Para a confecção da pesquisa, a problematização se pautou em averiguar 

os seguintes aspectos: “Como acontece a formação do professor no curso de 

Pedagogia da Universidade Federal do Ceará (UFC) para o exercício da prática 

pedagógica no ambiente hospitalar?” e “Quais os principais desafios e dificuldades 

encontrados nessa formação inicial?”. 

Sendo assim, objetiva – se conhecer a história e a legislação da classe 

hospitalar, refletir sobre a formação inicial do professor para atuar nesse espaço, 

identificar as atividades curriculares e extracurriculares oferecidas pelo curso de 

Pedagogia da UFC sobre o atendimento pedagógico hospitalar. 

Almeja-se ampliar as reflexões a respeito da área hospitalar dentro da 

Universidade, a fim de fazer com que os discentes de Pedagogia adquirem 

conhecimentos a respeito da temática, busquem ampliar as suas escolhas no 

mercado de trabalho e contribuem para a disseminação de ideias que valorizam e 

melhoram esse ambiente educacional. 

Nesse sentido, para alcançar os objetivos propostos nessa pesquisa 

buscou-se referências nos estudos já consolidados de autores como Ortiz e Freitas 

(2001), Nascimento et al. (2010), Tavares (2011), Sandroni (2008), entre outros 

autores que classificam a classe hospitalar como um espaço de extrema importância 

para o desenvolvimento do aluno/paciente e atribuem importância para a atuação do 

pedagogo no âmbito hospitalar. A partir desses estudos, compreende-se que a classe 

hospitalar é um direito das crianças e adolescentes internados, o qual é assegurado 

por uma lei e que o trabalho desenvolvido pelo professor deve ser um diversificado, 

levando em conta aspectos físicos e emocionais. 
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Para a contemplação do estudo foi utilizada a pesquisa qualitativa. Silveira 

e Córdova (2009) explicam que os pesquisadores que usam os métodos de pesquisa 

qualitativos, almejam explicar “[...] o porquê das coisas, exprimindo o que convém ser 

feito [...]” (SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009, P. 32). Os dados obtidos nesse tipo de 

pesquisa são descritivos e podem haver diferentes tipos de abordagens. havendo uma 

maior preocupação com o processo da pesquisa. 

No próximo item vamos conhecer de forma detalhada como aconteceu a 

metodologia da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 DESENROLANDO O CAMINHAR DA PESQUISA: METODOLOGIA DA 
PESQUISA 
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Gerhardt e Souza (2009) afirmam que a metodologia não é só a descrição 

de procedimentos, como métodos e técnicas, ela indica “[...] a escolha teórica 

realizada pelo pesquisador para abordar o objeto de estudo” (GERHARDT; SOUZA, 

2009, p. 13). A respeito do método científico Prodanov e Freitas (2013) esclarecem 

que: 

 
Partindo da concepção de que método é um procedimento ou caminho para 
alcançar determinado fim e que a finalidade da ciência é a busca do 
conhecimento, podemos dizer que o método científico é um conjunto de 
procedimentos adotados com o propósito de atingir o conhecimento. 
(PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 24). 

 

Partindo dessas conclusões, pode-se afirmar que a metodologia de 

pesquisa utilizada buscou alcançar conhecimentos relacionados à classe hospitalar – 

espaço de especificidades que são relevantes para a formação inicial do pedagogo – 

por meio de leituras bibliográficas e análise de documentos e à formação do professor 

que atuará nessa classe, utilizando a entrevista como meio de coleta de dados.  

 Nessa pesquisa foi realizada a análise documental como instrumento de 

coleta de dados. A análise de dados é classificada por Ludke e André apud Marfan 

(1986) como uma técnica que faz a análise de documentos para identificar 

informações reais que se originam de questões ou hipóteses de interesse do 

pesquisador. Dessa forma, foi empregada, primeiramente, para obter os dados da 

pesquisa, a leitura bibliográfica das obras direcionadas à classe hospitalar, 

apresentando o seu histórico, a legislação que a rege, os seus fundamentos e 

diretrizes. Bem como foram analisados o Projeto Político Pedagógico do Curso de 

Pedagogia da UFC, os Planos de Curso das disciplinas que trabalham como foco 

nesse espaço não escolar: Pedagogia Hospitalar, Organização e gestão de espaços 

educativos não escolares e Estágio Organizacional e gestão educacional e os projetos 

de extensão: “Atendimento hospitalar: Aspectos teóricos e ações didáticas na classe 

hospitalar” e “Atendimento hospitalar: Aspectos teóricos e ações didáticas para 

formação de professores na classe hospitalar” e os relatórios desses projetos. 

Para compreender como ocorreu a formação do professor para a sua 

posterior atuação no âmbito da classe hospitalar, bem como a identificação de 

atividades curriculares e extracurriculares do curso de Pedagogia da UFC 

direcionadas para o atendimento pedagógico hospitalar e a análise das 

consequências dessas atividades para a formação inicial do pedagogo, a entrevista 
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foi o instrumento de coleta de dados que nos ajudou a conhecer todo esse processo. 

Sabendo que entrevista é “[...] uma técnica de interação social, uma forma de diálogo 

assimétrico, em que uma das partes busca obter dados, e a outra se apresenta como 

fonte de informação” (GERHARDT et al., 2009, p.72), foram utilizadas como sujeitos 

da pesquisa nove discentes do curso de Pedagogia da Faculdade de Educação, 

pertencente à Universidade Federal do Ceará (UFC) e por uma docente que realiza 

atividades pedagógicas nessa área.  

Outro importante instrumento de coleta de dados é a observação. Ludke e 

André apud Marfan (1986, p. 45) a denomina como “[...] um dos principais 

instrumentos de coleta de dados nas abordagens qualitativas”. A observação 

possibilita que  

 

[...] o observador chegue mais perto da perspectiva dos sujeitos e se revela 

de extrema utilidade na descoberta de aspectos novos de um problema. [...] 

a observação permite a coleta de dados em situações em que é impossível 

estabelecer outras formas de levantamento ou outras formas de 

comunicação. (LUDKE; ANDRÉ apud MARFAN, 1986, p. 45).  

 

Assim, foi observado o processo de desenvolvimento do curso de extensão 

e da disciplina de Pedagogia Hospitalar e a influência dessas atividades na formação 

das discentes do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Ceará (UFC).  

A utilização dessa metodologia permitiu uma melhor compreensão do 

espaço educacional hospitalar, seu surgimento e sua importância, bem como 

possibilitou o entendimento acerca das leis que garantem o direito de um atendimento 

educacional adaptado às crianças e adolescentes enfermos e viabilizou a análise da 

formação inicial do pedagogo no curso de Pedagogia da UFC. 

 
2.1 Estrutura da monografia  

 

Com a finalidade de analisar as atividades curriculares 

e extracurriculares do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Ceará (UFC), 

voltadas para a atuação do pedagogo na classe hospitalar e de compreender como 

ocorre a formação inicial do pedagogo nesse curso, a monografia foi organizada em 

cinco capítulos, precedidos por esta introdução e sucedidos pelas considerações 

finais.   

O primeiro capítulo foi destinado à introdução do trabalho. Nesse capítulo 

foi realizada a síntese da monografia, apresentando brevemente o conceito de 
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educação hospitalar e exprimindo a justificativa, objetivos, hipóteses, problemas da 

pesquisa, dentre outros aspectos acerca do estudo produzido. 

O segundo capítulo aborda a respeito da metodologia da pesquisa. O 

objetivo nesse capítulo foi de apresentar de forma detalhada como a pesquisa 

ocorreu. Assim, expomos nesse capítulo a estrutura da monografia, a caracterização 

dos sujeitos participantes das entrevistas, o termo de consentimento utilizado para as 

entrevistas, a importância da coleta de dados e como essa coleta foi realizada e a 

caracterização do local em que a pesquisa foi feita.   

O terceiro capítulo tem como foco em trazer as definições de Pedagogia, 

Pedagogia Hospitalar e Classe Hospitalar, além de exprimir as concepções históricas 

e as leis que regem a classe hospitalar.   

No quarto capítulo, buscamos compreender como deve ser feita a formação 

do professor para atuar na classe hospitalar, ressaltando quais aspectos devem ser 

levados em conta por parte do professor e como a prática docente deve ser realizada.  

Já no quinto capítulo, refere-se aos resultados e discussões, para isso foi 

realizada a análise das atividades curriculares e extracurriculares do curso de 

Pedagogia da Universidade Federal do Ceará (UFC) que favorecem a atuação do 

pedagogo na classe hospitalar e as consequências dessas atividades na formação 

inicial do pedagogo.  

No final desse documento, haverá as considerações a respeito da 

pesquisa, trazendo algumas indagações adquiridas ao longo dela, possibilitando o 

surgimento de melhorias na formação do professor que atuará na classe hospitalar.  

 

2.2 Caracterização dos sujeitos das entrevistas 

   

Nove discentes do curso de Pedagogia UFC foram reunidas para participar 

das entrevistas, sendo que todas foram participantes do primeiro curso de extensão 

do curso de Pedagogia UFC voltado para a classe hospitalar, denominado: 

“Atendimento hospitalar: aspectos teóricos e ações didáticas na classe hospitalar”. 

Por meio da entrevista, consideramos as experiências das discentes nesse curso e as 

opiniões delas a respeito da formação inicial do pedagogo voltado para atuar nas 

classes hospitalares.  
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2.3 Termo de consentimento 
 

O termo de consentimento foi emitido pelo Sistema Eletrônico de 

Informações (SEI) e distribuído para as participantes a fim de que elas tivessem 

clareza a respeito dos objetivos da pesquisa. Além disso, o termo foi um documento 

que pôde garantir o anonimato das entrevistadas e segurança ao entrevistador no 

desenvolver dessa investigação.   

 

2.4 Coleta de dados 

 

Os dados coletados nos ajudaram a ter uma melhor compreensão da 

realidade na formação inicial do curso de Pedagogia UFC, referente a prática 

pedagógica hospitalar. 

As entrevistas foram realizadas no final de junho e no início de julho de 

2018, de acordo com a disponibilidade de horário de cada participante. Utilizamos a 

gravação em áudio como instrumento de coleta, realizando, em seguida, as 

transcrições das dez entrevistas: com nove discentes e com uma docente.  

 

2.5 Caracterização local da pesquisa 

 

Utilizamos a Faculdade de Educação (FACED) da Universidade Federal do 

Ceará (UFC) como local de nossa investigação. A escolha ocorreu devido ao fato das 

atividades curriculares e extracurriculares do curso de Pedagogia UFC aconteceram 

em salas de aula da FACED. 

A FACED possui a missão de contribuir para a Educação Básica e superior 

por meio da formação de professores e gestores. Nesse espaço educacional há 

projetos de pesquisa, projetos de extensão, laboratórios e brinquedoteca. 

Dessa forma, a pesquisa promoveu um encontro entre teoria e prática, 

facilitando do entendimento a respeito da formação inicial do pedagogo no curso de 

Pedagogia UFC, apontando os seus aspectos positivos e sugerindo melhorias para o 

seu aperfeiçoamento. 

Considero esse trabalho bastante relevante devido ao fato de contribuir 

para o surgimento de reflexões a cerca da Pedagogia Hospitalar dentro da 
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universidade e de mostrar a realidade do curso em relação a formação de professores 

para a atuação na classe hospitalar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 HISTÓRICO E LEGISLAÇÃO DA CLASSE HOSPITALAR: O COMEÇO! 
 

Nesse capítulo a história da classe hospitalar no mundo e no Brasil será 

abordada. Para uma melhor compreensão, serão discutidas as definições de 
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Pedagogia, Pedagogia Hospitalar e Classe Hospitalar. A legislação também será 

apresentada nesse capítulo para mostrar os documentos legais que garantem o direito 

das crianças e adolescentes à uma educação de qualidade no âmbito hospitalar e a 

implementação das classes hospitalares nos hospitais.  

