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RESUMO 
 
Este trabalho investiga a Educação Hospitalar e a existência desta prática 
educacional  em Recife e Região Metropolitana. Estudou os fundamentos Históricos, 
Teóricos, Legais e Técnicos desta modalidade da educação, tomando como base 
estruturante a Inclusão Educacional. Foram entrevistados representantes de 03 
(três) Gerências Regionais de Educação de Pernambuco  e a Gerência de Políticas 
de Educação Especial, sobre se tinham o conhecimento formal pedagógico  do 
atendimento educacional no hospital, da implementação  e existência da classe 
hospitalar, quais os profissionais responsáveis pela execução e acompanhamento 
desta prática e como estão estruturadas. As entrevistas, com roteiros semi-
estruturados, foram pré-agendadas e conduzidas com as técnicas educacionais   da 
Gerência de Políticas de Educação Especial e das Gerências Regionais de 
Educação Metropolitana Norte, Recife Norte e Metropolitana Sul. Exceto a técnica 
Educacional da Gerência de Políticas de Educação Especial , que representou a 
Gerente,  as demais eram responsáveis pela gerência de Educação Especial das 
referidas GREs. A análise dos dados aponta para a inexistência de um atendimento 
educacional a crianças e adolescentes hospitalizados nos moldes da legislação 
aplicada, não tendo, com efeito, se quer relato de que as GREs tenham recebido 
informações sobre as Leis que garantem o direito a Educação Hospitalar. O dados 
indicam, ainda, que as GREs não oferecem formação sobre a educação Hospitalar 
aos seus professores e que há uma confusão conceitual quando parte dos 
entrevistados diz que há professores atuando em hospitais do Recife e Região 
Metropolitana ou quando relatam a existência de atendimento domiciliar hospitalar 
com estudantes com TDAH e Tetraplegia. Por fim, os dados sustentam a 
inexistência de classe hospitalares em Recife e RMR e estampam o 
desconhecimento sobre a distinção entre classe hospitalar e  atendimento domiciliar 
hospitalar, entre doença/enfermidade e deficiências dos estudantes atendidos, e 
brinquedoteca hospitalar e classe hospitalar propriamente dita. Conclui-se que, não 
há classe hospitalar,  muito embora haja iniciativas de atendimento educacionais em 
espaços hospitalares. Que, mesmo as brinquedotecas hospitalares existentes, não 
desenvolvem trabalhos pedagógicos nos moldes técnicos e/ou que sustentem uma 
brinquedoteca. Que não há uma formação dos professores para o atendimento 
pedagógico em classes hospitalares e que nem as próprias Gerências Regionais de 
Educação Especial estão preparadas formal/pedagogicamente para instruírem ou 
sustentarem aquele atendimento. Conclui-se, por fim, que há um descumprimento 
generalizado do que determina a Lei para o atendimento de estudantes 
hospitalizados em situação de doença/enfermidade. Sugere-se que o Estado, por 
meio de suas Gerências de Ensino, passe a cumprir o que determina a Resolução 
nº41 (CONANDA,1995), LDB/1996 e a Resolução Nº2 (CNE,2001). Sugere-se ainda 
que sejam envidados esforços para a promoção de parcerias entre a Secretaria de 
Educação e a Secretaria de Saúde, para garantir, de fato, a efetivação e 
acompanhamento do atendimento educacional aos estudantes em situação de 
enfermidade/doença. Por fim, sugere-se revisão nas matrizes curriculares dos 
cursos de formação de professores das universidades, inserindo na matriz curricular 
a disciplina Pedagogia Hospitalar, bem como estágio curricular na área. 
 
Palavras - chave: Inclusão – Educação Hospitalar – Direito a Educação 
 

 



 

 

ABSTRACT 
 

The study’s investigates the Hospital Education and the existence of this practice and 
education in Recife Metropolitan Region . Studied the fundamentals Historical , 
Theoretical , Legal and Technical this type of education , based on structuring the 
Educational Inclusion . We interviewed representatives of three (03 ) Regional 
Offices of Education of Pernambuco and Policy Management of Special Education , 
had knowledge about formal pedagogical educational services in the hospital , the 
existence and implementation of the hospital class which professionals responsible 
for implementing and follow this practice and how they are structured . The interviews 
with semi - structured scripts were pre-scheduled and conducted with technical 
educational Policy Management of Special Education and Regional Offices of 
Education North Metropolitan , Reef North and South Metropolitan Except Technical 
Educational Management Policy Special Education , who represented the Director , 
the others were responsible for the management of these GREs Special Education . 
Data analysis points to the lack of an educational assistance to children and 
adolescents hospitalized in the mold of the legislation has not, in fact, if you want to 
report that the GREs have received information on the laws that guarantee the right 
to education Hospital . The data also indicate that the GREs do not offer training on 
education Hospital to their teachers and that there is a conceptual confusion when 
the interviewees says there are teachers working in hospitals and the Metropolitan 
Region of Recife or when reporting the existence of home care hospital with students 
with ADHD and quadriplegia . Finally , the data support the lack of class hospital in 
Recife and RMR and estampam ignorance about the class distinction between 
hospital and home care hospital between disease / illness and disabilities of the 
students served , and toy hospital and hospital class itself. We conclude that there is 
no class hospital , although there care initiatives in educational spaces hospital . That 
even the existing hospital playrooms , do not develop pedagogical work in technical 
molds and / or to support a playroom . There is no training for teachers to attend 
educational classes in hospitals and that neither own Regional Offices of Special 
Education are prepared formal / pedagogically to instruct or sustain that service . We 
conclude , finally, that there is a widespread failure of what determines the Law for 
the care of hospitalized students in situations of disease / illness. It is suggested that 
the State , through its Learning Managements , into compliance with what determines 
the Resolution No. 41 ( CONANDA , 1995) , and LDB/1996 Resolution No. 2 ( CNE , 
2001) . It is also suggested that efforts be made to promote partnerships between the 
Department of Education and the Department of Health, to ensure , in fact , the 
execution and monitoring of educational services to students in situations of illness / 
disease. Finally , it is suggested to revise the Teacher Training Course of  the 
Universities curriculum matrix such as practice in the area was also identified. 
 
 
 
Keyword: Inclusion – Inpatient Education – Rights to Education.  
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1- INTRODUÇÃO  

 A hospitalização afasta a criança e o adolescente de seu ambiente diário, este 

afastamento restringe as relações de convivência com seus familiares, no ambiente 

escolar, com seus colegas, professores, gerando um sentimento de exclusão. 

 Humanizar o sistema de saúde, resulta em transformar o hospital em um local 

de afetividade, a fim de oferecer maior atenção àqueles que se encontram num 

momento de fragilidade e de dor. Na busca por esta humanização, tem se 

repensando o cuidar aos pacientes hospitalizados como algo partilhado aos mais 

diversos profissionais que circulam no ambiente hospitalar e não apenas aos 

profissionais de saúde.  

 De acordo com Oliveira: 

[...] humanizar, caracteriza-se em colocar a cabeça e o coração na tarefa a 
ser desenvolvida, entregar-se de maneira sincera e leal ao outro e saber 
ouvir com ciência e paciência as palavras e os silêncios. O relacionamento 
e o contato direto fazem crescer, e é neste momento de troca, que 
humanizo, porque assim posso me reconhecer e me identificar como gente, 
como ser humano. (OLIVEIRA, 2001, p.104) 

 Em 2001 o Ministério da Saúde criou o Programa Nacional de Humanização 

da Assistência Hospitalar (PNHAH), visando um atendimento hospitalar mais 

humanizado, que teve como objetivo melhorar as relações entre profissionais da 

saúde e pacientes. De acordo com o documento do Ministério da Saúde Humaniza 

SUS (2004, p.5): 

Tematizar a humanização da assistência abre, assim, questões 

fundamentais que podem orientar a construção de políticas de saúde. 

Humanizar é, então, ofertar atendimento de qualidade articulando os 

avanços tecnológicos com acolhimento, com melhoria dos ambientes de 

cuidado das condições de trabalho dos profissionais. 

 Em busca por esta filosofia humanística, a Educação Hospitalar vem se 

desenvolvendo no atendimento às crianças e adolescentes hospitalizados em 

diversos hospitais do Brasil. A Educação Hospitalar, defende o direito de toda 

criança e adolescente à cidadania. Esta modalidade de educação tem como 

principal objetivo garantir à criança e ao adolescente hospitalizados a continuidade 

da escolarização formal, permitindo um retorno, sem perdas, à escola de origem 

após a alta do tratamento de saúde. Este fato corrobora com os princípios 

Constitucionais e o Estatuto da Criança e do Adolescente, que garantem  a oferta da 

educação gratuita e de qualidade, para Todos.  
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 Segundo Ceccim (1999, p.44), as crianças e os adolescentes que tem a 

oportunidade de participar desta modalidade de ensino, podem reviver 

conhecimentos adquiridos antes do internamento através de atividades motivadoras 

e a interação com outras crianças, que contribuem para uma recuperação mais 

rápida. Nos Hospitais que adotaram tal prática, há indícios de aceleração na 

recuperação dos pacientes, de forma reconhecida pelo corpo médico. Os familiares 

também compartilham da mesma opinião e afirmam que o acompanhamento 

pedagógico realizado dentro do hospital, oferece um novo sentido à vida das 

crianças e adolescentes hospitalizados.  Porém, o acompanhamento da 

escolarização destes alunos-pacientes não deve ser restrito apenas no período que 

passam dentro do hospital. Faz-se necessário um acolhimento no seu retorno à 

escola de origem, a fim de garantir a continuidade de sua escolarização. 

 No entanto, a modalidade de atendimento educacional no hospital ainda é 

pouco difundida e conhecida pelos profissionais de educação e até nos meios 

acadêmicos. Em verdade, não somente a modalidade é desconhecida, como os 

professores nem mesmo têm conhecimento das possibilidades de trabalho com 

crianças e adolescentes hospitalizados. São poucas e isoladas as iniciativas 

voltadas para uma melhor compreensão do atendimento e cumprimento desta 

prática educacional, justificando assim a necessidade de estudos específicos nessa 

área. 

 Podemos considerar a Educação Hospitalar como um processo alternativo de 

ensino e que vai além do contexto da educação escolar. Hoje, nos deparamos com 

uma demanda que clama por uma continuidade da educação formal. Como entender 

às necessidades dessa demanda? Eis, o grande desafio sobre o qual nos 

debruçaremos. 

  

Propósito Investigativo 

 Toda investigação se inicia por uma dificuldade ou problema, levando a 

questionamentos que encorajam o pesquisador na busca de respostas. As questões 

centrais que mobilizaram a realização desta pesquisa foram: O que é a Educação no 

Hospital? O que é necessário para que a educação no hospital aconteça? Que 

recursos são necessários para que a educação no hospital aconteça? Qual a 
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situação desta modalidade de ensino em hospitais do Recife e Região 

Metropolitana?  

 As inquietações/motivações advêm de experiências vividas em ações de 

voluntariado, em ONG que atende no cuidado e tratamento de crianças e 

adolescentes com câncer. A convivência mais próxima, explica o interesse pela 

questão, no processo de exclusão de crianças e adolescentes que estão afastados 

do convívio escolar mesmo por um curto período de tempo.  Tais questionamentos 

surgiram quando, em conversas com as crianças, questionadas sobre a escola, 

todas se manifestaram preocupadas com o afastamento, em estar tendo perdas 

escolares, conteúdos, faltas, notas, e em como seria o processo de retomada após a 

ausência. Assim, nesta pesquisa, voltamos os olhares sobre a criança e o 

adolescente hospitalizados, que, por razão de doença, estão afastados e/ou 

impedidos de frequentar o ambiente escolar, durante um determinado período de 

suas vidas. 

 

Dos Objetivos 

 O presente estudo tem como objetivo Geral: Compreender a Educação 

Hospitalar e a existência desta prática educacional  em Recife e Região 

Metropolitana.  

Como objetivos específicos:  

- Apontar quais os componentes necessários e suficientes que possam definir a 

Educação Hospitalar;  

- Caracterizar como se desenvolvem as práticas de ensino e aprendizagem no 

espaço hospitalar;  

- Identificar quais profissionais atuam nesses espaços e como se preparam para o 

desenvolvimento de suas práticas; 

- Evidenciar os processos de ensino e aprendizagem em hospitais de Recife e 

Região Metropolitana em consonância com a literatura e legislação vigente. 

 

Das premissas 

Para o presente estudo, tomamos como ponto de partida que, embora 

possam existir atendimentos de cunho educacional em ambientes hospitalares de 

nossa Cidade, esses atendimentos não constituem, de fato, uma Educação 
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Hospitalar na acepção legal e/ou técnica do termo, assim precisando ser elucidadas 

as peculiaridades dessa modalidade educacional. 

 

Do Método 

 Para a formação e estruturação do quadro teórico e fundamentação deste 

estudo, realizamos pesquisa bibliográfica da literatura publicadas sobre a temática 

em questão e em seguida pesquisa de campo com análise de dados na qual 

entramos em contato com os principais envolvidos nesta atividade. 

  A pesquisa bibliográfica/documental que segundo Gil (2002, p.44), é 

desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de 

livros e artigos científicos[...].Para Caulley (1981), apud Ludke (2005, p. 38), 

a análise documental, busca identificar informações factuais nos documentos a partir 

de questões ou hipóteses. Com base nas afirmativas, faremos uma análise 

documental, que compõe aspectos fundamentais para uma apreciação qualitativa 

dos dados. 

 O referencial orientador da investigação foi, além da legislação, a literatura 

que faz referência à Educação Hospitalar, relacionadas às principais ideias de 

autores, como: Mugiatti (2008), Fonseca (2001) e Matos (2008). Como também, de 

estudiosos do processo de inclusão, a exemplo de Mantoan (2001 e 2005) e Sassaki 

(2003). 

 A compreensão da complexidade do panorama educacional levou à adoção 

por uma abordagem qualitativa. Nesta abordagem, o conhecimento é contemplado 

com base no vivido e no experimentado no dia-a-dia. A abordagem qualitativa, não 

despreza o quantificar, conforme Minayo (1999, p.21-22), responde a questões 

muito particulares: Ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, 

crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das 

relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis. 

 De forma mais detalhada em seu livro A Pesquisa Qualitativa em Educação, 

Bogdan e  Biklen (1994,p.47-51) apresentam as características básicas da pesquisa 

qualitativa:  

O ambiente natural é a fonte direta de pesquisa; os dados coletados são 

predominantemente descritivos; o processo é o foco de preocupação; o 

“significado” que as pessoas dão às coisas e à sua vida são focos de 
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atenção especial pelo pesquisador; e a análise dos dados tende a seguir um 

processo indutivo.  

  

 Citando novamente a autora Minayo (1999, p.101),  

A investigação qualitativa requer como atitudes fundamentais do 

pesquisador: a abertura, a flexibilidade, a capacidade de observação e de 

interação com o grupo de investigadores e com os atores sociais 

envolvidos. Seus instrumentos costumam ser facilmente corrigidos e 

readaptados durante o processo de trabalho de campo, visando à finalidade 

da investigação.  

  

 A escolha por uma abordagem qualitativa se deve por acreditar que não é 

possível se fazer pesquisa sem trazer consigo uma carga de valores, em que 

permeiam interesses e preferências, porém que não deixam de ter sua validade 

como conhecimento por apresentar-se com rigor e seriedade. 

  

Procedimentos de coleta e geração dos dados 

 Tendo como referência a pesquisa qualitativa, a opção como objeto de 

investigação foi para a entrevista semi-estruturada, que possibilita a compreensão 

da realidade estudada, tendo consciência de seus limites, pois nenhum método dá 

conta de captar o problema em todas as suas dimensões. A metodologia, segundo 

Minayo (1999, p. 16), inclui as concepções teóricas de abordagem, o conjunto de 

técnicas que possibilitam a construção da realidade e o sopro divino do potencial 

criativo do investigador.  

 Dentro dessa abordagem, Zago (2003) evidencia que o pesquisador se 

apropria da entrevista não como uma técnica que transpõe mecanicamente para 

uma situação de coleta de dados, mas como parte integrante da construção 

sociológica de estudo. Isto não significa falta de formalismo ou de objetividade. A 

autora acrescenta que:  

A margem de liberdade necessária à produção do discurso não corresponde 

a uma condução anárquica da entrevista. A flexibilidade faz parte da lógica 

do método qualitativo e da entrevista, mas é importante demonstrar, na sua 

condução, aonde o pesquisador quer chegar. (ZAGO, 2003, p.303).   

 

Dos participantes da pesquisa 

 A pesquisa foi realizada junto a representantes indicados por Instituições 

Hospitalares do Recife e Região Metropolitana, Secretaria de Educação de 

Pernambuco e Gerências Regionais de Educação de Pernambuco.  Para escolha 
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dos hospitais, foi utilizado como critério o fato de receberem crianças para 

internamento e atendimento de cunho escolar/educacional. 

 

O Campo Empírico 

 Em 2010, diz o Ministério da Educação (MEC), foram registradas 1.279 

matrículas em classe hospitalar - número medíocre, considerando que, em 2009, 

havia no país 6.875 estabelecimentos de saúde com internação, sendo 2.839 

públicos, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (O Globo - 

RJ). No Recife e Região Metropolitana (RMR) existem hoje 51 hospitais que 

possuem em suas unidades atendimento a crianças e/ou adolescentes, sendo 19 

hospitais públicos e 32 hospitais particulares (Site da SES/PE). Deste, optamos por 

realizar as entrevistas em 05 Hospitais públicos e 02 particulares. 

 

Limitações 

 Por tratar-se de assunto relativamente novo, com literatura escassa, e relativo 

desconhecimento por parte dos órgãos e entidades hospitalares da RMR, Gerências 

e Secretaria de Educação de Pernambuco, houve imprevista demora na realização 

das entrevistas para coletas de dados, em face do “temor” ou burocracia exagerada 

das citadas organizações. 

 

Dos capítulos 

Na tentativa de oferecer uma visão panorâmica do trabalho, apresentamos a 

seguir uma síntese de cada capítulo. 

A Introdução situa a problemática geral de pesquisa indicando e 

argumentando sobre a relevância do tema, bem como seus objetivos. 

Para situar o objeto de pesquisa, apresentamos, no primeiro capítulo, os 

conceitos de Educação Especial e Inclusão, possibilidades e limites do atendimento 

educacional no país, enfatizando o papel da legislação e políticas públicas com 

vistas a viabilizar uma educação para todos.  

No segundo capítulo, trazemos os conceitos da Educação hospitalar e suas 

modalidades, iniciando com a Pedagogia hospitalar, em seguida com o conceito de 

classe hospitalar, brinquedoteca hospitalar, atendimento no leito e atendimento 

domiciliar e uma breve discussão conceitual a respeito da Educação hospitalar. 
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No terceiro capítulo, iniciamos expondo um histórico da educação hospitalar, 

um panorama da evolução dos conceitos desta modalidade de educação, números e 

pesquisas e também experiências da classe hospitalar em todo o Brasil. 

 O quarto capítulo apresenta o aporte teórico da Legislação relacionada ao 

Direito à Educação e do direito à Educação no hospital. 

No quinto capítulo, caracterizamos a formação e atuação do profissional da 

educação para a prática da Educação Hospitalar. 

O campo empírico, os participantes, os procedimentos de coleta e análise dos 

dados estarão expostos no sexto capítulo. 

Nas considerações finais, procuramos fazer uma releitura de nosso percurso, 

propondo questões para futuras pesquisas, implicações e limitações deste estudo. 
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2- EDUCAÇÃO HOSPITALAR E INCLUSÃO  

 Nesse capítulo  apresentamos os princípios e valores defendidos pela 

Educação Inclusiva e a garantia desse direito para crianças hospitalizadas. 

 2.1 EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSÃO 

 

Por muito tempo, as pessoas com deficiência foram afastadas do convívio 

social, mas, à medida que o direito do homem à igualdade e cidadania tornou-se 

motivo de inquietação, mudanças começaram a acontecer. 

Na sociedade primitiva, a pessoa com deficiência era considerada um fardo 

para o restante do grupo, sendo abandonada sem qualquer ressentimento. Na 

Grécia, havia uma supervalorização do corpo e da perfeição estética do corpo, se 

alguma criança nascesse com deficiente, esta era sacrificada. Na idade média, até o 

século XVII, não se matava mais as pessoas com deficiência, mas, elas eram 

condenadas por religiosos, como sinônimo de pecado. 

 Nos séculos XVIII e XIX, as pessoas com deficiência eram vistas como um 

peso social e por isso eram abandonados em instituições.  

 No início do século XX, começam a conquistar seu espaço na sociedade, 

passam a ter acesso a educação (surgimento das classes e escolas especiais) e a 

integração com outras pessoas nos meios sociais. Mudanças na educação para 

pessoas com deficiência acontecem com o inicio da Escola Nova, a presença de 

psicólogos na educação e o uso de testes de inteligência para avaliação de pessoas 

com deficiência intelectual. 

 Em 1954, foi fundada a primeira Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais (APAE), no Rio de Janeiro, por iniciativa da americana Beatrice Bemis, 

mãe de uma criança com deficiência intelectual. Durante a década de 50, houve 

grande expansão na criação de estabelecimentos de ensino especial e um crescente 

número de classes especiais em escolas públicas. 

No Brasil, na década de 1970, iniciam-se as primeiras preocupações mais 

sistemáticas relacionadas a políticas públicas para viabilizar a garantia dos direitos 

de pessoas com deficiência. Nesta década também, começava em diversos países 

movimentos de difusão da Filosofia da Normalização, que se fundamentava na ideia 
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de que crianças e jovens com deficiência deveriam ser integrados em todos os 

setores da atividade humana. 

 Criado em 1973, o CENESP (Centro Nacional de Educação Especial) torna-

se o primeiro órgão oficial para definir a política de educação especial junto ao 

Ministério da Educação. Até o final desta década são criados os primeiros cursos de 

formação de professores de educação especial. 

 O CENESP é transformado em SESPE (Secretaria de Educação Especial) no 

final de 1986 e também é criada a CORDE (Coordenadoria Nacional para Integração 

da Pessoa Portadora de Deficiência). 

 Em 2001, a Secretaria de Educação Especial publica as Diretrizes Nacionais 

para Educação Especial. As Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na 

Educação Básica define Educação Especial como:  

A educação especial é uma modalidade de educação escolar (...) um 

processo educacional definido em uma proposta pedagógica, assegurando 

um conjunto de recursos e serviços educacionais especiais, organizados 

institucionalmente para apoiar, complementar, suplementar e, em alguns 

casos, substituir os serviços educacionais comuns, de modo a garantir a 

educação escolar e promover o desenvolvimento das potencialidades dos 

educandos que apresentam necessidades educacionais especiais, em 

todos os níveis, etapas e modalidades da educação. A educação, portanto, 

insere-se nos diferentes níveis da educação escolar: Educação Básica – 

abrangendo educação infantil, educação fundamental e ensino médio – e 

Educação Superior, bem como na interação com as demais modalidades da 

educação escolar, como a educação de jovens e adultos, a educação 

profissional e a educação indígena. (BRASIL 2001, p.27-28) 

  

 Ainda de acordo com as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na 

Educação Básica (BRASIL 2001,p.50-52), existem várias modalidades de 

atendimento em Educação Especial dos quais destacamos: 

Classes comuns: serviço que se efetiva por meio do trabalho de equipe, 

abrangendo professores da classe comum e da educação especial, para o 

atendimento às necessidades educacionais especiais dos alunos durante o 

processo de ensino e aprendizagem. 

Salas de recursos: serviço de natureza pedagógica, conduzido por 

professor especializado, que suplementa (no caso dos superdotados) e 

complementa (para os demais alunos) o atendimento educacional realizado 

em classes comuns da rede regular de ensino. 

Itinerância: serviço de orientação e supervisão pedagógica desenvolvida 

por professores especializados que fazem visitas periódicas às escolas para 

trabalhar com os alunos que apresentem necessidades educacionais 

especiais e com seus respectivos professores de classe comum da rede 

regular de ensino. 
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Professores- intérpretes: são profissionais especializados para apoiar 

alunos surdos, surdos-cegos e outros que apresentem sérios 

comprometimentos de comunicação e sinalização. 

Classe especial: As escolas podem criar, extraordinariamente, classes 

especiais, cuja organização fundamente-se no Capítulo II da LDB, nas 

diretrizes curriculares nacionais para a Educação Básica, bem como nos 

referenciais e parâmetros curriculares nacionais, para atendimento, em 

caráter transitório, a alunos que apresentem dificuldades acentuadas de 

aprendizagem ou condições de comunicação e sinalização diferenciadas 

dos demais alunos e demandem ajudas e apoios intensos e contínuos. 

Ensino domiciliar: serviço destinado a viabilizar, mediante atendimento 

especializado, a educação escolar de alunos que estejam impossibilitados 

de frequentar as aulas em razão de tratamento de saúde que implique 

permanência prolongada em domicílio. 

Classe hospitalar: serviço destinado a prover, mediante atendimento 

especializado, a educação escolar a alunos impossibilitados de frequentar 

as aulas em razão de tratamento de saúde que implique internação 

hospitalar ou atendimento ambulatorial. 

   

 Diante dos conceitos expostos anteriormente, percebemos que, a sociedade 

passou a lutar por uma educação efetivamente democrática, reivindicando a 

implementação de políticas públicas e práticas de inclusão e construção de uma 

sociedade justa para todos, com isso, a efetivação dos direitos sociais básicos.  

No Brasil, a Educação Especial passa a ser oferecida preferencialmente na 

rede regular de ensino para crianças e jovens que apresentem necessidades 

educacionais especiais, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – LDB, Nº. 9394/96 e das Diretrizes Nacionais para a Educação Especial 

na Educação Básica, previstas no parecer CNE/CEB, Nº 17/200, que assim definem: 

A Educação Especial, como modalidade da educação escolar, organiza-se de modo 

a considerar uma aproximação sucessiva dos pressupostos e da prática pedagógica 

social da educação inclusiva [...] (BRASIL, 2001, p. 03). 

A Política Nacional de Educação define a Educação Especial, como uma 

modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de 

ensino, perpassando por toda a Educação Básica, esta diretriz, que desde a década 

de 1990, tem ocupado espaço significativo nas reflexões em todo mundo, consoante 

documento da Secretaria de Educação Especial (SEESP):  

A escola inclusiva, tendência internacional neste final de século, é meta a 

ser perseguida por todos aqueles comprometidos com a Educação 

Especial. A viabilidade de sua implementação depende, porém de um amplo 

consenso da sociedade a respeito da aceitação dos portadores de 

necessidades especiais na vida social e da compreensão de seu direto à 

cidadania. (BRASIL, 1995, p.19) 
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Há mais de 15 anos, a legislação brasileira vem fundamentando e 

assegurando cada vez mais a inserção e permanência de alunos com deficiência na 

rede regular de ensino. Porém, ainda é constante, a despeito de toda uma 

legislação, a situação problemática da Educação Inclusiva em nosso país (falta de 

acessibilidade, de recursos financeiros e materiais, como também o despreparo dos 

professores) reforçando o discurso das diversas barreiras para receber e fazer 

permanecer na escola os alunos com deficiência. A esse respeito, estudos de Lima 

(2005, p. 72), por exemplo, assinalam preconceitos em torno do aluno com 

deficiência auditiva na escola, que demonstram certa resistência por parte dos 

educadores, afirma:  

[...] há resistência em ensinar os alunos deficientes auditivos sob a 

argumentação da dificuldade de comunicação oral; há resistência em 

ensinar alunos com deficiência visual por conta de uma pseudodificuldade 

de comunicação escrita, os alunos com deficiência mental ou síndromes 

sofrem ainda mais o preconceito e a resistência de professores que alegam 

temer pela integridade desses alunos, e da sua própria, porque esses 

alunos seriam agressivos. 

  

 Mediante a fala do autor, percebemos que muitos são os mitos que ainda 

rodeiam a inclusão de crianças e adolescentes no ensino regular. 

Fundamentados no paradigma da inclusão escolar, que define a escola como 

uma instituição social que tem por obrigação atender todas as crianças sem 

exceção, sendo democrática, plural e de qualidade, a Legislação Brasileira ampliou 

o discurso da expansão e democratização do ensino para todos fortalecendo assim 

o movimento de Inclusão. 

2.1.1 EXCLUSÃO, INCLUSÃO E A CRIANÇA HOSPITALIZADA 
  

 Refletindo acerca do conceito de exclusão, compreendemos a diferença deste 

com o conceito de desigualdade, contudo, estes conceitos são confundidos muitas 

vezes. De forma a elucidar tais conceitos, devemos pensar na exclusão como um 

conceito sociocultural, onde o sujeito é segregado da vida em sociedade e a 

desigualdade enquanto conceito socioeconômico, onde o sujeito ocupa um espaço 

de subordinação dentro do sistema. A exclusão no Brasil é um processo histórico. 

Como exemplo desse processo em nossa sociedade, consideramos alguns 

conceitos já vivenciados por nós em alguns momentos.   
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 O tema inclusão/exclusão social e educação inclusiva faz parte do cenário 

político e educacional tanto brasileiro quanto mundial. Ressaltamos a importância de 

uma escola inclusiva que acolha a todos os alunos, respeitando suas 

especificidades, sejam elas psicológicas, sociais, linguísticas, históricas e/ou  

políticas.  

 O reconhecimento dos direitos de todas as pessoas à educação e à 

cidadania, independentemente das diferenças e necessidades individuais, teve início 

com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é uma referencia mundial, 

surgiu de um movimento inclusivo na esfera socioeducacional. Somado a essa 

declaração, temos também a Declaração de Salamanca, organizada na Conferência 

Mundial sobre Necessidades  Educativas Especiais - acesso e qualidade - ocorrida 

na Espanha em 1994, considerado com um marco para a educação inclusiva. Suas 

orientações apontam para uma reformulação da escola, que deve adaptar-se a 

todas as crianças sem exceção, inspirando-se no princípio de que todas as 

diferenças humanas são normais. As escolas devem reconhecer as diferenças, 

acolher todos, promover aprendizagens e atender às necessidades de cada um. 

 Mantoan, ao escrever o prefácio do livro de Mittler: Educação Inclusiva – 

Contextos Sociais (2003), alerta assegurando que a inclusão escolar não é apenas o 

acesso dos alunos com deficiências e/ou necessidades especiais às escolas 

regulares. Afirma que as instituições só serão inclusivas, se houver uma 

flexibilização nos critérios de aceitação e de constância de todos e para todos nos 

ambientes escolares, a partir disto, não estaremos realizando a exclusão. E 

completa com relação à escola:  

O que se espera da escola é que seus planos sejam definidos por uma 

educação para a cidadania global, livre de preconceitos, a qual se dispõe a 

reconhecer e a valorizar as diferenças, a incompletude, a singularidade dos 

seres humanos, ideias essenciais para se entender a inclusão. Esses 

planos requerem o desenvolvimento do espírito de solidariedade, 

fraternidade, cooperação e coletividade, sendo contrários ao que é regulado 

e decretado pelas escolas, ditas “de excelência”. Eles se contrapõem a essa 

força homogeinizadora própria dos ambientes escolares que foram criados 

para alguns e não para todos os alunos incondicionalmente.(MANTOAN 

2003, p.14). 

  

  A autora também defende a ideia de escola única, com a composição de 

modalidades de ensino especial e regular. Afastar o que está fragmentado, que 

ajudam a manter a discriminação dentro e fora das escolas.  
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 No Brasil, o direito de todos à educação é constitucional ratificado no Plano 

Decenal de Educação para Todos, do Ministério da Educação (MEC) de 1993, que 

prevê no artigo 3º – Universalizar o Acesso à Educação e Fomentar a Igualdade 

que:"A educação básica deve ser proporcionada a todas as crianças, jovens e 

adultos. Para tanto, é necessário universalizá-la, melhorar sua qualidade, bem como 

tomar medidas efetivas para reduzir as desigualdades." 

 O conceito de educação inclusiva difere-se do conceito de integração. Na 

Integração espera-se que o aluno adapte-se à escola, não o contrário. A integração 

envolve a preparação para que a criança com deficiência possa se adaptar a um 

ambiente com crianças normais, sem mudanças na organização ou no currículo da 

escola como um todo. O processo de integração tem entendimentos diversos, 

gerando uma certa polêmica. 

 Segundo Mantoan (2003, p. 22), o termo “integração” se refere às 

possibilidades educacionais variadas, que vão da inserção de alunos às salas de 

aulas do ensino regular ao ensino em escolas especiais, classes especiais em 

escolas comuns, ensino itinerante, classes hospitalares e atendimento domiciliar. 

Com relação aos dois últimos conceitos (classes hospitalares e atendimento 

domiciliar) discordamos da autora no que se refere a representação destes tipos de 

atendimento enquanto locais de Integração. Compreendemos como espaço 

inclusivo, um espaço não separado do espaço educativo destinado a todas as 

crianças, com professores trabalhando um currículo flexibilizado, aspectos 

existentes na Educação Hospitalar. 

 Na integração, os serviços educacionais oferecidos são segregacionista, 

fornecendo aos que estiverem “aptos”, a inserção na escola regular. Caso sejam 

aceitos nesta escola, estes alunos terão programas individualizados, currículos 

adaptados, avaliações especiais, redução dos objetivos educacionais para 

compensar as dificuldades apresentadas na aprendizagem. De acordo com Mantoan 

(2003, p. 23).:  

A integração escolar pode ser entendida como o ‘especial na educação’, ou 

seja, a justaposição do ensino especial ao regular, ocasionando um inchaço 

desta modalidade, pelo deslocamento de profissionais, recursos, métodos e 

técnicas da educação especial às escolas regulares.  
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 A autora nos faz refletir sobre o objetivo da integração em inserir alunos que 

estão ou já foram excluídos, e o da inclusão que é de não deixar que aconteça a 

exclusão, aceitando o aluno desde o início da vida escolar.  

