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RESUMO
OLIVEIRA, Roberta Ceres Antunes Medeiros de. Narrativas de aprendizagens ao longo da
vida: uma pesquisa-ação-formação com professoras de classes hospitalares. Dissertação de
Mestrado do Programa de Pós-graduação em Educação – PPGEd/UFRN. 2016.

A dissertação teve como objetivo primordial investigar nos processos de formação docente, as
experiências que constituem o capital biográfico das profissionais participantes da pesquisa,
compreendendo que essas aprendizagens depreendidas ao longo da vida, são essenciais ao
exercício da prática educativa, no acolhimento, atendimento e acompanhamento dos
educandos, com os quais as professoras compartilham experiências no mundo da vida. Nesse
sentido, tomamos as experiências de aprendizagens narradas pelas professoras de classes
hospitalares como objeto de reflexão, depreendendo como se dá a formação das professoras
“no chão do hospital”. Nossas referências teóricas situam-se na encruzilhada do movimento
internacional de pesquisa (auto)biográfica em educação; do movimento socioeducativo das
histórias de vida em formação; e da psicologia cultural que adota uma perspectiva narrativista.
Participaram da pesquisa cinco professoras, a quem convidamos para narrar (oralmente e por
escrito), individualmente e em grupo, suas experiências de acompanhamento educacional em
espaços hospitalar e domiciliar com crianças com doenças crônicas (câncer, doenças
infectocontagiosas como o HIV e doenças hematológicas) na cidade de Natal/RN. Propomos a
essas docentes, vivenciar o processo de biografização a partir das seguintes fontes
autobiográficas: entrevista narrativa autobiográfica (ENA); registro pessoal (RP); grupo
reflexivo (GR); narrativa autobiográfica escrita (NAE). Para a interpretação dos dados
empíricos, compreendemos a aprendizagem, segundo Alheit e Dausien (2006), na perspectiva
da dimensão vivida, sempre ligada a uma biografia concreta, possibilitando indicar um
instrumento de mediação no qual as construções biográficas apresentam-se como formas
reflexivas da experiência, podendo se desenvolver e se (trans)formar. Mediante análises das
narrativas autobiográficas, podemos apontar para o desvelamento dos processos de
aprendizagem não formal e informal vivenciados por estas professoras que atuam em classes
hospitalares e se formam enquanto sujeitos biográficos, uma vez que elas acionam a liberdade
biográfica para realizar suas escolhas pessoais e profissionais e consideram o capital
biográfico um dos instrumentos de ação e ressignificação de sua prática docente “no chão do
hospital”.
Palavras-chave: Professores; Classe hospitalar;
autobiográficas; Aprendizagem ao longo da vida.

Pesquisa-ação-formação;

Narrativas
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RESUMEN
OLIVEIRA, Roberta Ceres Antunes Medeiros de. Narrativas de aprendizajes a lo largo de la
vida: una investigación de pesquisa-acción-formación con profesoras de aulas hospitalarias.
Disertación de Maestría del Programa de Postgrado en Educación – PPGEd/UFRN. 2016.

La disertación tuvo como objetivo primordial investigar en los procesos de formación
docente, las experiencias que constituyen el capital biográfico de las profesionales
participantes de la investigación, comprendiendo que eses aprendizajes deprendidos a lo largo
de la vida, son esenciales al ejercicio de la práctica educativa, en el recibimiento,
atendimiento y acompañamiento de los educandos, con los cuales las profesoras comparten
experiencias en el mundo de la vida. En ese sentido, tomamos las experiencias de
aprendizajes narradas por las profesoras de aulas hospitalarias como objeto de reflexión,
deprendiendo como se da la formación de las profesoras “en el piso del hospital” (“no chão do
hospital”). Nuestras referencias teóricas se sitúan en la encrucijada del movimiento
internacional de investigación (auto)biográfica en educación; del movimiento socioeducativo
de las historias de vida en formación; y de la psicología cultural que adopta una perspectiva
narrativista. Participaran de la investigación cinco profesoras, a quienes convidamos para
narrar (oralmente y por escrito), individualmente y en grupo, sus experiencias de
acompañamiento educacional en espacios hospitalario y domiciliar con niños con
enfermedades crónicas (cáncer, enfermedades infectocontagiosas como el SIDA y
enfermedades hematológicas) en la ciudad de Natal/RN. Propusimos a esas docentes,
vivenciar el proceso de biografización a partir de las siguientes fuentes autobiográficas:
entrevista narrativa autobiográfica (ENA); registro personal (RP); grupo reflexivo (GR);
narrativa autobiográfica escrita (NAE). Para la interpretación de los datos empíricos,
comprendimos el aprendizaje, segundo Alheit y Dausien (2006), en la perspectiva de la
dimensión vivida, siempre ligada a una biografía concreta, posibilitando indicar un
instrumento de mediación en el cual las construcciones biográficas se presentan como formas
reflexivas de la experiencia, pudiendo desarrollarse e (trans)formarse. Mediante análisis de las
narrativas autobiográficas, pudimos apuntar para el desvelamiento de los procesos de
aprendizaje no formal e informal vivenciados por estas profesoras que actúan en aulas
hospitalarias y se forman mientras sujetos biográficos, una vez que ellas accionan la libertad
biográfica para realizar sus escojas personales y profesionales y consideran el capital
biográfico uno de los instrumentos de acción y re-significación de su práctica docente “en el
piso del hospital” (“no chão do hospital”).
Palabras-clave: Profesores; Aula hospitalaria; Pesquisa-acción-formación; Narrativas
autobiográficas; Aprendizaje a lo largo de la vida.
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Introdução
Uma luz, que na falta de palavra melhor,
não posso denominá-la de outro modo,
senão amarela.
(Van Gogh, 1888, sobre Os Girassóis)