 

3.1 Definição de Pedagogia, Pedagogia Hospitalar e Classe Hospitalar 

 

A Pedagogia é uma das ciências humanas presente na Educação. Ela é 

considerada uma ciência humana, pois seus métodos e técnicas educativos não 

podem ser executados sem a participação e ligação direta com as pessoas. O seu 

principal objetivo é, por meio da Educação, participar do desenvolvimento integral do 

ser humano, tornando-o capaz de viver em sociedade.  

Segundo Sá (2000), a Pedagogia é uma ciência que faz parte e que traz 

contribuições para que a Prática Educativa se torne cada vez melhor, sendo essa 

prática exercida por espaços escolares e não escolares, como, por exemplo, o 

ambiente hospitalar. O autor também afirma que essa ciência possui um discurso 

próprio, construindo as “[...] suas próprias categorias de análise do fenômeno 

educativo a partir das contribuições de outras ciências” (SÁ, 2000, p. 177). 

A Pedagogia pode ser exercida em qualquer espaço em que haja práticas 

educativas, ou seja, haja trocas de conhecimento entre as pessoas, havendo 

contribuição na formação humana de cada uma delas. No entanto, Nascimento et al. 

(2010) esclarece que essa formação só pode ocorrer se houver um profissional 

capacitado para exercer uma prática pedagógica.  

A Pedagogia Hospitalar aparece como uma área da Pedagogia em que o 

pedagogo pode ensinar crianças e adolescentes hospitalizados, impossibilitados de 

frequentarem a escola regular. O seu trabalho nesse espaço é de fazer com que os 

hospitalizados possam continuar os seus estudos por meio de um currículo 

flexibilizado e de atividades específicas para cada um deles. 

Fontes (2005, p. 122) define a Pedagogia Hospitalar como uma proposta 

que se difere da Pedagogia Tradicional, sendo essa última, um tipo de Pedagogia, a 

qual de acordo com Luckesi (1994) é baseada na transmissão de conhecimentos, na 

exposição verbal, no autoritarismo, no hierarquismo do saber, na memorização dos 

conteúdos, dentre outros pontos. Segundo Fontes (2005), essa diferença está no fato 

de que a Pedagogia Hospitalar não ocorre em uma sala de aula comum, e sim, no 
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hospital e de que busca construir os conhecimentos dos alunos de uma forma que 

contribua para o bem-estar deles. Assim, chamamos essa ação pedagógica que 

ocorre no ambiente hospitalar de classe hospitalar.  

A Classe Hospitalar é uma ação pedagógica que busca fazer com que 

crianças e adolescentes hospitalizados possam estudar e, assim, se escolarizar. Ela 

procura respeitar as limitações tanto educacionais como de saúde, pois o bem-estar 

e o desenvolvimento do aluno enfermo são as suas principais preocupações. 

Geralmente, é considerada como uma ação de ensino informal porque trabalha com 

a ludicidade, sendo exercida em ambientes opostos à sala de aula comum, como os 

leitos e a brinquedoteca. No entanto, Schilke e Arosa (2011) salientam que: 

 

O processo pedagógico desenvolvido no espaço hospitalar não se identifica 
nem com a educação informal, nem com a denominada de não formal, pois 
seus pressupostos teóricos, sua organização, intencionalidade e 
regulamentação ganham cunho de formalidade tanto quanto o do espaço 
escolar stricto sensu. (SCHILKE; AROSA, 2011, p. 15469). 

 

Refletindo acerca da citação acima, afirmamos que o fato dessa ação ser 

fundamentada em documentos legais, afirmamos que isso lhe atribui a sua 

formalidade. Porém, por ser exercida a partir de um currículo flexibilizado, com 

atividade e conteúdos que serão trabalhadas de acordo com necessidade e 

disponibilidade de cada sujeito devido a sua condição de saúde. 

Gomes e Rubio (2012, p. 2) definem essa classe como uma área voltada 

para a busca de novos conhecimentos que objetiva proporcionar benefícios para 

crianças e adolescentes enfermos, gerando “[...] quebras de paradigmas e lutando por 

qualidade de vida”. É a partir desse espaço que o enfermo pode desenvolver 

atividades que o manterá vinculado ao mundo externo, pois elas possibilitarão o 

contato com aquilo que está fora do hospital. 

Para Ortiz e Freitas (2001, p. 70) a classe hospitalar é vista como uma 

modalidade de ensino formada por um espaço voltado para a aprendizagem no 

hospital, em que há uma ação educativa sendo exercida entorno do problema do 

paciente – aluno, fazendo com que ele não encontre nenhuma situação conflituosa 

durante e/ou após o seu tratamento médico.  

Tavares (2011) explica a diferença entre Pedagogia Hospitalar e Classe 

Hospitalar afirmando que 
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A denominação Classe Hospitalar aparece como acompanhamento didático 
ao ser hospitalizado, para que não ocorra uma defasagem no ensino regular 
do educando e consecutivamente um atraso cognitivo por conta de sua 
internação. Já a Pedagogia Hospitalar é o conjunto de ações pedagógicas 
que beneficiam o aprendizado da aluno/paciente, ou seja, uma modalidade 
está inserida na outra. (TAVARES, 2011, p. 14). 

 

Assim, podemos dizer que a Pedagogia Hospitalar é a ciência voltada para 

o estudo da Educação no ambiente do hospital. Já a Classe Hospitalar se refere ao 

local em que o processo de ensino e aprendizagem está sendo exercido. 

Dessa forma, concluímos que a Classe Hospitalar consegue englobar 

aquilo que se faz necessário para um ensino voltado para o desenvolvimento pleno 

do indivíduo, pois nela há um currículo flexível; o uso de metodologias de ensino; 

trocas de conhecimentos; materiais pedagógicos de qualidade; diálogo, dentre outros 

pontos. Por isso, no próximo item vamos conhecer como como surgiu as primeiras 

classes hospitalares pelo mundo. 

 

3.2 Surgimento da classe hospitalar no mundo e no Brasil 

 

Atualmente, a Classe Hospitalar ainda é um espaço pouco conhecido pela 

sociedade brasileira. Porém, o seu surgimento é algo antigo, tendo início nos países 

europeus, difundindo-se, posteriormente, nos países ocidentais.  

Segundo Sousa, Teles e Soares (2017), a primeira classe hospitalar surgiu 

em 1935 na França, inaugurada por Henri Sellier, com o intuito de oportunizar a 

continuidade dos estudos das crianças com tuberculose, sendo o seu exemplo 

seguindo por vários países europeus e pelo Estados Unidos. No entanto, as autoras 

ressaltam que a Segunda Guerra Mundial foi o fator marcante para o surgimento de 

classes hospitalares nos hospitais, pois haviam muitas crianças e adolescente 

mutilados, impossibilitados de irem à escola regular e de darem continuidade aos seus 

estudos.  

De acordo com Paula (2011 apud OLIVEIRA, 2013), em 1939 foi criado o 

Centro Nacional de Estudos e de Formação para a Infância Inadaptada (CNEFEI) na 

cidade periférica de Suresnes, Paris, objetivando a formação de professores voltados 

para o ensino em hospitais e em institutos especializados no tratamento de crianças 

e adolescentes com deficiência. O funcionamento desse Centro dura até os tempos 

atuais, apresentando outro espaço educacional, sem ser exclusivamente a escola, em 



 
 
 

26 
 

 

que há a promoção de estágios voltados para profissionais de diversas áreas como 

professores, diretores de instituições escolares, médicos e assistentes sociais.  

Consoante Gozáles (2007, p. 345) apud Oliveira (2013, p. 27687) a 

Espanha com a Lei nº 13/1982 de 07 de abril, fomentou quais seriam as bases para 

as classes hospitalares, declarando por meio do seu artigo 29 que os hospitais infantis 

púbicos e particulares e os de reabilitação deveriam dispor de atendimento 

pedagógico para os pacientes, prevenindo e evitando a marginalização do processo 

de escolarização dos alunos que estavam em idade escolar. Após essa lei, houve o 

Decreto nº 334/1985 do dia seis de março, o qual abordava como deveria ser a 

organização e o planejamento da Educação Especial. Posteriormente a esse decreto, 

Camuru e Goldani (2004 apud OLIVEIRA, 2013) citam a Declaração dos Direitos da 

Criança Hospitalizada de 1987, a qual também se preocupava com o processo de 

escolarização da criança hospitalizada e que enfatizava o direito dos enfermos de dar 

continuidade a sua vida normalmente, apesar da sua permanência no hospital, e de 

poder ter acesso aos conteúdos escolares e aos materiais didáticos.  

De acordo com Mota (2000, p. 60) apud Oliveira (2013, p. 27688), em 

Portugal foi criada a Carta da Criança Hospitalizada, a qual se inspirou nos princípios 

dispostos da Carta Europeia da Criança Hospitalizada, em que havia a preocupação 

com o bem-estar e com a educação das crianças hospitalizadas.  

Segundo Barros (2011, p. 20) apud Oliveira (2013, p. 27689) no Brasil, no 

século XX, as doenças como lepra, tuberculose e sífilis eram assemelhadas às 

doenças mentais, surgindo, assim, a internação dessas crianças nos manicômios. 

Oliveira (2013, p. 27689) explica que essa prática era comum naquela época: 

 

Em parte por razões de ordem econômica, dado que a internação livrava os 
pais da responsabilidade de cuidá-las ou por razões profiláticas da ordem da 
saúde pública no qual a deficiência mental e anormalidades assemelhadas, 
ou equivocadamente interpretadas, eram motivo para internação hospitalar. 
(OLIVEIRA, 2013, p. 27689). 

 

A autora também explica que o surgimento da classe hospitalar no Brasil 

pode ter vínculo com a origem da Educação Especial, sendo essa considerada uma 

modalidade de ensino que conforme Rogalski (2010) surgiu de várias lutas às pessoas 

com deficiência e 
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[…] tem sido considerada como educação de pessoas com deficiência, seja 
ela mental, auditiva, visual, motora, física múltipla ou decorrente de distúrbios 
evasivos do desenvolvimento, além das pessoas superdotadas que também 
têm integrado o alunado da educação especial. (ROGALSKI, 2010, p. 03). 
 

Porém, de acordo com Matos (2003 apud GOMES e RUBIO 2012), a classe 

hospitalar surgiu no Brasil por volta da década de 50 no Hospital Municipal Bom Jesus, 

Rio de Janeiro. A partir dos bons resultados dos trabalhados pedagógicos 

desenvolvidos nesse hospital, surgiu o Hospital Barata Ribeiro em 1960 em São 

Paulo, o qual recebia suporte financeiro das direções do hospital, sem ter nenhum 

vínculo estatal. 

Em referência a expansão da classe hospitalar no Brasil, Vendramin, 

Fernandes e Mattão (2016) explicam: 

 
O crescimento desta área aconteceu quando houve a compreensão de sua 
importância na vida de crianças e adolescentes hospitalizados, fato esse 
obtido a partir de vários estágios, pesquisas, projetos e estudos. Com o 
passar do tempo, o trabalho escolar em ambientes hospitalares apresentou 
resultados satisfatórios e essa modalidade de atendimento educacional se 
fortaleceu no foco da luta pelo direito à educação no atendimento hospitalar. 
(VENDRAMIN; FERNANDES; MATTÃO, 2016, p. 03). 

 

Gomes e Rubio (2012) explicam que o maior objetivo da classe hospitalar 

no Brasil é oferecer a processão do desenvolvimento e da aprendizagem da sua 

clientela, crianças e adolescentes hospitalizados, não descartando as suas emoções 

e seus sentimentos. Porém, salientam que esse campo educacional e de atuação do 

pedagogo é muito reduzido devido a sua baixa divulgação, causando 

desconhecimento das pessoas.  

A denominação “classe hospitalar” apareceu, pela primeira vez, na Política 

Nacional de Educação Especial (BRASIL, 1994), recebendo a seguinte definição: 

 

Ambiente hospitalar que possibilita o atendimento educacional de crianças e 
jovens internados que necessitam de educação especial e que estejam em 
tratamento hospitalar. (BRASIL, 1994, p. 20). 