 Consideramos que a inclusão ainda é um caminho a ser trilhado, um processo 

com características distintas, em que todas as crianças, sem exceção, frequentem 

salas de aula do ensino regular (Mantoan, 2003, p. 24). Como a autora constata, a 

maior parte dos alunos que fracassam na escola não vêm da educação especial. 

Dessa forma, a inclusão não atinge somente os alunos com deficiências 

diversificadas, mas todos aqueles que não conseguem obter uma aprendizagem 

satisfatória no processo educativo. 

 A escola inclusiva caracteriza-se por reestruturar o currículo escolar, os 

métodos de ensino, os métodos de avaliação e agrupamento de alunos que 

garantam acesso e sucesso a todo tipo de criança; escolas que ofereçam suporte 

planejado para alunos e professores; professores que aceitem a responsabilidade de 

ensinar todas as crianças e que recebam total apoio do diretor, dos colegas e da 

comunidade para seu desenvolvimento contínuo. 

 Quando discutimos inclusão, seja qual for a ocasião, devemos sempre pensar 

a inclusão enquanto uma ação maior, o que nos remete ao conceito de inclusão 

social proposto por Sassaki (1999, p.41): 

Conceitua-se a inclusão social como o processo pelo qual a sociedade se 

adapta para poder incluir, em seus sistemas sociais gerais, pessoas com 

necessidades especiais e, simultaneamente, essas se preparam para 

assumir seus papéis na sociedade. A inclusão social constitui, então, um 

processo bilateral no qual as pessoas, ainda excluídas, e a sociedade 

buscam, em parceria, equacionar problemas, decidir sobre soluções e 

efetivar a equiparação de oportunidades para todos. 

  

 Segundo o autor, a Educação Inclusiva, em sua origem histórica, encontra-se 

arquitetada em vários campos do conhecimento, tendo como eixos-base: a 

emergência da psicanálise, a luta pelos direitos humanos, a pedagogia institucional 

e o movimento de desinstitucionalização manicomial. 

 Mantoan (2001, p.10) em artigo escrito na revista Handicap/France afirma:  

Inclusão não trata de alunos com deficiência, mas de todos os alunos que 

estão na escola, mas marginalizados, e dos que estão fora dela, porque 

foram excluídos ou ainda não conseguiram nelas penetrar, por preconceitos 

de toda ordem: sociais, culturais, raciais, religiosos. Somos um país 

transcultural, dada a nossa forte miscigenação, mas nem por isso deixamos 

de discriminar e de isolar os grupos minoritários mais estigmatizados e 
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também outros, que foram e são considerados inferiores, como os negros, 

índios, imigrantes e migrantes do Norte e Nordeste, entre outros. 

  

 O paradigma da Inclusão vem reconhecer não a deficiência do sujeito, mas 

sua especificidade.   

 Fazemos um alerta para a necessidade de ampliarmos nosso olhar, para não 

nos concentrarmos somente na escola. Devemos compreender que, fora da escola 

existe sim a construção de sujeitos sociais, culturais, humanos, fazendo-se 

necessário que a escola esteja inserida nos movimentos sociais, onde os sujeitos se 

constroem. 

 Constatamos que a exclusão não ocorre somente na educação, mas, também 

na área da saúde, dois setores imprescindíveis para o desenvolvimento de nossas 

crianças.  

 Das escolas do século XIX, trouxemos a educação de disciplina rígida e pela 

falta de afetividade humana e liberdade de expressão. Um modelo excludente e 

elitista de educar. Na saúde, o tratamento impessoal pelos profissionais aos 

pacientes, não priorizando a humanização tão necessária aos sujeitos vulneráveis 

pela doença, gerou e ainda gera discurso em encontros, congressos, estudos, 

pesquisas e movimentos em prol da humanização hospitalar. 

Entre os diversos enfoques pesquisados para esse trabalho, merece maior 

destaque os que fazem referencia a educação no hospital enquanto proposta de 

Inclusão. Seus conceitos e como ela acontece, fornecendo assim, subsídios 

importantes para a concepção de como estão sendo desenvolvidos projetos desta 

modalidade. Para isso nas próximas laudas iremos conceituar o que é Educação 

hospitalar e compreender como ela se caracteriza como Educação Inclusiva. 
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3 -  A EDUCAÇÃO HOSPITALAR 
 

Faz-se necessário definir o que vem a ser a Educação Hospitalar, para a 

compreensão das ações proposta neste trabalho. Nesse capítulo, trazemos os 

conceitos da Educação hospitalar e suas modalidades de atendimento educacional, 

enquanto promotora da continuidade da escolaridade de crianças e adolescentes 

hospitalizados. 

O desenvolvimento da criança hospitalizada pode ser alterado 

significativamente, uma vez que limita as relações de convívio da criança com seus 

familiares, amigos, escola e sociedade.  

Para a Organização Mundial de Saúde (OMS):  

O hospital é parte integrante de um sistema coordenado de saúde, cuja 

função é dispensar à comunidade completa assistência médica, preventiva 

e curativa, incluindo serviços extensivos à família em seu domicílio e ainda 

um centro de formação dos que trabalham no campo da saúde e para as 

pesquisasbiossociais. 

 

O Ministério da Saúde (MS) assim definiu o conceito de hospital: 

Hospital é a parte integrante de uma organização médica e social, cuja 

função básica consiste em proporcionar à população assistência médica 

integral, curativa e preventiva, sob quaisquer regimes de atendimento, 

inclusive o domiciliar, constituindo-se também em centro de educação, 

capacitação de recursos humanos e de pesquisas em saúde, bem como de 

encaminhamento de pacientes, cabendo-lhe supervisionar e orientar os 

estabelecimentos de saúde a ele vinculados tecnicamente. (BRASIL, 1977, 

p. 3.929).  

 

Texeira resume muito bem estes conceitos em uma entrevista para Revista 

Crescer: “Saúde não é apenas o contrário de doença. Significa estar bem consigo e 

ter projetos para a vida...” ( Revista Crescer, setembro 2002,p.59) 

De forma que, o hospital evidencia a fragilidade física do homem, como 

também  demonstra a luta contra as doenças, refletindo aspectos humanos, no que 

se refere aos anseios, angústias, dificuldades, desejos e alegrias.  

A prática hospitalar é composta de diagnóstico fisiopatológico, de exames 

laboratoriais, de procedimentos de intervenção clínica, deixando de lado o olhar 

humano ao outro. Com isso, o ambiente hospitalar torna-se impessoal, norteado 

pela doença e pelos quadros clínicos, deixando à margem a prática humanizada. 

A criança no hospital, para o tratamento de alguma enfermidade, está sob os 

cuidados de um grupo técnico que, na maioria das vezes, limita-se a cuidar das 
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condições clínicas, não considerando a necessidades de uma criança de brincar, 

falar, expressar-se.  

A Educação no Hospital surge para suprir essa necessidade do cuidar além 

da doença, com o intuito de oferecer à criança e ao adolescente hospitalizado a 

possibilidade de um retorno à vida social, após o tratamento de saúde. 

Neste caso, reconhecemos que é possível a aprendizagem dentro do hospital, 

a aprendizagem de crianças que mesmo doentes estão crescendo, e estimulando 

competências que não foram prejudicadas pela doença. 

 Defendemos uma educação ao alcance de todos e com variadas formas. 

Abdicamos a ideia de que só se aprende sentado em bancas nas salas de aulas,  

concordamos com Brandão (1981, p.64): 

[...] a educação está presente em casa, na rua, na igreja, nas mídias em 

geral e todos nós nos envolvemos com ela, seja para aprender, para 

ensinar e para aprender e ensinar. Para saber, para fazer, para ser ou para 

o viver todos os dias misturamos a vida com a educação. Com uma ou 

várias. [...]. Não há uma forma única nem um único modelo de educação; a 

escola não é o único lugar em que ela acontece; o ensino escolar não é a 

única prática, e o professor profissional não é seu único praticante. 

  

 No hospital a criança hospitalizada, pode realizar atividades que a auxiliem na 

construção de um caminho cognitivo, emocional e social, que de certa forma, 

manterá uma ligação com a vida social mesmo que compartilhando da realidade no 

hospital. 

 Enquanto realidade desta modalidade educacional em nosso país, 

destacamos duas práticas um tanto distintas, mas, que são vistas como 

complementares. A primeira delas, talvez a mais conhecida no Brasil e com respaldo 

legal na Política Nacional de Educação Especial (BRASIL, 1994) e seus 

desdobramentos (Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação 

Básica – BRASIL, 2001) defende uma prática pedagógica em classes hospitalares e 

a presença de professores em hospitais para a escolarização das crianças e jovens 

internados conforme acontece na escola regular, colaborando assim para a 

diminuição do fracasso escolar e dos elevados índices de evasão e repetência que 

atacam frequentemente essa clientela em nosso país.  

 A outra prática segue o exemplo utilizado pela professora Regina Taam, da 

Universidade Estadual de Maringá (UEM), que sugere a construção de uma prática 

pedagógica com particularidades conforme o contexto, o momento e o ambiente 
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hospitalar e não simplesmente uma escola no hospital. Segundo a autora, faz-se 

necessária a construção de uma “pedagogia clínica”, termo utilizado em seu artigo 

publicado na Revista Ciência Hoje. 

 Taam (1997) defende a ideia, embasada na teoria da emoção de Henri 

Wallon (1879-1962), em que o conhecimento pode contribuir para o bem-estar físico, 

psíquico e emocional da criança doente, mas não necessariamente o conhecimento 

ensinado no espaço escolar. Segundo a autora, o conhecimento escolar é o “efeito 

colateral” de uma ação que visa, primordialmente, à recuperação da saúde.  

 Sendo assim, mesmo com especificidades próprias, tais conceitos tendem a 

se unir por uma prática pedagógica hospitalar. A educação nos hospitais pode 

oferecer as mais diversas possibilidades. 

 Pensar sobre a educação no hospital, nos faz refletir acerca das mais 

diversas expressões que temos lido nos muitos trabalhos  a respeito do tema,  mas 

que até então não havia sido delimitada: Educação hospitalar. O que significa essa 

expressão? Será apenas um outro nome para o termo classe hospitalar? Qual a sua 

origem da educação hospitalar e o seu peso teórico? Tentar elucidar a educação 

hospitalar poderá nos ajudar a compreender o que é a educação no hospital. 

3.1 PEDAGOGIA HOSPITALAR 
 

A Pedagogia Hospitalar é assim denominada, devido à relação entre as 

equipes de saúde e a criança doente com necessidades de acompanhamento 

pedagógico, para que seu desenvolvimento escolar não seja atrasado pelo 

afastamento da escola. 

Muitos são os conceitos que encontramos para esta prática. No aporte teórico 

pesquisado, autores como Fonseca (2001) e Matos (2008) pesquisam e interagem 

com esta modalidade de ensino, defendem o hospital como um espaço de 

continuidade da educação para as crianças e adolescentes que se encontram, por 

algum motivo, hospitalizados. Segundo Matos e Mugiatti (2008, p. 12-13): 

 [...]a pedagogia hospitalar representa a expressão literal de um momento 

histórico, que vem sinalizando a necessidade também da presença do 

pedagogo nas equipes de saúde (...)pretendendo-se assim, oferecer à 

criança e ao adolescente hospitalizados, ou em longo tratamento hospitalar, 

a valorização de seus direitos à educação e à saúde, como também ao 

espaço que lhe é devido enquanto cidadão. 
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As autoras consideram a Pedagogia Hospitalar como um método alternativo 

no qual a educação pode ter continuidade e transpõe a educação escolar formal. 

De acordo com o MEC, a Pedagogia Hospitalar é a modalidade de ensino da 

Educação Especial que atende pedagógico e educacionalmente crianças e jovens 

hospitalizados (MEC/SEESP, 1994). A Pedagogia Hospitalar também é 

regulamentada por legislação específica voltada para os direitos dessa população, 

em particulares pelo Conselho Nacional de Defesa dos Direitos da Criança e do 

Adolescente - CONANDA (1995) (ANEXO D). Entretanto são poucas e isoladas as 

iniciativas voltadas para uma melhor compreensão do funcionamento desta prática 

educacional, justificando assim a necessidade de estudos específicos nessa área. 

 O fato de estar em tratamento de saúde, não impede de que conhecimentos 

novos sejam alcançados pela criança e o adolescente hospitalizado. A educação 

hospitalar, através de um processo de inclusão, busca a socialização da criança, 

dando continuidade a sua aprendizagem. No Brasil, a legislação reconheceu por 

meio do Estatuto da Criança e do Adolescente Hospitalizado, através da Resolução 

nº 41 de outubro de 1995, no item 9, o “Direito de desfrutar de alguma forma de 

recreação, programas de educação para a saúde, acompanhamento do currículo 

escolar durante sua permanência hospitalar”.  

 Procurando adequar-se ao que presume a legislação em vigor, o MEC, 

através da Secretaria de Educação Especial - SEESP, procedeu à revisão em sua 

documentação no que diz respeito às estratégias e orientações para o trabalho 

pedagógico para as pessoas com necessidades especiais (Fonseca, 2001). A partir 

desta revisão, o atendimento pedagógico hospitalar e o atendimento domiciliar 

passa a dispor de uma publicação que regulamenta essas modalidades de 

atendimento educacional denominada: Classe Hospitalar e Atendimento pedagógico 

domiciliar: estratégias e orientações (MEC/SEESP/2002) (ANEXO E). Esse 

documento objetiva constituir e impulsionar a oferta do atendimento pedagógico em 

ambientes hospitalares e domiciliares de forma a assegurar o acesso e 

continuidades à educação formal às crianças e adolescentes hospitalizados. 

 De acordo com o MEC/SEESP 2002, p.15.: 

O atendimento educacional hospitalar e o atendimento pedagógico 
domiciliar devem estar vinculados aos sistemas de educação como uma 
unidade de trabalho pedagógico das Secretarias Estaduais, do Distrito 
Federal e Municipais de Educação, como também às direções clínicas dos 
sistemas e serviços de saúde em que se localizam. 
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A educação hospitalar é inteiramente consonante com a legislação vigente, 

contribuindo assim, com a Política Nacional de Educação e Saúde para que o 

atendimento escolar hospitalizado seja de qualidade, garantindo assim os direitos 

constitucionais à educação e à saúde. 

 Para Calegari (2003), o atendimento pedagógico deve englobar pelo menos 

três aspectos considerados como objetivo da Pedagogia hospitalar: 

• Atividades de Orientação/Escuta: constante e atenciosa para favorecer a 
escuta e a empatia e promover o bem-estar emocional, não só das crianças 
e jovens hospitalizados, mas dos seus acompanhantes e de toda a equipe 
do hospital. 
• Atividade Escolar: contextualizada, considerando a condição do aluno no 
hospital para participar de situações planejadas para realizar aprendizagens 
formais e não interromper o vínculo da criança e do jovem hospitalizado 
com a escola, assim amenizando ou evitando possíveis prejuízos causados 
pela hospitalização; 
• Atividade Recreativa: diversificada e motivadora para promover momentos 
de alegria, lazer, descontração e oportunidades de socialização, 
favorecendo o convívio amistoso no hospital entre todos: as crianças e 
jovens hospitalizados, os acompanhantes e equipe do hospital, no sentido 
de tornar menos sofrido o tratamento e aproximar a todos os envolvidos no 
tratamento. 

 

Existem dois procedimentos de escolaridade no ambiente hospitalar: o 

Atendimento no leito e/ou enfermarias e a Classe Hospitalar. Há também um 

atendimento lúdico – terapêutico oferecido em Brinquedotecas Hospitalares. Além 

do atendimento domiciliar. 

A proposta da educação hospitalar normalmente conta com a atuação de um 

pedagogo que avalia e constrói para cada paciente, atividades compatíveis com 

suas necessidades, que mantém relação com o docente e a escola de origem da 

criança, bem como com as metodologias utilizadas. Dessa forma, o paciente deve 

estar matriculado em alguma escola.  

A Classe Hospitalar conta com esta mesma metodologia, apresentando a 

única diferença de que as aulas são dadas em salas montadas dentro do hospital, 

bem estruturadas e aprendizagem coletiva (Matos e Mugiatti 2008).  

3.2 CLASSE HOSPITALAR 
 

A primeira classe hospitalar no Brasil surgiu no ano de 1950, no Hospital 

Municipal Jesus, no Rio de Janeiro, que funciona até hoje. Durante o período de 

internação, toda criança e adolescente, tem direito a desfrutar de alguma forma de 
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recreação, programas de educação para a saúde, acompanhamento do currículo 

escolar durante sua permanência hospitalar (Art. 9º da resolução 41/95, Conanda). 

As classes hospitalares foram criadas com o objetivo de que o educando, no 

seu período de internação, tenha um acompanhamento pedagógico educacional, 

para que quando retorne à escola não esteja em grande defasagem de conteúdos 

em relação aos demais alunos. 

O Guia Classe Hospitalar e atendimento pedagógico domiciliar: estratégias e 

orientações (SEESP-2002) é um documento com orientações para o funcionamento 

destas classes. O seu conteúdo abrange aspectos de grande importância, tais como 

os objetivos, organização e funcionamento, recursos humanos e algumas 

recomendações gerais. O documento define Classe hospitalar como: 

Denomina-se classe hospitalar o atendimento pedagógico-educacional que 

ocorre em ambientes de tratamento de saúde, seja na circunstância de 

internação, como tradicionalmente conhecida, seja na circunstância do 

atendimento em hospital-dia e hospital-semana ou em serviços de atenção 

integral à saúde mental. (SEESP-2002, p. 13) 

 

Conforme este documento, as classes hospitalares devem estar vinculadas 

ao sistema de educação, às Secretarias Estaduais ou Municipais de Ensino, 

cabendo aos hospitais basicamente ceder espaço para a instalação das classes. É 

atribuição das Secretarias disponibilizar as condições para a construção das classes 

nos hospitais, bem como contratar os professores, prover os recursos financeiros e 

materiais e acompanhar o seu funcionamento. 

Magalini e Carvalho (2002, p.9) apontam como objetivos principais da classe 

hospitalar: 

* Diminuir o trauma hospitalar, buscando despertar o envolvimento do aluno, 

respeitando sua individualidade, suas necessidades e seus interesses, 

estimulando, desta maneira, o processo de autoestima; 

* Identificar e estimular a superação de possíveis dificuldades escolares; 

* Garantir continuidade da vida escolar; 

* Propiciar momentos prazerosos e de desenvolvimento cognitivo dentro do 

hospital; 

* Dar continuidade ao processo de escolarização da criança hospitalizada; 

* Motivá-la, evitando abandono dos estudos; 

 

Com relação à estrutura física deve  acontecer em uma sala própria com 

mobílias adequadas (móveis em bom estado de conservação, cadeiras e mesas 

compatíveis às idades dos alunos), banheiro e um espaço livre para a realização das 

práticas lúdicas. Os materiais didáticos sugeridos, pelo guia, para serem utilizados 
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são: recursos audiovisuais, TV, DVD, computador em rede, aparelhos de som, 

jogos, softwares educativos, entre outros (Guia Classe Hospitalar e atendimento 

pedagógico domiciliar: estratégias e orientações, 2002). 

De acordo com o MEC/SEESP, 2002, p.15-16: 

Os ambientes serão projetados com o propósito de favorecer o 

desenvolvimento e a construção do conhecimento para crianças, jovens e 

adultos, no âmbito da educação básica, respeitando suas capacidades e 

necessidades educacionais especiais individuais. Uma sala para 

desenvolvimento das atividades pedagógicas com mobiliário adequado e 

uma bancada com pia são exigências mínimas. Instalações sanitárias 

próprias, completas, suficientes e adaptadas são altamente recomendáveis 

e espaço ao ar livre adequado para atividades físicas e ludo-pedagógicas 

[...] Além de um espaço próprio para a classe hospitalar, o atendimento 

propriamente dito poderá desenvolver-se na enfermaria, no leito ou no 

quarto de isolamento, uma vez que restrições impostas ao educando por 

sua condição clínica ou de tratamento assim requeiram [...] O atendimento 

pedagógico poderá também ser solicitado pelo ambulatório do hospital onde 

poderá ser organizada uma sala específica da classe hospitalar ou utilizar-

se os espaços para atendimento educacional.  

 

As ações pedagógicas neste ambiente devem buscar o desenvolvimento e a 

construção do conhecimento referente à educação básica (educação infantil, ensino 

fundamental e médio). É fundamental o vínculo entre a classe hospitalar e a escola 

na qual o aluno/paciente está matriculado o que chamamos de escola de origem, 

para que os conteúdos trabalhados durante as aulas sejam abordados na classe, de 

maneira adaptada. 

A equipe deve ser multidisciplinar, para a atuação na classe a equipe 

pedagógica é composta de professor coordenador, o professor e um profissional de 

apoio.  

O professor coordenador tem como atribuições: fazer a ponte entre o hospital, 

as Secretarias de Educação e a escola de origem do aluno; apoiar pedagogicamente 

o professor; ser o responsável pela aquisição e manutenção dos bens; ter o 

conhecimento das rotinas hospitalares (enfermarias, ambulatórios e leitos). 

O professor que atua nas classes hospitalares deve ter formação acadêmica 

em pedagogia ou em cursos de licenciaturas, preferencialmente com especialização 

em educação especial, possuir noções básicas sobre as doenças encontradas no 

hospital em que trabalha ou as que seus alunos apresentam e, a principal, ter 

competência para trabalhar com as diversidades humanas. O professor deve estar 

atendo a sempre observar e registrar os acontecimentos no ambiente hospitalar. As 
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atividades devem sempre que possível ter começo, meio e fim no mesmo dia, pois 

nem sempre a criança poderá retornar à atividade. Neste contexto, o professor deve 

sempre ter várias atividades, o que possibilita que um mesmo grupo heterogêneo de 

crianças realize diversas atividades, incentivando o crescimento e desenvolvimento 

psíquico, intelectual e sócio-interativo das crianças e adolescentes hospitalizados. 

Para Fonseca (2003, p. 35): 

O professor da escola hospitalar é, antes de tudo, um mediador das 

interações da criança com o ambiente hospitalar. Por isso não lhe deve 

faltar noções sobre as técnicas e terapêuticas que fazem parte da rotina da 

enfermaria, sobre as doenças que acometem seus alunos e os problemas 

(até mesmo emocionais) delas decorrentes. 

  

 Uma vez que mesmo hospitalizado o educando não tem seu desenvolvimento 

cognitivo interrompido, o professor atuante da classe hospitalar,  conhece as suas 

necessidades educacionais, torna-se um mediador que, ao interagir com ele, oferece 

condições de aprendizagem. Isto aproxima o educando dos padrões habituais da 

vida. Corroborando com esta afirmativa, Ceccim (1997, p.80) acrescenta que: é 

também do professor de classe hospitalar a tarefa de afirmar a vida, e sua melhor 

qualidade, junto com essas crianças, ajudando-as a reagir, interagindo para que o 

mundo de fora continue dentro do hospital e as acolha com um projeto de saúde. 

 O desenvolvimento das atividades da classe hospitalar assemelha-se com o 

de classe multisseriada, agrupando alunos de séries diferentes, além de uma 

rotatividade constante, requer um planejamento diário que deve ter início, meio e 

fim, com propostas coletivas e intervenções individualizadas, conforme as séries em 

que os estudantes estão matriculados. A característica de classes multisseriadas 

nos hospitais é uma tendência pelo próprio contexto em que é desenvolvido o 

trabalho: poucos professores, espaço físico limitados, adaptações curriculares, 

rotatividade de estudantes, grupos pequenos, entre outras. Este não deixa de ser 

mais um desafio para o professor de Classe Hospitalar, considerando que há 

necessidade de adequações metodológicas. 

 Durante o período de internação a criança deve envolver-se com atividades 

pedagógicas, por exemplo: contar histórias, recreação, jogos, artes e atividades 

escolares relacionadas com as que a criança está estudando na escola de origem. A 

proposta destas atividades é além de minimizar os efeitos da hospitalização, é de 

também favorecer à criança  um vínculo com o mundo que deixou fora do hospital. 
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Estudar no hospital, possibilita à criança o interesse em retornar aos estudos quando 

estiver melhor, pois o não participar das aulas na escola, deixa a criança atrasada 

em relação à turma de origem, contribuindo para a desistência do ano letivo e 

evasão escolar. 

O atendimento pedagógico deverá ser orientado pelo processo de 

desenvolvimento e construção do conhecimento correspondentes à 

educação básica, exercido numa ação integrada com os serviços de saúde. 

A oferta curricular ou didático-pedagógica deverá ser flexibilizada, de forma 

que contribua com a promoção de saúde e ao melhor retorno e/ou 

continuidade dos estudos pelos educandos envolvidos (MEC/SEESP, 2002, 

p.17). 

3.2.1 O ALUNO DA CLASSE HOSPITALAR 
  

 Conforme o Guia Classe Hospitalar e atendimento pedagógico domiciliar: 

estratégias e orientações:  

O alunado das classes hospitalares é aquele composto por educandos cuja 

condição clínica ou cujas exigências de cuidado em saúde interferem na 

permanência escolar ou nas condições de construção do conhecimento ou, 

ainda, que impedem a frequência escolar, temporária ou permanente. 

(SEESP-2002, p. 15) 

 

 Para Fonseca, 2003, p. 17: 

A criança hospitalizada, assim como qualquer criança, apresenta o 

desenvolvimento que lhe é possível de acordo com uma diversidade de 

fatores com os quais interage e, dentre eles, as limitações que o diagnóstico 

clínico possa lhe impor. De forma alguma podemos considerar que a 

hospitalização seja, de fato, incapacitante para a criança. Um ser em 

desenvolvimento tem sempre possibilidade de usar e expressar, de uma 

forma ou de outra, o seu potencial. 

  

 Diante da afirmativa, o atendimento da classe hospitalar deve ser feito às 

crianças e adolescentes doente, seja qual for a enfermidade, que estejam impedidas 

de frequentar a escola, independentemente do período que durar o tratamento. O 

professor deve ter acesso aos prontuários, para que possa obter informações 

necessárias para o desenvolvimento das atividades educacionais de acordo com 

cada caso de doença, respeitando as limitações dos alunos. 

 De acordo com Magalini e Carvalho, 2002, p.10, dentre as diversas condições 

que exigem educação em classe hospitalar ou atendimento leito  podemos citar:  
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Dificuldade de locomoção, imobilização parcial ou total, imposição de 

horários para administração de medicamentos, restrições alimentares e a 

indisposição geral decorrente de determinado quadro de adoecimento; 

apesar disso a criança hospitalizada tem interesses, desejos e 

necessidades como qualquer criança, portanto deve ser vista de modo 

integral, sendo incentivada e envolvida em atividades do cotidiano para que 

haja sensação de bem-estar, conforto e consequentemente uma pronta 

recuperação da saúde. 

  

 O aluno, mesmo hospitalizado, tem os conteúdos pedagógicos estabelecidos 

no planejamento escolar transmitidos pelo professor da classe, sem ter o processo 

de aprendizagem interrompido, contribuindo para o retorno e reintegração a escola 

de origem. Na classe hospitalar, a avaliação deve ser contínua e diagnóstica, o 

avaliar se dá através participação dos alunos nas atividades, individual e/ou grupo, 

não deixando de lado o quadro clínico do aluno. Desenvolver uma proposta 

pedagógica que possa ir ao encontro com as necessidades de cada aluno, um bom 

vínculo entre professor e aluno e também entre o professor e os profissionais da 

saúde, é, sem dúvida, a chave para o sucesso do trabalho. (Magalini e Carvalho - 

2002, p.8) 

 

3.2.2 HOSPITAL E A ESCOLA DE ORIGEM 
  

 A Classe Hospitalar também é responsável por realizar o retorno de seus 

alunos ao seu grupo escolar e social, pois, o aluno pode se sentir excluído de seu 

meio social, devido ao tempo de afastamento, necessário para o tratamento. 

 É de responsabilidade da classe hospitalar, atuar como ponte de acesso 

escolar de origem da criança, pois, algumas crianças podem não estar 

convencionalmente matriculadas na rede de ensino, devido ao tratamento da 

doença, o que pode prejudicar o desenvolvimento nas atividades previstas na classe 

hospitalar. 

 De acordo com a SEESP, esta reintegração deve considerar alguns aspectos 
fundamentais: 

A reintegração ao espaço escolar do educando que ficou temporariamente 
impedido de frequentá-lo por motivo de saúde deve levar em consideração 
alguns aspectos como o desenvolvimento da acessibilidade e da 
adaptabilidade; a manutenção do vínculo com a escola durante o período de 
afastamento, por meio da participação em espaços específicos de 
convivência escolar, previamente planejados (sempre que houver 
possibilidade de deslocamento); momentos de contato com a escola por 
meio da visita dos professores ou colegas do grupo escolar correspondente 
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e dos serviços escolares de apoio pedagógico (sempre que houver a 
impossibilidade de locomoção mesmo que esporádica); garantia e 
promoção de espaços para acolhimento, escuta e interlocução com os 
familiares do educando durante o período de afastamento; preparação ou 
sensibilização dos professores, funcionários e demais alunos para o retorno 
do educando com vistas à convivência escolar gradativa aos espaços de 
estudos sistematizados. (SEESP-2002, p. 18) 

  

3.3 BRINQUEDOTECA HOSPITALAR 

 

Instituídas pela Lei nº. 11.104 de 2005, a brinquedoteca em ambiente 

hospitalar é obrigatório em hospitais que ofereçam atendimento médico em regime 

de internação para crianças e adolescentes. A Lei considera a brinquedoteca 

hospitalar como o espaço provido de brinquedos e jogos educativos, destinado a 

estimular as crianças e seus acompanhantes a brincar. (Art. 2º. Lei 11.104/05). 

Historicamente, as brinquedotecas no Brasil apresentam uma característica 

diferente das de outros países, como por exemplo, nos Estados Unidos, as 

brinquedotecas têm como principal objetivo o empréstimo de brinquedos, ou seja, 

são brinquedotecas circulantes. Segundo Cunha , 1996, p.45 a brinquedoteca“... é o 

espaço criado com objetivo de proporcionar estímulos para que a criança possa 

brincar livremente." 

Devemos considerar a brinquedoteca hospitalar enquanto espaço lúdico-

terapêutico, que proporciona à criança e ao adolescente esquecer temporariamente 

da sua condição de doente, brincando, suavizando o fato e o stress do período de 

tratamento. 

Mundo de brinquedo é a primeira ideia que surge para quem entra na 

brinquedoteca. Brinquedos variados, coloridos, novos, usados, brinquedos 

de emadeira, plástico, metal, pano; aquele da propaganda, um outro com 

que os nossos pais brincavam, ou 

aquele tão desejado, mas é muito caro [...] Brinquedos que vão realizar 

sonhos, desmistificar fantasias ou simplesmente estimular a criança a 

brincar livremente (CUNHA, 1996, p.54). 

 

A brinquedoteca hospitalar deve funcionar em ambientes espaçosos, 

ventilados e apropriados à faixa etária do público que atende. Por se tratar de uma 

brinquedoteca hospitalar, a higienização do espaço e dos brinquedos devem ser 

realizadas regularmente. O acervo de brinquedos e a quantidade de brinquedistas 

e/ou recreadores, devem ser ajustados à quantidade de crianças e adolescentes que 
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a frequentam o ambiente, permitindo, dessa forma, a realização das atividades e 

brincadeiras.  

As brinquedotecas devem apresentar um acervo variável de brinquedo para 

que possa assim, atender todas as faixas etárias do público que irá frequenta-la . Os 

brinquedos devem estimular a curiosidade, a imaginação. Muitos são os tipos de 

brinquedo, didáticos e lúdicos,  e não podemos esquecer que os brinquedos se bem 

explorados possibilitam a aprendizagem. 

A respeito dos profissionais que devem atuar neste espaço, a Lei não faz 

menção, assim permitindo que qualquer pessoa, exerça a função de brinquedista ou 

recreador, porém, este profissional deve ter habilidade específica para exercer essa 

função.  

Para Santos (1995), o brinquedista é: 

Um profissional que trabalha com a criança, fazendo a mediação 

criança/brinquedo.Esta função é mais importante dentro da brinquedoteca e 

pressupõe uma formação específica. Entende-se que a brinquedista, antes 

de mais nada, deva ser educador, ou seja, antes de ser especialista em 

brinquedo ele deve ter em sua formação conhecimentos de ordem 

psicológica, pedagógica, sociológica, literária, artística, enfim, elementos 

que lhe dêem uma visão de mundo e um conhecimento sólido sobre 

criança, brinquedo, jogo, brincadeira, escola, homem e sociedade 

(SANTOS,1995, p. 11). 

 

O brinquedista, deve entre outras coisas, auxiliar o desenvolvimento infantil, 

através do brinquedo de forma consciente. 

Não basta apenas implantar brinquedotecas em ambientes hospitalares, faz-

se  indispensável cuidá-las com responsabilidade e profissionalismo, para que, esta 

espaço possa possibilitar aos pacientes momentos de aprendizagem e lazer, em um 

local agradável, minimizando os riscos, inclusive, de infecções hospitalares, dado o 

compartilhamento de objetos, os quais podem facilitar a transmissão de doenças 

virais, por exemplo.  

3.4 ATENDIMENTO NO LEITO OU ENFERMARIAS 
 

Em casos onde os pacientes não possam se locomover até o espaço da 

classe hospitalar, o acompanhamento pedagógico poderá ser realizado nas 

enfermarias, nos leitos ou nos quartos adaptados para a realização das atividades. 