A obra Os Girassóis de Vincent Van Gogh é a imagem que escolho para iniciar o
contar de um trabalho dissertativo, que traz aos meus olhos e coração um encantamento, uma
iluminação ao meu ser e estar no mundo. A luz e vivacidade da cor amarela dos girassóis são
como a luz da alegria no rosto de uma criança ao estar numa classe hospitalar 1, em companhia
de professoras que emanam luz, que são tão vivas, tão “amarelas”, radiantes! Para ilustrar
nossa escrita, escolhemos algumas obras de Van Gogh para introduzir cada capítulo deste
trabalho, suas obras nos inspiram a pensar, refletir e escrever acerca de nossas aprendizagens
ao longo de nossas vidas. Os Girassóis de Van Gogh é um legado, uma representação de sua
vida. Acerca desse espólio, pontuamos que no dia 2 de maio de 1889, uma semana antes de
ser internado no hospital em Saint-Rémy, Vincent Van Gogh enviou ao seu irmão Theo duas
pinturas históricas da série Girassóis. Os quadros eram os favoritos do artista e são
considerados por muitos historiadores de arte como as melhores pinturas de natureza morta da
história. Desejamos que a leveza e beleza dos girassóis iluminem nosso caminhar para que
possamos refletir acerca das narrativas de aprendizagens ao longo da vida.
À guisa de introdução, lembramos a seguinte citação de Freire (1991) que emerge em
nós um pensamento reflexivo e propositivo acerca dos nossos objetivos em elaborar tal
proposta dissertativa.

Ninguém começa a ser educador numa certa terça-feira às quatro horas da
tarde. Ninguém nasce educador ou marcado para ser educador. A gente se
faz educador, a gente se forma, como educador, permanentemente, na prática
e na reflexão sobre a prática. (FREIRE, 1991, p. 58).

Intentar melhor conhecer os processos de formação de professoras de classes
hospitalares é o que nos move a pesquisar o que ainda não conhecemos, fazer a pesquisa com
as professoras, considerando que a formação do educador também se faz na prática, com a
prática, para/pela prática, e buscar anunciar o que descobrimos para colocar em debate o que
1

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. (BRASIL,
2002, p. 13).

14

conseguimos compreender até agora dessa novidade: as experiências vivenciadas por
professoras nesse espaço tão diferente da formação e atuação acadêmica regular: “o chão do
hospital”. As perguntas que direcionam nossa investigação são as seguintes: O que contam as
professoras sobre as atividades pedagógicas cotidianas com crianças hospitalizadas com
doenças crônicas? Como percebem seus desafios? Quais as superações vivenciadas nesses
espaços? Por que optaram pela docência no hospital?

Certamente aprendemos na escola e também na universidade e nos
estabelecimentos de formação, mas mesmo nesses lugares instituídos de
formação e de aprendizagem, o que aprendemos de verdadeiramente
importante, frequentemente, não tem nada a ver com os programas oficiais.
(ALHEIT; DAUSIEN, 2006, p. 177).