 

Esse documento traz conceitos sobre a Educação Especial, tais como a 

sua definição, o seu alunado, a integração escolar, as suas modalidades de 

atendimento educacional, dentre outros. Também há nesse documento as condições 

da Educação Especial naquela época; os valores que precisam orientar o trabalho 
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com as pessoas portadoras1 de necessidades especiais; os objetivos que devem ser 

alcançados e as diretrizes norteadoras para a criação de políticas públicas para essa 

área educacional. 

Com isso, pode-se concluir que a classe hospitalar surgiu de uma 

necessidade, foi a solução encontrada pelas autoridades daquela época de modificar 

a realidade existente, tentando proporcionar para as crianças e adolescentes 

hospitalizados uma melhor recuperação e uma melhor qualidade de vida, 

possibilitando a continuidade dos seus estudos. Para que isso se efetive é preciso que 

o poder público regularmente essa ação, que é o direito a Educação, então no próximo 

item vamos conhecer a legislação que estabelece a efetivação desse direito. 

 

3.3 Legislação da Classe Hospitalar 

  

A Classe Hospitalar já é uma realidade em alguns países como França, 

Portugal e Espanha, pois essa ação foi regulamentada por esses países, tornando-se 

algo de extrema importância para o desenvolvimento e aprendizagem das crianças e 

dos adolescentes desses países.  

No Brasil, o primeiro documento legal voltado para a classe hospitalar foi o 

Decreto de Lei de nº 1.044 (BRASIL, 1969) em que ficou instituído quais seriam os 

alunos merecedores de tratamento excepcional e o direito ao exercício de atividades 

escolares em casa, havendo o acompanhamento da escola.  

A Constituição Brasileira (BRASIL, 1988) no seu Art. 205 assegura a 

Educação como um direito a todos. Posteriormente, a Lei nº 8.069 (BRASIL, 1990) 

conhecida como “Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)” em seu Art. 4º 

assegura o dever  

 

[…] da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público 
assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à 
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária. (BRASIL, 1990, p.1). 

 

Esse marco legal serviu como subsídios para a elaboração das leis para 

Classe Hospitalar. O primeiro marco legal foi o documento intitulado “Política Nacional 

                                                           

1 Nomenclatura utilizada na época. 
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de Educação Especial”, realizado pelo Ministério da Educação (MEC) por meio da 

Secretaria de Educação Especial (SEESP) em 1994, o qual cita do termo “classes 

hospitalares” como uma das áreas de atuação do professor voltado para a atuação na 

educação especial.  

Em seguida foi criada a Resolução nº 41 do Conselho Nacional dos Direitos 

da Criança e do Adolescente (CONANDA) de 1995, a qual revalida o texto disposto 

no Art. 3º da lei 8.242/ 91 da Sociedade Brasileira de Pediatria que dita os Direitos da 

Criança e do Adolescente hospitalizado e em seu item 9, assegura o direito das 

crianças e adolescentes hospitalizados de “desfrutar de alguma forma de recreação, 

programas de educação para a saúde e acompanhamento do currículo escolar 

durante sua permanência hospitalar”. Apesar da existência dessa lei, nem todas as 

pessoas da área da saúde e da educação a conhecem devido a sua pouca divulgação 

e isso faz com que as crianças e os adolescentes hospitalizados continuem não tendo 

o seu direito garantido. 

Outro documento voltado para a classe hospitalar é a Lei de Diretrizes e 

Base para a Educação Nacional (LDBEN) de nº 9.394 de 1996, em que estabelece o 

atendimento educacional nas escolas ou em serviços especializados quando as 

condições dos alunos não forem favoráveis à sua permanência na sala de aula 

comum. Essa lei insere a Classe Hospitalar como parte da Educação Especial, pois o 

seu público-alvo são crianças e adolescentes com maiores riscos de evasão, 

reprovação e defasagem escolar devido ao seu afastamento da sala de aula regular 

e a ausência do convívio social. No entanto, vale ressaltar que há nesse período os 

alunos da Educação Especial, de acordo com a Política Nacional de Educação 

Especial de 1994, eram aqueles que eram genericamente chamados de portadores 

de necessidades educativas especiais, classificados em “portadores de deficiência 

(mental, visual, auditiva, física, múltipla), portadores de condutas típicas (problemas 

de conduta) e portadores2 de altas habilidades (superdotados)” (BRASIL, 1994, p. 13). 

Contudo, foi somente em 2002 por meio do documento intitulado: “Classe 

Hospitalar e Atendimento Pedagógico Domiciliar: estratégias e orientações”, 

elaborado pelo Ministério da Educação (MEC), que foi debilitado o público da classe 

hospitalar, sendo esses alunos matriculados ou não nas escolas regulares, 

                                                           

2 Nomenclatura utilizada na época. 
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impossibilitados de frequentar a escola, seja por tempo determinado ou 

permanentemente (BRASIL, 2002).  

Apesar da Classe Hospitalar ser colocada como parte da Educação 

Especial, ressalta-se a necessidade do Ministério da Educação (MEC) redefinir essa 

ação, elaborando uma política que especifique de forma clara os objetivos e o público-

alvo tanto da classe hospitalar como do atendimento pedagógico domiciliar. 

Em 2008, a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da 

educação inclusiva, elaborada pela Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI), pertencente ao Ministério da 

Educação (MEC), alterou o público do Atendimento Educacional Especializado (AEE), 

englobando os alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação, não deixando explícita a situação educacional dos 

alunos que não fazem parte desse serviço e que estão hospitalizados.  

A Resolução nº 4 de 2009 instituiu as Diretrizes Operacionais para o 

Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, na modalidade 

Educação Especial. Em seu Art. 6º determina que a Educação Especial será ofertada 

para de modo complementar ou suplementar aos alunos que receberem Atendimento 

Educacional Especializado (AEE) no hospital ou em casa. No entanto, o AEE possui 

um grupo específico e nem todos os alunos hospitalizados fazem parte desse grupo. 

Ou seja, a nova PNEEPI/2008 não deixou claro como seria o serviço de classe 

hospitalar e atendimento domiciliar para crianças, jovens e adolescentes que não 

fazem parte do público do AEE. Fazendo com que as redes de ensino que oferecem 

esses serviços continuassem utilizando o Documento Orientador do MEC de 2002, o 

mesmo estabelece que: 

Cumpre às classes hospitalares e ao atendimento pedagógico domiciliar 
elaborar estratégias e orientações para possibilitar o acompanhamento 
pedagógico-educacional do processo de desenvolvimento e construção do 
conhecimento de crianças, jovens e adultos matriculados ou não nos 
sistemas de ensino regular, no âmbito da educação básica e que encontram-
se impossibilitados de frequentar escola, temporária ou permanentemente e, 
garantir a manutenção do vínculo com as escolas por meio de um currículo 
flexibilizado e/ou adaptado, favorecendo seu ingresso, retorno ou adequada 
integração ao seu grupo escolar correspondente, como parte do direito de 
atenção integral. (BRASIL, 2002, p.14).  

  

Assim, percebe-se a urgência na definição de orientações norteadoras que 

fundamentam esse serviço para a garantia do Direito a Educação para todos. Outro 

dado relevante é uma pesquisa realizada por Fonseca (2014), a mesma aponta que 
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há no Brasil cento e cinquenta e cinco hospitais em dezenove estados e no Distrito 

Federal que disponibilizam classes em suas instalações, sendo vinte e seis hospitais 

na Região Nordeste e apenas três no Ceará. Assim, pode ser percebida a carência 

referente a essa prestação de serviço, o qual é um direito da criança e do adolescente 

hospitalizado. Verifica-se também algumas questões que devem ser trabalhadas, tais 

como a falta de recursos para o trabalho do professor, a ineficiência da formação inicial 

desse professor para atuar nessa área, o desconhecimento dos familiares e dos 

graduandos em Pedagogia sobre esse espaço de sua atuação, a necessidade de um 

planejamento global para a sua implantação, dentre outras.  

Atualmente, há desde de 2013, um projeto de lei nº 0057 em tramitação na 

Câmara Municipal de Fortaleza – CE, que institui a criação de um Programa de 

Atendimento Pedagógico Hospitalar. Nesse documento há uma série de definições 

que explicam o que é o programa, quais os seus objetivos, o seu público-alvo, a 

justificativa para a sua criação, as atividades que deverão ser exercidas, bem como 

as modalidades de ensino que atuará: atendimento pedagógico domiciliar e a classe 

hospitalar. Porém, nesse documento, ainda falta como deverá ser a atuação do 

pedagogo nesses espaços não-escolares, bem como a sua formação, pontos 

relevantes para uma melhor compreensão do funcionamento da classe hospitalar.  

No Rio Grande do Norte, a lei de nº 10.320, de 05 de janeiro de 2018, a 

qual permite a criação do Programa de Atendimento Educacional Hospitalar e 

Domiciliar nas unidades da Rede Estadual de Saúde, com o objetivo de  

 

 Art 1º […] assegurar, em caráter complementar, o direito à educação de 
crianças e adolescentes matriculados na Rede Estadual de Ensino que 
estejam afastados das classes regulares em virtude de tratamento de saúde 
continuado. (BRASIL, 2018, p. 01). 

  

Essa lei estabelece alguns pontos importantes para a instalação de uma 

classe hospitalar, tais como o quadro de profissionais voltados para a atuação nessa 

classe; os seus objetivos fundamentais; as suas equivalências, como a caracterização 

da atuação do corpo docente, havendo a necessidade de registro dos procedimentos 

adotados, das avaliações, das frequências dos alunos e da colaboração direta com a 

equipe pedagógica da escola de origem do aluno hospitalizado; a designação de 

professores e especialistas em educação para atuar no programa, sendo todos os 

candidatos avaliados pela Secretaria de Educação Municipal e exigindo alguns 
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requisitos, como por exemplo a titulação mínima em licenciatura, presente no inciso II 

do seu Art 5º; o direito ao  adicional de insalubridade e ao uso de equipamentos de 

proteção aos profissionais que atuarão nessa área e o suporte dos hospitais estaduais 

de saúde às ações pedagógicas, lúdicas e escolarizastes desenvolvidas dentro dos 

seus estabelecimentos.  

Segundo Tavares (2011):  

 

As leis são uma forma de garantir direitos, e tratando-se de especificamente 
crianças e/ou adolescentes hospitalizados, o Poder Público dispõe através 
destas leis, garantias que beneficiam direta ou indiretamente o tratamento e 
o contexto integral dos pacientes. (TAVARES, 2011, p.17). 

 

Com isso, ressaltamos que o cumprimento das leis voltadas para o ensino no 

hospital irá ajudar no desenvolvimento das crianças e dos adolescentes internados, 

pois o direito a uma educação de qualidade será garantido. 

A educação para Souza et al (2009, p. 7037) é vista como o principal 

acesso ao conhecimento, à cultura e ao desenvolvimento do homem. Os autores 

também colocam a educação como instrumento que forma e transforma o indivíduo, 

“[...] tornando-o capaz de atuar no meio em que vive de forma inovadora e 

transformadora”. Os autores supracitados salientam a importância do sentido 

humanizador da educação hospitalar, o qual se refere à dignidade humana e ao 

respeito do direito do aluno hospitalizado ao acesso do conhecimento, colocando essa 

educação como meio em que: 

 

[…] o aluno poderá adquirir o conhecimento e, assim, ter acesso a um mundo 
de informações, sentindo-se como sujeito ativo da história humano política e 
social, interagindo a atuando cognitivamente como se estivesse freqüentando 
a sua escola de origem e percebendo-se integralmente como um ser humano, 
dotado de sentimentos e emoções, com o qual o seu professor se importa e 
se preocupa. (SOUZA et al., 2009, p. 7038).  