Nestes casos, a criança pode receber a visita do professor, com atividades 
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educativas, contação de histórias e conteúdos escolares específicos. Estas visitas 

devem ser breves e em horários predefinidos, levando em conta situação (doença) 

da criança. Normalmente estas atividades são desenvolvidas contraturno ao horário 

do professor na classe hospitalar. 

3.5 ATENDIMENTO PEDAGÓGICO DOMICILIAR 
 

O atendimento pedagógico domiciliar é um serviço destinado a viabilizar, 

mediante atendimento especializado, a educação escolar de alunos que estejam 

impossibilitados de frequentar as aulas em razão de tratamento de saúde que 

implique permanência prolongada em domicílio. Neste caso o professor deve ir até a 

residência deste aluno e realizar as atividades que seriam realizadas na escola. 

O Guia Classe Hospitalar e atendimento pedagógico domiciliar: estratégias e 

orientações, define atendimento pedagógico domiciliar como: 

Atendimento pedagógico domiciliar é o atendimento educacional que ocorre 

em ambiente domiciliar, decorrente de problema de saúde que impossibilite 

o educando de frequentar a escola ou esteja ele em casas de passagem, 

casas de apoio, casas-lar e/ou outras estruturas de apoio da sociedade. 

(SEESP-2002, p. 13) 

  

 Ainda conforme este documento, este tipo de atendimento destina-se a:  
O alunado do atendimento pedagógico domiciliar compõe-se por aqueles 

alunos matriculados nos sistemas de ensino, cuja condição clinica ou 

exigência de atenção integral à saúde, considerados os aspectos 

psicossociais, interfiram na permanência escolar ou nas condições de 

construção do conhecimento, impedindo temporariamente a frequência 

escolar. (SEESP-2002, p.16) 

  

 Para o bom desenvolvimento do atendimento domiciliar é necessário que o 

local seja adequado e adaptado para o aluno, o que facilitará o desenvolvimento das 

atividades propostas. De acordo com a SEESP-2002, p.18: 

Providenciar em parceria com os serviços de saúde e de assistência social, 

mobiliário e/ou equipamentos de acordo com as necessidades do 

educando, como cama especial, cadeiras e mesas adaptadas, cadeiras de 

rodas, eliminação de barreiras para favorecer o acesso a outros ambientes 

da casa e ao espaço interno, etc.  

 

 Além disto, refere-se aos aspectos físicos, os recursos indispensáveis ao 

professor para a realização do atendimento pedagógico domiciliar e às adequações 

que devem ser realizadas na residência do aluno e na escola, quando ele voltar para 

a escola a qual está matriculado ou será matriculado. De acordo com a SEESP-
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2002, p.17: Estes recursos (instrumentos de apoio didático-pedagógico) e 

adaptações (eliminação de barreiras físicas e arquitetônicas, de acesso ao currículo, 

etc.) deverão possibilitar a igualdade de condições para o acesso ao conhecimento, 

assim como o acesso e a permanência na escola. 

 Fazendo uma leitura alternativa, percebemos que literatura aponta duas 

vertentes para o atendimento pedagógico domiciliar, um destinado a pessoas com 

deficiência, que precisam de um atendimento educacional especializado (Lei nº 

10.098, de 19/12/00) e a outra que por motivo de doença preciso de um 

acompanhamento educacional em sua residência enquanto estiver em tratamento 

da enfermidade a qual foi acometida(MEC/SEESP 2002). 

 Sendo assim, concluímos que, mesmo que diante de alguma eventualidade 

vivenciada pelo educando, o educador precisa estar presente, transmitindo 

conhecimento, pois a educação deve ser oferecida seja qual for o espaço onde o 

aluno esteja. 

No próximo capítulo, iremos percorrer um panorama histórico da Educação 

Hospitalar, a evolução dos conceitos desta modalidade de educação, números e 

pesquisas e também experiências da classe hospitalar em todo o Brasil. 
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4 - EDUCAÇÃO HOSPITAR: HISTÓRIA E EXPERIÊNCIAS 

Vimos, até aqui, que os princípios da educação Inclusiva fundamenta a 

continuidade da escolarização de crianças e adolescentes hospitalizados   e  vimos 

também os princípios e valores defendidos pela Educação Hospitalar. No decorrer 

desse capítulo, iniciamos expondo um histórico da educação hospitalar, um 

panorama da evolução dos conceitos desta modalidade de educação, números e 

pesquisas e também experiências da classe hospitalar em todo o Brasil. 

 

4.1 UM POUCO DE HISTÓRIA 

Para uma melhor compreensão da estrutura educacional hospitalar oferecida 

atualmente em nosso país, faz-se necessário resgatarmos historicamente o 

surgimento desta modalidade de educação, caracterizando-o desde o momento de 

sua criação bem como as mudanças ocorridas ao longo dos anos. 

A Educação hospitalar surgiu em 1935 em Paris, quando Henri Sellier cria a 

primeira escola para o atendimento de surtos de doenças e também para atender o 

grande número de crianças e adolescentes, mutilados e impossibilitados de ir à 

escola, atingidas durante a Segunda Guerra Mundial. Segundo Vasconcelos (2006, 

p.3): 

Essa primeira experiência chegou a atender cerca de 80 crianças 

hospitalizadas por mês. Seu exemplo foi seguido na Alemanha, em toda a 

França, na Europa e nos Estados Unidos, com o objetivo de suprir as 

dificuldades escolares de crianças tuberculosas, moléstia fatal à época 

grandemente contagiosa. Pode-se considerar como marco decisório das 

escolas em hospital a Segunda Guerra Mundial. 

  

 Em 1939 é criado o C.N.E.F.E.I. – Centro Nacional de Estudos e de 

Formação para a Infância Inadaptadas de Suresnes, que tem como objetivo a 

formação de professores para o trabalho em institutos especiais e em hospitais. O 

C.N.E.F.E.I promove estágios em regime de internato dirigido a professores e 

diretores de escolas. Também em 1939 é criado o Cargo de Professor Hospitalar 

junto ao Ministério da Educação na França.  De acordo com Vasconcelos (2006, 

p.3):  

[...] a formação proposta aos professores interessados pelo trabalho, 

entretanto, é bastante rigorosa. O centro promove estágios em regime de 

internato dirigido a professores e diretores de escolas, há médicos de saúde 

escolar e a assistentes sociais. A formação de 4 professores para 

atendimento hospitalar no CNEFEI tem duração de dois anos. 
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 A Carta da Criança Hospitalizada (Portugal-2000), inspirada nos princípios da 

Carta Europeia da Criança Hospitalizada, aprovada pelo Parlamento Europeu em 

1986, reflete as preocupações com o bem estar da criança hospitalizada e os 

aspectos educativos. O princípio 7 da Carta de Portugal propõe que:  O Hospital 

deve oferecer às crianças um ambiente que corresponda às suas necessidades 

físicas, afetivas e educativas, quer no aspecto do equipamento, quer no de pessoal 

e da segurança (Mota, 2000, p. 58). Na Espanha, a escola no hospital vem sendo 

cientificamente estudada desde a década de 80. 

 A primeira iniciativa de Educação Hospitalar no Brasil foi criada no município 

do Rio de Janeiro (1950), onde funciona até hoje a classe hospitalar do Hospital 

Municipal de Jesus (hospital público infantil), considerada a classe hospitalar mais 

antiga em funcionamento no país. Suas atividades foram iniciadas, oficialmente, em 

14 de agosto de 1950, de acordo com Santos e Souza (2009, p.110): 

Foi no ano de 1950, no Hospital Municipal Bom Jesus, no Município do Rio 

de Janeiro, em que a professora Lecy Rittmeyer, que cursava Assistência 

Social, criou a primeira classe hospitalar, visando com isto o atendimento às 

crianças internadas, para que em seus retornos para as escolas pudessem 

continuar seus estudos normalmente. 

  

 Essa modalidade de ensino só é reconhecida em 1994 pelo Ministério da 

Educação e Desporto - MEC.  

 Com a sanção do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, em 1990 

percebe-se um aumento significativo no atendimento em Classes Hospitalares. Em 

uma pesquisa realizada pela Professora Drª Eneida Simões da Fonseca em 1998, 

foram detectadas 30 Classes Hospitalares em todo o território brasileiro com 

predominância na região sudeste. (Fonseca, 1998, p. 121-122).   

4.2 DADOS, NÚMEROS E PESQUISAS 
  

 Hoje, contamos com a existência de movimentos por pesquisadores da área 

que vem procurando transformar o conceito de classe hospitalar para escolas 

hospitalares, por acreditar que a proposta desta modalidade educacional vem 

crescendo em todo país. Em levantamento realizado no Brasil sobre Atendimento 

Pedagógico Educacional para Crianças e Jovens Hospitalizados em nosso país, a 

pesquisadora Fonseca, 1999, p. 7, constatou em sua pesquisa que: 
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No Brasil, há 30 classes hospitalares distribuídas e em funcionamento em 

11 unidades da Federação (10 Estados e o Distrito Federal). Esse tipo de 

atendimento decorre, em sua maioria, de convênio firmado entre as 

Secretarias de Educação e Saúde dos Estados. São 80 professores 

atuando nessas classes atualmente que atendem em média mais de 1.5000 

crianças/ mês na faixa etária de 0 a 15 anos de idade.  

 Fonseca, com o objetivo de identificar a realidade deste tipo de atendimento 

no Brasil, realizou em 1998, o primeiro mapeamento de escolas em hospitais 

(Fonseca, 1999), a pesquisa foi realizada nas 26 secretarias de educação dos 

estados do Brasil e para a do Distrito Federal, através de uma carta questionário. 

Naquela ocasião, constatou que havia 30 hospitais que ofereciam este atendimento, 

muitos com nomenclatura diferente, mas com o mesmo objetivo, o acompanhamento 

dos processos de desenvolvimento e de aprendizagem de seus pacientes enquanto 

internados para tratamento. 

 Os dados da pesquisa revelam que, deste total, apenas onze Classes 

Hospitalares tinham sido criadas antes de dezembro de 1980 e que a partir da 

década de 1980 se inicia a expansão dessa modalidade de atendimento. De janeiro 

de 1981 a dezembro de 1997, foram criadas 17 Classes Hospitalares no país. Já em 

2000, outro levantamento foi realizado, o qual apontou para a existência de 63 

classes hospitalares. Somente em Santa Catarina, entre os anos de 1999 a 2004, 

foram implantadas 12 Classes Hospitalares nas diversas regiões do Estado. Este 

número vem crescendo gradativamente ano a ano, a tabela a seguir resume o 

número de escolas hospitalares implantadas e, ainda em funcionamento, no território 

nacional: 

TABELA 1- Implantação de Escolas Hospitalares (EHs) no Brasil 

Ano Nº EHs 

até 1950 01 

1951-1960 03 

1961-1970 02 

1971-1980 05 

1981-1990 12 

1991-2000 40 

2001 até 
12/2007 

38 

Sem informação 09 

Total 110 
                                                      Fonte: FONSECA (2008) 
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 Esses dados demonstram que o incentivo à criação de Classes Hospitalares 

se aplica como proposta para uma política inclusiva que faça valer o direito de todos 

ao atendimento educacional.  

 Em 2008, conforme atualização dos dados da pesquisa realizada por 

Fonseca, a oferta de atendimento pedagógico educacional em hospital vem 

crescendo consideravelmente. Cento e dez hospitais no Brasil, desenvolve atividade 

de atendimento educacional para crianças e adolescentes hospitalizados. A tabela a 

seguir resume, por região, este quantitativo:  

TABELA 2- Quantitativo de Escolas Hospitalares (EHs) por Região 

 

 

 

 

 

 

                                      Fonte: FONSECA (2008) 

 

 Deste quantitativo, são hospitais exclusivamente infantis um percentual de 

10% (11 hospitais). Os demais hospitais são hospitais gerais com enfermarias de 

pediatria clínica e/ou de oncologia (Fonseca, 2008). Segundo dados do SUS (MS, 

2005), temos no Brasil cerca de seis mil hospitais, entre públicos e privados, destes 

apenas 110 caracterizam-se enquanto modalidade de atendimento escolar. Um 

número irrisório diante da demanda atendida em hospitais diariamente.   

 A atualização da pesquisa, feita em 2008, aponta um total de vinte unidades 

federadas - 19 estados e o Distrito Federal – oferecendo atendimento pedagógico-

educacional para crianças e jovens hospitalizados segundo terminologia legal (MEC, 

2002). A tabela a seguir mostra, por região, o número de Estados que dispõem de 

atendimento pedagógico educacional em hospitais: 

TABELA 3- Unidades da Federação com Escolas Hospitalares (EHs) por Região  

Região Nº Hospitais com atendimento 
educacional 

Norte 06 

Nordeste 20 

Centro-Oeste 21 

Sudeste 46 

Sul 17 

Total 110 

Região Nº de 
Estados 

Nº de Estados com 
EHs 

Norte 07 04 

Nordeste 09 05 

Centro-Oeste   04* 04 

Sudeste 04 04 

Sul 03 03 
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*Na Região Centro-Oeste consta, além dos três estados (Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul), o Distrito 

Federal. Fonte: FONSECA (2008) 

  

 No Brasil sete estados ainda  não dispõem de atendimento educacional para 

crianças e adolescentes hospitalizados. Na região Norte, os estados Amazônia, 

Rondônia e Amapá. Na região Nordeste, os estados Piauí, Paraíba, Pernambuco e 

Alagoas. Em resposta a pesquisa realizada, os representantes alegam ter 

conhecimento desta modalidade de ensino, mas encontram-se levantando a 

demanda e verificando as possibilidades para que o serviço possa ser implantado 

(FONSECA, 2008). 

  A partir do ano 2000 este mapeamento e atualização da pesquisa passa a ser 

feito também através do site www.escolahospitalar.uerj.br, para o cadastro de 

classes hospitalares no Brasil.  

 Dados mais recentes da pesquisa apresentados em outubro de 2012 (ANEXO 

C), identificamos que o número de Escolas Hospitalares vem crescendo, mesmo que 

de forma tímida, os dados apresentam um número de 141 Escolas em Hospitais 

distribuídos da seguinte forma: 

 

Escolas em Hospitais no Brasil  

Eneida Simões da Fonseca 

 

O levantamento do quantitativo de hospitais com atendimento escolar no 

Brasil, de acordo com as respectivas regiões e estados, são: 

  

- Região Norte (total de dez (10) hospitais com escolas): Estado 

do Acre (03), Estado do Pará (05), Estado de Roraima (01), Estado 

de Tocantins (01). Nos demais estados desta região (Amazonas, Rondônia 

e Amapá) não há informação sobre a existência de hospitais com 

atendimento escolar para os pacientes hospitalizados. 

  

 - Região Nordeste ((total de vinte e cinco (25) hospitais com escolas): 

Estado da Bahia (14), Estado do Ceará (03), Estado do Maranhão (01), 

Estado do Rio Grande do Norte (05), Estado de Sergipe (02). Nos demais 

estados desta região (Piauí, Paraíba, Pernambuco e Alagoas) não há 

informação sobre a existência de hospitais com atendimento escolar para os 

pacientes hospitalizados. 

  

- Região Centro-Oeste (total de vinte e quatro (24) hospitais com escolas): 

Distrito Federal (12), Estado de Goiás (05), Estado de Mato Grosso (01), 

Estado de Mato Grosso do Sul (06). Esta região conta com apenas três 

Total 27 20 
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estados e com o Distrito Federal. Todos oferecem oportunidades de 

atendimento escolar hospitalar. 

   

- Região Sudeste (total de cinquenta e três (53) hospitais com escolas): 

Estado do Espírito Santo (01), Estado de Minas Gerais (10), Estado do Rio 

de Janeiro (17), Estado de São Paulo (25). Todos os quatro estados da 

Região Sudeste dispõem de atendimento escolar hospitalar. 

  

 -Região Sul (total de vinte e nove (29) hospitais com escolas): Estado do 

Paraná (16) Estado de Santa Catarina (09), Estado do Rio Grande do 

Sul (04). Esta região conta com apenas três estados e, em cada um 

deles, há hospitais com escolas para crianças e jovens doentes. EHs-BR-

ESF- outubro/2012 

 

 O que podemos perceber é que mesmo que vagarosamente, o atendimento 

pedagógico às crianças e adolescentes hospitalizados vem garantir o que a 

legislação determina como direito à educação. 

 

3.3 EXPERIÊNCIAS 

 Como forma de melhor compreensão da situação de funcionamento desta 

modalidade de atendimento educacional em nosso país, entendemos a importância 

de descrever experiências vivenciadas em alguns hospitais que possuem o serviço 

educacional de classe hospitalar no Brasil. 

Região Norte: total de dez (10) hospitais com atendimento educacional. 

Descrevemos as atividades realizadas no Hospital Ophir Loyola. 

 O Hospital Ophir Loyola - HOL foi o primeiro  do Estado do Pará  a 

desenvolver um projeto na área da Educação em Saúde, em busca de ações 

humanitária. O Programa Prosseguir, produto de uma parceria com a Secretaria 

Executiva de Educação, tem como público alvo crianças e adolescentes em 

tratamento oncológico no hospital. Com o objetivo de proporcionar benefícios 

cultural e educacional. Pioneiro no Pará em classe hospitalar, o Projeto Prosseguir 

se concretizou atuando no decorrer do ano de 2003, com o objetivo de assegurar às 

crianças e adolescentes, o direito à educação pela continuidade do processo ensino-

aprendizagem e reintegração ao grupo escolar. 

 O programa foi estabelecido através do convênio de cooperação 

técnica entre a Secretaria de Educação, o HOL com interveniência da 

Secretaria Especial de Estado e Proteção Social, convênio Nº 211-

2002/SEDUC, com vigência de 02 (dois) anos, prorrogáveis, funcionando 

em um espaço da Clínica Pediátrica e no setor de Quimioterapia, que foi 

totalmente reformada para o desenvolvimento das atividades. 

(www.ophirloyola.pa.gov.br) 
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 São beneficiadas, cerca de 185 crianças e Adolescentes. As atividades do 

projeto buscam assessorar a reintegração da criança com a dinâmica escolar, 

recreação, arte-educação e o atendimento de classe hospitalar. Hoje, o Prosseguir 

faz parte de rede pública hospitalar no Estado. 

 

Região Centro-Oeste: total de vinte e quatro (24) hospitais com atendimento 

educacional. Descrevemos as atividades realizadas no Hospital das Clínicas da 

Universidade Federal de Goiás - UFG e do Projeto Hoje. 

 O “Projeto Hoje” é um projeto de atendimento educacional hospitalar, por 

iniciativa da superintendência de Ensino Especial da Secretaria de Educação do 

Estado, em convenio com o Programa Estadual de Educação para a Diversidade 

numa Perspectiva Inclusiva (ESTADO DE GOIÁS, 2001). Desta forma o Projeto 

Hoje, passou a agregar com os demais projetos oferecido pela Superintendência de 

Ensino Especial da Secretaria de Estado da Educação (ESTADO DE GOIÀS/SEE, 

2008). 

 O “Projeto Hoje” no ano de 2006, assumiu 23 classes hospitalares, 03 

classes em Casas de Apoio e 29 atendimentos pedagógicos domiciliares, 

com 46 professoras em atividade, tendo sido desenvolvido um total de 

24.621 atendimentos pedagógicos. Na cidade de Goiânia, capital do Estado 

de Goiás, o Hospital Araújo Jorge, o Centro de Reabilitação e Readaptação 

Dr. Henrique Santillo (CRER), o Hospital das Clínicas da Universidade 

Federal de Goiás (HC), o Hospital Geral de Goiânia (HGG), o Hospital 

Materno- Infantil, o Hospital de Doenças Tropicais (HDT) e o Hospital 

Psiquiátrico “Casa de Eurípides”, já contam com suas classes hospitalares 

em plena atividade, atendendo crianças, jovens e adultos.  

  

 Importante ainda citar os atendimentos pedagógico-domiciliares 

desenvolvidos com pacientes que temporariamente encontram-se acamados em 

suas residências, em Goiânia, sem condições de retorno à escola logo após a alta 

hospitalar (pós-operatório de cirurgias ortopédicas, câncer, leucemia, doenças do 

coração, AIDS, etc.).  

 

Região Sudeste - total de cinquenta e três (53) hospitais com atendimento 

educacional. Nesta região descrevemos as atividades realizadas nos seguintes 

Hospitais: 
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 A Classe Hospitalar do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto – USP teve início em 1971, o projeto chamava-se Programa de 

Continuidade Escolar e contou com a colaboração de voluntários. Devido à grande 

demanda, em 2002 foi autorizada a ampliação das classes hospitalares. Passou-se 

de 2 (duas) para 3 (três) classes Hospitalares. Atende crianças e adolescentes 

internados nas Enfermarias das seguintes especialidades: Ortopedia e 

Traumatologia, Neuropediatria, Cirurgia Pediátrica, Oftalmologia e 

Otorrinolaringologia e Clínica Médica. O conteúdo pedagógico é desenvolvido de 

acordo com a série em que a criança ou adolescente estão inseridos. As atividades 

são planejadas conforme o projeto pedagógico da escola de origem. O atendimento 

pode acontecer nas classes hospitalares ou, para os alunos impedidos de se 

locomoverem, diretamente no leito. O público alvo abrange todas as crianças e 

adolescentes na faixa etária de 06 a 14 anos, matriculados no ensino fundamental 

que se encontram hospitalizados nas enfermarias do Hospital. Visando atender ao 

Projeto de Humanização Hospitalar, também são atendidos os pacientes com idade 

inferior ao estabelecido pela lei ou matriculados no Ensino Médio, que 

espontaneamente procuram o atendimento pedagógico. 

Desde 1998, o Hospital Municipal Dr. Mário GATTI, através de uma 

parceria com Secretaria Municipal de Educação do Estado de São Paulo atende a 

crianças em uma classe hospitalar. No início a Classe Hospitalar, teve o apoio de 

docentes do curso de Educação Especial da Pontifícia Universidade Católica de 

Campinas, que alertaram sobre a importância de utilizar atividades lúdicas como 

recurso pedagógico. Em 2000, a classe hospitalar do Hospital Municipal Dr. Mário 

GATTI contava com duas pedagogas, que, trabalhavam nos períodos da manhã e 

tarde. As atividades são desenvolvidas por eixos temático (temas centrais e 

transversais), o que facilita o desenvolvimento do conteúdo por faixa etária, 

utilizando recursos didáticos como brinquedos, jogos, livros e revistas, materiais 

escolares e recursos audiovisuais.  

O CENTRO Infantil Boldrini, em Capinas, São Paulo, é o maior hospital 

especializado em onco-hematologia pediátrica na América Latina. Já atendeu cerca 

de 10.000 pacientes (80% pelo SUS) desde a sua fundação, há 25 anos. Sua 

classe hospitalar atende o que prevê a legislação, tornando este Hospital uma 

referência em Educação Hospitalar. O trabalho é desenvolvido por duas pedagogas 

que dirigem e instruem as crianças internadas ou em tratamento ambulatorial.  
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O principal objetivo dessa classe hospitalar é fazer com que as crianças 

possam continuar suas vidas, inclusive no âmbito educacional. Segundo as 

pedagogas que lá trabalham, a primeira ação é uma conversa com a 

criança sobre o seu cotidiano escolar; depois, elas procuram a escola à 

qual pertence aquela criança, explicam a situação em que ela se encontra 

e perguntam quais conteúdos a criança estava trabalhando, pedindo 

material de apoio. Dessa forma, a criança dá continuidade ao trabalho 

escolar e não se sente “excluída” de seu ambiente. 
http://www.boldrini.org.br. 

  

 Existem três casos de atendimento educacional desenvolvidos no Boldrini, 

um quando as crianças que estão internadas recebem aulas diariamente durante o 

período a contra turno do seu tratamento, outro tipo de atendimento é direcionado 

para crianças que só estão tendo atendimento ambulatorial, enquanto aguardam o 

atendimento, ficam com as pedagogas fazendo lição de casa ou outras atividades 

pedagógicas e o terceiro tipo é quando a criança está impossibilitada de ir a Classe, 

as pedagogas propõem atividades no próprio leito. Na fala de uma das pedagogas, 

percebemos a eficácia e benefícios da Educação no Hospital, “é perceptível como a 

escola faz parte da vida da criança. É onde ela se sente participando da sociedade. 

Na situação em que ela se encontra, é também o momento onde ela não pensa no 

problema da doença, pelo contrário, ela se sente feliz e produtiva”.  

 

 

Região Sul - total de vinte e nove (29) hospitais com atendimento educacional. 

Destacamos as atividades realizadas no Hospital Infantil Joana de Gusmão: 

Em Santa Catarina, existe uma equipe pedagógica multidisciplinar, que 

trabalha questões pedagógicas desde a década de 1970, quando foi implantado o 

Programa de Recuperação Neuropsicomotora de Crianças Severamente 

Desnutridas. A equipe multidisciplinar composta por pedagogos, fisioterapeutas e 

nutricionistas, procura dar assistência às crianças, atendendo suas dificuldades e 

necessidades, especialmente quanto aos aspectos afetivo, cognitivo e social. Em 

1999, em parceria com a Secretaria de Educação e Inovação do Estado de Santa 

Catarina, foi implantado o Programa Classe Hospitalar. Atualmente, a equipe 

pedagógica que atua na Classe é composta por quatro pedagogas, quatro 

professoras, duas recreadoras, duas bolsistas e vários estagiários. O Programa 

Classe Hospitalar do Hospital Infantil Joana de Gusmão procura manter a 
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sistemática iniciada pela professora da escola de origem da criança, objetivando 

sua reinserção após a alta hospitalar.  

Mesmo não apresentando as mesmas características da escola, por 

exemplo, a estrutura física, a rotina das aulas e a turma, a Classe 

Hospitalar procura trabalhar com os mesmos conteúdos programáticos e a 

mesma sistematização da escola regular, criando um espaço de interação 

onde o aluno se sinta desafiado e estimulado a solucionar problemas, 

desenvolver o raciocínio e pensar criticamente.  

 

O HOSPITAL Infantil Joana de Gusmão (2003) disponibiliza para a Classe 

Hospitalar:  

(...) duas salas de aula, organizadas para atender crianças da educação 

infantil (4 a 6 anos) no período matutino e para alunos de 1ª à 4ª série, no 

vespertino em uma das salas, sendo que a outra é para o atendimento aos 

escolares de 5ª à 8ª série. O atendimento é disponibilizado para todas as 

crianças dos níveis acima citado, independente do tempo de internação e 

clínica médica, desde que estejam liberados pela equipe médica e/ou de 

enfermagem. Para as crianças que não podem deslocar-se, o atendimento 

é feito no próprio leito.  

 

Todos os alunos da Classe Hospitalar são cadastrados. Na ficha de 

cadastro estão os seus dados pessoais, motivo de hospitalização e da escola de 

origem. Existe a prática de registro das atividades e os conteúdos trabalhados em 

cada aula.  

Se o aluno frequentar a classe por mais de três dias, a pedagoga que o 

atende faz um contato telefônico com a escola indicada pelo aluno, 

comunicando à diretora ou à orientadora educacional que aquele aluno 

está participando da Classe Hospitalar; ao mesmo tempo, pede 

informações referentes aos conteúdos que estão sendo trabalhados, no 

momento, na turma à qual ele pertence. Após a alta hospitalar, a pedagoga 

envia um relatório descrevendo as atividades realizadas e o desempenho 

do aluno. 

 

No Paraná, o Hospital Infantil Pequeno Príncipe (2003), em 1988 iniciou o 

projeto Hospitalização Escolarizada, coordenado pela assistente social Margarida 

Muggiatti, sendo que o trabalho teve início com a atuação de uma professora cedida 

pela Secretaria Municipal de Educação, através de um convênio firmado com o 

hospital.  

Além deste projeto, o hospital, em parceria com a PUC/PR, desenvolveu 

mais dois projetos: ‘Sala de Espera’, onde acadêmicas do curso de 

Pedagogia realizavam atividades variadas para as crianças que 

frequentavam os ambulatórios e ‘Enquanto o Sono Não Vem’, no qual 

estagiários percorriam as enfermarias do hospital, no início da noite para 

contar histórias para as crianças internadas.  
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Região Nordeste - total de vinte e cinco (25) hospitais com atendimento 

educacional. Destacamos o atendimento realizado no Hospital: 

A Classe Hospitalar do Hospital Infantil Albert Sabin, em Fortaleza, no 

Ceará, existe há 16 anos. Segundo MAIA (2003), o principal objetivo da classe 

hospitalar do Albert Sabin é compreender as dificuldades das crianças e dos 

adolescentes internados e promover adaptações pedagógico-educacionais para 

esse alunado.  

O trabalho com atividades de escrita, leitura, matemática e jogos de regras, 

é desenvolvido por pedagogas para propiciar a manutenção do 

desenvolvimento intelectual dos pacientes. Essas atividades restituem a 

autoestima das crianças, que muitas vezes perdem até a vontade de viver. 

Há o contato com a escola de origem, repassando os registros das 

atividades. (MAIA , 2003) 

 
Em Salvador, no Hospital Sarah, é desenvolvido um trabalho de 

escolarização oferecido às crianças e adolescentes internados em sua enfermaria 

pediátrica, chamada de Enfermaria de Reabilitação Infantil. Nesse hospital, segundo 

BARROS (1999, p.88): 

Os professores de nível superior, denominados professores hospitalares, 

promovem o acompanhamento acadêmico das crianças e adolescentes que 

eventualmente ficaram privados da escolarização por ocasião da internação 

hospitalar, bem como a estimulação intelectual daqueles que não vinham 

sendo escolarizados normalmente ou formalmente. 

  

 Hoje, no Brasil, existe um registro de 141 Hospitais (FONSECA -2012) que 

desenvolvem algumas atividades de Hospital Escola (termo utilizado pela autora), 

porém, mesmo com esse avanço quantitativo neste tipo de atendimento, existe a 

necessidade de concretizar ações para garantir os direitos educacionais das 

crianças e adolescentes hospitalizados. 

 No próximo capítulo apresentaremos uma revisão dos documentos Legais 

sobre o direito a Educação Hospitalar, considerando, à luz da Legislação do direito a 

educação. 
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5- O DIREITO A EDUCAÇÃO A EDUCAÇÃO NO HOSPITAL 

  

  A educação é reconhecida como um direito humano, básico e indisponível, 

sendo dever do Estado e da família. Fica claro então, que para as crianças 

hospitalizadas este direito não deve ser negado, porém, de forma controversa, os 

dados estatísticos atuais, conforme vimos anteriormente, demonstram que, na 

prática, este direito está muito longe de ser efetivado. 

              Nossa intenção neste capítulo não é só demonstrar que as crianças 

hospitalizadas têm esse direito, mas, também, que ele deve ser exercido em sua 

totalidade, ou seja,  ao existir  a  necessidade de afastamento por motivo de doença 

do convívio escolar e com isso a necessidades de atendimento educacional 

especializado, este deve ser oferecido no hospital, como complemento e/ou 

efetivação das atividades educacionais que não estão sendo realizadas, devendo 

ser  oferecido e  acompanhado por Secretarias de Educação, seja em classes 

hospitalares, atendimentos individuais (leito) ou mesmo em acompanhamento 

especial em casa (atendimento domiciliar). 

                Sabemos que ninguém, conscientemente, nega para as crianças 

hospitalizadas o direito à educação, entretanto, diante das dificuldades práticas que 

se colocam, frequentemente admitem que esse direito estaria sendo negligenciados 

e, em sua maioria, não oferecido nos hospitais. Às vezes justificado pelo não 

conhecimento da legalidade no oferecimento deste atendimento, contrariando o que 

diz a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Antiga Lei de Introdução ao 

Código Civil), Decreto-Lei 4657/1942, o qual destaca em seu artigo 3º: “Ninguém se 

escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.” (grifo nosso) 

             Mesmo sabendo que o problema todo é a situação prática e o não 

conhecimento sobre o assunto, discorreremos sobre os aspectos Legais relativos ao 

direito da criança hospitalizada à educação, começando por tratar do direito à 

educação em geral, com o propósito de afirmar, através da Legislação, que uma 

educação que não contemple a Todos, é contraditória aos princípios constitucionais 

e de todo o ordenamento jurídico pátrio. 

5.1 DO DIREITO À EDUCAÇÃO 
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 A educação é um direito humano e, previsto no artigo 6ª da Carta Magna, 

ocupa posição de destaque entre os chamados direitos sociais. No artigo 205 da 

Constituição Federal de 1988, a Educação é definida como "direito de todos e dever 

do Estado e da família", elucidando que será "promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho". 

 Extensivo ao dever de alimentação e outros cuidados, a educação, além de 

ser um direito, foi sempre um dever natural dos pais. É dever e direito dos pais em 

oferecer uma iniciação na vida comunitária. Em geral, a ideia de educação para 

"todos" está sempre presente, mas o significado da palavra "todos", nem sempre diz 

respeito a "todos os seres humanos", principalmente se considerarmos as crianças 

hospitalizadas. Podemos resumir historicamente tais fatos conforme referencial a 

seguir. 

5.1.1 DIREITO À EDUCAÇÃO NO ÂMBITO MUNDIAL  
  

 Desde os primórdios da civilização humana, a educação passa a ter destaque 

no que diz respeito a um bem, historicamente não disponibilizado a todos, sendo, 

por exemplo, quase que exclusiva dos homens, na cultura ocidental. 

 Os Gregos e Romanos, contribuíram de forma significativa com a cultura e 

civilização da Sociedade Ocidental, e influenciaram no nosso modo de pensar e ver 

o mundo.  

 Roma e Grécia eram sociedades escravistas, os únicos que desfrutavam do 

trabalho intelectual eram os aristocratas. Os educadores da época formavam o 

Homem racional, capaz se expressar de forma convincente e uma enorme massa da 

população permanecia sem qualquer direito, nem mesmo à educação. 

  Na Idade Média a Educação era responsabilidade da Igreja, que assume o 

papel de disseminar a educação e a cultura no medievo, assumindo assim um papel 

importante para a educação contemporânea. 

 A partir do século XVI, surge a ideia de uma educação nacional e o 

reconhecimento da importância da educação como instrumento político. No entanto, 

existia ainda uma resistência  

à universalização do ensino. 
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 Mesmo não apresentando em seu texto a palavra "educação" a Declaração 

dos Direitos do Homem, de 1789, trouxe referencias à educação de crianças 

desamparadas, assim como  "uma Instrução comum a todos os cidadãos, gratuita no 

que respeita às partes do ensino indispensáveis para todos os homens".  

 Na Constituição Francesa de 1795, foi dedicado um título especificamente à 

Instrução pública, garantindo-se escolas primárias onde os alunos aprendem a ler, a 

escrever, os elementos do cálculo e os da moral (art. 296, Título X). Em 1848, a 

referida Constituição é indicada como sendo a primeira Carta que reconheceu a 

educação como direito. Também afirma que a educação é dever do Poder Público, 

"a República deve (...) por ao alcance de cada um a instrução indispensável a todos 

os homens". Em 1946, determinou que "a Nação garante o igual acesso da criança e 

do adulto à instrução, à formação profissional e à cultura. A organização do ensino 

público, gratuito e laico, em todos os graus é um dever do Estado". 

 A Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, traz o direito à 

educação em seu artigo 26. Afirma-se o direito à instrução gratuita e que:  

[...]a instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional 

será acessível a todos, bem como a instrução superior, esta baseada no 

mérito. [...] a instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento 

da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos 

humanos e pelas liberdades fundamentais. [...] os pais têm prioridade de 

direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada a seus filhos. 

   

 No ano de 1989,  a Convenção relativa aos Direitos da Criança,  retrata a 

matéria de direito à educação.  

 A Declaração de Salamanca sobre Princípios, Política e Prática em Educação 

Especial de 1994, faz referência ao termo "escola inclusiva" tem como princípio 

orientador: 

 [...] o de que as escolas deveriam acomodar todas as crianças 

independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, 

emocionais, linguísticas ou outras. [...] desenvolvimento de uma pedagogia 

centrada na criança e capaz de bem sucedidamente educar a todas as 

crianças, incluindo aquelas que possuam desvantagens severas. 

  

 Além dos documentos citados, temos ainda a Declaração dos Direitos da 

Criança (Nações Unidas, 1959); a Recomendação sobre a Condição do Pessoal 

Docente (Unesco/OIT, 1966); e a Declaração Mundial sobre a Educação para Todos 

(Conferência mundial de Jomtien, 1990). 
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 Estes documentos corroboram para a efetivação de uma educação de 

qualidade e contemple a todos. 

5.1.2 DIREITO A EDUCAÇÃO NO BRASIL 
  

 O Direito à educação faz parte de um conjunto de direitos chamados de 

direitos sociais, que têm como objetivo, o valor da igualdade entre as pessoas.  

No Brasil este direito apenas foi reconhecido na Constituição Federal 

de 1988. Antes disso, o Estado não tinha a obrigação formal de 

garantir a educação de qualidade a todos os brasileiros, o ensino 

público era tratado como uma assistência, um amparo dado àqueles 

que não podiam pagar. (http://www.guiadedireitos.org)  

  

 Os alicerces para o surgimento dos princípios que atualmente regem a 

educação tem como base principal a Constituição da República Federativa do Brasil. 

Essa Carta Magna, promulgada no ano de 1988 pela Assembleia Nacional 

Constituinte, compõe uma das mais completas constituições do mundo, tendo em 

vista sua imensa abrangência, incluindo nos seus inúmeros artigos, parágrafos e 

incisos, um categórico rol de direitos e garantias individuais, regras sobre tributos e 

contribuições, e diretrizes sobre família, educação e saúde, sendo classificada como 

uma constituição analítica.  

 Durante a Constituinte de 1988 as responsabilidades do Estado foram 

repensadas e a educação fundamental passou a ser seu dever:  

 A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 

sua qualificação para o trabalho. Constituição Federal de 1988, artigo 205. 

  

 No seu artigo sexto, a Constituição traz como Direitos Sociais a educação, a 

saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção 

à maternidade e à infância, e a assistência aos desamparados (BRASIL, 2006, p. 

11), ressaltando-se dessa forma a importância que tais questões possuem no seu 

corpo textual. 

 Complementando esse princípio, o artigo 214 complementa: 

A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração plurianual, 

visando à articulação e ao desenvolvimento do ensino em seus diversos 

níveis e à integração das ações do Poder Público que conduzam à: I – 

erradicação do analfabetismo; II – universalização do atendimento 
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escolar; III – melhoria da qualidade do ensino (...) (PINTO, 2006, 

p.65)(Grifo nosso). 

  

 Ainda nesta linha de pensamento, no mesmo Título, Capítulo VII - Da Família, 

da Criança, do Adolescente e do Idoso, o artigo 227 diz: 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à 
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. § 1º O Estado 
promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do 
adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não 
governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos 
seguintes preceitos(...)(Grifo nosso) 

  

 A análise do histórico das fontes do direito à educação aqui trazido, em 

resumo, verificamos que tais particularidades de nossa Constituição estão em 

perfeita consonância com as diretrizes mundiais indicadas ao direito à educação. 

Nossa Constituição, ao garantir a educação como direito humano, fundamental e 

indisponível(do qual não pode o indivíduo, mesmo que voluntariamente, abrir mão), 

baseia-se nos princípios da igualdade, da não discriminação, no direito de todos de 

acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, e na 

obrigatoriedade do ensino. 

      Além da Constituição Federal, de 1988, existem ainda duas leis de maior 

importância, que regulamentam e complementam a o direito à Educação: a Lei 

8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); e a Lei 9.394/1996, 

conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB. Juntas, 

estes diplomas jurídicos abrem as portas das escolas públicas a todos os brasileiros, 

uma vez que, a legislação tutela que nenhuma criança, jovem ou adulto pode deixar 

de estudar por falta de vaga. 

 Lei n° 8069 de 13 de julho de 1990 que consolida o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, no artigo 4° descreve:  

É 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. 
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 Ainda, com relação à educação, ressalta o ECA, no inciso I do artigo 53, que 

é assegurada à criança e ao adolescente igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola, visando com isso o pleno desenvolvimento de sua pessoa, 

preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. 

 Outro arcabouço legal que assegura a criança o direito à educação é a Lei 

9.394/96 aprovada em 20 de Dezembro de 1996 - Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), que veio para determinar os novos caminhos a serem 

seguidos pelo ensino brasileiro. A LDB institui as diretrizes da educação no Brasil 

através de uma série de princípios e direitos, fixando a organização da educação 

nacional, a incumbência de cada Estado federativo e municípios. Além disso, 

discrimina os níveis e modalidades de Educação e Ensino, desde a educação infantil 

até a educação superior. 

 Por uma qualificação dos profissionais da educação, foi criada pelo Conselho 

Nacional de Educação, a Resolução CNE/CP N° 1 de 18 de fevereiro de 2002 

(BRASIL, 2007):  

[...] institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de professores 

da educação básica, em nível superior, curso de licenciatura e de 

graduação plena, constituindo-se em um conjunto de princípios, 

fundamentos e procedimentos a serem observados na organização 

institucional e curricular de cada estabelecimento de ensino, aplicando-se a 

todas as etapas e modalidades da educação básica.  

  

 O Ministério da Educação, por intermédio do Conselho Nacional de Educação 

e da Câmara de Educação Básica, fixa as Diretrizes Nacionais para a Educação 

especial na Educação Básica, dividindo-as em dois temas básicos: a organização 

dos sistemas de ensino para o atendimento do aluno que apresenta necessidades 

educacionais especiais e a formação de professores. Para a elaboração do 

mencionado parecer foram utilizadas, além de farta bibliografia, as seguintes 

legislações: Constituição Federal, Lei 10.172/01, Lei 7.853/89, Lei 8069/90 

(comentada anteriormente), Lei 9.394/96 (já mencionada), Decreto 3.298/99, 

Portaria MEC 1.679/99, Lei 10.098/00, a Declaração Mundial de Educação para 

todos e Declaração de Salamanca. Desta forma a educação especial adquire 

legitimidade e legalidade para ser implantada de forma ampla e irrestrita, em face do 

seu respaldo nacional e internacional. 

 Toda a legislação Nacional incide em um processo inclusivo, que propõe a 

continuidade da educação a todos aqueles que possuem dificuldades de qualquer 
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ordem, sejam comportamentais, físicas, de aprendizagem, e de educandos 

impossibilitados de presenciar as aulas normais em consequência de problemas de 

saúde, os quais ocasionam internamento em hospitais ou unidades médicas. 

5.2 DIREITO À EDUCAÇÃO NO HOSPITAL 
  

 Tomando como princípio orientador a Constituição Federal e as demais 

legislações que fazem referência à educação, surgem abaixo delas as legislações 

infraconstitucionais que fazem acepção sobre o direito à educação da criança 

hospitalizada. 

 O Decreto Lei n. 1.044/69 dispõe sobre tratamento especializado a 

educandos enfermos, considerando que por motivo de doença nem sempre o aluno 

pode frequentar a escola. Diz o artigo 1º que:  

[...] são considerados merecedores de tratamento excepcional os alunos de 

qualquer nível de ensino, portadores de afecções congênitas ou adquiridas, 

infecções, traumatismo ou outras condições mórbidas, determinando 

distúrbios agudos ou agudizados, caracterizados por:  

a) incapacidade física relativa, incompatível com a frequência aos trabalhos 

escolares, desde que se verifiquem a conservação das condições 

intelectuais e emocionais necessárias para o prosseguimento da atividade 

escolar com novos moldes;  

b) ocorrência isolada ou esporádica;  

c) duração que não ultrapasse o máximo ainda admissível, em cada caso, 

para a continuidade do processo pedagógico de aprendizado, atendendo a 

que tais características se verificam, entre outros, casos de síndromes 

hemorrágicos (tais como a hemofilia), asma, pericardite, afecções 

asteoarticulares submetidas a correções ortopédicas, nefropáticas agudas 

ou subagudas, afecções reumáticas, etc. (BRASIL, 1969f, p.1)  

  

 Ainda em relação à educação da criança enferma, o decreto, afirma que se os 

alunos que necessitam deste tipo de atendimento educacional, têm direito, segundo 

o artigo 3º, a exercícios domiciliares com acompanhamento da escola, sempre que 

compatíveis com o seu estado de saúde e as possibilidades do estabelecimento 

(BRASIL, 1969f, p.1). 

 A Lei n. 6.202/75 estende o acompanhamento domiciliar às estudantes 

gestantes, afirmando, em seu artigo 1º, que: a partir do oitavo mês de gestação e 

durante três meses a estudante em estado de gravidez ficará assistida pelo regime 

de exercícios domiciliares (BRASIL, 1975g, p.1). O artigo 2º diz que esse prazo pode 

ser estendido, desde de que esteja devidamente comprovada por atestado médico.  
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 Na Constituição Federal -1998, em seu artigo 214 afirma que as ações do 

Poder Público devem conduzir à universalização do atendimento escolar. Porém, 

devemos pensar que diferentes situações podem interferir na permanência da 

criança na escola ou no processo de ensino e aprendizagem e esta fundamentação 

legal nos favorece enquanto detentores de direitos. 

 O Estatuto da Criança e do Adolescente Lei, 8.069 de 13 de junho de 1990, 

dispõe garantia e direitos para crianças e adolescentes que se encontram em 

condições de hospitalização. O artigo 57 deste Estatuto destina-se ao cuidado da 

criança e do adolescente que, por motivo de internação ou doença crônica, ficam 

afastados do sistema de ensino, conforme transcrevemos abaixo: 

Art. 57. O poder público estimulará pesquisas, experiências e 
novas propostas relativas a calendário, seriação, currículo, 
metodologia, didática e avaliação, com vistas à inserção de 
crianças e adolescentes excluídos do ensino fundamental 
obrigatório. (Grifo nosso) 
 

 Ressaltamos que a hospitalização é um dos motivos de exclusão da vida 

escolar, e este artigo assegura que crianças e adolescentes devem ter todo o apoio 

possível para que não fiquem prejudicadas nem em seu tratamento medico, e nem 

em sua aprendizagem escolar. Complementando, o artigo 53 diz que: [..]a criança e 

o adolescente têm direito à educação, visando o pleno desenvolvimento de sua 

pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, 

assegurando-lhes: (...) igualdade de condições para o acesso e permanência na 

escola” (2001, p.21) (Grifo nosso).  

 A Modalidade de atendimento Hospitalar, denomina-se classe hospitalar, 

prevista pelo Ministério da Educação e do Desporto, por meio da publicação da 

Política Nacional de Educação Especial (MEC/SEESP, 1994). Este documento 

segundo Fonseca, 1999:  

[...] propõe que a educação em hospital seja realizada através da 

organização de classes hospitalares ou mesmo no leito, caso o aluno não 

possa se locomover, devendo-se assegurar oferta educacional não só aos 

pequenos pacientes com transtornos do desenvolvimento, mas, também, às 

crianças e adolescentes em situações de risco, como é o caso da 

internação hospitalar. 

 A Resolução Nº 41 de 13 de outubro de 1995, do Conselho Nacional dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, chancelada pelo Ministério da Justiça, trata 

dos direitos da Criança e do Adolescente Hospitalizados. Dentre os 20 itens do 

documento, destacamos o item 9: Direito de desfrutar de alguma forma de 



62 

 

 

recreação, programas de educação para a saúde, acompanhamento do currículo 

escolar durante sua permanência hospitalar. (Resolução CONANDA nº 41 de 17 de 

outubro de 1995) 

 A LDB, em seu artigo 58, diz que educação especial é modalidade da 

educação escolar, deve ser ofertada na rede regular de ensino para alunos com 

necessidades especiais. No parágrafo segundo do artigo 58, fica determinado que o 

serviço poderá ocorrer em outros ambientes, caso não seja possível sua integração 

nas classes regulares de ensino, a saber: 

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 portadores de necessidades especiais. 

§1º - Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na 

escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação 

especial. 

§2º - O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços 

especializados, sempre que, em função das condições específicas dos 

alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino 

regular.  

  

 A LDB também assegura em art. 5º, § 5º que, para garantir o cumprimento da 

obrigatoriedade de ensino, o Poder Público criará formas alternativas de acesso aos 

diferentes níveis de ensino, podendo organizar-se de diferentes formas para garantir 

o processo de aprendizagem (art. 23). 

 A Resolução Nº 2, do Conselho Nacional de Educação (CNE), de 11 de 

setembro de 2001, que institui as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na 

Educação Básica, profere que os sistemas de ensino ligados ao sistema de saúde, 

devem organizar o atendimento educacional especializado quando o aluno está 

impossibilitado de frequentar as aulas, em razão de tratamento de saúde. Cita 

também que a Classe Hospitalar é a responsável pela educação deste aluno durante 

o período de afastamento das atividades escolares regulares, bem como, de sua 

reintegração ao sistema escolar, a saber: 

Art. 13. Os sistemas de ensino, mediante ação integrada com os sistemas 

de saúde, devem organizar o atendimento educacional especializado a 

alunos impossibilitados de frequentar as aulas em razão de tratamento de 

saúde que implique internação hospitalar, atendimento ambulatorial ou 

permanência prolongada em domicílio. 

§1º As classes hospitalares e o atendimento em ambiente domiciliar devem 

dar continuidade ao processo de desenvolvimento e ao processo de 

aprendizagem de alunos matriculados em escolas da Educação Básica, 

contribuindo para o seu retorno e reintegração ao grupo escolar, e 
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desenvolver currículo flexibilizado com crianças, jovens e adultos não 

matriculados no sistema educacional local, facilitando o seu posterior 

acesso à escola regular. 

§2º Nos casos de que trata este Artigo, a certificação de frequência deve ser 

realizada com base no relatório elaborado pelo professor especializado que 

atende o aluno. (BRASIL,2001 p. 4) 

  

 O documento mais recente sobre Classe Hospitalar foi publicado em 2002 

pelo Ministério da Educação e Secretaria de Educação Especial, intitulado: Classe 

hospitalar e atendimento pedagógico domiciliar: estratégias e orientações. Este 

documento tem como objetivo incentivar a criação do atendimento pedagógico em 

ambiente hospitalar e domiciliar, de forma a assegurar a educação básica de alunos 

que, por motivo de internação ou doença, precisam permanecer por um período no 

hospital ou em suas casas, não podendo frequentar a rede regular de ensino, assim 

designado: 

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. (MEC, SEESP, 2002, pág.13)  

  

 Este documento está fundamentado na política da inclusão e contribui para a  

humanização no ambiente hospitalar. Além disso, esclarece as questões que 

permeiam a classe hospitalar, desde como deve ser feita sua implantação até o seu 

funcionamento. 

 Além destes, outros documentos oficias que abordam esta temática: a 

Resolução 02 de 11 de setembro de 2001 (CNE/MEC), determina expressamente a 

implantação da Hospitalização Escolarizada; as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Curso de Pedagogia, sob o processo 23001.000188/2005-02, aprovado pelo 

parecer do CNE/CP 5/2005, de 13 de dezembro de 2005, faz referencia sobra a 

importância de atividades educativas em ambientes escolares e não escolares, 

fazendo uso do termo educação hospitalar. 

  Entendemos que o Estado e a sociedade devem priorizar o combate a todos 

os fatores que afastam crianças e adolescentes do sistema escolar. Acreditamos em 
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uma educação de qualidade como direito social e dever do Estado, incluímos a 

necessidade da realização de um maior número de convênios ou outros 

instrumentos de cooperação entre as Secretaria de Educação do Estado, Secretaria 

de Saúde, Tecnologia e Ensino Superior, com o objetivo de atender efetivamente as 

necessidades de crianças em tratamento de saúde. 

 A melhoria e expansão da Educação Hospitalar estão muito além do que 

estabelece o direito à educação e o direito à saúde, pois ela deverá ter como 

premissa o reconhecimento da importância e necessidade do atendimento e 

continuidade a educação da criança internada.  

 No capítulo seguinte, apresentaremos aspectos relacionados a formação do 

profissional que atua na Educação Hospitalar, as ações pedagógicos e os valores 

defendidos pela proposta de Educação Hospitalar. 
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6 - EDUCAÇÃO HOSPITALAR, FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL E PRÁTICA 

PEDAGÓGICA 
O papel da educação, por sua vez, torna-se cada vez mais importantes face 

à multiplicidade de demandas das necessidades sociais emergentes; é o 

motivo pelo qual precisa a educação, como mediadora das transformações 

sociais, com o apoio das demais ciências, contribuir, com maior rapidez e 

criatividade, para uma sociedade mais consciente, mais justa e mais 

humana. (Matos, 2001, p. 16) 

6.1 A FORMAÇÃO PROFISSIONAL  
  

 Historicamente, a equipe de profissionais da saúde que atuam em unidades 

pediátricas procuram oferecer para as crianças e jovens internados para tratamento 

de saúde, a atenção necessária para enfrentarem o processo de internação, porém, 

não responde às outras necessidades deste público, especificamente no que se 

refere ao seu processo de desenvolvimento e aprendizagem. 

 Em função das transformações políticas, econômicas e sociais no Brasil, a 

educação/pedagogia entra espaços antes não alcançados, a exemplo, os hospitais, 

as forças armadas, os meios de comunicação, as empresas, os presídios, os abrigos 

e em outros espaços considerados até bem pouco tempo atrás imprevistos para a 

educação. 

Destacamos que, apesar de todos os obstáculos e lentidão por parte das 

Instituições de Ensino Superior (IES), a atuação do pedagogo em ambientes além 

do espaço escola, vem se expandindo em nosso país e isso tem demandado do 

profissional da área da educação, o pedagogo, uma qualificação que atenda a tal 

necessidade. 

 Devido a esta cultura preestabelecida da atuação do profissional da 

educação, alguns destes profissionais têm dificuldade em imaginar que o seu 

trabalho possa ser desenvolvido no hospital, não valorizando assim, o ato de 

aprender independente das circunstâncias vivenciadas pela criança.  

 Diante disto, na formação do profissional da educação, se faz necessário 

quebrar algumas barreiras como, o perfil de formação e a atuação do pedagogo, já 

que sua formação, 

por muito tempo, foi voltada à preparação de profissionais para atuarem dentro da 

escola no processo de ensino-aprendizagem. Assim, estamos diante de um desafio 

como Mattos e Muggiati (2001, p. 15) pontuam: 
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[...] a questão da formação desse profissional constitui-se num desafio aos 

cursos de Pedagogia, uma vez que as mudanças sociais aceleradas estão a 

exigir uma premente e avançada abertura de seus parâmetros, com vistas a 

oferecer os necessários fundamentos teóricos- práticos para o alcance de 

atendimentos diferenciados emergentes no cenário educacional. 

  

 As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia- Licenciatura, 

aprovada em 15 de maio 2006, por meio da Resolução do Conselho Nacional de 

Educação – Conselho Pleno nº. 01, define os princípios que devem ser observados 

na elaboração, organização ou readequação dos cursos de Pedagogia no país. Esse 

documento visa a normatizar a formação inicial, tendo como eixo norteador o 

exercício da docência na Educação Infantil e Ensino Fundamental (anos iniciais), 

nos cursos de Educação Profissional, na área de serviços de apoio escolar, assim 

como em outras áreas em que estejam previstos conhecimentos pedagógicos. 

Nesse documento, a ênfase para a atuação em ambientes não escolares é 

expressiva. No Artigo 5º, Inciso IV, estipula: 

Art. 5º O egresso do curso de Pedagogia deverá estar apto a:  

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, CNE, 

2006).(Grifo nosso) 

  

 Destacamos o hospital como uma dessas demandas para a atuação do 

profissional da educação. Nesse caso, percebemos a necessidade de oferta de 

atividades que contemplem a formação do pedagogo para atuar no contexto 

hospitalar, logo: 

 [...]no ensino de graduação, a classe hospitalar, como uma modalidade de 

atendimento educacional, deve compor conteúdos das disciplinas e ser 

espaço considerado nas práticas de ensino nos cursos de Pedagogia e 

conteúdo dos cursos da área de saúde.   [...] as universidades podem 

contribuir muito na formação do professor que vai atuar na Classe 

Hospitalar, considerando as dimensões do ensino, da pesquisa e da 

extensão [...] a Classe Hospitalar, como uma modalidade de atendimento 

educacional, deve compor conteúdo das disciplinas e ser espaço 

considerado nas práticas de ensino nos cursos de Pedagogia. (Caiado, 

2003, p. 77) 

 
 A autora recomenda algumas temáticas que podem ser abordadas nas 

disciplinas curriculares do curso de Pedagogia:  

1) Introdução ao ambiente hospitalar – analisa o processo de 

desumanização da saúde pública no país e estuda propostas concretas de 

superação desse quadro. Estuda a estrutura do ambiente hospitalar.  
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2) Dor e perdas: o cotidiano do professor no hospital – analisa a relação 

entre professor e aluno-paciente, considerando as emoções vivenciadas 

pelo educador diante da doença, da perda e da morte.  

3) Metodologia do trabalho pedagógico em ambiente hospitalar – analisa a 

relação escola-hospital. Estuda e analisa procedimentos e recursos 

pedagógicos.  

4) Prática de ensino do trabalho pedagógico no hospital – vivencia e analisa 

o trabalho pedagógico em classe hospitalar (CAIADO, 2003, p. 78).  

  

 Corroboram para este conceito a afirmativa de Santos: 

 [...] as universidades em muito podem contribuir na formação do professor 

que atuará na classe hospitalar, considerando as dimensões do ensino, da 

pesquisa e da extensão, uma vez que reconhece o seu compromisso com a 

realidade e que compreende a educação e a saúde como direitos sociais. 

Assim, a universidade assume papel de grande importância na formação do 

professor hospitalar, e a classe hospitalar, como modalidade de 

atendimento educacional deve compor conteúdos das disciplinas e ser 

espaço considerado nas práticas de ensino nos cursos de Pedagogia e 

conteúdo dos cursos da área de saúde (SANTOS, 2009, p. 77). 

  

 No entanto, o que ocorre, na realidade, é que muitos dos cursos superiores, 

nessa área de competência, não incluem disciplinas obrigatórias que abordem as 

necessidades especiais e as formas de trabalhar com este alunado, e nem prepara 

os pedagogos para lidar com a realidade hospitalar. Geralmente, os cursos de 

Pedagogia dispõem apenas de uma disciplina obrigatória que aborda a Educação 

Especial, o que não garante que o futuro professor tenha 

suas necessidades atendidas quanto às formas de trabalhar com os alunos com 

necessidades educacionais especiais. No caso do professor de Classe Hospitalar, 

apenas a formação acadêmica não daria conta de preparar os pedagogos para lidar 

com a realidade hospitalar (MENEZES, 2004). 

 Fontes e Vasconcelos (2007), pesquisadoras que têm se dedicado à 

organização de classes hospitalares, apontam esta realidade, afirmarem que: 

A educação no hospital ainda é um tema novo para a academia e possui 

poucos estudos na área [...] o número de publicações acerca do tema é 

restrito. Isto mostra a fragilidade teórica da área, que não possui um corpus 

de conhecimento consolidado e indica a necessidade de mais pesquisas 

que enriqueçam o debate (2007, p. 279-280).  

  

 Caiado(2003) afirma que uma universidade compromissada com a realidade 

social e que compreende a educação e a saúde como direitos sociais não terá 

dificuldades em assumir a formação do professor, considerando os múltiplos 

espaços e tempos da educação, incluindo aí a classe hospitalar. 
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6.2 DA FORMAÇÃO À PRÁTICA PEDAGÓGICA  
  

 De acordo com o documento Classe Hospitalar e Atendimento Pedagógico 

Domiciliar (MEC/SEESP 2002, p.22): 

[...] para atuar em uma classe hospitalar ou no atendimento pedagógico 

domiciliar, o profissional deverá estar capacitado para trabalhar com a 

diversidade humana e diferentes vivências culturais identificando a 

necessidade educacional de cada aluno, definindo e implantando 

estratégias de adaptação curricular, ter disponibilidade para o trabalho em 

equipe, bem como prestar assessoramento às escolas na reintegração 

deste aluno à sala regular.  

  

 No que diz respeito à formação: 

O professor 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. Compete ao professor adequar e adaptar o 

ambiente às atividades e os materiais, planejar o dia-a-dia da turma, 

registrar e avaliar o trabalho pedagógico desenvolvido (MEC/SEESP 2002, 

p.22). 

  

 A junção do trabalho pedagógico ao trabalho médico sofre estranheza quanto 

aos fins desta prática diferenciada. Para que fique claro para toda a equipe médico- 

hospitalar sobre o trabalho pedagógico, Ortiz e Freitas (2005 p. 61) destacam os 

seguintes itens que devem beneficiar este encontro: 

- falar de encontro subentende falar de conhecimento entre as partes; 

portanto, os professores precisam conhecer as dependências do hospital, 

bem como os respectivos profissionais; 

- é indispensável ao professor ser sabedor das patologias mais frequentes 

na unidade hospitalar em que atua, para que consiga, com sensibilidade, 

nortear seu ensino respeitando limites clínicos do paciente/aluno; 

- para efetivação da estabilidade emocional do professor e do paciente, 

convém que o professor conheça também alguns procedimentos básicos de 

socorro e endereços para o encaminhamento do paciente em caso de 

emergencialidade; 

  

 Em uma de suas pesquisas realizada em 2008, Fonseca apresentou um 

número total de 313 professores atuando nas escolas hospitalares do país, 

quantitativo que coincide com a ampliação do número de hospitais oferecendo esta 

modalidade de atendimento no decorrente ano.  

 A tabela a seguir que sistematiza o nível de escolaridade dos profissionais 

que atuam nas escolas em hospitais no Brasil: 
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  TABELA 4 - Formação Acadêmica dos Professores das EHs 

          . 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: FONSECA (2008) 

 O pedagogo especializado em Educação Especial é o profissional 

responsável pela Classe Hospitalar e dentre suas funções, Ortiz e Freitas (2005, 

p.55) destacam: 

- priorizar o resgate do poder infantil de conhecer e apreender o contexto 

vivido; 

- implementar a continuidade ao ensino dos conteúdos da escolarização 

regular ou mesmo investir no trabalho escolar com conteúdos programáticos 

próprios à faixa etária da criança, buscando sanar dificuldades de 

aprendizagem e propiciar a aquisição de novos saberes; 

- promover a apropriação de habilidades e aprendizagens escolares, 

fortalecendo o retorno e reinserção da criança no contexto do ensino 

regular; 

- disponibilizar a proteção à afetividade como fenômeno garantidor de 

aceitação e respeito à singularidade do paciente-aluno; 

- fortalecer a construção subjetiva do viver, respaldada por superação 

psicológica do adoecimento e fomentar as relações sociais como veículo de 

instrumentalização do aprendiz; 

- ser agente sociointerativista e estimulador do desenvolvimento 

socioafetivo. 

  

 Entretanto, outras habilidades são fundamentais para se trabalhar nesse 

contexto, como por exemplo: conhecer a complexidade da realidade hospitalar 

(estrutura organizacional e algumas patologias mais comuns), trabalhar em equipe 

multiprofissional, saber escutar, ter criatividade, flexibilidade, dinamismo e, 

principalmente, muita sensibilidade para trabalhar com crianças, adolescentes e 

familiares. O saber técnico é fundamental para desenvolver um bom trabalho, porém 

sem o saber humano não se permite um olhar que alcance o outro em toda a sua 

dimensão. 

 No que diz respeito às questões éticas do profissional para a atuação em 

ambiente hospitalar, Matos e Mugiatti 2009, p.16, chamam a atenção para: 

Grau de 

Escolaridade  

Nº de 

professores 

% 

Ensino médio 21 07 

Ensino superior 164 52 

Pós-graduação 102 33 

Sem informação 26 08 

Total 313 100 
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O ambiente hospitalar apresenta uma rotatividade muito grande em relação 

às crianças, adolescentes e familiares. Conhecer todos esses atores nas 

suas singularidades é uma tarefa quase impossível e alguns cuidados éticos 

precisam ser considerados na abordagem desses sujeitos. A sua atuação 

nesse sentido é uma reforçada contribuição ao trabalho multidisciplinar no 

contexto do hospital tendo condições de desenvolver um trabalho 

sincronizador, didático e pedagógico educativo. 

  

 Cada criança possui um tempo de internamento diferenciado, o que aumenta 

a preocupação de atingir os objetivos em um curto espaço de tempo. Além disso, 

trata-se de uma classe multisseriada onde as necessidades pedagógicas também 

são bastante distintas. Neste caso, segundo Ceccim: 

[...] A função do professor de classe hospitalar não é a de apenas “ocupar 

criativamente” o tempo da criança para que ela possa “expressar e elaborar” 

os sentimentos trazidos pelo adoecimento e hospitalização, aprendendo 

novas condutas emocionais, como também não é a de apenas abrir 

espaços lúdicos com ênfase no saber pedagógico para que a criança 

“esqueça por alguns momentos” que está doente em um hospital. O 

professor deve estar no hospital para operar com processos cognitivos 

afetivos de construção da aprendizagem cognitiva e permitir aquisições 

escolares às crianças[...] (CECCIM, 1999, p.03). 

  

 A educação em ambiente hospitalar é um direito de toda criança e 

adolescente hospitalizado. Porém, os dados estatísticos comprovam que, na prática, 

nem todas as crianças desfrutam desse direito em virtude do número de hospitais 

que oferecem este atendimento. É fundamental considerar o papel do profissional da 

educação em parceria com os profissionais da área da saúde para o 

desenvolvimento e resgate da saúde da criança hospitalizada, conforme destaca 

Wiles, apud Fonseca:  

A função do professor de classe hospitalar não é apenas a de manter as 
crianças ocupadas. As crianças estão crescendo e se desenvolvendo 
estejam ou não no hospital. O professor está lá para estimulá-las através do 
uso de seu conhecimento das necessidades curriculares de cada criança. 
Por causa deste conhecimento, pode o professor agir como um catalizador 
e interagir com as crianças proporcionando condições para a aprendizagem. 
O professor também funciona de modo importante como uma pessoa de 
ligação com um padrão normal de retorno a casa e à escola de origem 
(2001, p.5). 

 

 Para Matos e Mugiatti, o educador deve ter habilidades que o leve a reflexão 

de suas ações pedagógicas, para que possa oferecer uma orientação respeitando 

as particularidades e necessidades de cada criança e adolescente hospitalizado. 

Ainda segundo as autoras:  

[...] esta formação requer um perfil de educador com uma abordagem 

progressista, uma visão sistêmica da realidade hospitalar, exercendo suas 
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atividades em um sistema integrado em que as relações mult/ 

inter/transdisciplinares, transformando a realidade que envolve o aluno 

atendido.(MATOS E MUGIATTI, 2009, p.116). 

 
 De acordo com Fonseca o perfil do professor de uma classe hospitalar deve 

ser adequado à realidade hospitalar que ele atua, reconhecendo as potencialidades 

de cada aluno. Motivando e incentivando a inclusão desta criança no contexto da 

classe escolar. A autora ainda acrescenta que, o professor tem como principal 

função estimular as crianças, por meio dos seus conhecimentos e das necessidades 

de aprendizado curricular de cada criança. (2008, p.25) 

 Para Magalini e Carvalho(2002,p.38) o professor media o contato do aluno 

doente com as outras crianças e isto contribui para o desenvolvimento social de 

todos. Tal fato contribui para seu melhor ajustamento hospitalar e mais rápida 

recuperação. 