 

Sendo assim, as políticas públicas aparecem como instrumentos que 

devem garantir a dignidade humana e o acesso do indivíduo ao conhecimento. Apesar 

disso, percebemos ao longo da história da classe hospitalar no Brasil, que a legislação 

voltada para essa área ainda se encontra defasada, havendo poucos documentos 

legais que garantem o direito da educação das crianças e dos adolescentes 

hospitalizados e que permitam a instalação de classes hospitalares em hospitais 

voltados para o tratamento de saúde do seu público-alvo. 
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Conforme Issa, Oliveira e Fernandes (2015) a Classe Hospitalar é o 

elemento que surgiu para atender o direito à educação, se expressando como um 

direito a aprender, tendo acesso à escola de Educação Básica. As autoras também 

veem essa classe como meio de garantir o direito à educação, a fim de realizar a 

promoção da escolarização, oportunizando o desenvolvimento e contribuindo “para a 

reintegração da criança hospitalizada à sociedade e à escola, após a alta hospitalar.” 

(ISSA; OLIVEIRA; FERNANDES, 2015, p. 53). 

As dificuldades podem ser encontradas no cotidiano, apesar das leis, pois 

não há uma rigorosidade no intuito de saber se tais leis estão sendo executadas. No 

âmbito da classe hospitalar, muitas famílias que possuem seus (as) filhos (as) 

hospitalizados (as) e que estão com o seu processo de escolaridade defasado, não 

sabem da existência das leis que regem esse espaço não-escolar, aceitando e 

convivendo com o fato de que essas crianças e/ou adolescentes deverão passar 

longos períodos fora da escola, sem receber nenhum tipo de acompanhamento 

pedagógico que lhes são assegurados por lei, necessários para a continuidade dos 

seus estudos e para todo o seu desenvolvimento.  

Dessa forma, Souza et al. (2009) enfatizam que é preciso que as políticas 

públicas sejam feitas pensando na garantia do direito de todos, pois há em nossa 

sociedade muitas situações de exclusão, as quais podem ser vistas diariamente, 

sendo que a superação dessas situações pode ser extinta por meio de políticas 

eficientes. 

A educação hospitalar é colocada pelos autores supracitados como um 

exemplo que deve ser seguido pelos governantes, pois, somente dessa forma, a 

educação poderá contemplar a todos. Os autores colocam que esse serviço deve ser 

visto pelos hospitais públicos e privados e pela sociedade como um meio de 

humanização e socialização, porque quando a criança ou adolescente enfermo chegar 

ao hospital e ser atendido (a) por professores (as), sentirá o ambiente mais 

humanizado, pois a sua identidade escolar será preservada e isso dará a garantia de 

que do seu direito à educação, mesmo em um espaço hospitalar. 

A respeito disso, Fontes (2005, p. 123) salienta que há diversas interfaces 

no ofício do pedagogo hospitalar: política, pedagógica, psicológica, social e ideológica. 

Porém, a autora atribui mais relevância ao momento em que o pedagogo estar com o 

aluno e permite com que haja uma troca de conhecimentos, pois a experiência da 

hospitalização se torna menos traumática quando o aluno – paciente sente que não 
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está sozinho e que pode compartilhar com alguém, suas angústias, dores e medos. A 

escuta pedagógica para Fontes (2005, p. 123) é uma escuta pedagógica traz a “[…] 

construção do conhecimento sobre aquele espaço, aquela rotina, as informações 

médicas ou aquela doença […]”, e tudo isso acontece por meio do diálogo de forma 

lúdica e didática.  

Sendo assim, Tavares (2011, p. 16) ressalta que as leis devem procurar 

exercer um conjunto de ações que procurem se preocupar tanto com o tratamento do 

corpo doente quanto com a melhora do ser humano como todo, envolvendo o 

desenvolvimento do seu psíquico e das suas relações sociais.  

Apesar da existência das leis voltadas para a criação das classes 

hospitalares, vemos na prática um grande distanciamento do que realmente deveria 

ser feito. A Classe Hospitalar não busca interferir no tratamento médico do enfermo, 

mas, sim, garantir o seu direito a um desenvolvimento pleno. No próximo capítulo 

abordaremos a formação do pedagogo para a classe hospitalar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
4 FORMAÇÃO DO PEDAGOGO PARA A CLASSE HOSPITALAR 
 

No capítulo a seguir falaremos a respeito da formação do pedagogo voltada 

para a atuação em espaços não-escolares, definindo quais são esses espaços e como 

eles são caracterizados. 

Em seguida, no intuito de elucidar os conhecimentos em relação a classe 

hospitalar, nos restringiremos a falar sobre a formação e a atuação do professor nesse 

espaço educacional. Ao longo do texto, além de autores da área da educação, alguns 

documentos legais serão utilizados como fundamentação.  
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4.1 Formação inicial do pedagogo para atuar nos espaços não escolares 

 
As mudanças ocorridas nas últimas décadas em relação a educação, como 

o uso de diferentes metodologias de ensino e uma maior valorização profissional da 

figura do pedagogo nos espaços educacionais, proporcionaram uma transformação 

na formação dos professores, pois agora precisam atender as demandas de diferentes 

espaços educacionais – espaços escolares e não escolares que necessitam do 

trabalho pedagógico. 

 Ser professor nos tempos atuais requer muita dedicação, pois além da não 

valorização profissional, em que são envolvidas questões salariais, condições de 

trabalho e formação, há também a exigência da sociedade moderna de querer um 

professor cada vez mais preparado a lidar com diversos tipos de pessoas e a atuar 

em espaços diferentes.  

As universidades, principais espaços de formação de professores, são 

impulsionadas a formarem   

 

[…] um novo professor capaz de ajustar sua didática às realidades da 
sociedade, do conhecimento, do aluno, dos meios de comunicação a novo 
professor precisaria, no mínimo, de adquirir sólida cultura geral, capacidade 
de aprender a aprender, competência para saber agir na sala de aula, 
habilidades comunicativas, domínio da linguagem informacional e dos meios 
de informação, habilidade de articular as aulas com as mídias e multimídias. 
(LIBÂNEO, 1998, p. 12).  

  
De acordo com a citação percebe-se que esse profissional precisa adquirir 

vários conhecimentos, além dos conteúdos didáticos, ter a capacidade de ensinar e 

aprender com os alunos e utilizar uma linguagem acessível para os seus alunos, 

podendo dispor de recursos tecnológicos como suporte. Com isso, consideramos a 

formação inicial como principal momento em que o professor terá como adquirir e 

aprimorar tais conhecimentos e habilidades.   

Assim, consideramos uma formação “eficiente”, aquela que faz a 

interlocução entre teoria e prática e prepara o sujeito para o exercício da atividade 

docente. No entanto, Pimenta (2006) salienta que esse preparo   

 

[…] não se esgota nos cursos de formação, mas para o qual o curso pode ter 
uma contribuição específica enquanto conhecimento sistemático da realidade 
do ensino-aprendizagem na sociedade historicamente situada, enquanto 
possibilidade de antever a realidade que se quer (estabelecimento de 
finalidades, direção de sentido), enquanto identificação e criação das 
condições técnico – instrumentais propiciadoras da efetivação da realidade 
que se quer. Enfim, enquanto formação teórica (onde a unidade teoria e 
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prática é fundamental) para a práxis transformadora. (PIMENTA, 2006, p. 
105).   

  
Assim, concordantes com Pimenta (2006), consideramos que a formação 

inicial voltada para os cursos de formação de professores direciona-se exclusivamente 

para o preparo desse profissional, proporcionando-o elementos que permitem a sua a 

melhor compreensão em relação a realidade escolar, tornando-o mais apto a lidar em 

diversos espaços educacionais. 

Sabendo que o professor pode desenvolver o seu trabalho pedagógico em 

outros espaços, além da escola, como em empresas, ONGs, hospitais, sindicatos, 

dentre outros, pois a Pedagogia “[...] tem a prática educativa como objetivo de estudo 

e essa prática acontece em outros lugares, não somente na escola.” (NASCIMENTO 

et al., 2010, p. 62), ao longo da sua formação, ele deve conhecer e saber como pode 

atuar nesses espaços, ampliando suas opções de trabalho e procurando saber como 

utilizar os conhecimentos adquiridos ao longo de sua formação.    

De acordo com Libâneo (2001), existem três tipos de pedagogos:  

 

1) pedagogos lato sensu, já que todos os profissionais se ocupam de 
domínios e problemas da prática educativa em suas várias manifestações e 
modalidades, são, genuinamente, pedagogos. São incluídos, aqui, os 
professores de todos os níveis e modalidades de ensino; 2) pedagogos stricto 
sensu, como aqueles especialistas que, sempre com a contribuição das 
demais ciências da educação e sem restringir sua atividade profissional ao 
ensino, trabalham com atividades de pesquisa, documentação, formação 
profissional, educação especial, gestão de sistemas escolares e escolas, 
coordenação pedagógica, animação sociocultural, formação continuada em 
empresas, escolas e outras instituições; 3) pedagogos ocasionais, que 
dedicam parte de seu tempo em atividades conexas à assimilação e 
reconstrução de uma diversidade de saberes. (LIBÂNEO, 2001, p. 11).   

  
Devido a esses diferentes tipos de pedagogos e as diferentes funções 

exercidas por cada um deles, evidencia-se a necessidade de uma formação inicial que 

possibilite ao pedagogo a escolha da sua área de atuação, lhe auxiliando na 

compreensão de suas funções e no desenvolvimento das habilidades que deverá ter.   

A Resolução CNE/CP nº 1 de 15 de maio de 2006, que institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, no seu Art. 2º, 

estabelece que a formação inicial ofertada nos cursos de Pedagogia, deve preparar o 

pedagogo para a docência na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, bem como nos cursos de Ensino Médio, quando for modalidade Normal, 

em cursos de Educação Profissional, atuando na área de serviços e de apoio escolar 
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e em outras áreas que necessitem de um profissional com conhecimentos na área 

pedagógica (BRASIL, 2006).  

Em relação às atividades que podem ser desempenhadas pelo pedagogo, 

essa resolução nos incisos II e IV em seu Art. 4º, parágrafo único, ressalta:  

 

Art. 4º O curso de Licenciatura em Pedagogia destina-se à formação de 
professores para exercer funções de magistério na Educação Infantil e nos 
anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na 
modalidade Normal, de Educação Profissional na área de serviços e apoio 
escolar e em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos 
pedagógicos.  
Parágrafo único. As atividades docentes também compreendem participação 
na organização e gestão de sistemas e instituições de ensino, englobando:  
II – planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de 
projetos e experiências educativas não-escolares;   
IV – trabalhar em espaços escolares e não – escolares, na promoção da 
aprendizagem de sujeitos em diferentes fases do desenvolvimento humano, 
em diversos níveis e modalidades do processo educativo. (BRASIL, 2006, p 
02).  

  
  

Com isso, essa resolução salienta a ideia de que os cursos de graduação 

em Pedagogia devem oferecer uma formação ampla, a qual busque formar um 

pedagogo apto para exercer as diferentes funções que esse profissional pode 

desempenhar em um espaço seja ele escolar ou não – escolar.   

A Resolução nº 02, de 1º de julho de 2015, que define as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de 

licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda 

licenciatura) e para a formação continuada, em seu art. 13º, ressaltam: 

 

Art. 13. Os cursos de formação inicial de professores para a educação básica 

em nível superior, em cursos de licenciatura, organizados em áreas 

especializadas, por componente curricular ou por campo de conhecimento 

e/ou interdisciplinar, considerando-se a complexidade e 

multirreferencialidade dos estudos que os englobam, bem como a formação 

para o exercício integrado e indissociável da docência na educação básica, 

incluindo o ensino e a gestão educacional, e dos processos educativos 

escolares e não escolares, da produção e difusão do conhecimento científico, 

tecnológico e educacional, estruturam-se por meio da garantia de base 

comum nacional das orientações curriculares. (BRASIL, 2015, p.11). 

 Assim, concluímos que a formação inicial do pedagogo deve ser ampla e 

eficiente, ou seja, deve envolver os seus vários espaços de atuação e deve lhe 

proporcionar subsídios teóricos e práticos necessários para o exercício de sua prática 
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docente. Á vista disso, no próximo item vamos abordar sobre a formação do pedagogo 

para a classe hospitalar.    