 O trabalho pedagógico no hospitalar possui aspectos próprios e 

comportamentos específicos que precisam estar adequados ao espaço físico, aos 

recursos disponibilizados e, principalmente, aos anseios dos alunos atendidos. Além 

de um enfoque lúdico associado ao conhecimento. Na visão de Freitas e Ortiz (2001, 

p. 74): As práticas das Classes Hospitalares devem estar centradas em 

encaminhamentos pedagógico educacionais que não deixam de incluir  

programações lúdico-educativas. 

 Além disto, as práticas pedagógicas realizadas no hospital para crianças em 

tratamento médico, devem constituir uma ligação com a escola de origem das 

crianças, tendo em vista a importância da continuidade dos conteúdos que estavam 

sendo trabalhados antes do adoecimento.  

 Não podemos deixar de destacar a maneira terapêutica oportunizada pela 

Educação Hospitalar,  um enfrentamento em relação ao seu estado de saúde. Neste 

contexto, Barros (2007, p.03) nos diz que: 

O atendimento prestado em uma Classe Hospitalar é, também, fator que 

contribui para o enfrentamento do estresse da hospitalização. Esta 

contribuição é, em parte, alcançada graças ao significado e ao valor 

simbólico da escola na composição das experiências infantis e juvenis que, 

então resgatadas apesar da condição de hospitalização, reequilibram o 

desenvolvimento psíquico daquelas crianças e adolescentes. 

  

 O trabalho na Classe Hospitalar tem seu início a partir de uma entrevista com 

o aluno, com um objetivo de sondar o cotidiano escolar da criança ou adolescente 
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hospitalizado, identificando as suas preferências, as suas expectativas em relação à 

classe, procurando uma maior aproximação com este sujeito para que, a partir daí, 

possa iniciar o processo de escolarização no ambiente hospitalar. Sendo assim, este 

primeiro contato deve acontecer de forma sutil e gradativa, levando a criança a um 

ambiente acolhedor. 

 Nesse contexto, Fontes (2005, p.27) nos diz que: 

O importante é não excluir a criança que está no leito, mesmo que ela não 

possa se locomover. Deve-se ir até o seu leito, deixar uma atividade com 

ela e voltar para a sala de recreação, retornando, de vez em quando, para 

ver se ela precisa de alguma coisa, se quer trocar um brinquedo ou o livro. 

  

 Toda atividade realizada com o aluno hospitalizado deve ter início, meio e fim. 

O propósito deste procedimento é avaliar em curto prazo os avanços obtidos com as 

crianças e se for o caso realizar possíveis adaptações no planejamento.  

 No que se refere ao planejamento das atividades, deve ser flexível, sempre 

levando em consideração a importância do conteúdo, a faixa etária e situações 

adversas de um público tão heterogêneo. O planejamento precisa ser elaborado 

fazendo com que o aluno possa prosseguir, respeitando o seu próprio ritmo. O 

planejamento precisa ser regulado pelo interesse e disposição da criança. Muita 

atenção precisa ser dada ao prontuário médico para saber o que a criança pode ou 

não fazer. Se ela pode, por exemplo, participar de trabalho corporal, de uma dança 

[...] (FONTES, 2005, p.27). 

 Para a construção do conhecimento, a relação entre professor e aluno precisa 

ter como principio fundamental o diálogo, despertando no aluno o interesse pelo 

aprendizado. 

 A prática que qualquer educador precisa desenvolver e ai, seja de classe 

regular e ou de classe hospitalar, é a escuta, o acolhimento, indispensáveis na 

relação professor/aluno. O professor que atua em classe hospitalar, através da sua 

prática, estabelece uma relação quase que individualizada com os seus alunos, 

oferecendo não só o acompanhamento da sua escolaridade, como também explica 

procedimentos médicos e auxilia no processo de adaptação ao internamento. 

 Vale destacar que nessa relação, o comportamento do docente tende a variar 

à medida que a criança doente interage e participa ativamente das atividades 

propostas na classe. [...] A abordagem procura ser sutil para que a criança não se 

sinta obrigada a fazer algo que ela não goste. O importante é proporcionar à criança 
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o momento de se expressar [...] (FONTES, 2005, p.28). Desta forma, o professor 

deverá estar atento às singularidades do seu público e suas necessidades especiais. 

 O trabalho do professor no hospital é o de restaurar os laços com o cotidiano 

escolar. É necessário que o professor proporcione aos alunos hospitalizados uma 

melhor interação social, valorizando suas aptidões, preservando sua integridade 

física e moral e acima de tudo respeitando seus limites dentro do quadro clínico. 

 As ações pedagógicas nos hospitais apresentam diversas formas de atuação 

e é compreendida por diversos olhares, nós, profissionais da educação, devemos 

entender, explicar e construir um modelo que o possa enquadrar a nossa realidade.

 Para a atuação no hospital, de acordo com o MEC/SEESP, 2002, p.15: 

"Compete às Secretarias de Educação, atender à solicitação dos hospitais para o 

serviço de atendimento pedagógico hospitalar e domiciliar, a contratação e 

capacitação dos professores, a provisão de recursos financeiros e materiais para os 

referidos atendimentos."  

 Segundo o documento: "Deve ser assegurado ao professor de classe 

hospitalar o direito ao adicional de periculosidade e de insalubridade assim como 

ocorre com os profissionais de saúde conforme previsto na CLT ( título II, capítulo V, 

seção XIII) e a Lei 6.514 (22/12/1977)." (MEC/SEESP, 2002, p.15) 

 Ainda citando este documento, o professor pode assumir uma das três 

atribuições relacionadas a sua atuação no hospital, são elas: 

Professor coordenador: O professor que irá coordenar a proposta 

pedagógica em classe hospitalar ou em atendimento pedagógico domiciliar 

deve conhecer a dinâmica e o funcionamento peculiar dessas modalidades, 

assim como conhecer as técnicas e terapêuticas que dela fazem parte ou as 

rotinas da enfermaria ou dos serviços ambulatoriais e das estruturas de 

assistência social citadas anteriormente, quando for o caso. 

Do ponto de vista administrativo, deve articular-se com a equipe de saúde 

do hospital, com a Secretaria de Educação e com a escola de origem do 

educando, assim como orientar os professores da classe hospitalar ou do 

atendimento domiciliar em suas atividades e definir demandas de aquisição 

de bens de consumo e de manutenção e renovação de bens permanentes. 

Professor: O professor que irá atuar em 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 

frequentar 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 
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que estiverem afastados do sistema educacional, seja no seu retorno, seja 

para o seu ingresso. 

Profissional de apoio: Nas classes hospitalares, o professor deve contar 

com um assistente de apoio, podendo o mesmo pertencer ao quadro de 

pessoal do serviço de saúde ou do sistema de educação. Outros 

profissionais de apoio, podem ser absorvidos pela criação de bolsas de 

pesquisa, bolsas trabalho, bolsas de extensão universitária ou convênios 

privados, municipais ou estaduais. Esses apoios podem ser profissionais de 

nível médio ou estudantes universitários das áreas da saúde e educação. A 

função desses, será a de auxiliar o professor na organização do espaço e 

controle da frequência dos educandos; contribuir com a adequada higiene 

do ambiente e dos materiais, a desinfecção concorrente e terminal dos 

mesmos e o acompanhamento dos educandos para uso do banheiro e na 

alimentação em classe. (MEC/SEESP, 2002, p  22 e 23) 

  

 O comprometimento por parte do educador hospitalar com suas atividades é 

fundamental, seus horários devem estar visíveis, optando da manhã ou da tarde 

para realizar suas atividades. Corroboram para esta afirmativa o pensamento de 

Fonseca: 

Dentro de um ambiente um tanto quanto imprevisível, como é o caso do 

hospital, faz-se necessário encontrar coerência e consistência para que o 

trabalho possa ser desenvolvido na escola hospitalar sirva não apenas 

como um espaço que oferece o que a criança está precisando, mas que 

isso ocorra de modo interativo, e que a criança tenha a possibilidade de 

encontrar uma determinada organização que a auxilie a sentir-se parte de 

um sistema mais estruturado. O retorno a certa rotina, propiciado pela 

escola hospitalar, faz com que a criança possa não apenas interferir, mas 

também ser “ator” nas interações ocorridas e não, literalmente falando, 

“paciente” que a tudo pode ser submetido.( FONSECA,2008, p.38 e 39) 

  

 O professor no hospital, pode se deparar com a triste realidade, de receber 

crianças em idade escolar, no qual nunca estiveram numa escola, neste momento, 

tem início a mais um o papel desafiador do educador de despertar na criança a 

vontade de descobrir o desconhecido, com isso poderá se obter uma chance dela se 

interessar pela sala de aula. Salientamos que a família deverá matricular a criança 

em uma unidade de ensino, para que ela possa receber o atendimento pedagógico 

no hospital, pois sem este vínculo, não se torna válido perante o MEC o exercício de 

escolaridade continuada. Dessa forma, o professor assume o papel de mediador 

entre os pais e a escola, encaminhando o paciente à escolaridade. Acrescenta-se 

com o pensamento de Matos e Mugiatti 2009, p 57: 

Na situação de conformismo ou acomodação, as crianças e adolescentes, 

muitas vezes, nem chegam a se matricular permanecendo no 

analfabetismo. A realidade mostra a criança como um ser precariamente 

dotado de recursos para se proteger das agressões do meio. 
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 Ainda sobre a participação da família no processo de escolarização, Fonseca 

destaca os procedimentos quanto ao planejamento do dia a dia da classe hospitalar:  

Primeiramente, o professor deve ler o prontuário médico para tomar 

conhecimento da patologia da criança e das condições de saúde da mesma. 

Também as informações dadas pela criança e seu acompanhante sobre as 

experiências escolares devem ser consideradas. Os primeiros contatos da 

criança com a classe hospitalar é feita com a mãe ou com seu 

acompanhante, pois a criança costuma ficar temerosa com o ambiente que 

ainda não conhece. A mãe ou o acompanhante servirá como mediador 

entre a criança e o  professor ( FONSECA,2008, p.32 ). 

  

 Em síntese, o professor deve diariamente registre as suas observações sobre 

o desempenho de cada criança nas atividades desenvolvidas por meio de relatórios 

que contribui positivamente para que a cada dia, tanto o professor quanto a criança, 

consigam atingir os objetivos propostos pela educação hospitalar. 

O profissional da educação que atua no hospital deve ser um profissional 

capacitado, deve desenvolver e aplicar conceitos educacionais, e estimular as 

crianças na aquisição de novas competências e habilidades, e reconhecer a 

importância de se ter um local com recursos próprios dentro do hospital que seja 

apropriado para desenvolvermos este trabalho onde a criança possa interagir e 

construir novos conceitos. 

6.2.1 O PROCESSO AVALIATIVO  
  

 Como primeira etapa, o professor deve criar um acompanhamento onde 

deverão constar desde as atividades que o aluno realiza até o seu desempenho no 

decorrer das atividades propostas, considerando suas habilidades, dificuldades e o 

interesse na realização das atividades. Por isso se torna imprescindível o vínculo 

com a escola de origem da criança, assim a aprendizagem decorre de forma 

contínua. Este acompanhamento deve ser enviado para escola, sendo anexado 

todas as atividades e avaliações realizadas pelo aluno no período de sua internação, 

contendo comentários do professor sobre às observações durantes as atividade. 

 Esta atuação pedagógica beneficia também o aluno quando ele retorna à 

escola, pois os conteúdos que foram desenvolvidos em sala de aula durante a sua 

ausência, foram todos ou parcialmente desenvolvidos e recuperados na classe 

hospitalar sem prejudicar na continuidade do currículo escolar. Seguindo as ideias 
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de Matos 1998, p.86, acrescenta-se: Dentro deste entendimento, o objetivo é claro e 

definido, manter e potencializar os hábitos próprios de educação intelectual e da 

aprendizagem que necessitam os enfermos em idade escolar mediante as 

atividades desenvolvidas por professores pedagogos em função docente.  

 Destacamos a importância de um profissional da Educação atuante na área 

da saúde, porém, percebemos que por falta de uma política nacional específica para 

atuação deste profissional, a maioria das classes hospitalares é gerada através de 

parcerias entre secretarias estaduais de Educação e de Saúde, existindo assim uma 

variação na organização e método desenvolvido nas classes hospitalares. 

 No capítulo seguinte, apresentaremos o Método utilizado no presente estudo, 

trazendo informações relativas aos materiais, procedimentos, análise e 

apresentação dos dados coletados. 
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7 - O PERCURSO DA PESQUISA  
 

O campo empírico, os participantes, os procedimentos de coleta e análise dos 

dados estarão expostos neste capítulo. 

 Entre os meses de janeiro e dezembro de 2011 e de julho a dezembro de 

2012, fomos consumidos por uma aventura acadêmica que parecia não ter fim, nas 

Bibliotecas (Universidade Católica e UFPE). Nelas, exploramos o levantamento de 

trabalhos monográficos e dissertativos realizados até 2012, além de uma 

bibliografia, que abordassem a temática saúde e educação numa proposta de 

Educação Hospitalar.  

 Identificamos nos arquivos digitais da UFPE um artigo intitulado: Reflexão 

sobre a Pedagogia Hospitalar em alguns hospitais da cidade do Recife: em respeito 

ao direito à educação da criança e do adolescente, produzido por duas alunas do 9º 

período de pedagogia - Universidade Federal de Pernambuco no ano de 2009, esse 

artigo, aborda a situação da pedagogia hospitalar em três hospitais da cidade do 

Recife. Também encontramos em um site de pesquisa um outro artigo intitulado: 

Pedagogia hospitalar: um novo local de atuação do pedagogo produzido por uma 

aluna do 9º período de pedagogia - Universidade Federal de Pernambuco (Centro 

Acadêmico do Agreste) do ano de 2012, o artigo aborda a  atuação do pedagogo no 

espaço hospitalar em hospitais do Recife (GAC, NACC e IMIP). Além destes, não 

encontramos mais nenhum trabalho acadêmico que fizesse alguma relação com a 

educação hospitalar e a sua prática em nosso Estado.  

 Durante este período, mesmo não encontrando material bibliográfico que 

pudesse retratar de forma efetiva a situação desta modalidade de educação em 

nosso Estado, foram levantados, em média, 70 trabalhos, sobre a temática desde, 

TCC, Dissertações, artigos científicos e livros que retratam das mais diversas formas 

o desenvolvimento e execução desta prática educacional nos mais diversos 

hospitais em nosso País. Os trabalhos, apresentavam as mais diversas temáticas 

sobre a educação hospitalar, tais como, classe hospitalar, brinquedotecas, o 

atendimento educacional de crianças com câncer, a reinserção na escola após o 

tratamento, dentre outros. Tal experiência nos subsidiou para realização de todo 

arcabouço teórico e suscitou questionamentos que fazem parte do nosso trabalho no 

decorrer da pesquisa de campo.  
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 Ao final da análise do material bibliográfico, pudemos constatar seguramente 

que esse tipo de atendimento pedagógico, não foi registrado de forma sistematizada 

em trabalhos de tese e dissertação nas bibliotecas pesquisadas, salvo referência 

desenvolvida pela autora desta dissertação, em curso de especialização em 

Psicopedagogia em 2007 e que frutificou na monografia de especialização, 

intitulada Direito a educação: Um olhar sobre a criança hospitalizada e os artigos já 

citados, que são trabalhos de TCC. 

 Esta pesquisa bibliográfica, fundamentou a concretização de nosso objetivo e  

tomamos as seguintes decisões: 

a) optamos pela abordagem qualitativa; 

b) definimos como campo empírico a principio Hospitais de Recife e Região 

Metropolitana, Gerência de Educação Especial e Gerências Regionais de Educação 

de Pernambuco. 

c) utilizamos como procedimentos de coleta a entrevista semi-estrururada. 

7.1 O CAMPO EMPÍRICO 
  

 Alguns questionamentos surgem diante de tais informações que nos deixam 

perplexos: Qual a situação desta modalidade de ensino em hospitais do Recife e 

Região Metropolitana, visto que, poucos são os estudos sobre esta temática?  Por 

que esta temática é pouco estudada e mencionada muitas vezes enquanto temática 

da área de saúde no meio acadêmico, sendo esta uma Modalidade da educação, 

que apresenta fundamentos legais para a sua prática dentro e fora das 

universidades? Por que o hospital não é um campo de estágio oficial ou de pesquisa 

e prática pedagógica para os estudantes do curso de pedagogia, se é um hospital 

universitário e, por definição, um espaço de pesquisa?  

 Essas perguntas brotam impregnadas pela nossa experiência pessoal 

enquanto participante de voluntariado em ONG que atende no cuidado e tratamento 

de crianças e adolescentes com câncer. A convivência mais próxima, explica o 

interesse pela questão, no processo de exclusão de crianças e adolescentes que 

estão afastados do convívio escolar, mesmo por um curto período de tempo.  Tais 

questionamentos surgiram quando, em uma das conversas com as crianças, 

perguntado a elas sobre a escola, todas elas manifestaram preocupação com o 
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afastamento da escola, em estar tendo perdas escolares, conteúdos, faltas, notas e 

em como retomar após esta ausência.  

 Além do envolvimento pessoal com objeto de pesquisa, refletimos acerca da 

questão social que envolve o tema. Com a pesquisa bibliográfica, percebemos que, 

ao longo dos anos, conceitos políticos, sociais e educativos têm sido construídos 

para defender legalmente e prover da melhor maneira possível, os educandos que 

se encontram impedidos de frequentar a escola durante o tempo em que estão 

doentes ou hospitalizados. Há ainda o compromisso social e humano de propagar as 

ações corajosas e empreendedoras de pessoas e instituições que não medem 

esforços para atender crianças e jovens que ficam à margem do processo educativo 

e, consequentemente, segregadas da garantia Constitucional básica. 

 Por se tratar de uma temática recente, acreditamos que esta pesquisa, pode 

contribuir de forma significativa para outras pesquisas e estudos no meio acadêmico 

e cientifico.  

7.2 A OPÇÃO PELA ABORDAGEM QUALITATIVA 
  

 A pesquisa qualitativa vem sendo bastante utilizada em pesquisas sociais, 

preocupada não tanto em quantificar os fatos, mas, em explicar as especificidades 

das relações sociais, levando em consideração que a ação humana está relacionada 

às atuação dos seus atores. Sendo assim, nesta abordagem, o conhecimento é 

contemplado com base no vivido e no experimentado no dia-a-dia. 

 A abordagem qualitativa, não desprezando o quantificar, conforme Minayo 

(1999, p.21 - 22), responde a questões muito particulares: 

Ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, 

valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das 

relações, dos processos e dos fenômenos que não pode ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis. 

 

 De forma mais detalhada em seu livro A Pesquisa Qualitativa em Educação, 

Bogdan e Biklen (1994,p.47-51) apresentam as características básicas da pesquisa 

qualitativa:  

O ambiente natural é a fonte direta de pesquisa; os dados coletados são 

predominantemente descritivos; o processo é o foco de preocupação; o 

“significado” que as pessoas dão às coisas e à sua vida são focos de 

atenção especial pelo pesquisador; e a análise dos dados tende a seguir um 

processo indutivo.  
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 Citando novamente a autora Minayo (1999, p.101),  

A investigação qualitativa requer como atitudes fundamentais do 

pesquisador: a abertura, a flexibilidade, a capacidade de observação e de 

interação com o grupo de investigadores e com os atores sociais 

envolvidos. Seus instrumentos costumam ser facilmente corrigidos e 

readaptados durante o processo de trabalho de campo, visando à finalidade 

da investigação.  

  

 A escolha por uma abordagem qualitativa se deve por acreditar que não é 

possível se fazer pesquisa sem trazer consigo uma carga de valores, em que 

permeiam interesses e preferências, porém que não deixam de ter sua validade 

como conhecimento por apresentar-se com rigor e seriedade. 

7.3 PROCEDIMENTOS DE COLETA E GERAÇÃO DOS DADOS  
  

 O instrumento utilizado foi a entrevista semi-estruturada. Este instrumento é 

normalmente utilizado em pesquisas em ciências sociais, pois, favorece um 

interação entre o  entrevistador e o entrevistado, possibilitando esclarecer, adaptar e 

obter outras informações durante a execução. A principal vantagem de utilização 

deste instrumento é a compreensão quase que imediata da informação. 

 Para o trabalho de campo elaboramos previamente um roteiro (APÊNDICE A) 

que elencava os pontos a serem abordados na entrevista. 

No que tange aos materiais, utilizamos o roteiro de entrevista e o gravador de 

áudio para resgatar e preservar com maior fidelidade as expressões emitidas pelos 

sujeitos entrevistados.  

Optamos pela entrevista como instrumento de nossa investigação porque, 

conforme afirma Gil (2002, p.117 e 118),"a entrevista é uma forma de interação 

social” e “é uma técnica muito eficiente para a obtenção de dados em profundidade 

acerca do comportamento humano”. 

Na escolha da entrevista que melhor atendesse aos nossos objetivos, 

realizamos a semi-estruturada que, segundo Triviños (1987, p.146):  

[...] parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e 

hipóteses, que interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo 

campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à 

medida que se recebem as respostas do informante. Desta maneira, o 

informante, seguindo espontaneamente a linha de seu pensamento e de 
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suas experiências dentro do foco principal colocado pelo investigador, 

começa a participar na elaboração do conteúdo da pesquisa.  

 

Durante a construção do roteiro adotamos alguns perguntas que pudessem dar 

margem a novos questionamentos, com flexibilidade para serem alteradas de acordo 

com as reações e respostas dos sujeitos entrevistados.  

 Após a coleta de dados através das entrevistas gravadas, elas foram 

transcritas para análise compreensiva. (APÊNDICE C) 

 

7.4 DA ENTRADA NO CAMPO DE PESQUISA E PARTICIPANTES 
  

 Na fase empírica desse estudo, iniciamos um levantamento de hospitais de 

Recife e Região Metropolitana que apresentassem em sua estrutura, atendimento 

médico às crianças e adolescentes para internamento e atendimento de cunho 

escolar/educacional, a fim de delimitar nosso universo de pesquisa.  

Segundo dados obtidos pelo site da SES/PE Recife e Região Metropolitana 

apresentam o número de 51 hospitais que possuem em suas unidades atendimento 

a crianças e/ou adolescentes, sendo 19 hospitais públicos e 32 hospitais 

particulares. Deste, optamos por realizar as entrevistas em 05 Hospitais públicos 

(HR, HUOC, HCP, HC e IMIP) e 02 particulares (RHP e Hospital Esperança).  

Solicitamos as cartas de encaminhamento junto ao PPGEDU/UFPE que nos 

autorizava à entrada no campo, explicitando os motivos, o método e a relevância da 

pesquisa.(ANEXO A) 

Com base nestes dados, no período de julho a dezembro de 2012, realizamos 

contatos por telefone, para que pudéssemos seguir o percurso de realização das 

entrevistas. No primeiro contato, todos os hospitais direcionaram a solicitação para o 

setor de Pesquisa e Extensão dos referidos estabelecimento, disponibilizando e-mail 

(IMIP, HCP, RHP e Hospital Esperança) e telefones (HR, HUOC, HC). 

Partimos para as entrevistas, e algumas dificuldades se apresentaram, desde a 

obtenção de informações sobre a pessoa responsável para o agendamento, até 

exigências, como o encaminhamento a setor de ética do hospital com previsão para 

resposta de em média 4 meses, como condição para nosso recebimento e 

transmissão dos dados.  
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A partir daí, nossa atenção esteve centrada na busca constante para a 

autorização e realização de entrevistas. Mas, para nossa surpresa, no mês de 

agosto de 2012 os 02 Hospitais Particulares e o HCP, HUOC e o HC, ainda em 

contato por telefone, negaram o pedido para realização da pesquisa, alegando não 

ter ninguém com o conhecimento especifico para responder sobre Educação 

Hospitalar. Insistimos para a realização da entrevista, deixando clara a importância 

da participação destes hospitais para a pesquisa, porém, a resposta permaneceu 

negativa. O que só nos restou aguardar uma resposta positiva por parte dos dois 

hospitais que faltavam (IMIP e HR). 

Preocupados com a falta de contato por parte dos hospitais, optamos por 

concretizar a ideia de realizar entrevista na Gerência de Educação Especial e nas 

Gerências Regionais de Educação para a realização das entrevistas com as pessoas 

responsáveis pelo setor de Educação Especial de cada uma delas. 

 No mês de Outubro de 2012, recebemos uma ligação de uma pessoa do HR, 

buscando informações sobre o que se tratava a pesquisa, informamos o objetivo da 

pesquisa, nesta fase de coletas era de evidenciar os processos de ensino e 

aprendizagem em hospitais de Recife e Região Metropolitana, em consonância com 

a literatura e legislação vigente e a pessoa (por telefone) disse que no " HR havia 

um programa educacional direcionado aos funcionários que não eram alfabetizados, 

mas, que não havia nenhuma atividade educacional para os pacientes, apenas uma 

brinquedoteca", questionamos se ela poderia nos passar estas informações em 

forma de entrevista e ela disse que não, pois já que no hospital não havia o que 

estávamos procurando ela não poderia nos ajudar. 

 Ainda no mês de outubro, agendamos as entrevistas com os responsáveis 

nas Gerências de Educação. No início do mês de novembro entramos em contato 

com o IMIP, o único hospital que faltava dar a resposta. Havíamos protocolado a 

solicitação para realização das entrevistas no final do mês de julho e foi solicitado 

que esperássemos 4 meses para a avaliação do comitê de ética da instituição, por 

isso do nosso contato após este período, mas, para nossa surpresa, ninguém sabia 

informar o paradeiro da solicitação (haviam perdido). 

 Após este processo, optamos por realizar apenas a pesquisa nas Gerências 

de Educação, o que de certa forma, supriria a nossa necessidade. 
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 Realizamos a nossa primeira entrevista no mês de Outubro, com técnica em 

educação, responsável pela Gerência de Educação Especial da GRE Metropolitana 

Norte. Em seguida, depois de algumas resistências, conforme e-mail (APÊNDICE B),  

fizemos a entrevista com a técnica em educação, responsável pela Gerência de 

Educação Especial da GRE Metropolitana Sul. No mês de Dezembro, fomos até a 

secretaria de Educação no bairro da Várzea, para realizarmos a entrevista com a 

gerente de Políticas de Educação Especial da SEE, porém, não foi possível a 

realização da entrevista com a professora, pois ela, estava ministrando uma palestra 

para professores da Rede Estadual de Ensino, mas, autorizou que a entrevista fosse 

realizada pela técnica em educação. Por fim, a nossa última entrevista foi realizada 

no mês de Janeiro de 2013, técnica em educação, responsável pela Gerência de 

Educação Especial da GRE Recife Norte. 

7.5 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE 
 

 A análise dos dados foi feita a partir das entrevistas realizadas com 

profissionais responsáveis pelas Gerências de Educação Especial do Estado de 

Pernambuco, sobre se tinham o conhecimento formal pedagógico  do atendimento 

educacional no hospital, da implementação  e existência da classe hospitalar, quais 

os profissionais responsáveis pela execução e acompanhamento desta prática e 

como estão estruturadas. As entrevistas, com roteiros semi-estruturados, foram pré-

agendadas e conduzidas com as técnicas educacionais   da Gerência de Políticas de 

Educação Especial e das Gerências Regionais de Educação Metropolitana Norte, 

Recife Norte e Metropolitana Sul.  

De acordo com Gil (2002, p.168), “a análise tem como objetivo organizar e 

sumariar os dados de forma tal que possibilitem o fornecimento de respostas ao 

problema proposto para investigação”.  

A fim de garantir a fidedignidade e melhor analisar os conteúdos das 

entrevistas, transcrevemos na íntegra o áudio de todas as entrevistas. 

Apresentaremos as questões propostas na entrevista e as respostas dos 

entrevistados, em seguida discutiremos acerca das respostas dadas.  

Nomearemos as respostas por GREs para não configurar uma resposta pessoal 

do entrevistado, se sim a representação da Instituição. 
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7.6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
  

 A responsabilidade ética em iniciar este trecho de nossa pesquisa tornou-se 

para nós um desafio, visto que,  necessitamos de constante sensibilidade para que 

não haja julgamentos que distorçam as falas dos sujeitos que colaboraram com esta 

pesquisa. 

 No quadro abaixo, apresentaremos os resultados das entrevistas e em 

seguida as discussões e inferências frente as resposta atribuídas. 

Quadro 1 - Resultado da pesquisa 

QUADRO DA PESQUISA 

N
º 

QUESTÕES 
Gerência de 
Educação 
Especial 

GRE 
Metro 
Norte 

GRE 
Metro 

Sul 

GRE 
Recife 
Norte 

Comentários 

Q
U
E
S
T
Ã
O
 
1 

Esta 

GRE/Secretaria 

tem 

conhecimento 

do número de 

alunos que 

estão afastados 

da escola por 

motivo de 

tratamento de 

alguma 

doença? 

NÃO NÃO SIM NÃO 

"Dificilmente as famílias 

avisam do afastamento!" 

(GRE Recife Norte) 

"As escolas não informam a 

esta Regional a frequência 

dos alunos." (GRE Metro 

Norte) 

Q
U
E
S
T
Ã
O
 
2 

Se a resposta 

anterior foi 

positiva, qual 

este número? 

----------------- ----------- 02 alunos ------------ ------------------ 

Q
U
E
S
T
Ã
O
 
3 

Esta  
GRE/Secretaria 
tem 
conhecimento 
do número de 
alunos que 
abandonam a  
escola por 
motivo de 
tratamento de 
alguma  
doença? 

NÃO NÃO NÃO NÃO 

"Não temos muitas vezes 

nem o número real de 

evasão escolar... Nosso 

sistema educacional é muito 

falho e muitas vezes a 

família esconde a doença do 

filho (espera a criança 

melhorar)!" (GRE Recife 

Norte) 

Q
U
E
S
T

Se a resposta 
anterior foi 
positiva, qual 
este número? 

----------------- ----------- ------------- ------------- ----------------- 
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Ã
O
 
4 

Q
U
E
S
T
Ã
O
 
5 

Esta  
GRE/Secretaria 
tem/recebeu 
informações do 
que é a 
pedagogia 
hospitalar? 
 

SIM NÃO SIM SIM 

"A GRE não, contudo por ser  

professora Universitária e 

trabalhar com a temática no 

ensino de  graduação e pós- 

graduação, tenho 

conhecimento dos 

fundamentos, objetivos e  

metodologias utilizadas nas 

organizações diversas, 

incluindo o âmbito 

hospitalar." (GRE Metro 

Norte) 

"Tem informação por 

interesse e disponibilidade 

para conhecimento do 

próprio técnico de Educação 

Especial." (GRE Metro Sul) 

Q
U
E
S
T
Ã
O
 
6 

Esta 
GRE/Secretaria 
acha importante 
para a criança 
receber aulas 
no hospital 
durante o 
tratamento? 

SIM SIM SIM SIM 

"Pois isso viabiliza uma 

condição de melhoria no 

Sistema  de Saúde e 

Educação, numa parceria de 

benefícios para o 

desenvolvimento social." 

(GRE Metro Sul) 

 

"Educação é um direito e um 

dever, nesta perspectiva, 

entendemos  que não deve 

ser restrita ao âmbito 

escolar. Sobretudo quando 

se trata de um aluno 

hospitalizado. Infelizmente 

não temos uma política 

pública eficiente que faça 

valer a lei [...] (GRE Metro 

Norte) 

Q
U
E
S
T
Ã
O
 
7 

Esta 

GRE/Secretaria 

considera haver 

algum benefício 

relevantes para 

o tratamento do 

aluno enfermo? 

Qual? 

 

SIM SIM SIM SIM 

"[...] Lembrando ainda da 

fase de readaptação à 

escola, depois de um 

período de afastamento, o 

processo fica muito mais 

suave se o aluno tem 

acompanhamento 

pedagógico durante sua 

enfermidade." (GRE Metro 

Norte) 

 

"Continuidade do processo 

de escolarização e auxilia na 
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autoestima!" (GRE Recife 

Norte) 

 

"A pedagogia hospitalar 

possibilita o resgate da 

autoestima e da saúde do 

aluno,  bem como 

proporciona a estabilidade 

emocional ao dispensar 

informações sobre as 

diferentes doenças e assim  

contribui para o 

desenvolvimento cognitivo 

do aluno; ela não subtrai os 

direitos do aluno, garantindo  

seu processo de 

escolarização[...]." (GRE 

Metro Sul) 

 

"Sabemos que a educação é 

essencial para o 

desenvolvimento de todos os 

indivíduos, independente de 

suas 

condições/especificidades. 

[...] (Gerência de Educação 

Especial) 

Q
U
E
S
T
Ã
O
 
8 

Esta 
GRE/Secretaria 
tem /recebeu 
informações 
sobre  as leis 
que garantem a 
educação da 
criança ou 
adolescente 
hospitalizado? 

NÃO NÃO NÃO NÃO 

"Também por disponibilidade 
do próprio técnico"(GRE 
Metro Sul) 
 

Q
U
E
S
T
Ã
O
 
9 

Esta 
GRE/Secretaria 
tem 
conhecimento 
se algum 
hospital de 
Recife e Região  
Metropolitana 
apresenta em 
sua estrutura 
classe/ sala 
hospitalar? 

SIM NÃO NÃO SIM 

" Contudo, em nossa 

jurisdição, não temos 

hospitais referência que 

realizem internamentos por 

longos períodos. Atendemos 

alunos que moram nos 

municípios de Olinda a 

Itamaracá e como não temos 

nesses municípios nenhum 

hospital referência, não 

possuímos classes 

hospitalares. [...]".(GRE 

Metro Norte) 

Q
U
E
S

Se a resposta 

anterior foi 

positiva, quais 

estes hospitais? 

----------------- ----------- ------------- ----------- 

"O NACC,não é hospital, não 

estão internados e não é 

instituição médica, mas, o 

foco não é o hospital e sim o 
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T
Ã
O
 
1
0 

 estado de doente.  O GAC, 

no HUOC. No IMIP mas, 

sem o acompanhamento da 

Secretaria de Educação e o 

Maria Lucinda em proposta." 

(GRE Recife Norte) 

 

"NACC (existe uma sala de 

aula que funciona com uma 

professora – servidora do 

estado)." 

(Gerência de Educação 

Especial) 

Q
U
E
S
T
Ã
O
 
1
1 

Esta 

GRE/Secretaria 

tem 

conhecimento 

dos hospitais 

que 

apresentam em 

sua estrutura 

brinquedoteca 

hospitalar? 

SIM SIM NÃO SIM --------------------------------------- 

Q
U
E
S
T
Ã
O
 
1
2 

Se a resposta 

anterior foi 

positiva, quais 

estes hospitais? 

 

---------------------- ----------- ------------- ------------- 

"IMIP, Maria Lucinda, 

Restauração, HUOC"(GRE 

Recife Norte) 

 

"Com relação aos públicos, 

que é o que interessa, temos 

o hospital Maria Lucinda, 

Hospital das Clínicas, IMIP, 

ainda a  AACD  que é uma 

Ong. Penso que o GAC 

também tenha, ao menos 

classe hospitalar sei que sim. 

Alguns particulares também 

têm, como o Hospital da 

polícia Militar. Inclusive neste 

funciona uma classe 

hospitalar." (GRE Metro 

Norte) 

 

"IMIP, NACC." (Gerência de 

Educação Especial) 

Q
U
E
S
T
Ã
O
 
1
3 

Esta 
GRE/Secretaria 
realiza 
acompanhamen
to de algum 
atendimento 
domiciliar? 

NÃO NÃO SIM NÃO --------------------------------------- 
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Q
U
E
S
T
Ã
O
 
1
4 

Se a resposta 

anterior foi 

positiva, quais 

estes casos? 

 

---------------------- ----------- 
O2  

alunos 
------------- 

E1 é um estudante 
tetraplégico nascido no ano 
de 1980,que parou  sua 
escolarização na 8ª serie 
devido a sua deficiência .Nos 
procurou em 2010, por 
telefone, falando de sua 
vontade e direito de voltar a 
escola, mas impossibilitado 
devido a suas condições 
físicas e econômicas, relatou 
que foi devido a um 
mergulho em águas rasas 
que adquiriu sua deficiência, 
também relatou que devido 
ao acidente ficou com 
dificuldades em eliminar 
urina, não podendo ficar 
muito tempo na mesma 
posição, deitado ou 
sentado... 
E2 é um estudante nascido 

em 1995, que de acordo com 

a avaliação psicológica e 

psiquiátrica tem suspeita de 

transtorno do Déficit da 

Atenção com Hiperatividade( 

TODA-H) ou Transtorno 

Obsessivo Compulsivo 

(TOC).Estava matriculado no 

Ensino Médio numa 

determinada escola, se 

mostrando agressivo e 

perseguido uma colega de 

sala, falando que iria 

namorar com ela , beijá-la 

entra outras coisas. Isso se 

tornando um caso 

preocupante para gestão, 

que chamando seus pais 

conversaram com eles ,os 

quais disseram que ele já se 

tratava com psiquiatra... 

Q
U
E
S
T
Ã
O
 
1
5 

Esta 
GRE/Secretaria 
tem 
conhecimento 
se há algum 
pedagogo 
hospitalar 
atuando em 
hospitais do 
Recife e Região 
Metropolitana? 

NÃO SIM NÃO SIM --------------------------------------- 

Q
U
E

Se a resposta 

anterior foi 
---------------------- ----------- ------------- ------------- 

" No NACC, pela secretaria 

de Educação e no IMIP por 
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S
T
Ã
O
 
1
6 

positiva, onde? 

 

convênio particular." (GRE 

Recife Norte) 

 

"Nas instituições citadas 

acima, inclusive tais 

instituições recebem 

estagiários do curso de 

Pedagogia que fazem 

estágio curricular e são 

matriculados em algumas 

IES do Recife." (GRE Metro 

Norte) 

Q
U
E
S
T
Ã
O
 
1
7 

Esta  
GRE/Secretaria 
oferece/oferece
u alguma 
formação para 
pedagogo 
hospitalar? 

NÃO NÃO NÃO SIM --------------------------------------- 

Q
U
E
S
T
Ã
O
 
1
8 

Se a resposta 

anterior foi 

positiva, 

quando e como 

se deu? 

---------------------- ----------- ------------- ------------- 

"Reuniões semestralmente 

para planejamento." (GRE 

Recife Norte) 

Q
U
E
S
T
Ã
O
 
1
9 

Esta 

GRE/Secretaria 

faz algum 

acompanhamen

to/ cobrança ou 

exigência para 

a oferta de 

educação 

hospitalar  em 

hospitais de 

Recife e Região 

Metropolitana? 

NÃO NÃO NÃO NÃO --------------------------------------- 

Q
U
E
S
T
Ã
O
2
0 

Se a resposta 
anterior foi 
positiva, como 
isso se dá? 

---------------------- ----------- ------------- ------------- -------------------------------------- 

Q
U
E

Esta 

GRE/Secretaria 

considera a 

SIM SIM SIM SIM 

"Educação, conforme foi 

citado em outra questão 

anterior, é direito da criança.  
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S
T
Ã
O
 
2
1 

educação 

hospitalar como 

uma ação 

inclusiva para 

criança 

hospitalizada? 

Portanto não oferecer 

Educação para alguém, que 

devido problema de saúde 

encontra-se afastado da 

escola, é negar esse direito. 

"(GRE Metro Norte) 

FONTE: Elaborado pelo autor (2013) 

 

7.7 DISCUTINDO OS DADOS 
  
 A análise das informações coletadas fez-se mediante a busca de pontos 

fundamentais de cada uma das Gerências Entrevistadas, visando estabelecer 

relações entre elas, no sentido de construir categorias pertinentes à problemática de 

estudo. Dentro desse quadro, as perguntas propostas foram desdobradas em três 

categorias que consideramos como pertinentes para a análise, a fim de que 

tenhamos um estudo focado nas vertentes mais importantes, são elas: 

1- O conhecimento formal/pedagógico dos participantes sobre a educação 

hospitalar; 

2- Cumprimento  Legal e efetivação do atendimento educacional no hospital; 

3- Acompanhamento do atendimento educacional no hospital 

 Possivelmente outras impressões poderiam se configurar neste contexto, 

deixando traduzir vias também importante à compreensão desta pesquisa, mas, 

estas categorias emergiram de forma explícita, diante das falas dos entrevistados. 

 

Categoria 1- O conhecimento formal/pedagógico dos participantes sobre a 
educação hospitalar: 
 
 Vale explicar que esta categoria envolveu as questões 5, 6, 7, 8 e 21. 

Propositadamente, para todas as questões, as categorias foram alocadas de forma 

randômica, a fim de que os entrevistados não conseguissem apreender tal 

metodologia, bem como para que não houvesse direcionamento das respostas 

apresentadas. Especificamente em relação à categoria 1, ela diz respeito ao 

conhecimento das instituições sobre o tema global desse trabalho, qual seja, a 

educação hospitalar. A despeito de serem representadas por suas servidoras, 

entendemos, por amostragem, que as respostas refletem a realidade de todas os 

órgãos entrevistados. Portanto, esta forma de entendimento desta categoria, aplica-

se de igual forma as demais abaixo. 



91 

 

 

 Nas falas dos entrevistados, referente à questão 5, percebemos um interesse 

pessoal dos profissionais, que enquanto profissionais da educação, sentem 

necessidade de estar sempre informados sobre as possibilidades de proporcionar 

uma educação justa e de qualidade para todos. 

"A GRE não, contudo por ser  professora Universitária e trabalhar com a temática no 

ensino de  graduação e pós graduação, tenho conhecimento dos fundamentos, 

objetivos e  metodologias utilizadas nas organizações diversas, incluindo o âmbito 

hospitalar." (GRE Metro Norte) 

"Tem informação por interesse e disponibilidade para conhecimento do próprio 

técnico de Educação Especial." (GRE Metro Sul) 
 

 Sobre a importância de aulas para crianças no Hospital, expresso na questão 

6, percebemos nas falas a relevância deste tema para o tratamento e continuidade 

da educação da educação formal das crianças e adolescente hospitalizados. É 

sabido que, toda criança em tratamento de qualquer doença tem o direito de um 

acompanhante educacional em suas internações e durante todos os procedimentos 

e consultas realizadas. Diante disto, o Hospital deve dispor de condições adequadas 

para a efetivação dessa prática. 

 

"Pois isso viabiliza uma condição de melhoria no Sistema  de Saúde e Educação, 

numa parceria de benefícios para o desenvolvimento social." (GRE Metro Sul) 

 

"Educação é um direito e um dever, nesta perspectiva, entendemos  que não deve 

ser restrita ao âmbito escolar. Sobretudo quando se trata de um aluno hospitalizado. 

Infelizmente não temos uma política pública eficiente que faça valer a lei [...] (GRE 

Metro Norte) 

 
 As semelhanças e unanimidade nas respostas apresentada na questão 7,  

fortalece ainda mais a importância inegável da Educação Hospitalar como uma:  

proposta emancipadora, ética e estética, criativa, digna em potencialidades 

e condições que atendam de fato em hospitais estas crianças e 

adolescentes que estão num momento diferenciado de suas vidas, todavia, 

não impossibilitados, pelo 

seu estado, de continuar sua jornada de desenvolvimento intelectual e 

criativo (MATOS e MUGIATTI, 2009, p. 106). 

 

 Reafirmadas nas falas, que revelam a importância desta modalidade 

educacional para os alunos hospitalizados: 

"[...] Lembrando ainda da fase de readaptação à escola, depois de um período de 

afastamento, o processo fica muito mais suave se o aluno tem acompanhamento 

pedagógico durante sua enfermidade." (GRE Metro Norte) 
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"Continuidade do processo de escolarização e auxilia na autoestima!" (GRE Recife 

Norte) 

 

"A pedagogia hospitalar possibilita o resgate da autoestima e da saúde do aluno,  

bem como proporciona a estabilidade emocional ao dispensar informações sobre as 

diferentes doenças e assim  contribui para o desenvolvimento cognitivo do aluno; ela 

não subtrai os direitos do aluno, garantindo seu processo de escolarização[...]." 

(GRE Metro Sul) 

 

"Sabemos que a educação é essencial para o desenvolvimento de todos os 

indivíduos, independente de suas condições/especificidades. [...] (Gerência de 

Educação Especial) 

 

 Porém, no tocante a questão 8, ficamos sem compreender a negativa por 

parte de todos os entrevistados, referente ao acesso e uso da legislação que 

fundamenta a prática educacional no ambiente hospitalar.  O que nos desfavorece 

na luta pela efetivação de políticas pública para esta modalidade educacional. 

 A legislação brasileira reconhece o direito de crianças e adolescentes 

hospitalizados ao acompanhamento pedagógico-educacional. Estar a par dos 

aportes legais que fundamentam a educação no hospital, é reconhecer a existência 

de uma demanda presente nos diversos hospitais e os parâmetros já definidos por 

lei, tornando-se necessário uma medida emergencial para que exista de fato a 

educação continuada em todas as unidades hospitalares, sendo esta uma forma de 

prevenir o atraso e a evasão escolar. 

 A unanimidade nas respostas apresentada na questão 21,  no que se refere à 

Educação Hospitalar enquanto promotora de uma educação inclusiva, fortalece 

ainda mais a importância inegável desta modalidade da educação. 

 

"Educação, conforme foi citado em outra questão anterior, é direito da criança.  

Portanto não oferecer Educação para alguém, que devido problema de saúde 

encontra-se afastado da escola, é negar esse direito. "(GRE Metro Norte) 

  

 A Inclusão passa hoje por um processo de adequação dos sistemas sociais 

com o propósito de que todas as pessoas possam se desenvolver e exercer 

plenamente a sua cidadania. A Inclusão implica num esforço de atualização e 

reestruturação das condições dos processos educacionais. 
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 Assim sendo, o futuro da educação inclusiva depende de uma expansão 

rápida dos projetos verdadeiramente imbuídos do compromisso de transformar a 

educação, para se adequar a todos os sujeitos sociais. 

 Como lacuna elementar, contatamos, de forma simples, mas transparente, 

que o arcabouço legal está pronto, carecendo apenas de pequenos ajustes que não 

inviabilizam a implementação da Educação Hospitalar, contudo, há falta de interesse 

político e de políticas públicas voltadas a atender esta estrutura, que, por enquanto, 

ocupa o plano do "dever ser", restando transpor a barreira da letra fria da lei, 

transportando-se para o "ser", saindo da ficção legal para a realidade dos fatos. 

 

Categoria 2- Cumprimento Legal e efetivação do atendimento educacional no 
hospital: 
 
 Esta categoria foi desenvolvida com base em duas palavras-chave, quais 

sejam, cumprimento e efetivação. Para a primeira, trazemos o entendimento de 

cumprimento legal, acerca do modus operandi da educação hospitalar, conforme 

exigência legal; para a segunda, deixando de lado a legalidade, em stricto sensu 

consideramos efetivado quando a educação hospitalar acontece, mesmo que à 

margem da legalidade, inclusive. Para esta categoria, consideraremos as questões 

9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 e 18. 

 Com referência ao conhecimento de um atendimento em Classe Hospitalar 

em Hospitais de Recife e Região Metropolitana, identificamos as seguintes falas: 

 

"Contudo, em nossa jurisdição, não temos hospitais referência que realizem 

internamentos por longos períodos. Atendemos alunos que moram nos municípios 

de Olinda a Itamaracá e como não temos nesses municípios nenhum hospital 

referência, não possuímos classes hospitalares. [...]".(GRE Metro Norte) 

 

"O NACC, não é hospital, não estão internados e não é instituição médica, mas, o 

foco não é o hospital e sim o estado de doente. O GAC, no HUOC. No IMIP mas, 

sem o  acompanhamento da Secretaria de Educação e o Maria Lucinda em 

proposta." (GRE Recife Norte) 

  

"NACC (existe uma sala de aula que funciona com uma professora – servidora do 

estado)." (Gerência de Educação Especial) 

  

 E com referência ao conhecimento de um atendimento pedagógico em 

Briquedotecas Hospitalares: 



94 

 

 

"IMIP, Maria Lucinda, Restauração, HUOC"(GRE Recife Norte) 

 

"Com relação aos públicos, que é o que interessa, temos o hospital Maria Lucinda, 

Hospital das Clínicas, IMIP, ainda a  AACD  que é uma Ong. Penso que o GAC 

também tenha, ao menos classe hospitalar sei que sim. Alguns particulares também 

têm, como o Hospital da polícia Militar. Inclusive neste funciona uma classe 

hospitalar." (GRE Metro Norte) 

 

"IMIP, NACC." (Gerência de Educação Especial) 

  

 Procurando conhecer as Instituições citadas nas falas das entrevistas nas 

questões 10, 11, 12, 15 e 16, buscamos contextualizar tais referências. Todos as 

informações foram absorvidas através de contato telefônico e em acessos aos sites 

das referidas Instituições, visto que, como mencionado anteriormente, não fomos 

recebidos para a realização das entrevista por nenhum dos hospitais solicitados: 

IMIP: 

 Atuante nas áreas de assistência médico-social, ensino, pesquisa e extensão 

comunitária, o Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira – IMIP existe há 

53 anos, e é considerado um dos maiores complexo hospitalar filantrópico do Brasil.  

Possui em média 3000 (três mil) funcionários e 714 (setecentos e catorze) leitos. 

Seus pacientes em sua maioria são oriundos das cidades do interior do Estado de 

Pernambuco e pertencentes a uma classe econômica menos favorecida. " O IMIP foi 

o primeiro hospital do Brasil a receber o título de "Hospital Amigo da Criança", 

concedido pela Organização Mundial de Saúde/UNICEF/Ministério da Saúde." (site 

IMIP) 

 Um presente de empresários da cidade do Recife, no dia 03 de junho de 

2005, foi inaugurada a brinquedoteca hospitalar do IMIP, situada no 7ª andar no 

Hospital Geral de Pediatria, sendo ela uma das maiores do Brasil com 540m². Seu 

funcionamento acontece nos horários da manhã e da tarde, de segunda à sexta-

feira. Fazem parte da equipe atuante na brinquedoteca uma terapeuta ocupacional, 

uma assistente administrativa, uma pedagoga, uma arte-terapeuta, voluntários da 

Fundação Alice Figueira de Apoio ao IMIP e voluntários da Faculdade Frassineti do 

Recife - FAFIRE. 

 O espaço da brinquedoteca é composto de um salão de jogos, sala de contos 

(biblioteca), sala de música, sala de aula, camarim, parque de recreação. A Classe 

Hospitalar citadas nas falas das questões, 10, 12 e 16 está sob a responsabilidade 
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de uma Pedagoga, que não está vinculada a Secretaria de Educação  e conta com o 

apoio de estagiários estudantes do curso de graduação em Pedagogia, oriundos 

principalmente da FAFIRE. 

 

GAC: 

 Funcionando há mais de 30 anos, o Centro de Oncohematologia Pediátrica – 

CEONHPE  do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, oferece tratamento oncológico 

para os mais diversos tipos de Câncer Infantil.  A equipe médica atuante neste 

serviço é composta por médicos de especialidades variadas, entre eles podemos 

encontrar pediatras, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais e 

psicólogas. O prédio conta com 36 (trinta e seis) leitos. A faixa etária de seus 

pacientes variam de 0 (zero) a 12 (doze) anos e são, geralmente, crianças e 

adolescentes oriundos de famílias com rendas financeiras variadas e moradoras em 

sua maioria da Região Metropolitana do Recife, tendo também pacientes de outras 

cidades e até mesmo estados. 

 A permanência média dos internamentos é de 8 (oito) a 10 (dez) dias, 

dependendo do tipo de câncer que o paciente apresenta, mas o tratamento completo 

acontece em média por 6 (seis) meses, alternando-se entre os períodos de 

internação – para tratamento quimioterápico – e altas, com idas rápidas para casa. 

 A construção e manutenção do prédio  do CEONHPE  é de responsabilidade 

do GAC – Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer. O GAC é uma 

organização não governamental que tem como objetivo manter o atendimento 

público de qualidade para crianças que não possuem totais condições de arcar com 

as despesas de um tratamento longo e violento, como é a luta contra um câncer. 

 Na tentativa de minimizar as dificuldades enfrentadas pelas crianças e 

adolescentes atendidos nesta pediatria, foram montadas, nos anos de 2006 e 2007, 

3 (três) brinquedotecas, sendo 1 (uma) no ambulatório e 2 (duas) nas enfermarias, 

uma em cada andar. 

 A brinquedoteca do ambulatório foi patrocinada pela Companhia 

Pernambucana de Gás – COPERGÁS, enquanto que as duas das enfermarias 

foram doadas por uma organização estrangeira chamada Sanofir Aventis. No 

entanto, todas são mantidas pelo GAC. Atuante neste espaço, encontra-se uma 

brinquedista com a formação de técnica em enfermagem e que tem formação 

(através de cursos) para exercer a função. 
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 Em conversa informal com a coordenação do GAC, fomos informados do 

projeto para implantação da classe hospitalar em 2014. " No momento estamos em 

fase de estudos e elaboração da proposta para a Classe Hospitalar do GAC." 

(Coordenação do GAC) 

 
NACC: 

 Fundado em outubro de 1985, na cidade do Recife, por um grupo de pessoas 

sensibilizadas com o problema do câncer infantil, o Nacc mantém um albergue em 

sua sede, onde abriga, alimenta, desenvolve atividades educativas e terapêuticas, 

oferece apoio psicológico e atendimento médico básico. O tratamento contra o 

câncer é de responsabilidade do serviço médico. O paciente só poderá ser 

cadastrado no Nacc, se for encaminhado por um serviço médico oncológico de 

algum hospital do Estado de Pernambuco. 

 O Nacc oferece às crianças e seus acompanhantes: 

• Hospedagem ao paciente com direito a um acompanhante; 

• Transporte para levar o paciente ao seu hospital de origem; 

• Alimentação; 

• Auxílio-Transporte para as crianças que residem no interior e não são 

beneficiadas com tratamento fora de domicilio; 

• Vale-Transporte para as crianças que residem na periferia, a fim de que 

possam, nos dias certo, ir ao seu hospital para exames e tratamentos; 

• Cesta básica para as crianças mais carentes, após triagem feita pelas 

assistentes sociais dos hospitais credenciados pelo Nacc e aprovação pela 

assistente social da própria instituição; 

• Leite e Suplemento Alimentar para as crianças desnutridas, quando 

solicitado pelo médico responsável; 

• Atendimento e acompanhamento psicossocial; 

• Atendimento de Fisioterapia e Terapia Ocupacional; 

• Programa de reabilitação para pacientes amputados; 

• Programas educativos; 

• Programas profissionalizantes para pacientes adolescentes, pais e 

acompanhantes; 

• Elaboração de material educativo e informativo a respeito da doença e do 

tratamento para ser distribuído com os pais; 

• Classe Hospitalar. 

(site do NACC / Grifo nosso)  

 

 São 10 pavimentos onde mantém sua infraestrutura de apoio aos pacientes, 

dispõe de 120 leitos e um pavimento destinado exclusivamente a pacientes de 

transplante de medula óssea, que precisam de isolamento e cuidados especiais. No 

pavimento 10, estão situados a Brinquedoteca e a Classe Hospitalar. 



97 

 

 

 Não conseguimos obter informações concretas sobre as brinquedotecas do 

hospital Maria Luncinda e Hospital da Restauração, citadas em uma das falas das 

questões 11 e 12. 

 Com relação a classe hospitalar do Hospital da Polícia Militar, citadas em uma  

das falas das questões 12, entramos em contato e através de conversa por telefone, 

fomos informados que na Classe hospitalar é para treinamento e formação dos 

policiais militares, o que, preliminarmente, já descartamos a existência de uma 

Classe hospitalar pelo não cumprimento do que prevê a legislação. 

 Diante do exposto, constatamos através das respostas obtidas e da pesquisa 

sobre as instituições citadas, que dentro da perspectiva do MEC sobre atendimento 

pedagógico em um hospital, os hospitais e Instituições não oferecem este tipo de 

atendimento aos seus pacientes.  

 Mesmo que no IMIP tenhamos a informação da existência de um  

acompanhamento educacional, tal afirmativa, se distancia das orientações propostas 

pelo “Guia Classe Hospitalar e atendimento pedagógico domiciliar: estratégias e 

orientações” do MEC, o que não se configura Classe Hospitalar, visto que, estas 

atividades acontecem na Brinquedoteca, não existe um acompanhamento 

sistemático das atividades e nem o contato com a escola de origem do aluno, 

aspectos primordiais de estruturação e efetivação de Classe Hospitalar. O que se 

contradiz com as respostas das entrevista, no que se refere à questão 10, o que 

configura uma distorção, sobre o conhecimento das entrevistadas sobre o conceito 

de classe hospitalar:  

Denomina-se classe hospitalar o atendimento pedagógico-educacional que 

ocorre em ambientes de tratamento de saúde, seja na circunstância de 

internação, como tradicionalmente conhecida, seja na circunstância do 

atendimento em hospital-dia e hospital-semana ou em serviços de atenção 

integral à saúde mental. (MEC/SEESP, 2002, p.13) 

 

 O NACC se aproxima um pouco mais dessa perspectiva, pois é o único, 

dentre as instituições citadas, que oferece um atendimento pedagógico em uma 

classe hospitalar, que os professores são cedidos pela secretaria de Educação. O 

planejamento é flexível, com atividades que contemplam o currículo da educação 

básica. A precisão na informação é decorrente do tempo, de voluntariado vivenciado 

nesta Instituição. Porém, o NACC,  ainda não é reconhecido enquanto Instituição 

que possui um atendimento de Classe Hospitalar, pois, trata-se de uma ONG. 
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 Referente às Brinquedotecas,  todas as instituições citadas, configuram um 

atendimento favorável a essa prática, percebendo o brincar como fundamental ao 

desenvolvimento infantil. Corroboram com esta afirmativa a fala de Fonseca (2003, 

p.76): "O brincar serve como instrumento para aquisição e do domínio de 

habilidades e para o desenvolvimento de competências que contribuem para o 

processo de aprendizagem das crianças pequenas ou mais velhas, de adolescentes, 

e até mesmo dos adultos."   

 No tocante à formação dos profissionais atuantes nestes locais, exposto nas 

questões 17 e 18, as respostas da entrevista, deixam clara a inexistência de uma 

formação continuada aos profissionais da educação (professores) com relação à 

educação hospitalar. Conforme o MEC, esta também é uma competência das 

instâncias maiores da educação. 

Os sistemas de ensino deverão criar oportunidades para formação 

continuada dos professores que atuam nas classes hospitalares e no 

atendimento pedagógico domiciliar para que funcionem segundo os 

princípios e orientações próprios da educação básica. (MEC/SEESP, 2002, 

p.25) 

 Esta iniciativa também deve partir também dos profissionais, que de acordo 

com o pensamento de Matos e Mugiatti ,2009, p.26): 

O educador, o assistente social, o psicólogo e os demais profissionais afins, 

devem buscar em si próprios o verdadeiro sentido de “educar”, devem ser o 

exemplo vivo dos seus ensinamentos e converter suas profissões numa 

atividade cooperadora do engrandecimento da vida. Para isso, deverão 

pesquisar, inovar e incrementar seus conhecimentos e expandir sua cultura 

geral e procurar conhecer e desenvolver novos espaços socioeducacionais 

que possam, de certa forma uma sociedade mais harmoniosa em suas 

diversidades.  

 

 Não obstante termos percebido nas respostas às questões, de forma 

incipiente, a efetivação de alguma atividade semelhante à Educação Hospitalar, 

ainda que sem a eficácia esperada, nenhuma das citações escassas se aproxima de 

cumprir os pressupostos legais, bem como, teóricos/doutrinários sobre o tema, por 

não atingirem, nem se quer tangenciarem os elementos essenciais da Educação 

Hospitalar, conforme debatido nos demais capítulos deste trabalho. 

 
Categoria 3- Acompanhamento do atendimento educacional no hospital: 
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 A categoria 3 trouxe a ideia de identificarmos a existência de mecanismos de 

controle, por parte dos órgãos competentes, acerca dos alunos afastados por motivo 

de enfermidade, bem como sob o aspecto das competências exigidas aos 

profissionais de educação, necessárias à efetivação da educação hospitalar. Esta 

categoria engloba as questões 1, 2, 3, 4, 13, 14, 19 e 20. 

 Percebemos que, por se tratar de um assunto recente, os órgãos de 

competência para avaliação e acompanhamento do atendimento educacional para 

crianças e adolescentes hospitalizados, ainda não identificam o seu papel em 

relação a este acompanhamento, coforme respostas da questão 1, expressa abaixo: 

 
"Dificilmente as famílias avisam do afastamento!" (GRE Recife Norte) 
"As escolas não informam a esta Regional a frequência dos alunos." (GRE Metro 
Norte) 
 

 Conforme o documento, Classe Hospitalar e Atendimento pedagógico 

domiciliar: estratégias e orientações MEC/SEESP/2002, p.19: 

Compete às Secretarias Estaduais e Municipais de Educação, e do Distrito 

Federal, o acompanhamento das classes hospitalares e do atendimento 

pedagógico domiciliar. 

O acompanhamento deve considerar o cumprimento da legislação 

educacional, a execução da proposta pedagógica, o processo de melhoria 

da qualidade dos serviços prestados, as ações previstas na proposta 

pedagógica, a qualidade dos espaços físicos, instalações, os equipamentos 

e a adequação às suas finalidades, a articulação da educação com a família 

e a comunidade. 

 

 Diante do exposto, percebemos que não é obrigação apenas das famílias 

nem das escolas informar afastamento da criança ou adolescente da escola para o 

tratamento de saúde, as instituições competentes precisam  criar mecanismos de 

monitoramento que possam colaborar com a identificação do número de alunos que 

se afastam do convívio escolar para tratamento de saúde. 

 Enquanto experiência profissional na Rede Estadual de Ensino, verificamos 

que o SIEPE - Sistema de Informação da Educação de Pernambuco, apresenta no 

ato de preenchimento do formulário de matrícula do aluno no sistema, a opção de 

informar se o aluno recebe escolarização em outro espaço, com opções de 

atendimento: hospitalar, domiciliar e não recebe (ANEXO B). Porém, em conversa 

informal com as pessoas que recebem estas informações na Secretaria de 

Educação, fomos informados que não existe informação das matrículas realizadas 
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nas escolas, nenhum dado sobre este tipo de acompanhamento. O que confirma a 

resposta  negativa das três Gerências.  

 A resposta positiva da questão 02, foi justificada nas questão 13 e 14, através 

de uma afirmativa descritiva de dois casos de atendimento domiciliar. 

" E1 é um estudante tetraplégico nascido no ano de 1980, que parou  sua 

escolarização na 8ª serie devido a sua deficiência. [...]" (grifo nosso) 

" E2 é um estudante nascido em 1995, que de acordo com a avaliação psicológica e 

psiquiátrica tem suspeita de transtorno do Déficit da Atenção com 

Hiperatividade( TODA-H) ou Transtorno Obsessivo Compulsivo ( TOC).[...] (grifo 

nosso) 

  

 Diante dos relatos, recordamos o conceito de atendimento pedagógico 

domiciliar conforme a SEESP,2002, p.13: 

Atendimento pedagógico domiciliar é o atendimento educacional que ocorre 

em ambiente domiciliar, decorrente de problema de saúde que impossibilite 

o educando de frequentar a escola ou esteja ele em casas de passagem, 

casas de apoio, casas-lar e/ou outras estruturas de apoio da sociedade. 

(grifo nosso) 

  

 Ficamos, muitos felizes em identificar iniciativas de atendimento pedagógico 

domiciliar, porém, os casos citados, não se configuram um atendimento domiciliar, 

dentro da proposta de Educação Hospitalar, se enquadrando como Atendimento 

Educacional Especializado, conforme conceito da Resolução nº4/2009 - MEC: 

Art. 2º O AEE tem como função complementar ou suplementar a formação 

do aluno por meio da disponibilização de serviços, recursos de 

acessibilidade e estratégias que eliminem as barreiras para sua plena 

participação na sociedade e desenvolvimento de sua aprendizagem.    

Parágrafo único. Para fins destas Diretrizes, consideram-se recursos de 

acessibilidade na educação aqueles que asseguram condições de acesso 

ao currículo dos alunos com deficiência ou mobilidade reduzida, 

promovendo a utilização dos materiais didáticos e pedagógicos, dos 

espaços, dos mobiliários e equipamentos, dos sistemas de comunicação e 

informação, dos transportes e dos demais serviços. 

  

 Complementando esta afirmativa, a referida Resolução, afirma que: 

Art. 6º Em casos de Atendimento Educacional Especializado em ambiente 

hospitalar ou domiciliar, será ofertada aos alunos, pelo respectivo sistema 

de ensino, a Educação Especial de forma complementar ou suplementar. 

(grifo nosso) 

 

 Ainda fazendo referência sobre esta categoria, percebemos na fala justificada 

da questão 3 e 4, a angústia e a busca por informações imprecisas que dificultam a 

realização de uma prestação de serviço educacional de qualidade.  
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"Não temos muitas vezes nem o número real de evasão escolar... Nosso sistema 

educacional é muito falho e muitas vezes a família esconde a doença do filho 

(espera a criança melhorar)!" (GRE Recife Norte) 

 Este desabafo (foi como a profissional se referiu) demonstra a ineficiência do 

sistema de gestão educacional, uma vez que os mecanismos de controle são 

essenciais  qualquer espécie de gestão, sendo básico o planejamento, a execução, 

o controle e a melhoria. (CRITÉRIOS DE EXCELÊNCIA FNQ, 2010, p.15) 

 A análise de tais questões, vêm fundamentar a inexistência, no que se refere 

à falta de um acompanhamento do afastamento escolar dos alunos para tratamento 

de saúde, o que pode caracterizar o aumento do índice de evasão escolar. O que 

coaduna com as respostas negativas da questão 19 e 20, no que se refere ao 

acompanhamento, cobrança e execução por parte da Secretaria de Educação para 

a oferta de educação hospitalar. 

 Diante deste cenário, a análise dos dados aponta para a inexistência de um 

atendimento educacional a crianças e adolescentes hospitalizados nos moldes da 

legislação aplicada, não tendo, com efeito, se quer relato de que as GREs tenham 

recebido informações sobre as Leis que garantem o direito a Educação Hospitalar. O 

dados indicam, ainda, que as GREs não oferecem formação sobre a educação 

Hospitalar aos seus professores e que há uma confusão conceitual quando parte 

dos entrevistados diz que há professores atuando em hospitais do Recife e Região 

Metropolitana ou quando relatam a existência de atendimento domiciliar hospitalar 

com estudantes com TDAH e Tetraplegia. Por fim, os dados sustentam a 

inexistência de classe hospitalares em Recife e RMR e estampam o 

desconhecimento sobre a distinção entre classe hospitalar e  atendimento domiciliar 

hospitalar, entre doença/enfermidade e deficiências dos estudantes atendidos, e 

brinquedoteca hospitalar e classe hospitalar propriamente dita. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

  

 No presente estudo, dedicamo-nos a compreender a Educação Hospitalar e 

suas dimensões históricas, conceituais, políticas e sociais, bem como buscamos 

retratar o funcionamento e acompanhamento desta modalidade de educação em 

Recife e RMR, refletindo sobre ela em seu sentido mais amplo.  