  

4.2 Formação do professor no ambiente hospitalar 

 

Sabendo que a classe hospitalar é um espaço de atuação do pedagogo, o 

qual segundo o documento do Ministério da Educação (2002),  para atuar nesse 

espaço não escolar é necessário que o profissional tenha  uma “[...] formação 

pedagógica preferencialmente em Educação Especial ou em cursos de Pedagogia ou 

licenciaturas [...]” (BRASIL, 2002, p. 22), e um direito das crianças e adolescentes 

hospitalizados, se faz necessário oferecer ao pedagogo, uma formação que lhe 

prepare para o exercício da sua função pedagógica nesse espaço, pois esse 

profissional terá práticas pedagógicas diversificadas e postura docente diferente da 

que ele poderia ter em uma sala de aula comum. No entanto, Santos (2011) ressalta 

que uma   

 

[…] prescrição pura e simples de formação de professores por si só não 
garante que o preparo profissional se concretize requerendo ações mais 
efetivas de nossos gestores, recursos adequados e condições para que o 
docente se prepare, seja em curso de formação inicial ou continuada. 
(SANTOS, 2011, p. 67).  

  
Assim, consideramos a formação inicial como uma das dificuldades que 

devem ser solucionadas em relação a classe hospitalar, pois ela é essencial para a 

expansão e melhoria da prática pedagógica nesse espaço não – escolar. As Diretrizes 

Curriculares do Curso de Pedagogia (BRASIL, 2006) estabelecem que o curso deve 

oferecer conhecimentos teóricos e práticos e que para a formação do pedagogo deve 

ter como pontos centrais o além de possibilitar o reconhecimento da escola como 

espaço complexo, a pesquisa, a análise e a aplicação de resultados da área 

educacional e a participação do pedagogo em outros espaços educativos, como “[...] 

na gestão de processos educativos e na organização e funcionamento de sistemas e 

instituições de ensino [...]” (BRASIL, 2006, p. 2). 

Conforme Mazer e Tinós (2011), em 1996, a formação de professores para 

atuar na Educação Especial era mais voltada para aqueles que já haviam concluído a 

graduação, sendo que   
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[…] era possível encontrar o professor habilitado, que especializou-se após a 
graduação, e aquele professor que buscou o conhecimento a partir de sua 
prática pedagógica. Estes últimos poderiam ser considerados professores 
capacitados, que atuavam no ensino regular, que seriam responsáveis pela 
integração do aluno com necessidades especiais. Já o professor 
especializado seria aquele que prestaria um atendimento voltado à 
necessidade especial do aluno. (MAZER; TINÓS, 2011, p. 1819).  
  

Com isso, podemos observar que, na época, o professor que tinha 

interesse de atuar na área da Educação Especial, teria que se especializar ou tentar 

buscar sozinho conhecimentos dessa área, pois durante a sua graduação não havia 

a possibilidade de adquirir esses conhecimentos. 

As autoras citam Souza (2005) para explicar as diferentes habilitações que 

os professores poderiam escolher: “Administração Escolar” ou “Magistério nas séries 

iniciais” ou “Educação Especial”, ressaltando que o professor só poderia escolher uma 

habilitação, não tendo acesso aos conhecimentos das outras. A Resolução CNE/CP 

nº 1/2006, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Pedagogia 

(BRASIL, 2006) ajudou na extinção dessas habilitações, pois tornou a formação do 

pedagogo mais ampla, permitindo a sua atuação em outras áreas além da docência, 

como gestão e pesquisa (MAZER; TINÓS, 2011). No parágrafo único, inciso 13, do 

Art. 4º das Diretrizes Nacionais para o Curso de Pedagogia, em relação a atuação do 

pedagogo em outras áreas que necessitam de conhecimentos de teor pedagógico, 

apresenta-se que o pedagogo pode exercer uma participação na gestão das 

instituições por meio do planejamento, execução, acompanhamento e avaliação de 

projetos e programas de teor educacional, em ambientes escolares e não-escolares 

(BRASIL, 2006). Assim, sabendo que a classe hospitalar é considerada um espaço 

não-escolar (BRASIL, 2002), podemos afirmar que o pedagogo pode exercer sua 

prática pedagógica nesse espaço. 

O profissional voltado para atuar na classe hospitalar, de acordo com o 

documento do Ministério da Educação (BRASIL, 2002) 

 

[…] deverá ter a formação pedagógica preferencialmente em Educação 
Especial ou em cursos de Pedagogia ou licenciaturas, ter noções sobre as 
doenças e condições psicossociais vivenciadas pelos educandos e as 
características delas decorrentes, sejam do ponto de vista clínico, sejam do 
ponto de vista afetivo. (BRASIL, 2002, p. 22).  

  
Contudo, Mazer e Tinós (2011) citam a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, LDBEN 9394/96 (BRASIL, 1996) para explicar que, segundo o 

inciso III do artigo 59, as instituições que desenvolverem um trabalho na Educação 
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Especial deverão ter professores com especialização em nível médio ou superior para 

exercer o atendimento especializado, assim como professores da rede de ensino 

regular que consigam fazer a ligação desses alunos com as classes comuns. 

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva (BRASIL, 2008) explica como deve ser a formação do professor para atuar 

na Educação Especial, incluindo a Classe Hospitalar:  

 

Para atuar na educação especial, o professor deve ter como base da sua 
formação, inicial e continuada, conhecimentos gerais para o exercício da 
docência e conhecimentos específicos da área. Essa formação possibilita a 
sua atuação no atendimento educacional especializado, aprofunda o caráter 
interativo e interdisciplinar da atuação nas salas comuns do ensino regular, 
nas salas de recursos, nos centros de atendimento educacional 
especializado, nos núcleos de acessibilidade das instituições de educação 
superior, nas classes hospitalares e nos ambientes domiciliares, para a oferta 
dos serviços e recursos de educação especial. (BRASIL, 2008, p. 11).  

  
A formação deve oferecer condições para que o pedagogo possa ter uma 

prática docente mais eficiente, no sentindo de saber lidar com as especificidades das 

crianças enfermas e dos cuidados que devem ser levados em conta.   

Vale esclarecer que atualmente esse serviço da educação especial “classe 

hospitalar” vivencia uma luta para se firmar dentro dessa modalidade após a 

elaboração da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva/2008 

e da atualização da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN). Como 

podemos analisar abaixo, a Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva 

Inclusiva estabelece que: 

 

Na perspectiva da educação inclusiva, a educação especial passa a constituir 
a proposta pedagógica da escola, definindo como seu público-alvo os alunos 
com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação. Nestes casos e outros, que implicam em 
transtornos funcionais específicos, a educação especial atua de forma 
articulada com o ensino comum, orientando para o atendimento às 
necessidades educacionais especiais desses alunos. (BRASIL, 2008, p.15). 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996) coloca 

no Art. 58: 

 

Art. 58.  Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a 
modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular 
de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. (BRASIL, 1996). 
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Porém, nem todos os alunos que estão hospitalizados pertencem a esses 

grupos definidos na PNEEPI/2008 e na LDBEN, como já salientamos no capítulo 

acima. O único documento que deixa claro o público da classe hospitalar e o 

Documento Orientador “Classe Hospitalar e Atendimento Domiciliar: estratégias e 

orientações” de 2002.  

Analisando essas citações, surge a necessidade de elaborar uma Política 

da Classe hospitalar para que esse serviço possa regulamentar a sua ação e a 

formação do professor com atribuições bem definidas. Ou seja, é essencial uma 

formação pedagógica para atuar na classe hospitalar.  

No item seguinte falaremos sobre como o pedagogo hospitalar deve atuar 

no ambiente hospitalar, espaço educativo diferenciado e com especificidades.  

 

4.3 Atuação do professor no ambiente hospitalar 
 

A hospitalização de acordo com Souza (2011)  

  
[…] representa uma ameaça que atinge o ser humano de forma muito 
profunda e geralmente vem acompanhada pelo sentimento de medo e 
angústia, particularmente para crianças e jovens que percebem o hospital 
como ambiente de sofrimento e dor, o que pode ser reforçado pelos 
procedimentos invasivos a que quase sempre são submetidos durante o 
tratamento. […] (SOUZA, 2011, p. 253).   

  

Conforme a autora, o atendimento pedagógico hospitalar almeja oferecer 

para crianças e jovens hospitalizados, práticas que lhes auxiliem na sua 

aprendizagem e no seu desenvolvimento dentro do hospital e possibilitem abrandar a 

dor causada tanto pelos procedimentos médicos como pela carência afetiva da família 

e dos amigos e pelo rompimento da rotina de vida. (SOUZA, 2011).  

Devido a isso, é necessário que haja um profissional capacitado para 

executar as atividades pedagógicas que garantem a continuidade do processo de 

aprendizagem dos pacientes, bem como auxiliar na melhor adaptação ao ambiente 

hospitalar, fazendo com que o seu direito à educação seja respeitado.  

Para desenvolver o seu trabalho com eficiência, ajudando a melhor 

adaptação dos pacientes ao ambiente hospitalar, o pedagogo deve atuar com os 

outros profissionais do hospital, como médicos, enfermeiras, psicólogas, assistentes 

sociais, entre outros, pois    

 



 
 
 

42 
 

 

[…] a atuação do pedagogo hospitalar com os demais profissionais do 
hospital deve ser um trabalho em conjunto, discutindo as melhores propostas 
para a efetivação das atividades que serão realizadas com o aluno-paciente, 
estando cientes da importância de sua educação e, além disso, procurando 
motivá-lo, de modo que se sinta seguro e com disposição para prosseguir o 
tratamento e ao mesmo tempo estudar. (SOUSA; TELES; SOARES, 2017, p. 
244).  

 
O professor da classe hospitalar será responsável por:  

 
[…] oportunizar à criança situações e espaços diversificados, orientados para 
promover aprendizagens significativas que contribuam para garantir a 
continuidade do seu processo de desenvolvimento e aprendizagem e ao 
mesmo tempo possam criar formas de lidar com o tempo e as situações de 
forma mais prazerosa, ou menos sofredora. (SOUZA, 2011, p. 261).   

  
Assim, pode-se perceber por meio das citações acima que para atuar na 

classe hospitalar, o pedagogo precisa adquirir conhecimentos e habilidades diversas, 

pois o trabalho desempenhado dentro da área hospitalar terá que ser diferente do que 

desempenhado na sala de aula, devido as suas especificidades. 

Consoante o Documento do Ministério da Educação, “Classe hospitalar e 

atendimento pedagógico domiciliar: estratégias e orientações” (BRASIL, 2002), o 

professor atuante na classe hospitalar ou no atendimento pedagógico domiciliar  

  
[…] deverá estar capacitado para trabalhar com a diversidade humana e 
diferentes vivências culturais, identificando as necessidades educacionais 
especiais dos educandos impedidos de freqüentar a escola, definindo e 
implantando estratégias de flexibilização e adaptação curriculares. Deverá, 
ainda, propor os procedimentos didático-pedagógicos e as práticas 
alternativas necessárias ao processo ensino-aprendizagem dos alunos, bem 
como ter disponibilidade para o trabalho em equipe e o assessoramento às 
escolas quanto à inclusão dos educandos que estiverem afastados do 
sistema educacional, seja no seu retorno, seja para o seu ingresso. (BRASIL, 
2002, p. 22).  

 

Apesar da importância da figura do pedagogo no ambiente hospitalar, 

algumas dificuldades podem ser encontradas por esse profissional, fazendo com que 

seus atendimentos sejam realizados de formas distintas, como explicam Sousa, Teles 

e Soares (2017):  

  
Evidentemente, ao desempenhar sua prática nos hospitais, o pedagogo 
encontrará algumas dificuldades advindas dos pacientes, como, por exemplo, 
dificuldade de locomoção, imobilização parcial ou total, indisposição da 
criança por conta da doença e, algumas vezes, a imposição de horários para 
a administração dos medicamentos. Por conta disso, os atendimentos podem 
ser realizados de duas maneiras. A primeira forma é na brinquedoteca, onde 
as crianças terão momentos de socialização com as demais, ou a segunda 
maneira, que é no próprio leito, pois quando a criança está impossibilitada de 
se locomover o pedagogo vai até o seu encontro para a realização das 
atividades. (SOUSA; TELES; SOARES, 2017, p. 248).   
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Assim, percebemos que apesar de ser capacitado a lidar com diversos tipos 

de pessoas e diversos tipos de situações, o pedagogo na classe hospitalar, pode 

encontrar novos desafios, os quais podem impedi-lo de exercer sua prática com 

eficiência. 

Ainda de acordo com Schilke e Arosa (2011), fatores que influenciam na 

prática pedagógica desenvolvida no hospital, tais como a doença do enfermo, a 

rotatividade dos pacientes, as diversas faixas etárias, os tempos e espaços de 

aprendizagem dos alunos e os espaços do hospital.   

No entanto, tais desafios devem ser superados pelo professor, pois o 

ambiente hospitalar deve ser acolhedor, com estímulos visuais e com brinquedos 

e jogos (SOUSA; TELES; SOARES, 2017) fazendo com que o aluno se sinta bem, 

apto para aprender e queira frequentar esse espaço sempre que necessário.  

A prática do pedagogo hospitalar deverá contar com atividades que 

envolvam o lúdico e tenham caráter recreativo, como a contação de histórias, as 

brincadeiras, os jogos, a dramatização, os desenhos e as pinturas, pois tais práticas, 

vistas como estratégias da Pedagogia Hospitalar, servirão na adaptação, na 

motivação e na recuperação do paciente, além de ajudá-lo na ocupação do seu 

tempo. (WOLF, 2007).  

Assim, surge a brinquedoteca, espaço caracterizado por Gomes e Rubio 

(2012) como relevante na classe hospitalar, pois possibilita a brincadeira, e  

 

[…] brincar é muito importante para a criança. É por meio desta ação que ela 
usufrui de plenas oportunidades que lhe possibilita desenvolver novas 
competências e aprender sobre o mundo, sobre as pessoas, e sobre si 
mesma. A brinquedoteca socializa o brinquedo, resgata brincadeiras 
tradicionais e é o espaço onde está assegurado à criança o direito de brincar. 
Também com atividades de recreação que oferecem a oportunidade da 
criança brincar, não se limita somente ao contato ou interação com o objeto 
brinquedo, fundamental é constituir a possibilidade de uma atividade que 
pode ser realizada em um espaço interno ou externo. (GOMES; RUBIO, 
2012, p. 4-5). 

 

Apesar de ser considerada um espaço importante para o exercício de uma 

ação pedagógica de qualidade, somente a existência desse espaço e a presença de 

materiais pedagógicos, como brinquedos, livros e jogos, não são suficientes para 

garantir a aprendizagem dos alunos hospitalizados e a eficiência da ação docente, 

pois é necessário que o pedagogo tenha os conhecimentos necessários para o uso 
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desse espaço e desses materiais de forma que realmente auxiliem no 

desenvolvimento dos seus alunos. 

Sendo assim, Vendramin, Fernandes e Mattão (2016), explicam que 

 

É necessário que o pedagogo tenha conhecimentos patológicos sobre os 
limites clínicos do paciente-aluno e tenha atenção para a condição atual em 
que encontra a fim de que seja estabelecido um ensino de acordo com as 
possibilidades de cada um. Faz-se necessário ainda que o pedagogo esteja 
preparado para trabalhar com a diversidade humana, incluindo as diferentes 
culturas e experiências culturais, além de ter domínio de conhecimentos das 
diferentes turmas de educação básica ou ação para buscar conhecimentos 
que os pacientes-alunos necessitam e exercer a função de mediador de 
conhecimentos e de relações interpessoais. (VENDRAMIN; FERNANDES; 
MATTÃO, 2016, p. 5). 

 

Diante do que foi exposto, ressalta-se a necessidade de haver uma 

formação que possibilite ao pedagogo o acesso a todos esses conhecimentos, para 

que não encontre dificuldades durante a sua prática no hospital.  

Explanando brevemente a prática do pedagogo no hospital, Matos e 

Mugiatti (2014) explicam que os processos de escolaridade no ambiente hospitalar 

podem ser realizados de duas formas: pela Hospitalização Escolarizada e pela classe 

hospitalar. A primeira ocorre no leito devido ao respeito pela condição de saúde e de 

escolaridade do indivíduo. Também há o trabalho conjunto com o serviço de 

assistência social do hospital, a elaboração de uma proposta pedagógica específica 

para cada aluno – paciente e o contato com a escola de origem, a fim de desenvolver 

um trabalho pedagógico semelhante à da escola. Já a classe hospitalar busca atender 

os mesmos cuidados da Hospitalização Escolarizada, o que causa diferença entre 

ambas é a forma de atendimento, sendo o da classe hospitalar em uma classe ou sala 

de aula dentro do hospital, atendendo vários alunos com diferentes tipos de 

escolaridade. (MATTOS, MUGIATTI, 2014). 

Com isso, no próximo tópico falaremos a respeito da formação inicial do 

pedagogo no curso de Pedagogia da Universidade Federal do Ceará (UFC), 

explicando quais ações que a Universidade promove para aperfeiçoar a formação 

oferecida aos seus discentes. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
  

Os assuntos discutidos nesse capítulo são referentes aos resultados da 

pesquisa no tocante a formação inicial promovida pelo curso de Pedagogia da UFC 

para atuação em espaços não-escolares, incluindo a classe hospitalar.  

Nesse capítulo, apresentamos as disciplinas do curso voltadas para a ação 

pedagógica nos espaços não-escolares. Também abordamos sobre as atividades 

extracurriculares do curso direcionadas à classe hospitalar, apresentando seus 

objetivos, suas cargas horárias, números de participantes e os benefícios que 

trouxeram para a formação dos discentes participantes.  

As entrevistas com nove discentes e com uma docente foram realizadas a 

fim de ter uma melhor compreensão da realidade. Por meio das respostas obtidas foi 
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possível fazer uma interlocução entre a realidade do curso e as Diretrizes Curriculares 

para o curso de Pedagogia, o Projeto Político Pedagógico (PPP) do curso. 

 

5.1 Curso de Pedagogia da FACED/UFC: Como acontece a formação inicial para 
atuar nos espaços não-escolares? 
  

A Faculdade de Educação (FACED) da Universidade Federal do Ceará 

(UFC) oferta o curso de Pedagogia Licenciatura Plena nos períodos diurno e noturno, 

os quais possuem o mesmo currículo. 

O currículo vigente no curso é referente ao semestre 2014.1 e é estruturado 

por oito semestres, compostos por disciplinas obrigatórias, como por exemplo, 

Psicologia da Criança e do Adolescente, Filosofia da Educação, Educação Infantil, 

Propostas Pedagógicas e Práticas de Educação Infantil e Letramento e Alfabetização, 

e por disciplinas optativas, exemplificando, Educação Inclusiva, Psicopedagogia, 

Autobiografia, Pedagogia Organizacional, Fundamentos da Gestão Educacional, 

Fundamentos teóricos e práticas pedagógicas de língua portuguesa no ciclo de 

alfabetização, dentre outras. 

Ao longo do curso, o discente cursará tanto disciplinas obrigatórias e 

estágios supervisionados voltados para o ensino nas duas etapas da Educação 

Básica: a Educação Infantil e os Anos Iniciais do Ensino Fundamental, correspondente 

do 1º ao 5º ano. Na primeira etapa, as disciplinas obrigatórias são as de Educação 

Infantil e de Propostas Pedagógicas e Práticas de Educação Infantil e a atividade 

complementar de caráter obrigatório é o Estágio na Educação Infantil. Já na segunda, 

as disciplinas mais direcionadas são os ensinos, correspondentes ao ensino das 

disciplinas de Matemática, Ciências, Língua Portuguesa e História e Geografia, tendo 

como atividade complementar obrigatória o Estágio no Ensino Fundamental nos Anos 

Inicias do Ensino Fundamental. 

Sabendo que o curso de Pedagogia – Licenciatura deve ser destinado à 

formação de professores para o ensino na Educação Infantil, nos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental, nos cursos voltados para o Ensino Médio, quando a modalidade 

for Normal, nos cursos profissionalizantes e nas áreas de serviço e apoio escolar, bem 

como em outros espaços que necessitam de conhecimentos pedagógicos para o seu 

funcionamento (BRASIL, 2006), ao analisarmos o currículo do referido curso, em 

relação a gestão escolar, não encontramos o que propõe as Diretrizes Curriculares 
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Nacionais para o curso de Pedagogia (BRASIL, 2006), em que nos seus incisos I e II 

do Art. 8º estabelecem: 

 

Art. 8º Nos termos do projeto pedagógico da instituição, a integralização de 
estudos será efetivada por meio de: 
I – disciplinas, seminários e atividades de natureza predominantemente 
teórica que farão a introdução e o aprofundamento de estudos, entre outros, 
sobre teorias educacionais, situando processos de aprender e ensinar 
historicamente e em diferentes realidades socioculturais e institucionais que 
proporcionem fundamentos para a prática pedagógica, a orientação e apoio 
a estudantes, gestão e avaliação de projetos educacionais, de instituições e 
de políticas públicas de Educação;  
II – práticas de docência e gestão educacional que ensejem aos licenciandos 
a observação e acompanhamento, a participação no planejamento, na 
execução e na avaliação de aprendizagens, do ensino ou de projetos 
pedagógicos, tanto em escolas como em outros ambientes educativos; 
(BRASIL, 2006, p. 5).  

 

Com isso, encontramos na integralização curricular do curso apenas uma 

disciplina obrigatória, Organização em espaços educativos não-escolares, e três 

disciplinas optativas, Pedagogia Organizacional, Estágio em organização e gestão 

educacional e Fundamentos da Gestão Educacional, as quais são necessárias para a 

formação dos discentes, mas não são suficientes.  

No entanto, em relação ao ensino para atuar na classe hospitalar, em que 

o pedagogo poderá exercer as funções de professor coordenador ou professor da 

classe hospitalar (BRASIL, 2002), há apenas uma disciplina voltada diretamente para 

isso, a de Pedagogia Hospitalar, a qual havia sido ofertada em 2010 e 2011, e após a 

ausência de professor não foi mais ofertada, voltando a ser oferecida no período 

2017.2. Entretanto, espera-se que a disciplina consiga criar condições favoráveis para 

que o discente conheça e aprenda saber como deve ser exercida a docência no 

ambiente hospitalar, levando em conta a saúde do aluno, seus interesses e suas 

condições físicas e psicológicas. 

Nesse contexto, salientamos que o ensino da Pedagogia Hospitalar para 

os discentes deve ser proporcionado, pois como declara as Diretrizes Curriculares 

para o curso de Graduação em Pedagogia, licenciatura (BRASIL, 2006), o pedagogo 

deve exercer atividades docentes que englobem, dentre outros aspectos, a 

elaboração e propagação de conhecimentos científicos tecnológicos tanto em 

espaços escolares quanto em não-escolares. 

Dentre os objetivos do curso que aparecem no Projeto Político Pedagógico 

(PPP), há o de formar pedagogos  
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[…] para o exercício das funções de magistério na Educação Infantil e nos 
anos iniciais do Ensino Fundamental e para a gestão de processos escolares 
e não escolares, tendo como eixos centrais a docência, pesquisa e extensão. 
(FORTALEZA, 2014, p.17).  

 

Percebe-se que o pedagogo terá uma formação ampla que envolverá os 

espaços não escolares. Essa formação oportunizará aos discentes conhecimentos 

teóricos e práticos. Conhecimentos teóricos por meio do contato com obras e 

pesquisas de teóricos e pesquisadores voltados para o estudo desses espaços, e 

conhecimentos práticos através de visitas às instituições não-escolares que 

necessitam de trabalho pedagógico. Ressaltamos que todos esses conhecimentos 

servirão para ajudar os discentes a terem uma melhor compreensão de como deve 

ser a atuação do pedagogo nesses espaços. 

Na parte destinada a competências e habilidades a serem desenvolvidas, 

há entre elas a de  

Trabalhar, em espaços escolares e não-escolares, na promoção da 
aprendizagem de sujeitos em diferentes fases do desenvolvimento humano, 
em diversos níveis e modalidades do processo educativo. (FORTALEZA, 
2014, p. 20). 
 