 No decorrer da pesquisa, algumas convicções foram se fortalecendo, sendo 

uma delas a de que a educação dentro dos hospitais apresenta-se como uma nova 

proposta de efetivação do direito a educação para todos. 

 Porém, percebemos que este trilhar educacional vem sendo construído ainda 

de forma isolada, não promovendo ações integradoras que favoreçam o seu 

fortalecimento. Sendo assim, destacamos a necessidade de  ampliar este debate, 

provocando ações que envolvam os Sistemas de Educação e Saúde (estaduais, 

municipais e privados) enquanto agências promotoras de políticas sociais.  

 A repetência e a evasão escolar de crianças e adolescentes hospitalizados 

são desafios a serem enfrentados não apenas pelas instituições educacional, mas 

por todas as instâncias sociais.  

 O estudo multirreferencial e a literatura produzida no campo educacional e da 

inclusão permitiu o diálogo com diferentes estudiosos das mais diversas áreas.  

 Nos processos descritivos deste estudo, buscamos simultaneamente explicar, 

interpretar e compreender criticamente a construção de conhecimentos adquiridos. 

Ao configurar a Educação Hospitalar, procuramos descrever os acontecimentos 

históricos, conceituais, políticos e sociais deste modalidade educacional, na tentativa 

de oferecer futuras contribuições para os  professores que desejam se enveredar 

por este trabalho. 

 A pesquisa qualitativa foi a inspiração metodológica adotada para traduzir 

esse cenário e suas nuances. As análises apresentadas buscaram abarcar os 

fenômenos estruturais  e a efetivação desta modalidade educacional.  

 Quanto à realidade da escola no hospital em nosso estado, como vimos, 

revelaram a inexistência  desta prática educacional. 

 Cumpre-nos agora, realizar alguns comentários sobre esses resultados, bem 

como ressaltar os avanços e lacunas deste estudo. 
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 Pela observação e análise das diferentes vozes dos autores lidos e de 

pesquisas realizadas (Fonseca, 1998), procuramos trazer um pouco da história e 

situação da educação hospitalar nos dias de hoje, das dificuldades e possibilidades 

existentes que caracterizam essa modalidade educacional, desvelando o modo 

como ela se constituiu. 

 Percebemos que hoje,  muitos hospitais procuram enfatizar uma visão 

humanística na sua prática, isso vem evidenciando que, não é só o corpo que deve 

ser “olhado”, mas o ser integral, suas necessidades físicas, psíquicas e sociais. 

 Não acreditar na condição de aprendizagem de crianças e adolescentes 

hospitalizados, é negar um direito Constituinte,  e concretizar um modelo de 

exclusão social.  

 A exclusão é um fator externo à escola, no entanto, pode apresentar grandes 

influências dentro da escola, ou seja, não são produzidos por ela, mas repercutem 

nela.  

 Ao que alertamos para a necessidade de atenção à diversidade dos alunos 

que deve ser combinante com os princípios de Inclusão escolar, opondo-se às teorias 

de caráter segregador vivenciados ainda hoje nas escolas, que, muitas vezes, 

mantém o aluno assíduo, mas afastado de suas atividades sócio-afetivas e 

educacionais. Isso inclui compreender que as crianças e os adolescentes que 

vivenciam ou passaram por uma situação de hospitalização, muito embora já 

reconhecidos no âmbito das políticas de Saúde e da Educação, necessitam ser 

introduzidos e reconhecidos  ainda como alunos.  

 Torna-se evidente a necessidade de se redefinir e de se colocar em ação 

novas alternativas e práticas pedagógicas, que favoreçam a todos os alunos, tal 

atitude, implica nas mudanças e  desenvolvimento de conceitos e em categorias 

educacionais compatíveis com esse grande desafio. 

 Na perspectiva de uma educação inclusiva, compreendendo as 

especificidades dos alunos, o atendimento educacional em ambientes hospitalares e 

domiciliares é consequência do reconhecimento, de que, independente do tipo e 

período de internamento, esses alunos têm direito à educação. 

 Assim, a Educação Hospitalar é uma modalidade da Educação Especial, 

direcionada por um atendimento pedagógico ajustado nas potencialidades 

individuais da criança  e do adolescente hospitalizado, no qual as ações 
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pedagógicas desenvolvidas neste ambiente pode representar um remédio para 

aliviar a dor, o sofrimento físico, emocional e social. 

 Nas primeiras observações desta pesquisa estávamos convencidos que 

somente a presença da Educação no hospital garantiria o direito à educação, a uma 

qualidade melhor de internação, ao conhecimento das múltiplas capacidades das 

crianças e dos adolescentes hospitalizados. Porém,  no decorrer da pesquisa, 

percebemos que a Educação Hospitalar, representa algo mais. Representa os 

atores e atrizes sociais, o cenário, a formação dos profissionais, a estrutura física, as 

práticas pedagógicas, são na realidade o que fundamentam e efetivam esta prática 

educacional. Estes aspectos nos fez  repensar essa modalidade. Assim, como 

afirmou Fontes (2003, p. 157), em sua pesquisa realizada em uma escola na 

instituição hospitalar: "O trabalho pedagógico em hospital não possui uma única 

forma de acontecer." 

 A Educação Hospitalar é uma modalidade educacional que se adaptou ao 

ambiente hospitalar e que procura diminuir os índices de evasão escolar,  através da 

continuidade da escolarização durante o processo de hospitalização. Estas 

atividades devem estar vinculadas aos conteúdos curriculares da escola regular e 

com a proposta lúdico-educativa, através de sua mescla de conhecer-brincar, que 

podem ser desenvolvidas na classe hospitalar e na brinquedoteca hospitalar. 

 Tais discussões sobre a brinquedoteca, acontecem em torno dos motivos 

pelos quais é importante brincar no hospital. Para alguns, é importante preservar o 

direito da criança de brincar, para outros essa prática ameniza o sofrimento da 

criança hospitalizada e ajuda a enfrentar a sua doença e seu tratamento. Tais 

afirmativas, nos desperta sobre a necessidade de refletir sobre qual é o papel do 

brincar para o desenvolvimento da criança e sua relação com a situação de 

internamento e a partir daí estabelecer a forma de atuação neste contexto. 

 Além do direito de ter a continuidade da sua escolarização no período de 

tratamento de alguma doença no hospital e de desfrutar de atividades lúdico-

pedagógicas que podem ser desenvolvidas nas brinquedotecas hospitalares, a 

criança e o adolescente doente, tem direito ao atendimento pedagógico domiciliar, 

nos casos daqueles alunos matriculados nos sistemas de ensino, cuja condição 

clínica ou exigência de atenção integral à saúde, considerados os aspectos 

psicossociais, interfiram na permanência escolar ou nas condições de construção do 
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conhecimento, impedindo temporariamente a frequência escolar. (MEC/SEESP, 

2002, p.16) 

 A Educação Hospitalar se apresenta como um novo caminho de efetivação da 

educação para todos. É um processo educativo não escolar que propõe desafios 

aos educadores e possibilita a construção de novos conhecimentos e atitudes. 

 A história da Educação hospitalar vem sendo delineada desde 1935, na 

França e no Brasil desde 1950, no Hospital Municipal, no Rio de Janeiro que 

persevera a sua prática até os dias atuais. Percebemos nas pesquisas, nos estudos 

e trabalhos que são abordadas esta temática, um aumento significativo por uma 

efetivação desta prática educacional. Hoje, no Brasil, temos 141 (Fonseca, 2012), 

um número muito aquém do quantitativo de hospitais existentes em  nosso país, o 

que nos faz concluir que, mesmo com a elevação do estudos sobre a temática  

ainda há muito que se fazer. 

 Os movimentos em prol dos Direitos da Criança e do Adolescente, em nosso 

país, vem buscando cada vez mais encontrar estratégias para proteger, tratar e 

educar esses jovens cidadãos a fim de que,  eles possam reconhecer seus direitos e 

reivindicá-los com intento de usufruir da vida com igualdade social e dignidade. 

 A Educação Hospitalar é um direito garantido pela legislação Brasileira a toda 

criança e adolescente hospitalizado, no entanto, percebemos que nem todas têm 

este direito garantido, haja vista que em Pernambuco poucas instituições 

desenvolvem uma prática educativa em ambientes hospitalares. 

 As Leis foram criadas e asseguram os direitos das crianças e adolescentes 

hospitalizados, porém, ainda há a necessidade de políticas públicas que garantam a 

prática e efetivação dessa Legislação. De acordo com Matos e Mugiatti, 2009, p.162:  

[...] a sociedade está em débito com essas crianças e adolescentes. São 

seus direitos, saúde e educação, como também o seu futuro, que estão em 

jogo. Ou serão tais direitos apanágios exclusivos de crianças e 

adolescentes sadios? É uma questão de respeito ao ser humano, à sua 

dignidade, à sua liberdade e aos seus inalienáveis direitos. 

  

 Acreditamos que cabe a nós, profissionais da educação, cientes do nosso 

papel  social, lutarmos pela garantia de tais direitos, uma vez que a legislação já 

existe e sua importância é inegável. 

 O trabalho do pedagogo, assim como de outros profissionais que estão 

atuando com educação nos hospitais, é um desafio constante. As decorrências 
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desta modalidade educacional ainda são pouco conhecidas, pelo fato de existirem 

poucos cursos de Pedagogia no Brasil que estão preparando profissionais para 

atuarem nesta área, portanto, o assunto Educação Hospitalar ainda é pouco 

discutido nos meios acadêmicos. 

 Os  cursos de Pedagogia deveriam apresentar em sua estrutura curricular 

atividades  relacionadas à Pedagogia Social, para que o profissional da educação 

após a sua formação consiga lidar e entender a diversidade humana em quaisquer 

circunstâncias. 

 De acordo com Freire, referente aos constitutivos da prática docente, 

enquanto dimensão social da formação humana, apontando os saberes necessários 

para a prática educativa transformadora que pode ser vivenciada com alegria e 

seriedade.  

(...) há uma relação entre a alegria necessária à atividade educativa e a 

esperança. A esperança de que professor e alunos juntos podemos 

aprender, ensinar, inquietar-nos, produzir e juntos igualmente resistir aos 

obstáculos à nossa alegria (...) É a partir deste saber fundamental: mudar é 

difícil mas é possível, que vamos programar nossa ação político-

pedagógica, não importa o projeto com o qual nos comprometemos... (1996, 

p.80e 88). 

 

Entende-se que o percurso de desenvolvimento profissional apresentado 

neste estudo constitui-se, em algo mais que uma discussão sobre um conjunto de 

habilidades e competências adquiridas pelo pedagogo que irá atuar no ambiente 

hospitalar. 

Assim, atenderia ao disposto no artigo 43 da LDB, quando diz que a 

educação superior tem por finalidade:  

VI – estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em 

particular os  nacionais e os regionais, prestar serviços especializados à 

comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade;  

VII – promover a extensão, aberta à participação da população, visando à 

difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da 

pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição (BRASIL, 1996, 

p.11). 

  

 Essa medida consideraria a função social e educacional das universidades,  

em atender de forma ampla a formação de seu corpo discente, atendendo a 

demanda da comunidade com o atendimento das crianças e adolescentes 

hospitalizados, possibilitando a eles a continuidade de seu desenvolvimento 

intelectual e criativo. 
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 A escassez de bibliografia sobre o tema representou um grande desafio para 

a realização dessa pesquisa, assim como o limite de tempo, pois um estudo sobre 

Educação Hospitalar é bastante rico em possibilidades de análise e interpretação, 

além disso, vários outros locus de pesquisa poderiam representar amplos campos 

para novas investigações.  

 Também se constituiu como entrave ao nosso estudo, a recusa por parte dos 

Hospitais em responder às nossas entrevistas de campo, negação que revelou o 

que significa para essas instituições hospitalares a Educação Hospitalar. E o que 

significaria para essas instituições a Educação Hospitalar? Ao nosso ver, um temor 

em serem vistas como descumpridoras de um direito Constitucional. Além disso, 

entendemos que a recusa em contribuir com esta pesquisa aconteceu também pela 

ausência de sujeitos competentes para responder aos nossos questionamentos, 

ainda, pela alegação de que não oferecer nenhum tipo de atividade que se 

configurasse uma educação no hospital, o que, por si só, já denuncia a presença da 

inexistência do atendimento educacional no que prevalece a legislação vigente.  

Refletindo sobre essas probabilidades, entendemos que instituições que 

reagem à pesquisa científica e, sobretudo, à pesquisa social com tamanho descaso 

e desrespeito, assim o fazem por talvez estarem descumprindo as exigências legais, 

o que no presente estudo significa descumprir a lei do direito à educação para 

crianças e adolescentes, a fim de que sejam esclarecidas todas as dúvidas a 

respeito de sua missão humanizadora. Que sejam, ainda, essas instituições de 

saúde instruídas e instigadas a agir de modo inclusivo, para benefício de seus 

pacientes, funcionários e da sociedade em geral, quando finalmente poderão atribuir 

para si o título de instituições que promovem saúde e bem estar, em cujas atitudes 

se reconheça o serviço à sociedade e o respeito pelas pessoas e pela diversidade 

humana.  

 Ao longo da pesquisa de campo, não identificamos nenhuma classe hospitalar 

montada nos moldes propostos pelo MEC. O que afirmam os dados da pesquisa 

realizada por Fonseca (2012) - Escolas em Hospitais no Brasil em na - Região 

Nordeste  existe um total de vinte e cinco (25) hospitais com atendimento 

educacional e que nos estados de Piauí, Paraíba, Pernambuco e Alagoas (grifo 

nosso) não há informação sobre a existência de hospitais com atendimento escolar 

para os pacientes hospitalizados. 
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 Conforme os estudo realizados, considera-se que é papel do Poder Público 

identificar e orientar os estabelecimentos hospitalares e similares para as 

determinações legais desse tipo de atendimento.  

A partir das entrevistas, percebemos que o acompanhamento e execução desta 

modalidade de educação enquanto responsabilidade da Secretaria de Educação do 

Estado se manifestam ainda de forma bastante primaria, gerando uma certa 

confusão no que diz respeito a efetivação desta proposta em consonância com a 

legislação. Não existe nenhuma, formação sistemática para formação e informação 

dos profissionais da educação sobre aspectos constitutivos da educação hospitalar e 

do atendimento domiciliar e que nem as próprias Gerências Regionais de Educação 

Especial estão preparadas formal/pedagogicamente para instruírem ou sustentarem 

aquele atendimento. 

Com isso, acreditamos que nossa hipótese tenha sido confirmada, de que 

embora possam existir atendimento de cunho educacional em ambientes 

hospitalares de nossa Cidade, esses atendimentos não constituem, de fato, uma 

educação hospitalar na acepção legal e/ou técnica do termo, 

Constatamos que, algumas iniciativas sobre esta temática, como por exemplo 

no IMIP, funciona na brinquedoteca hospitalar, atividades voltadas para as 

disciplinas de matemática e português com a presença de um pedagogo e 

estagiários de cursos de Pedagogia de uma Instituição de Ensino superior particular. 

Porém, não mantém a relação fundamental com a escola de origem da criança ou 

adolescente em atendimento hospitalar. Também no NACC, que apresenta toda a 

estrutura de Classe Hospitalar, com professores cedidos pela secretaria de 

Educação e o contato com a escola de origem, porém, não se configura como classe 

hospitalar, por se tratar de uma ONG. 

 No que diz respeito às brinquedotecas hospitalares, podem ser encontradas 

em todos dos hospitais que relacionamos no inicio da pesquisa, pessoas de 

formações acadêmicas e práticas variadas atuam neste ambiente. Este fato nos 

inquieta, pois percebemos que para atuar em tais espaços a única exigência é ter 

tempo disponível e boa vontade (voluntários). Vale salientar que isso ocorre também 

porque a própria Lei 11.104/05 não estabelece critérios para contratação de 

brinquedistas. 
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 Portanto, percebemos a necessidade de atuação de um profissional da 

educação nas brinquedotecas, para que este planeje e desenvolva atividades 

educativas mais direcionadas, conforme afirmativa de Matos e Mugiatti, 2009, p.152: 

"desde a seleção do tipo de brinquedo, como também o espaço que se faz presente 

e sua organização, as atividades, o modo de atendimento e os propósitos a que a 

brinquedoteca pode ser explorada, variando as formas de intervenção." 

 O acompanhamento pedagógico domiciliar também citado na pesquisa, não 

se configura uma atendimento domiciliar hospitalar, e sim a acompanhamento 

domiciliar, por se tratar de jovens com deficiência. Tal fato, concretiza a inexistência 

também deste tipo de atendimento em nosso Estado. 

 Os desafios vão estar sempre presentes no cotidiano de qualquer profissional 

que envereda para a área educacional. Os desafio levantados nesta pesquisa, dos 

profissionais da educação, estão centrados em algumas questões como:  formação, 

currículo dos cursos de formação de professores, práticas pedagógicas no hospital, 

capacidade de lidar em um ambiente não estritamente escolar. 

  Esperamos que o Estado e a sociedade civil possam criar condições para 

que o hospital se torne o lugar da brincadeira e de aprendizagem, assim como o é 

do tratamento. Que essas entidades possibilitem o atendimento biopsicossocial para 

proporcionar a esses cidadãos, cuidado integral. 

 Diante de todo o exposto, afirma-se a importância da intervenção  e 

acompanhamento pedagógico em ambiente hospitalar, com a finalidade de que a 

criança e o adolescente hospitalizados sejam atendidos em sua integralidade e que 

as condições necessárias para a continuidade da sua escolarização sejam 

disponibilizadas, para que seu desenvolvimento continue acontecendo mesmo num 

ambiente clínico. 

 Gostaríamos ainda de sublinhar alguns avanços e lacunas deste trabalho que 

podem vir a iluminar novas pesquisas sobre a temática. 

 

Sugestão de pesquisas futuras  

 Com base nos vários estudos sobre a educação hospitalar, percebe-se que 

ela se apresenta como um novo campo de desenvolvimento educacional que ainda 

é visto como um tema novo e pouco conhecido pela sociedade. 
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 Sugere-se que o Estado, por meio de suas Gerências de Ensino, passe a 

cumprir o que determina a Resolução nº41 (CONANDA,1995), LDB/1996 e a 

Resolução Nº2 (CNE,2001). Sugere-se ainda que sejam envidados esforços para a 

promoção de parcerias entre a Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde, 

para garantir, de fato, a efetivação e acompanhamento do atendimento educacional 

aos estudantes em situação de enfermidade/doença. 

 Percebemos a necessidade de estruturar ações políticas de organização do 

sistema de atendimento educacional em ambientes e instituições hospitalares, de 

forma a assegurar o acesso  e permanência à educação básica, para promover o 

desenvolvimento e contribuir para a construção do conhecimento desses 

educandos.  

 Sugerimos, promover estudos mais amplos que possam aprofundar a respeito 

da formação do profissional da Educação nos cursos de Formação de Professores 

para atuação em atendimento educacional hospitalar e domiciliar. Justificando esta 

sugestão nossa própria experiência, visto que ao apresentarmos a proposição do 

presente estudo, sofremos tantas e tais resistências (por parte de alguns docentes 

do programa), inclusive com falas que iam do questionamento se o estudo da 

Educação Hospitalar era questão de educação, até a afirmação de que esse estudo 

“não tem nada que ver com a educação e sim com a Saúde”, o que nos leva a crer 

que o trabalho de conscientização por uma sociedade inclusiva passa por promover 

a inclusão nos diversos níveis educacionais, necessitando, pois, investigar qual é a 

visão também dos professores do ensino superior quanto aos alunos hospitalizados.  

 As Universidades não podem fugir à sua missão de transformadora social, 

nem de sua responsabilidade pela melhoria da qualidade de vida das indivíduos.  
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APÊNDICE A - Roteiro das Entrevistas 

Roteiro da entrevista 

 

ÁREA: GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

Responsável pelas informações:_______________________________________ 

 

1.  ESTA  GRE TEM CONHECIMENTO DO NÚMERO DE ALUNOS QUE ESTÃO 

AFASTADOS DA ESCOLA POR MOTIVO TRATAMENTO DE ALGUMA DOENÇA? 

( ) SIM ( ) NÃO 

 

2. SE A RESPOSTA ANTERIOR FOI POSITIVA, QUAL ESTE NÚMERO? 

3.  ESTA  GRE TEM CONHECIMENTO DO NÚMERO DE ALUNOS QUE ABADONAM 

A  A ESCOLA POR MOTIVO DE TRATAMENTO DE ALGUMA  DOENÇA? 

( ) SIM ( ) NÃO 

 

4. SE A RESPOSTA ANTERIOR FOI POSITIVA, QUAL ESTE NÚMERO? 

5. ESTA  GRE  TEM/RECEBEU INFORMAÇÕES DO QUE A PEDAGOGIA 

HOSPITALAR? 

( ) SIM ( ) NÃO 

 

6. ESTA GRE ACHA IMPORTANTE PARA A CRIANÇA RECEBER AULAS NO 

HOSPITAL DURANTE O TRATAMENTO? 

( ) SIM ( ) NÃO 

 

7. ESTA GRE  CONSIDERA HAVER ALGUM BENEFÍCIO RELEVANTES PARA O 

TRATAMENTO DO ALUNO ENFERMO? QUAL? 

( ) SIM ( ) NÃO 

 

8.ESTA GRE TEM /RECEBEU INFORMAÇÕES SOBRE  AS LEIS QUE GARANTEM A 

EDUCAÇÃO DE UMA CRIANÇA OU ADOLESCENTE HOSPITALIZADO? 

( ) SIM ( ) NÃO 

 

9 . ESTA GRE TEM CONHECIMENTO SE ALGUM HOSPITAL DE RECIFE E REGIÃO  

METROPOLITANA APRESENTA EM SUA ESTRUTURA CLASSE/ SALA 

HOSPITALAR? 

( ) SIM ( ) NÃO 

 

10. SE A RESPOSTA ANTERIOR FOI POSITIVA, QUAIS ESTES HOSPITAIS? 

11.ESTA GRE TEM CONHECIMENTO DOS HOSPITAIS APRESENTAM EM SUA 

ESTRUTURA BRINQUEDOTECA HOSPITALAR? 

( ) SIM ( ) NÃO 

 

12. SE A RESPOSTA ANTERIOR FOI POSITIVA, QUAIS ESTES HOSPITAIS? 

13.ESTA GRE REALIZA ACOMPANHAMENTO DE ALGUM ATENDIMENTO 

DOMICILIAR? 

( ) SIM ( ) NÃO 

 

14. SE A RESPOSTA ANTERIOR FOI POSITIVA, QUAIS ESTES CASOS? 
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15.ESTA GRE TEM CONHECIMENTO SE HÁ ALGUM PEDAGOGO HOSPITALAR 

ATUANDO EM HOSPITIAS DO RECIFE E REGIÃO METROPOLITANA? 

( ) SIM ( ) NÃO 

 

16. SE A RESPOSTA ANTERIOR FOI POSITIVA, ONDE? 

17.ESTA GRE OFERECE/OFERECEU ALGUMA FORMAÇÃO PARA PEDAGOGO 

HOSPITALAR? 

( ) SIM ( ) NÃO 

 

18. SE A RESPOSTA ANTERIOR FOI POSITIVA, QUANDO E COMO SE DEU? 

19.ESTA GRE FAZ ALGUM ACOMPANHAMENTO/ COBRANÇA OU EXIGENCIA 

PARA A OFERTA DE EDUCAÇÃO HOSPITALAR  EM HOSPITAIS DE RECIFE E 

REGIÃO METROPOLITANA? 

( ) SIM ( ) NÃO 

 

20. SE A RESPOSTA ANTERIOR FOI POSITIVA, COMO ISSO SE DÁ? 

21. ESTA GRE CONSIDERA A EDUCAÇÃO HOSPITALAR COMO UMA AÇÃO 

INCLUSIVA PARA CRIANÇA HOSPITALIZADA? 

( ) SIM ( ) NÃO 
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APÊNDICE B - E-mail GRE Metropolitana SUL 

 

From: fernandacloiola@hotmail.com 

To: gmamachado@hotmail.com; gmamachado@bol.com 

Subject: Solicitação para realização de Entrevista 

Date: Mon, 20 Aug 2012  

Glória, conforme conversamos a semana passada por telelfone, segue em anexo 
pedido para a realização de entrevista.  
  

Aguardo um retorno com confirmação de dia e hora da entrevista. 
  

Grata, 

Fernanda Loiola    

From: gmamachado@hotmail.com 

To: fernandacloiola@hotmail.com 

Subject: RE: Solicitação para realização de Entrevista 

Date: Tue, 21 Aug 2012  

Fernanda,  

  

Considerando o seu objeto de estudo, após leitura com as colegas da educação especial,  não 

entendemos de que forma a experiencia da Regional com o atendimento educacional domiciliar 

pode contemplar os objetivos da pesquisa. Entretanto, nos colocamos a disposição para 

maiores esclarecimentos.  

Aguardamos retorno. 

  

  

Glória Machado  

 

From: fernandacloiola@hotmail.com 
 

To: gmamachado@hotmail.com 

Subject: RE: Solicitação para realização de Entrevista 

Date: Tue, 21 Aug 2012  

 

Glória, 
            Considerando a Educação Hospitalar de forma mais ampla, conforme documento  do 

Ministério da Educação - Classe Hospitalar e atendimento pedagógico domiciliar: estratégias 

e orientações.  Consideramos como um dado fundamental da nossa pesquisa o fato de uma 

Gerência de Educação apresentar casos de atendimento domiciliar, visto que, até o presente 

momento não identificamos nenhum atendimento deste tipo em nenhuma Gerência de 

educação  do nosso Estado. Sendo esta Gerência um referencial para este tipo de atendimento. 

Sendo assim, acredito que consideramos estes dados como fundamentais para a pesquisa. 

Contamos com a sua colaboração.  

Aguardo um retorno 
 
Fernanda Loiola    
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From: gmamachado@hotmail.com 

To: fernandacloiola@hotmail.com 

Subject: RESPOSTA DE ENTREVISTA 

Date: Thu, 23 Aug 2012  

Prezada Fernanda, bom dia 

 

Considerando a importância do atendimento domiciliar, conforme último e-mail, para sua 

pesquisa,esta Gerência compreende que enquanto Instituição necessita de um documento de 

solicitação de autorização, oriundo da Universidade, para que a mesma venha ter caráter oficial 

junto a sua dissertação, esta deverá vir em nome da Gestora: Danielle de Freitas Bezerra 

Fernandes e enviada ao e-mail : gabmetrosul@hotmail.com 

Outrossim, informamos que após este processo, agendaremos a entrevista. 

Sem mais para o momento. 

 

Glória Machado 
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APÊNDICE C - Transcrições das entrevistas 

GRE METRONORTE 

Rua Acadêmico Hélio Ramos, 500 - Cidade Universitária - Recife - PE Fone: Fones: (81) 

3182-2600 / (81) 3182-2592 / (81) 3182-2592 Fax: (81) 3182-2595 

ÁREA: GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

Realizada em : 09/10/2012 

Responsável pelas informações:Prof   Carla Aguiar 

Formação: Pedagoga e Mestre em Educação pela UFPE 

Tempo de serviço: 26 anos. 

Experiência em Educação Especial: 7 anos 

 

1. ESTA  GRE TEM CONHECIMENTO DO NÚMERO DE ALUNOS  AFASTADOS DA 

ESCOLA POR MOTIVO TRATAMENTO DE ALGUMA DOENÇA? 

( ) SIM (x ) NÃO 

Justificativa: As escolas não informam a esta Regional a frequência dos alunos. 

 

2. SE A RESPOSTA ANTERIOR FOI POSITIVA, QUAL ESTE NÚMERO? 

3.  ESTA  GRE TEM CONHECIMENTO DO NÚMERO DE ALUNOS QUE 

ABANDONAM  A   ESCOLA POR MOTIVO DE TRATAMENTO DE ALGUMA  

DOENÇA? 

( ) SIM (x ) NÃO 

 

4. SE A RESPOSTA ANTERIOR FOI POSITIVA, QUAL ESTE NÚMERO? 

5. ESTA  GRE  TEM/RECEBEU INFORMAÇÕES DO QUE É A PEDAGOGIA 

HOSPITALAR? 

( ) SIM (x ) NÃO 

A GRE não, contudo por ser  professora Universitária e trabalhar com a temática no ensino de  

graduação e pós graduação, tenho conhecimento dos fundamentos, objetivos e metodologias 

utilizadas nas organizações diversas, incluindo o âmbito hospitalar. 

 

6. ESTA GRE ACHA IMPORTANTE PARA A CRIANÇA RECEBER AULAS NO 

HOSPITAL DURANTE O TRATAMENTO? 

( x) SIM ( ) NÃO 

Educação é um direito e um dever, nesta perspectiva, entendemos  que não deve ser 

restrita ao âmbito escolar. Sobretudo quando se trata de um aluno hospitalizado. 

Infelizmente não temos uma política pública eficiente que faça valer a lei.  Porque 

existem leis, orientações do MEC para a oferta de Educação Hospitalar. A LDB 

9394/96 trata desta temática ao enfocar a Educação Especial e ainda temos o Estatuto 

da Criança e do Adolescente Hospitalizado, através da Resolução nº. 41 de outubro de 

1995, item 9 que aponta: o “Direito de desfrutar de alguma forma de recreação, 

programas de Educação para a saúde, acompanhamento do currículo escolar durante 

sua permanência hospitalar”. e ainda em 2002 quando o Ministério da Educação, por 

meio de sua Secretaria de Educação Especial, elaborou um documento de estratégias e 

orientações para o atendimento nas classes hospitalares, “assegurando” o acesso à 

educação básica. Contudo, na prática o que vivenciamos são ações isoladas de 

algumas fundações, como o IMIP, que dispõem de estrutura física, mas que 

pedagogicamente sabemos não funciona nos moldes da Pedagogia hospitalar. 

Portanto, é muito mais uma questão de ( falta) vontade política que qualquer outra 
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coisa. 

 

7. ESTA GRE  CONSIDERA HAVER ALGUM BENEFÍCIO RELEVANTE PARA O 

TRATAMENTO DO ALUNO ENFERMO? QUAL? 

(x ) SIM ( ) NÃO 

A valorização da autoestima pode contribuir para a melhoria do quadro clínico do paciente, 

assim como o processo de ensino aprendizagem propiciado nas classes hospitalares pode 

contribuir para minimizar os impactos negativos gerados a partir do afastamento da sala de 

aula a médio e longo prazo. Lembrando ainda da fase de readaptação à escola, depois de um 

período de afastamento, o processo fica muito mais suave se o aluno tem acompanhamento 

pedagógico durante sua enfermidade. 

 

8.ESTA GRE TEM /RECEBEU INFORMAÇÕES SOBRE  AS LEIS QUE GARANTEM A 

EDUCAÇÃO DE UMA CRIANÇA OU ADOLESCENTE HOSPITALIZADO? 

( ) SIM ( x) NÃO 

 

9 . ESTA GRE TEM CONHECIMENTO SE ALGUM HOSPITAL DO RECIFE E REGIÃO  

METROPOLITANA APRESENTA EM SUA ESTRUTURA CLASSE/ SALA 

HOSPITALAR? 

(x ) SIM ( ) NÃO 

 

Contudo, em nossa jurisdição, não temos hospitais referência que realizem internamentos por 

longos períodos. 

Atendemos alunos que moram nos municípios de Olinda a Itamaracá e como não temos 

nesses municípios nenhum hospital referência, não possuímos classes hospitalares. Quando 

ocorre internamento,  são  encaminhados para hospitais referência do Recife e até mesmo  o 

IMIP, que  possui classe hospitalar e  está sob a jurisdição da GRE Recife Norte. 

 

10. SE A RESPOSTA ANTERIOR FOI POSITIVA, QUAIS ESTES HOSPITAIS? 

11.ESTA GRE TEM CONHECIMENTO DOS HOSPITAIS QUE APRESENTAM EM SUA 

ESTRUTURA BRINQUEDOTECA HOSPITALAR? 

( x) SIM ( ) NÃO 

 

12. SE A RESPOSTA ANTERIOR FOI POSITIVA, QUAIS ESTES HOSPITAIS? 

Com relação aos públicos, que é o que interessa, temos o hospital Maria Lucinda, Hospital 

das Clínicas, IMIP, ainda a  AACD  que é uma Ong. Penso que o GAC também tenha, ao 

menos classe hospitalar sei que sim. Alguns particulares também têm, como o Hospital da 

polícia Militar. Inclusive neste funciona uma classe hospitalar. 

12.ESTA GRE REALIZA ACOMPANHAMENTO DE ALGUM ATENDIMENTO 

DOMICILIAR? 

( ) SIM ( x) NÃO 

 

13. SE A RESPOSTA ANTERIOR FOI POSITIVA, QUAIS ESTES CASOS? 

 

14.ESTA GRE TEM CONHECIMENTO SE HÁ ALGUM PEDAGOGO HOSPITALAR 

ATUANDO EM HOSPITIAS DO RECIFE E REGIÃO METROPOLITANA? 
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( x) SIM ( ) NÃO 

 

15. SE A RESPOSTA ANTERIOR FOI POSITIVA, ONDE? 

Nas instituições citadas acima, inclusive tais instituições recebem estagiários do curso de 

Pedagogia que fazem estágio curricular e são matriculados em algumas IES do Recife. 

16.ESTA GRE OFERECE/OFERECEU ALGUMA FORMAÇÃO PARA PEDAGOGO 

HOSPITALAR? 

( ) SIM (x ) NÃO 

 

17. SE A RESPOSTA ANTERIOR FOI POSITIVA, QUANDO E COMO SE DEU? 

 

18.ESTA GRE FAZ ALGUM ACOMPANHAMENTO/ COBRANÇA OU EXIGENCIA 

PARA A OFERTA DE EDUCAÇÃO HOSPITALAR  EM HOSPITAIS DE RECIFE E 

REGIÃO METROPOLITANA? 