À vista disso, concordante com Sales (2013), consideramos o espaço não-

escolar como um espaço não formal, o qual é composto por uma prática que é 

organizada e sistemática e que não faz parte do sistema formal de educação.  

A educação informal desenvolvida nesses espaços é contínua e voltada 

para atender as necessidades e interesses de determinado grupo de pessoas nela 

inserido, respeitando suas especificidades e diferenças (SALES, 2013). Com isso, o 

pedagogo surge como o profissional, que a partir da sua prática pedagógica, pode 

contribuir no atendimento das necessidades e interesses do grupo inserido nesse tipo 

de educação. Contudo, para que esse profissional execute um trabalho eficiente, é 

necessário que tenha habilidades e competências favoráveis para tal ação, as quais, 

algumas são definidas pelos inciso I, IV, V, VII, IX, X, XI, XII, XV e XVI do Art. 5º das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia (BRASIL, 2006): 

 

Art. 5º O egresso do curso de Pedagogia deverá estar apto a: 
I – atuar com ética e compromisso com vistas à construção de uma sociedade 
justa, equânime, igualitária; 
IV – trabalhar, em espaços escolares e não-escolares, na promoção da 
aprendizagem de sujeitos em diferentes fases do desenvolvimento humano, 
em diversos níveis e modalidades do processo educativo; 
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V – reconhecer e respeitar as manifestações e necessidades físicas, 
cognitivas, emocionais, afetivas dos educandos nas suas relações individuais 
e coletivas; 
VII – relacionar as linguagens dos meios de comunicação à educação, nos 
processos didático-pedagógicos, demonstrando domínio das tecnologias de 
informação e comunicação adequadas ao desenvolvimento de 
aprendizagens significativas; 
IX – identificar problemas socioculturais e educacionais com postura 
investigativa, integrativa e propositiva em face de realidades complexas, com 
vistas a contribuir para superação de exclusões sociais, étnico-raciais, 
econômicas, culturais, religiosas, políticas e outras; 
X – demonstrar consciência da diversidade, respeitando as diferenças de 
natureza ambiental-ecológica, étnico-racial, de gêneros, faixas geracionais, 
classes sociais, religiões, necessidades especiais, escolhas sexuais, entre 
outras; 
XI – desenvolver trabalho em equipe, estabelecendo diálogo entre a área 
educacional e as demais áreas do conhecimento; 
XII – participar da gestão das instituições contribuindo para elaboração, 
implementação, coordenação, acompanhamento e avaliação do projeto 
pedagógico; 
XV – utilizar, com propriedade, instrumentos próprios para construção de 
conhecimentos pedagógicos e científicos; 
XVI – estudar, aplicar criticamente as diretrizes curriculares e outras 
determinações legais que lhe caiba implantar, executar, avaliar e encaminhar 
o resultado de sua avaliação às instâncias competentes. (BRASIL, 2006, p. 
2-3).  

 

Contudo, considerando a relevância dessas habilidades na formação inicial 

do pedagogo, foram realizadas entrevistas com algumas discentes do curso de 

Pedagogia da UFC, a fim de compreendermos como essa formação acontece na 

prática. O nosso objetivo com essa proposta foi de entender qual a visão das discentes 

em relação a formação oferecida pelo curso na perspectiva da atuação do pedagogo 

no ambiente hospitalar.  

Ao perguntamos a respeito da atuação do pedagogo em diversos espaços 

educacionais, obtivemos as seguintes respostas: 

 

Entrevistada A respondeu: “Eu sei que tem algumas empresas que 
contratam pedagogos. Eu sei disso por conta do meu pai que já me informou 
sobre isso. Mas eu não sei especificamente o que eles fazem lá. Então, a 
maior parte que eu conheço é a atuação na escola, seja como professor, 
coordenador e todos os outros ramos que tem dentro da escola.” 
 
Entrevistada C declarou: “[...] Eu conheço a que é na escola, que é o que o 
nosso curso mais prepara, vamos dizer. [...]”. 
 
Entrevistada D afirmou: “Eu conheço só a sala de aula e também o hospital, 
brevemente [...]” 
 
Entrevistada H declarou: “Bom. Eu sei que o pedagogo pode atuar na área 
empresarial, além da escola mesmo. [...]”. 
 

Diante dessas falas, nota-se uma maior ênfase do curso na atuação da sala 
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de aula e na gestão da escola, sendo os espaços educacionais não-escolares, pouco 

divulgados, causando dúvidas em relação de como acontece a atuação do pedagogo 

nesses espaços. 

Dentre as áreas de atuação do pedagogo expostas no PPP, e explanadas 

nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia (BRASIL, 2006), 

destaca-se a área de gestão de sistema educacional (espaço escolar e não-escolar), 

em que são englobados: “[...] a produção e a difusão do conhecimento científico e 

tecnológico em contextos escolar e não escolar” (FORTALEZA, 2014, p. 23). Segundo 

Sales (2013) a gestão educacional situa-se no nível mais extenso da Educação, no 

qual podem ser encontrados “[...] órgãos superiores dos sistemas de ensino e as 

políticas públicas destinadas aos mesmos” (SALES, 2013, p. 18). 

Sabendo que a introdução da Pedagogia no espaço hospitalar “[...] não 

pode ser dissociada de um projeto pedagógico adequado” (MATOS; MUGIATTI, 2014, 

p.83) e que é necessário ter uma boa formação para produzir e difundir conhecimento 

científico e tecnológico, principalmente na atuação nos espaços não-escolares, mais 

especificamente, na classe hospitalar; ao analisar as ementas das disciplinas 

“Organização e gestão de espaços educativos não-escolares” e “Estágio Organização 

e gestão educacional” constatamos que a Pedagogia Hospitalar não aparece, de 

forma explicita, em nenhuma das ementas, havendo apenas conceitos sobre como 

deve ser a atuação do pedagogo nos espaços não escolares e sobre aspectos que 

envolvem esses espaços, como a cultura, as relações interpessoais e de poder.  Nas 

partes destinadas às bibliografias básicas e complementares, também verificamos a 

ausência de alguma bibliografia que fosse destinada à Pedagogia Hospitalar, sendo 

focadas apenas a Pedagogia Empresarial e a gestão em ONGs e em escolas. Assim, 

afirmamos que o curso por meio dessas disciplinas não oferece o suporte teórico e 

prático necessário para a atuação do pedagogo na classe hospitalar. 

Quando perguntado às discentes do curso: “Ao longo da sua formação, 

quais disciplinas você considera que podem contribuir para a adaptação do pedagogo 

na classe hospitalar?”; das nove discentes, duas responderam que nenhuma 

disciplina do curso lhes poderia ajudar em uma futura atuação na classe hospitalar. 

Uma discente respondeu que todas as disciplinas e as outras seis discentes 

pontuaram algumas, sendo as mais citadas: Educação Inclusiva, Psicopedagogia, 

Educação Especial, Organização e gestão de espaços educativos não-escolares e 

Pedagogia Hospitalar. 
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Ressaltamos que duas discentes citaram a disciplina “Pedagogia 

Hospitalar” como uma das disciplinas do curso que poderia oferecer suporte teórico e 

prático para a formação do pedagogo no hospital, no entanto elucidamos o fato de 

que elas não haviam cursado a disciplina, mas sabiam da sua existência e 

consequentemente da sua importância na formação do pedagogo para atuar nas 

classes hospitalares.  

No próximo tópico, por meio da apresentação do curso de extensão voltado 

para a prática pedagógica no hospital e da disciplina de Pedagogia Hospitalar, 

apresentaremos como ocorre a formação do pedagogo para atuar na classe hospitalar 

no curso de Pedagogia da UFC, utilizando as respostas das discentes e da docente 

entrevistada como meios de fazermos um recorte da realidade. 

 

5.2 Conhecendo as atividades curriculares e extracurriculares para atuar na 

Classe Hospitalar no curso de Pedagogia da FACED/UFC 

 

O PPP do curso de Pedagogia está sendo modificado desde 2007, no 

entanto, a maior mudança foi no período de 2017.1, no intuito de trazer melhorias na 

formação inicial do pedagogo, as quais visam uma maior aliança entre teoria e prática 

e um maior atendimento às demandas das Diretrizes Curriculares do Curso de 

Pedagogia (BRASIL, 2006) e da sociedade atual. 

De acordo com os funcionários do Departamento de Fundamentos da 

Educação da FACED/UFC, os estudos destinados à Pedagogia Hospitalar no curso 

de Pedagogia da UFC começaram a surgir no ano de 1999 com a disciplina 

denominada “Educação em saúde: a subjetividade e identidade do sujeito no processo 

educativo”. Após alguns semestres, a disciplina recebeu uma nova nomenclatura, 

sendo intitulada como “Pedagogia Hospitalar”. Com a saída da docente responsável 

por ministrá-la, a disciplina acabou tendo outra docente, a qual lecionou-a durante dois 

semestres. Quando a docente saiu da Universidade, a disciplina passou por um 

grande espaço de tempo sem ser ofertada, porém continuou presente no antigo PPP 

do curso. 

Durante muito tempo, desde a oferta da última disciplina, a Pedagogia 

Hospitalar continuou sendo uma área da Pedagogia pouco discutida dentro do curso, 

fazendo com que poucos discentes tivessem algum conhecimento e contato com esse 

campo de atuação do pedagogo.  
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Então, em 2016 surgiu o primeiro curso de extensão: “Atendimento 

hospitalar: aspectos teóricos e ações didáticas na classe hospitalar”, com 40 horas de 

conteúdos teóricos e 14 horas práticas em um hospital infantil. O número de 

participantes previsto foi de 30, sendo que houve 22 participantes concluintes. O curso 

ocorreu semanalmente em uma sala de aula da FACED. 

Os objetivos iniciais do curso foram o de fazer a análise de discussões 

sobre o Atendimento Educacional Especializado (AEE) no ambiente hospitalar, refletir 

sobre as práticas pedagógicas no hospital, conhecer como deve ser a formação de 

professores para atuar nessa área e entender as políticas públicas voltadas para área 

educacional e refletir sobre a importância dessas políticas na efetivação do direito das 

crianças e adolescentes hospitalizados.  

Esse curso ofereceu aos discentes aprofundamentos teóricos e práticas de 

observação sobre o atendimento hospitalar e domiciliar e possibilitou o surgimento de 

discussões e reflexões acerca do AEE na classe hospitalar e no atendimento 

educacional domiciliar. No entanto, enfatizamos que as observações relativas ao 

atendimento domiciliar não foram possíveis devido à ausência desse tipo de 

atendimento no hospital que serviu como espaço de aprendizagem prática para os 

participantes do curso. 

Já em 2017 aconteceu o segundo curso de extensão, denominado: 

“Atendimento hospitalar: Aspectos teóricos e ações didáticas para formação de 

professores na classe hospitalar”. Teve seu início em 05 de maio de 2017 e finalizou 

em 15 de dezembro de 2017, com carga horária total de 64 horas, distribuídas em 40 

horas teóricas e 14 horas práticas. Esse curso teve como metas a participação de 6 

cursistas, a realização de estudos dos artigos científicos voltados para a classe 

hospitalar, a análise dos documentos legais destinados para a área, a promoção de 

discussões e reflexões sobre a temática e a produção de resumos para os Encontros 

Universitários 2017, evento promovido pela UFC. 

Assim como no primeiro curso, as atividades planejadas do segundo, as 

quais consistiam em análise e discussão dos artigos, dos documentos e das práticas 

dos discentes no hospital, ocorreram em encontros semanais em uma das salas de 

aula da FACED.  

A sua fundamentação embasou-se nos eixos de Ensino, Pesquisa e 

Extensão, os quais são os eixos indissociáveis para a formação acadêmica dos 

discentes. Assim, todas as ações realizadas foram baseadas nesses eixos, com a 
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função de promover a ampliação dos conhecimentos dos acadêmicos e ajudar no 

desenvolvimento das competências necessárias para a sua atuação na classe 

hospitalar.  