( ) SIM (x ) NÃO 

 

19. SE A RESPOSTA ANTERIOR FOI POSITIVA, COMO ISSO SE DÁ? 

 

20. ESTA GRE CONSIDERA A EDUCAÇÃO HOSPITALAR COMO UMA AÇÃO 

INCLUSIVA PARA CRIANÇA HOSPITALIZADA? 

( X) SIM ( ) NÃO 

 

Educação, conforme foi citado em outra questão anterior, é direito da criança.  Portanto não 

oferecer Educação para alguém, que devido problema de saúde encontra-se afastado da 

escola, é negar esse direito. 

 

 

GRE METROPOLITANA SUL 

ÁREA: GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

Realizada em : 12/10/2012 

Responsável pelas informações: Maria José Calado 

 

1.  ESTA  GRE TEM CONHECIMENTO DO NÚMERO DE ALUNOS QUE ESTÃO 

AFASTADOS DA ESCOLA POR MOTIVO TRATAMENTO DE ALGUMA DOENÇA? 

(x ) SIM ( ) NÃO 

 

2. SE A RESPOSTA ANTERIOR FOI POSITIVA, QUAL ESTE NÚMERO? 

02 (dois )        

3.  ESTA  GRE TEM CONHECIMENTO DO NÚMERO DE ALUNOS QUE ABADONAM 

A  ESCOLA POR MOTIVO DE TRATAMENTO DE ALGUMA  DOENÇA? 

( ) SIM ( x) NÃO 

 

4. SE A RESPOSTA ANTERIOR FOI POSITIVA, QUAL ESTE NÚMERO? 

5. ESTA  GRE  TEM/RECEBEU INFORMAÇÕES DO QUE É A PEDAGOGIA 

HOSPITALAR? 

(x ) SIM ( ) NÃO 
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Observe: Tem informação por interesse e disponibilidade para conhecimento do próprio 

técnico de Educação Especial. 

 

6. ESTA GRE ACHA IMPORTANTE PARA A CRIANÇA RECEBER AULAS NO 

HOSPITAL DURANTE O TRATAMENTO? 

(x ) SIM ( ) NÃO 

Pois isso viabiliza uma condição de melhoria no Sistema  de Saúde e Educação, numa 

parceria de benefícios para o desenvolvimento social. 

 

7. ESTA GRE  CONSIDERA HAVER ALGUM BENEFÍCIO RELEVANTE PARA O 

TRATAMENTO DO ALUNO ENFERMO? QUAL? 

( x) SIM ( ) NÃO 

 

A pedagogia hospitalar possibilita o resgate da autoestima e da saúde do aluno,  bem como 

proporciona a estabilidade emocional ao dispensar informações sobre as diferentes doenças e 

assim  contribui para o desenvolvimento cognitivo do aluno; ela não subtrai os direitos do 

aluno, garantindo  seu processo de escolarização; proporciona crescimento pessoal do aluno , 

do profissional que o acompanha e da comunidade em geral, também permite que o aluno 

sinta-se valorizado em sua cidadania, possibilitando a diminuição  da angustia de estar no 

hospital;   entre outros. 

 

8.ESTA GRE TEM /RECEBEU INFORMAÇÕES SOBRE  AS LEIS QUE GARANTEM A 

EDUCAÇÃO DE UMA CRIANÇA OU ADOLESCENTE HOSPITALIZADO? 

( X) SIM ( ) NÃO 

Também por disponibilidade do próprio técnico 

 

9 . ESTA GRE TEM CONHECIMENTO SE ALGUM HOSPITAL DE RECIFE E REGIÃO  

METROPOLITANA QUE APRESENTAM EM SUA ESTRUTURA CLASSE/ SALA 

HOSPITALAR? 

( ) SIM (x ) NÃO 

 

10. SE A RESPOSTA ANTERIOR FOI POSITIVA, QUAIS ESTES HOSPITAIS? 

11.ESTA GRE TEM CONHECIMENTO DOS HOSPITAIS APRESENTAM EM SUA 

ESTRUTURA BRINQUEDOTECA HOSPITALAR? 

( ) SIM (x ) NÃO 

 

12. SE A RESPOSTA ANTERIOR FOI POSITIVA, QUAIS ESTES HOSPITAIS? 

13.ESTA GRE REALIZA ACOMPANHAMENTO DE ALGUM ATENDIMENTO 

DOMICILIAR? 

( x) SIM ( ) NÃO 

 

14. SE A RESPOSTA ANTERIOR FOI POSITIVA, QUAIS ESTES CASOS? 

Os casos citados são dois e denominaremos de Caso de E1(estudante 1) e Caso E2(estudante 

2) 

Caso E1-  

E1 é um estudante tetraplégico nascido no ano de 1980,que parou  sua escolarização na 8ª 

serie devido a sua deficiência .Nos procurou em 2010, por telefone, falando de sua vontade e 

direito de voltar a escola, mas impossibilitado devido a suas condições físicas e econômicas, 

relatou que foi devido a um mergulho em aguas rasas que adquiriu sua deficiência, também 
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relatou que devido ao acidente ficou com dificuldades em eliminar urina, não podendo ficar 

muito tempo na mesma posição, deitado ou sentado. 

Assim, pensamos como poderíamos ajuda-lo em seu processo de escolarização, pois não 

disponibilizamos das condições necessárias para atendê-lo, dessa forma disponibilizamos uma 

professora do Atendimento Educacional Especializado-AEE, para acompanha-lo e ajuda-lo no 

preparo para fazer o Supletivo e concluir o ensino Fundamental. Também solicitamos a um 

técnico de matemática para auxiliá-lo nesta área e assim foi feito. Contatamos com a 

Secretaria para que sua a avaliação fosse realizada na residência, tudo foi feito, porém o 

estudante não conseguiu concluir o Ens. Fundamental. Avaliando esta situação, concluímos 

que necessitávamos tomar outra decisão, assim contatamos com o Projeto Travessia 

Fundamental que de imediato providenciou junto conosco o recurso necessário para que as 

aulas começassem, o estudante foi matriculado em uma escola de seu município, mas foi 

criada uma turma em sua residência  para atender apenas a ele, foram contratados professores 

de humanas e exatas para dar as aulas em sua residência, a merenda também é disponibilizada 

ao estudante. O professor do AEE, continua dando suporte, considerando a modalidade de  

Educação Especial e hoje o estudante está próximo a concluir o ensino fundamental que ao 

terminar, continuaremos a dar suporte para que ele possa concluir  o Ensino Médio. Sempre 

que possível, visitamos o estudante para saber como estar sendo seu atendimento, também o  

trazemos para eventos como os seminários em nossa gerência, para que possamos garantir, 

dentro do possível a educação de qualidade que ele tem direito.  

Caso E2-  

E2 é um estudante nascido em 1995, que de acordo com a avaliação psicológica e psiquiátrica 

tem suspeita de transtorno do Déficit da Atenção com Hiperatividade( TODA-H) ou 

Transtorno Obsessivo Compulsivo ( TOC).Estava matriculado no Ensino Médio numa 

determinada escola, se mostrando agressivo e perseguido uma colega de sala, falando que iria 

namorar com ela , beijá-la entra outras coisas. Isso se tornando um caso preocupante para 

gestão, que chamando seus pais conversaram com eles ,os quais disseram que ele já se tratava 

com psiquiatra. 

O caso ficou sério demais e pensamos que resolveríamos o problema se afastássemos o 

estudante da garota que ele perseguia, falamos com seus pais e o transferimos para outra 

escola. Não fomos bem sucedidos e o caso se agravou ainda mais, o estudante se aproximou 

de outra garota dizendo-se apaixonado e fazendo ameaças se ela não fizesse o que ele queria, 

o quadro de agressão ficou ainda pior, pois os outros alunos da escola e alguns pais, ficaram 

revoltados querendo aumentar ainda mais a violência. O estudante E2, também agredia todos 

que passavam por perto, gestora, coordenadora, professores, funcionários, etc. Chegando ao 

ponto de se chamara as autoridades policiais. E assim o caso se tornou muito complexo e 

mesmo com AEE, não estava funcionando. Com muito esforço, conseguimos que a mãe nos 

trouxesse o laudo médico, onde apresenta a impossibilidade do mesmo estar inserido no 

convívio social e assim necessitamos afastá-lo da sala de aula, mas não pudemos 

disponibilizar o ProjetoTravessia para ele, devido a sua idade, pois o projeto é de correção a 

distorção Idade série  de forma que a maneira que encontramos  foi falar com os professores e 

pedir a colaboração de todos no sentido de disponibilizar material pedagógico, atividades, etc. 

A professora do AEE leva tudo e orienta o estudante diariamente em sua residência, também 

disponibilizamos um kit ( mídia) de material do Travessia médio, para auxiliar o trabalho. 

Assim o estudante vem tendo sucesso em seu processo de escolarização, também por ser 

considerado de grande inteligência por toda escola, acreditamos que a facilidade em absorver 

as informações se dá aos esforços dos professores e do professor do AEE, bem como a seus 

próprios méritos individuais. 
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Também, neste caso, sempre que possível visitamos o estudante em sua residência, mas ao 

contrário do estudante E1, não  trazemos o E2 para os eventos, devido a impossibilidade de 

estar inserido no convívio social. 

 

15.ESTA GRE TEM CONHECIMENTO SE HÁ ALGUM PEDAGOGO HOSPITALAR 

ATUANDO EM HOSPITIAS DO RECIFE E REGIÃO METROPOLITANA? 

( ) SIM (x ) NÃO 

 

16. SE A RESPOSTA ANTERIOR FOI POSITIVA, ONDE? 

17.ESTA GRE OFERECE/OFERECEU ALGUMA FORMAÇÃO PARA PEDAGOGO 

HOSPITALAR? 

( ) SIM (x ) NÃO 

 

18. SE A RESPOSTA ANTERIOR FOI POSITIVA, QUANDO E COMO SE DEU? 

19.ESTA GRE FAZ ALGUM ACOMPANHAMENTO/ COBRANÇA OU EXIGENCIA 

PARA A OFERTA DE EDUCAÇÃO HOSPITALAR  EM HOSPITAIS DE RECIFE E 

REGIÃO METROPOLITANA? 

( ) SIM ( x) NÃO 

 

20. SE A RESPOSTA ANTERIOR FOI POSITIVA, COMO ISSO SE DÁ? 

21. ESTA GRE CONSIDERA A EDUCAÇÃO HOSPITALAR COMO UMA AÇÃO 

INCLUSIVA PARA CRIANÇA HOSPITALIZADA? 

(x ) SIM ( ) NÃO 

 

 

GRE RECIFE NORTE 

Rua Coelho Leite , 80 - Santo Amaro - Recife - PE CEP : 50100-140 Fone: (81) 3181-2600 / 

3181-2602 Fax : (81) 3181.2611 CGC : 10.572.071/0007-08 

ÁREA: GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

Responsável pelas informações:Walnéa Lima 

 

1.  ESTA  GRE TEM CONHECIMENTO DO NÚMERO DE ALUNOS QUE ESTÃO 

AFASTADOS DA ESCOLA POR MOTIVO TRATAMENTO DE ALGUMA DOENÇA? 

( ) SIM  ( x ) NÃO 
As escolas não informam a esta Regional a frequência dos alunos. 
 

2. SE A RESPOSTA ANTERIOR FOI POSITIVA, QUAL ESTE NÚMERO? 

3.  ESTA  GRE TEM CONHECIMENTO DO NÚMERO DE ALUNOS QUE ABADONAM 

A ESCOLA POR MOTIVO DE TRATAMENTO DE ALGUMA  DOENÇA? 

( ) SIM (x ) NÃO 
 

Não temos muitas vezes nem o número real de evasão escolar... Nosso sistema educacional é muito falho e 

muitas vezes a família esconde a doença do filho (espera a criança melhorar)! 
4. SE A RESPOSTA ANTERIOR FOI POSITIVA, QUAL ESTE NÚMERO? 

5. ESTA  GRE  TEM/RECEBEU INFORMAÇÕES DO QUE A PEDAGOGIA 

HOSPITALAR? 

( x ) SIM ( ) NÃO 

 



129 

 

 

6. ESTA GRE ACHA IMPORTANTE PARA A CRIANÇA RECEBER AULAS NO 

HOSPITAL DURANTE O TRATAMENTO? 

( x ) SIM ( ) NÃO 

 

7. ESTA GRE  CONSIDERA HAVER ALGUM BENEFÍCIO RELEVANTES PARA O 

TRATAMENTO DO ALUNO ENFERMO? QUAL? 

( x ) SIM ( ) NÃO 
 

Continuidade do processo de escolarização e auxilia na auto-estima! 

 

8.ESTA GRE TEM /RECEBEU INFORMAÇÕES SOBRE  AS LEIS QUE GARANTEM A 

EDUCAÇÃO DE UMA CRIANÇA OU ADOLESCENTE HOSPITALIZADO? 

( X ) SIM ( ) NÃO 

 

9 . ESTA GRE TEM CONHECIMENTO SE ALGUM HOSPITAL DE RECIFE E REGIÃO  

METROPOLITANA APRESENTA EM SUA ESTRUTURA CLASSE/ SALA 

HOSPITALAR? 

( X ) SIM ( ) NÃO 

 

10. SE A RESPOSTA ANTERIOR FOI POSITIVA, QUAIS ESTES HOSPITAIS? 
O NACC,não é hospital, não estão internados e não é instituição médica, mas, o foco não é o hospital e sim o 

estado de doente.  O GAC, no HUOC. No IMIP mas, sem o acompanhamento da Secretaria de Educação e o 

Maria Lucinda em proposta. 

11.ESTA GRE TEM CONHECIMENTO DOS HOSPITAIS QUE APRESENTAM EM SUA 

ESTRUTURA BRINQUEDOTECA HOSPITALAR? 

( X ) SIM ( ) NÃO 

 

12. SE A RESPOSTA ANTERIOR FOI POSITIVA, QUAIS ESTES HOSPITAIS? 
IMIP, Maria Lucinda, Restauração e  HUOC.  
12.ESTA GRE REALIZA ACOMPANHAMENTO DE ALGUM ATENDIMENTO 

DOMICILIAR? 

( ) SIM ( x ) NÃO 

 

Não há demanda! 

13. SE A RESPOSTA ANTERIOR FOI POSITIVA, QUAIS ESTES CASOS? 

 

14.ESTA GRE TEM CONHECIMENTO SE HÁ ALGUM PEDAGOGO HOSPITALAR 

ATUANDO EM HOSPITIAS DO RECIFE E REGIÃO METROPOLITANA? 

( x ) SIM ( ) NÃO 

 

15. SE A RESPOSTA ANTERIOR FOI POSITIVA, ONDE? 
No NACC, pela secretaria de Educação e no IMIP por convênio particular. 
 

16.ESTA GRE OFERECE/OFERECEU ALGUMA FORMAÇÃO PARA PEDAGOGO 

HOSPITALAR? 

(x) SIM ( ) NÃO 

 

17. SE A RESPOSTA ANTERIOR FOI POSITIVA, QUANDO E COMO SE DEU? 
Reuniões semestralmente para planejamento. 
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18.ESTA GRE FAZ ALGUM ACOMPANHAMENTO/ COBRANÇA OU EXIGENCIA 

PARA DA OFERTA DE EDUCAÇÃO HOSPITALAR  EM HOSPITAIS DE RECIFE E 

REGIÃO METROPOLITANA? 

( ) SIM (X ) NÃO 

 

19. SE A RESPOSTA ANTERIOR FOI POSITIVA, COMO ISSO SE DÁ? 

20. ESTA GRE CONSIDERA A EDUCAÇÃO HOSPITALAR COMO UMA AÇÃO 

INCLUSIVA PARA CRIANÇA HOSPITALIZADA? 

(X ) SIM ( ) NÃO 

 

 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADO DE PERNAMBUCO 

Av. Afonso Olindense, 1513 | Várzea | Recife-PE |  

CEP: 50.810-000 | Fone:(81) 3183.8200  

 

ÁREA: SECRETRIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

Realizada em : 05/12/2012 

Responsável pelas informações: Magda Bezerra Prado (Professora Técnica) 

 

1.  ESTA  SECRETARIA TEM CONHECIMENTO DO NÚMERO DE ALUNOS QUE 

ESTÃO AFASTADOS DA ESCOLA POR MOTIVO TRATAMENTO DE ALGUMA 

DOENÇA? 

( ) SIM (X) NÃO 

 

2. SE A RESPOSTA ANTERIOR FOI POSITIVA, QUAL ESTE NÚMERO? 

3.  ESTA  SECRETARIA TEM CONHECIMENTO DO NÚMERO DE ALUNOS QUE 

ABADONAM A  DA ESCOLA POR MOTIVO DE TRATAMENTO DE ALGUMA  

DOENÇA? 

( ) SIM (X) NÃO 

 

4. SE A RESPOSTA ANTERIOR FOI POSITIVA, QUAL ESTE NÚMERO? 

5. ESTA  SECRETARIA  TEM/RECEBEU INFORMAÇÕES DO QUE É A PEDAGOGIA 

HOSPITALAR? 

(X) SIM ( ) NÃO 

 

6. ESTA SECRETARIA ACHA IMPORTANTE PARA A CRIANÇA RECEBER AULAS 

NO HOSPITAL DURANTE O TRATAMENTO? 

(X) SIM ( ) NÃO 

 

7. ESTA SECRETARIA CONSIDERA HAVER ALGUM BENEFÍCIO RELEVANTE 

PARA O TRATAMENTO DO ALUNO ENFERMO? QUAL? 

(X) SIM ( ) NÃO 

 

Sabemos que a educação é essencial para o desenvolvimento de todos os indivíduos, 

independente de suas condições/especificidades. Estando enfermo e necessitando de 

intervenções que impossibilite a ida do aluno à escola é de extrema importância que seja 

realizado um atendimento educacional para que seu desenvolvimento acadêmico não seja 

interrompido, proporcionando uma recuperação mais tranquila, através de atividades, 

pedagógicas, lúdicas e recreativas.  
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8.ESTA SECRETRAIA TEM /RECEBEU INFORMAÇÕES SOBRE  AS LEIS QUE 

GARANTEM A EDUCAÇÃO DE UMA CRIANÇA OU ADOLESCENTE 

HOSPITALIZADO? 

( X) SIM ( ) NÃO 

 

9 . ESTA SECRETARIA TEM CONHECIMENTO SE ALGUM HOSPITAL DE RECIFE E 

REGIÃO  METROPOLITANA APRESENTA EM SUA ESTRUTURA CLASSE/ SALA 

HOSPITALAR? 

(X) SIM ( ) NÃO 

 

10. SE A RESPOSTA ANTERIOR FOI POSITIVA, QUAIS ESTES HOSPITAIS? 

NACC (existe uma sala de aula que funciona com uma professora – servidora do estado) 

11.ESTA SECRETARIA TEM CONHECIMENTO DOS HOSPITAIS QUE APRESENTAM 

EM SUA ESTRUTURA BRINQUEDOTECA HOSPITALAR? 

(X) SIM ( ) NÃO 

 

12. SE A RESPOSTA ANTERIOR FOI POSITIVA, QUAIS ESTES HOSPITAIS? 

IMIP, NACC. 

13.ESTA SECRETARIA TEM CONHECIMENTO SE HÁ ALGUM PEDAGOGO 

HOSPITALAR ATUANDO EM HOSPITIAS DO RECIFE E REGIÃO 

METROPOLITANA? 

( ) SIM   (X) NÃO 

 

14. SE A RESPOSTA ANTERIOR FOI POSITIVA, ONDE? 

15.ESTA SECRETARIA OFERECE/OFERECEU ALGUMA FORMAÇÃO PARA 

PEDAGOGO HOSPITALAR? 

( ) SIM (X) NÃO 

 

16. SE A RESPOSTA ANTERIOR FOI POSITIVA, QUANDO E COMO SE DEU? 

17.ESTA SECRETARIA FAZ ALGUM ACOMPANHAMENTO/ COBRANÇA OU 

EXIGENCIA PARA A OFERTA DE EDUCAÇÃO HOSPITALAR  EM HOSPITAIS DE 

RECIFE E REGIÃO METROPOLITANA? 

(X) SIM  ( ) NÃO 

 

18. SE A RESPOSTA ANTERIOR FOI POSITIVA, COMO ISSO SE DÁ? 

O trabalho desenvolvido no NACC é acompanhado pela GRE Recife Norte (maiores detalhes 

entrar em contato com a referida Gerência de Educação). 

 

19. ESTA SECRETRIA CONSIDERA A EDUCAÇÃO HOSPITALAR COMO UMA 

AÇÃO INCLUSIVA PARA CRIANÇA HOSPITALIZADA? 

(X) SIM ( ) NÃO 
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ANEXO B -  Página do SIEPE 
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ANEXO C -  Escolas Hospitais no Brasil 

 

Escolas em Hospitais no Brasil (141) 
  

Eneida Simões da Fonseca 

 

O levantamento do quantitativo de hospitais com atendimento escolar no Brasil, de acordo 

com as respectivas regiões e estados, são: 

  

- Região Norte (total de dez (10) hospitais com escolas) 

Estado do Acre (03): 

Hospital de Saúde Mental do Estado do Acre 

 Fundação Hospitalar do Acre 

Hospital Infantil Yolanda Costa e Silva 

  

Estado do Pará (05): 

Hospital Ophir Loyola (oncologia) 

Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará 

Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência 

Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Viana 

Hospital Universitário João de Barros Barreto 

  

Estado de Roraima (01): 

Hospital da Criança Santo Antônio, Boa Vista 

 

Estado de Tocantins (01): 

Hospital de Referência de Gurupi (UNIRG) 

 

Nos demais estados desta região (Amazonas, Rondônia e Amapá) não há informação sobre a 

existência de hospitais com atendimento escolar para os pacientes hospitalizados. 

  

  

- Região Nordeste ((total de vinte e cinco (25) hospitais com escolas): 

Estado da Bahia (14): 

Hospital Sarah de Salvador 

Hospital da Criança (Obras Assistenciais Irmã Dulce) 

Hospital Infantil Martagão Gesteira 

Hospital Roberto Santos 

Hospital Santa Isabel 

Hospital Couto Maia 

Hospital Eládio Lassferre 

Hospital Anna Nery 

Hospital São Rafael 

Hospital Otávio Mangabeira 

                 Hospital Manuel Novaes, Itabuna 

                 Hospital São Marcos 

                 Hospital Aristides Maltez 

                 Hospital Estadual Subúrbio 

  

Estado do Ceará (03): 
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Hospital Infantil Albert Sabin 

Instituto do Rim 

Hospital do Coração 

  

Estado do Maranhão (01): 

Hospital Sarah São Luís 

 

Estado do Rio Grande do Norte (05): 

 Hospital Varela Santiago 

         Hospital do Seridó (Caicó) (Escola Sulivan Medeiros) 

         Hospital Maria Alice 

         Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel 

         Hospital Santa Catarina 

  

Estado de Sergipe (02): 

Hospital João Alves Filho, Aracajú 

Hospital Universitário de Aracajú (UFSE) 

 

Nos demais estados desta região (Piauí, Paraíba, Pernambuco e Alagoas) não há informação 

sobre a existência de hospitais com atendimento escolar para os pacientes hospitalizados. 

  

  

- Região Centro-Oeste (total de vinte e quatro (24) hospitais com escolas) 

Distrito Federal (12): 

Hospital de Base de Brasília 

Hospital Regional Materno Infantil Asa Sul 

Hospital de Reabilitação Asa Norte 

Hospital de Apoio (oncologia) 

Hospital Regional de Braslândia (sem professor) 

Hospital Regional do Gama 

Hospital Reginal de Ceilândia (sem professor) 

Hospital da Cidade de Taguatinga 

Hospital Sarah de Brasília 

Hospital Regional de Sobradinho 

                 Hospital Regional de Samambaia 

                 Hospital Universitário de Brasília (UnB) 

  

Estado de Goiás (05): 

Hospital Materno-Infantil de Goiânia 

Hospital de Clínicas (UFG) 

Hospital Araújo Jorge, Goiânia 

Hospitais de Doenças Tropicais de Goiânia 

Centro Integrado de Saúde Mental Emanuel 

  

Estado de Mato Grosso (01): 

Hospital Universitário Júlio Müller (UFMT), Cuiabá 

  

Estado de Mato Grosso do Sul (06): 

Associação Beneficiente Santa Casa da Cidade de Campo Grande 

Hospital Universitário de Campo Grande (Be-a-Ba) 
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Hospital Regional de Mato Grosso do Sul Rosa Pedrossian 

Hospital São Julião (hanseníase) 

Hospital Universitário de Dourados 

Hospital do Câncer Alfredo Abrão 

  

Esta região conta com apenas três estados e com o Distrito Federal. Todos oferecem 

oportunidades de atendimento escolar hospitalar. 

  

  

- Região Sudeste (total de cinqüenta e três (53) hospitais com escolas): 

Estado do Espírito Santo (01): 

Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória 

  

Estado de Minas Gerais (10): 

Hospital Sarah Kubitschek de Belo Horizonte 

Hospital João Paulo II (Fundação Hospitalar de Minas Gerais-Fhemig) 

Fundação Hemominas (Belo Horizonte) 

Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte 

Hospital Universitário de Juiz de Fora 

Hospital Municipal de Governador Valadares 

Hospital Vital Brasil, Timóteo 

Hospital Márcio Cunha, Ipatinga 

Santa Casa de Misericórdia de Montes Claros 

Hospital Universitário Clemente de Faria (UNIMONTES) 

  

Estado do Rio de Janeiro (17): 

Hospital Municipal Jesus 

Hospital Marcílio Dias 

Hospital Cardoso Fontes 

Hospital dos Servidores do Estado 

Hospital Geral de Bonsucesso 

Instituto Nacional do Câncer 

Instituto Estadual de Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcanti 

Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira (UFRJ) 

Hospital Universitário Pedro Ernesto (UERJ) 

Hospital Geral de Nova Iguaçu (Hospital da Posse) 

Hospital Universitário Antonio Pedro (UFF), Niterói 

Hospital Getúlio Vargas Filho, Niterói 

         Hospital Municipal Desembargador Leal Junior, Itaboraí 

Hospital Alcides Carneiro, Petrópolis 

Hospital Público Municipal, Macaé 

Hospital Infantil Ismélia da Silveira, Duque de Caxias 

Instituto Fernandes Figueira (FIOCRUZ) 

  

Estado de São Paulo (25): 

Hospital da Santa Casa de Misericórdia 

Hospital São Paulo (UNIFESP) 

Hospital do Câncer (A.C. Camargo) 

Centro de Atenção Integral a Saúde Clemente Ferreira, Lins 

Hospital das Clínicas (FMUSP) 
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Instituto do Coração 

Instituto da Criança 

Instituto de Traumato-Ortopedia 

Hospital de Infectologia Emílio Ribas 

Instituto de Psiquiatria 

Hospital Estadual Infantil Darcy Vargas 

         Hospital Infantil Candido Fontoura 

         Hospital de Clínicas de Ribeirão Preto 

Hospital da SOBRAPAR (anomalias crâniofaciais) 

Hospital do Servidor Público Municipal da Cidade de São Paulo 

Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo 

        Centro Infantil Boldrini, Campinas 

        Hospital de Clínicas de Campinas 

        Hospital Mario Gatti (Campinas) 

        Hospital de Clínicas e Hemocentro de Marília 

        Hospital de Base de São Jose do Rio Preto 

        Hospital Municipal de Paulínia 

        Hospital do Câncer de Barretos 

Hospital GRENDAC (Jundiaí) 

Hospital Municipal Vereador José Storópolli na Vila Maria (UNICAPITAL) 

                  Hospital Beneficência Portuguesa 

Todos os quatro estados da Região Sudeste dispõem de atendimento escolar hospitalar. 

  

  

-Região Sul (total de vinte e nove (29) hospitais com escolas): 

Estado do Paraná (16) 

 

Hospital Infantil Pequeno Príncipe (Associação Hospitalar de Proteção à Infância Doutor Raul 

Carneiro) 

 

Hospital Erasto Gaertner 

Hospital Universitário Evangélico de Curitiba 

Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Paraná (UFPR) 

Hospital do Trabalhador 

Hospital Santa Casa, Cornélio Procópio 

Hospital Universitário Regional, Maringá 

                 Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná, Londrina 

                 Hospital do Câncer, Londrina 

                 Hospital Universitário do Oeste do Paraná, Cascavel 

                 Hospital do Câncer UOPECCAN, Cascavel 

                 Hospital Infantil Doutor Waldemar Monastier, Campo Largo 

                 Hospital Regional do Litoral do Paraná, Paranaguá 

                 Clínica HJ Ltda, União da Vitória 

                 Comunidade Terapêutica Esquadrão da Vida, Ponta Grossa 

                 Hospital Municipal de Foz do Iguaçu. 

  

 

Estado de Santa Catarina (09): 

Hospital Infantil Joana de Gusmão, Florianópolis 

Hospital Hélio Anjos Ortiz, Curitibanos 
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Hospital Regional Lenoir Vargas Ferreira, Chapecó 

Hospital Nossa Senhora da Conceição, Tubarão 

Hospital Bom Jesus, Ituporanga 

Hospital Santa Terezinha, Joaçaba 

Hospital São Francisco, Concórdia 

Hospital Regional São Paulo, Xanxerê 

Hospital Santo Antônio, Blumenau 

  

Estado do Rio Grande do Sul (04): 

Hospital de Clínicas de Porto Alegre (UFRGS) 

Hospital da Criança Santo Antônio 

Hospital Universitário de Santa Maria (UFSM) 

Hospital Santa Terezinha, Erechim 

  

Esta região conta com apenas três estados e, em cada um deles, há hospitais com escolas para 

crianças e jovens doentes. 

 

EHs-BR-ESFoutubro/2012 
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ANEXO D - RESOLUÇÃO N° 41/1995 CONANDA 
Legislação 

RESOLUÇÃO N° 41/1995 CONANDA 

 

Aprova em sua íntegra o texto oriundo da Sociedade Brasileira de Pediatria, relativo aos Direitos da Criança e do Adolescente hospitalizados 

 

CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  

 

Resolução nº 41 de 13 de outubro de 1995  

 

O CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, reunido em sua Vigésima Sétima Assembléia 

Ordinária e considerando o disposto no Art. 3º da lei 8.242, de 12 de outubro de 1991, resolve:  

 

I – Aprovar em sua íntegra o texto oriundo da Sociedade Brasileira de pediatria, relativo aos Direitos da Criança e do Adolescente 

hospitalizados, cujo teor anexa-se ao presente ato.  

 

II – Esta reolução entra em vigor na data de sua publicação.  

 

NELSON JOBIM  

Presidente do Conselho  

 

DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE HOSPITALIZADOS  

1. Direito e proteção à vida e a saúde, com absoluta prioridade e sem qualquer forma de discriminação.  

2. direito a ser hospitalizado quando for necessário ao seu tratamento, sem distinção de classe social, condição econômica, raça ou crença 

religiosa.  

3. Direito a não ser ou permanecer hospitalizado desnecessariamente por qualquer razão alheia ao melhor tratamento da sua enfermidade.  

4. Direito a ser acompanhado por sua mãe, pai ou responsável, durante todo o período de sua hospitalização, bem como receber visitas.  

5. Direito a não ser separado de sua mãe ao nascer.  

6. Direito a receber aleitamento materno sem restrições.  

7. Direito a não sentir dor, quando existam meios para evitá-la.  

8. Direito a ter conhecimento adequado de sua enfermidade, dos cuidados terapêuticos e diagnósticos a serem utilizados, do prognóstico, 

respeitando sua fase cognitiva, além de receber amparo psicológico, quando se fizer necessário.  

9. Direito a desfrutar de alguma forma de recreação, programas de educação para a saúde, acompanhamento do curriculum escolar, durante 

sua permanência hospitalar.  

10. Direito a que seus pais ou responsáveis participam ativamente do seu diagnóstico, tratamento e prognóstico, recebendo informações sobre 

os procedimentos a que será submentido.  

11. Direito a receber apoio espiritual e religioso conforme prática de sua família.  

12. Direito a não ser objeto de ensaio clínico, provas dianósticas e terapêuticas, sem o consentimento informado de seus pais ou responsáveis 

e o seu próprio, quando tiver discernimento para tal.  

13. Direito a receber todos os recursos terapêuticos disponíveis para a sua cura, rabilitação e ou prevenção secundária e terciária.  

14. Direito a proteção contra qualquer forma de discriminação, negligência ou maus tratos.  

15. Direito ao respeito a sua integridade física, psíquica e moral.  

16. Direito a preservação de sua imagem, identidade, autonomia de valores, dos espaços e objetos pessoais.  

17. Direito a não ser utilizado pelos meios de comunicação, sem a expressa vontade de seus pais ou responsáveis, ou a sua própria vontade, 

resguardo-se a ética.  

18. Direito a confidência dos seus dados clínicos, bem como Direito a tomar conhecimento dso mesmos, arquivados na Instituição, pelo 

prazo estipulado em lei.  

19. Direito a ter seus direitos Constitucionais e os contidos no Estatuto da Criança e do Adolescente, respeitados pelos hospitais 

integralmente.  

20. Direito a uma morte digna, junto a seus familiares, quando esgotados todos os recursos terapêuticos disponíveis.  

 

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, 17/10/95 - Seção I, p.163/9-16320 - Brasília - Distrito Federal 

Retirado do site: http://www.mprs.mp.br/infancia/legislacao/id2178.htm em 20/04/2013 

 

http://www.mprs.mp.br/infancia/legislacao/id2178.htm
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ANEXO E- Classe Hospitalar e Atendimento pedagógico Domiciliar 

 

 
 

 

 

 

 