Dessa forma, perguntamos para as discentes, as quais já haviam 

participado de um dos cursos de extensão promovidos, quais foram as contribuições 

desse curso para a formação delas. Diante disso, todas as todas as respostas foram 

positivas, elucidando algumas:  

 

Resposta da Entrevistada C: “Ah pra mim foi maravilhoso! Eu participei de 
dois cursos que teve e, assim, eu fiquei um pouco inibida, mas a partir do 
segundo, eu já me senti mais segura, já tinha material, já sabia como deveria 
ser todos os procedimentos lá dentro do hospital. Então, eu já me senti mais 
segura para atuar com as crianças lá dentro. [...] Aprendi muito, tanto com a 
teoria que a professora deu em sala de aula, como na prática com as crianças 
[...].”. 
 
Resposta da Entrevistada D: “Ah, foram muitas! Foi uma experiência muito 
rica, apesar de breve, mas foi uma experiência, assim, muito importante para 
a minha formação. Eu conheci uma nova área. Uma área que eu sempre tive 
na minha cabeça que eu gostaria de atuar, e que eu tinha ficado muito triste, 
porque eu vi que fazia tempo que a disciplina não era ofertada, mas quando 
eu fiz o curso, eu vi que é uma área que dar para ser investida, dar para ser 
trabalhada.[...]”.  
 
Resposta da Entrevistada F: “[...] Pra mim contribuiu pra minha prática, 
ainda mais que eu não tenho experiência com nada, e pra parte de planejar 
uma aula, porque a gente sempre preenche depois de um atendimento [...] 
uma ficha com o que a gente fez, com a avaliação. Então, tudo isso me 
ajudou. Do lado humano, a gente fica mais sensibilizada, a gente pensa mais 
no outro. [...]”. 
 
Resposta da Entrevistada G: “Foi ótimo. [...] Esse curso abriu a questão do 
pedagogo. Tipo, eu não sabia que existia a Pedagogia Hospitalar. Então, me 
fez ter um olhar mais atento da carreira docente. [...]”. 

 

Pelo o que foi exposto, podemos afirmar que os objetivos do curso de fazer 

com que o discente conhecesse o ambiente hospitalar e soubesse como exercer sua 

prática nele foram cumpridos, pois pelas respostas das discentes, o curso foi de 

extrema importância para elas, lhes trazendo contribuições para sua formação 

acadêmica, profissional e pessoal.   

No período de 2017.2, a coordenação do curso de Pedagogia solicitou a 

professora da disciplina de Educação Especial, a qual foi responsável pelos dois 

cursos de extensão e já havia realizado pesquisas e artigos na área da Pedagogia 

Hospitalar, para ministrar a disciplina optativa: Pedagogia Hospitalar. 

Com isso, a disciplina que está no PPP vigente como parte do núcleo de 
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aprofundamento e diversificação de estudos, possui carga horária total de 64 

horas/aulas, dividas entre horas teóricas e práticas. Na sua ementa, os conteúdos 

abordados são referentes à legislação, ao histórico da classe hospitalar no mundo e 

no Brasil, ao AEE presente nas classes hospitalares, na recreação hospitalar e na 

brinquedoteca, às práticas pedagógicas que podem ser desenvolvidas dentro do 

hospital e aos cuidados que devem ser tomados durante as intervenções. 

Na bibliografia básica da disciplina encontra-se as Diretrizes Nacionais para 

a Educação Especial na Educação Básica (BRASIL, 2001), o documento “Classe 

Hospitalar e atendimento pedagógico domiciliar: estratégias e orientações” (BRASIL, 

2002), e obras de Domingues (2001) e Fonseca e Ceccim (1999). Já na bibliografia 

complementar localiza-se autores como, por exemplo, Fonseca (1999), Munhóz e 

Ortiz (2006), Matos e Mugiatti (2008) e Viegas (2007). 

A fim de conhecermos melhor a disciplina na prática, entrevistamos a 

docente que a ministra. Na pergunta voltada para saber o ponto de vista da docente 

em relação a demora na oferta da disciplina no curso de Pedagogia, ela explicou que 

a disciplina já estava presente no currículo, mas por ser optativa, e por isso não 

possuir caráter obrigatório, para ser ministrada, era necessária a presença de um 

profissional para atuar na área.   

Quando perguntamos a docente como ela desenvolve os créditos teóricos 

e práticos da disciplina e se ela encontra dificuldades em colocar a prática em ação, 

obtivemos a seguinte resposta: 

 

Resposta da docente: “[…] os créditos teóricos a gente desenvolve de uma 
forma mais eficiente, porque são estudos, discussões de textos, seminários, 
reflexões sobre os fundamentos teóricos e práticos da Pedagogia Hospitalar, 
analisando atividades, estudando a legislação. Em relação a prática, é a 
maior dificuldade que nós temos porque não existe dentro do Ceará uma 
responsabilidade da rede de ensino, da Secretaria de Educação com essa 
ação nas classes hospitalares e praticamente o que se existe são trabalhos 
voluntários. Então, é muito difícil realizar a prática por faltar mesmo essa 
parceria entre a Secretaria de Educação com os hospitais, e os hospitais nem 
conhecem, na grande maioria, nem conhecem essa ação. Eles têm uma 
brinquedoteca porque a lei o obriga a ter a brinquedoteca, mas a maioria 
deles não sabem quem é que vai trabalhar e desenvolvem atividades como 
se fossem atividades recreativas, e a classe hospitalar é uma escolarização 
dos alunos, é uma continuidade dos seus estudos, e isso não acontece.” 

 

Destarte, a partir da fala da docente, podemos perceber que no momento, 

a maior dificuldade na disciplina seria a parte prática, e isso deve ser algo que deve 

ser superado rapidamente pelos órgãos competentes, pois há obrigatoriedade da 
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oferta do trabalho pedagógico nas classes hospitalares.  

Pimenta (2006) salienta que  

 

A essência da atividade (prática) do professor é o ensino-aprendizagem. Ou 
seja, é o conhecimento técnico prático de como garantir que a aprendizagem 
se realize como consequência da atividade de ensinar. [...] (PIMENTA, 2006, 
p. 83). 

 

Assim, questiona-se: Como esse profissional conseguirá ter uma boa 

formação se ele não consegue ter contato com a prática, e sim, somente com a teoria? 

Faz-se necessário o contato com a prática, pois é a partir dela, que o pedagogo 

conhecerá a realidade e se sentirá preparado para exercer seu ofício.  

Para finalizar, a última questão norteadora direcionada às entrevistadas foi 

referente as suas sugestões de melhorias para o curso de Pedagogia UFC em relação 

à formação de professores para a prática de ensino na classe hospitalar. Desse modo, 

obtivemos as seguintes propostas de soluções: 

 

Entrevistada B respondeu: “Eu acho que deveria ter esse diálogo, essa 
interlocução entre os conhecimentos. [...] A professora de Didática junto com 
a de Língua Portuguesa, de Ensino de Matemática também trazer essa 
situação de crianças hospitalizadas, porque é como se nós fôssemos 
preparados somente para a escola, e não é. Nós precisamos ter uma 
formação mais completa no sentido de que eu possa atuar em um órgão não 
escolar. Eu sinto muito essa falta em relação a isso. [...].” 
 
Entrevistada C declarou: “Eu creio que se a disciplina Pedagogia Hospitalar 
tivesse uma segunda parte, por exemplo, ter uma disciplina que tratava de 
um ponto e ter outra que continuasse, como um estágio. Podia ser um 
estágio. E até mesmo as outras disciplinas que temos aqui dentro que tratam 
da criança, poderiam tratar a área de Pedagogia Hospitalar, como tem na 
Gestão de Espaços Não - Escolares. Poderia ser falado também, porque já é 
uma alternativa.” 
 
Entrevistada F afirmou: “Eu acho que a divulgação. Eu acho que o principal 
é a divulgação, porque aí vai partir do aluno se ele se interessa pela área, e 
também, por exemplo, se tiver uma Pedagogia Hospitalar 1 e uma Pedagogia 
Hospitalar 2, pra ter um aprofundamento. Eu acho que é isso que deveria ser 
feito, porque ninguém pode obrigar todo mundo a ir para esse ramo, mas 
quem quer, eu acho que tinha que ter um suporte melhor.  
 
Entrevistada H respondeu: Eu acho que o curso de Pedagogia podia 
oferecer uma formação mais rica. Eu não sei a disciplina, mas o curso que o 
fiz, ele foi ótimo, dentro do que foi possível fazer. Mas eu acho que poderia 
ser feito algo mais [...] parcerias com hospitais, um suporte maior da 
Universidade junto com a faculdade de Pedagogia, dar um suporte maior para 
que a gente pudesse “tar” no hospital.”. 

  

Perante essas respostas, consideramos ser relevante para o curso de 
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Pedagogia da UFC atender as necessidades das discentes em relação à prática de 

ensino em ambiente hospitalar, porque, desse modo, tornará a formação docente mais 

fundamentada mediante sugestões de atividades e vivências. 

Nessa perspectiva, concluímos afirmando a importância da continuidade do 

curso de extensão e da disciplina de Pedagogia Hospitalar na formação de um novo 

perfil de educador, necessário para atuar nas classes hospitalares, o qual poderá 

aprimorar os seus conhecimentos acerca da realidade hospitalar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O estudo realizado permitiu mostrar como acontece a formação de 

professores ofertada pelo curso de Pedagogia da UFC visando a atuação dos 

professores nas classes hospitalares. 

Compreende-se classes hospitalares como um campo de atuação do 

pedagogo que tem como objetivo garantir a continuidade dos processos de 

aprendizagem e de desenvolvimento de crianças e adolescentes hospitalizados, 

servindo como complemento do ensino propiciado pela escola. Nesse espaço, o 

pedagogo pode exercer a função de coordenador e de professor e o atendimento pode 

ocorrer nos leitos, nas brinquedotecas ou nas salas de aulas comuns dentro do 

hospital.  

A oferta do ensino na classe hospitalar é um direito garantido por lei, 

melhorias são necessárias para que esse direito seja exercido na prática. Alguns 

dessas melhorias são a ampla divulgação da oferta desse ensino para a população, o 

maior investimento público, a melhoria na interlocução entre os hospitais e as escolas 
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dos pacientes e o aprimoramento da formação dos professores nos cursos de 

formação inicial. 

Nessa perspectiva, averiguou-se que a classe hospitalar possui extenso 

período de tempo, surgindo na década de 30 na França e na década de 50 no Brasil. 

Também foi constatada a presença de uma legislação brasileira direcionada para esse 

espaço educacional, como a Resolução nº 41 do CONANDA de 1995, a LDBEN de 

1996, o  Resolução nº 4 de 2009 e o documento do MEC elaborado em 2002.  

Além disso, concluímos que no curso de Pedagogia da UFC existem 

atividades curriculares e extracurriculares voltadas para o ensino na classe hospitalar. 

Essas atividades, as quais são uma disciplina obrigatória, duas disciplinas optativas e 

dois cursos de extensão, apesar de serem necessários, foi constado por meio da 

análise das ementas dessas atividades que os subsídios teóricos e, principalmente, 

os práticos não são suficientes para auxiliar na execução da prática pedagógica no 

âmbito hospitalar.  

Esse fato é reafirmado nas respostas das discentes quando elas pontuam 

possíveis sugestões de aprimoramento na formação do pedagogo em relação à 

prática pedagógica hospitalar. Pondera-se que essas sugestões devem ser 

consideradas pelo curso, pois advêm da realidade acadêmica das discentes e podem 

trazer contribuições para o desenvolvimento e crescimento da atuação de pedagogos 

no ambiente hospitalar.  

Com isso, ressalta-se a importância de reflexões a cerca da classe 

hospitalar no meio acadêmico devido ao fato de ser um dos campos de atuação do 

pedagogo que deve ser divulgado e considerado pelo curso e pelo fato de que o 

ensino no hospital deve ser garantido como direito da criança e do adolescente que 

estão hospitalizados em continuar os seus estudos e conseguirem se desenvolver 

sem prejuízos à sua aprendizagem e seu pleno desenvolvimento. 
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