Nossas experiências nos constituem como seres históricos e estão intimamente
relacionadas com as aprendizagens de e para a vida. O que aprendemos tem a ver com o que
experienciamos, com o que sentimos e com o que nos permitimos sentir.
O entendimento do termo experiência utilizado aqui converge ao conceito de Larrosa
(2002, p. 21) em suas notas sobre a experiência e o saber de experiência. Para o autor, “a
experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca”. É nessa perspectiva, que
denominamos de experiência neste trabalho, aquilo que tocou as professoras participantes em
acontecimentos vividos, não é apenas o que aconteceu, mas aquilo que as marcou durante
determinada vivência.
Passeggi (2011a) contextualiza historicamente o termo experiência, chamando atenção
para sua derivação do latim experientia, ae, e para os termos Erlebnis e Erfahrung
equivalentes de experiência em alemão. A autora dialoga com os estudos de Dilthey (18331911) acerca da noção de vivência e sua proposta de consciência histórica. Mediante este
percurso conceitual e etimológico da palavra experiência, a autora sugere:

Entre um acontecimento e sua significação, intervém o processo de dar
sentido ao que aconteceu ou ao que está acontecendo. A experiência, em
nosso entendimento, constitui-se nessa relação entre o que nos acontece e a
significação que atribuímos ao que nos afetou. Isso se faz mediante o ato de
dizer, de narrar, (re)interpretar. (PASSEGGI, 2011a, p. 149).

Para esboçar as experiências vivenciadas pelas participantes da pesquisa em classes
hospitalares, discutiremos com base em suas narrativas o que vem ao encontro dessa noção de
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experiência, conceituada por Larrosa (2002) e Passeggi (2011a). É o que se pode perceber
quando a professora Talita (2014)2 afirma em sua narrativa:

Outra experiência que não falei e que me veio agora foi no primeiro ano de
sala de aula, enquanto professora titular. Eu tive o prazer de trabalhar com
uma adolescente de 15 anos com paralisia cerebral de 80% do cérebro
comprometido. [...] A linha da vida é muito tênue. Devemos nos amar mais,
nos olhar mais, olhar o próximo, enfim, nos humanizar! Acho que essa é a
palavra chave de todas as nossas ações: humanizar! (TALITA, NAE, 2014).

Para a experiência de acompanhar educacionalmente uma adolescente de 15 anos de
idade, com paralisia cerebral, a professora Talita lhe atribui um sentido de humanização, de
olhar mais para o outro ao seu lado, um prazer de estar com as pessoas, de amá-las, de agir em
prol delas, e nessa ação, tornar-se mais humano. Essas vivências foram associadas à sua
prática pedagógica atual em classe hospitalar e em outros espaços de inclusão escolar.
A pesquisa (auto)biográfica em educação é um campo de estudos que corrobora para a
formação de professores de classes hospitalares, mediante a ação autônoma e ativa de ouvir e
considerar como fonte de estudos as narrativas das experiências de aprendizagens de e para a
vida. Nesse cenário, “a biografia parece implicar a construção de um sistema de relações e a
possibilidade de uma teoria não formal, histórica e concreta, de ação social” (FERRAROTTI,
2010, p. 35). A pesquisa (auto)biográfica se preocupa em investigar, pela atividade biográfica,
que relações os indivíduos estabelecem com o mundo histórico e social, por meio das
experiências que vivenciam nele. O ser humano não se constitui sozinho, como também a
sociedade, esta se constitui com e pelos indivíduos, e essa relação social/individual interessa à
pesquisa (auto)biográfica. A narrativa da professora Ana demonstra essa percepção do ser
biográfico em sua prática educativa.

Já são quase oito anos de trabalho, ensinando e aprendendo com crianças e
adolescentes com câncer ou doença hematológica crônica, em ambientes
distintos: hospitais e casas de apoio, mas sempre as mesmas crianças e
adolescentes, as mesmas doenças, contudo pessoas diferentes, com suas
histórias de vida, suas características individuais, suas famílias, seus
costumes e seus valores. (ANA, NAE, 2014).

2

As narrativas aqui apresentadas correspondem às fontes autobiográficas da pesquisa desenvolvida, construídas
pelas professoras participantes: Ana, Clarice, Lívia, Selma e Talita. Descreveremos acerca da formação de cada
docente e o percurso seguido na constituição dessas fontes no capítulo 3 do presente trabalho.
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No momento em que Ana considera que são sempre as mesmas crianças e
adolescentes, as mesmas doenças, contudo pessoas diferentes, ela exemplifica com sua
prática educativa o sujeito singular/plural, o qual a pesquisa (auto)biográfica se propõe
investigar. O ser criança, ser adolescente, estar com determinada doença é o que acontece com
elas, entretanto cada uma delas experiencia o adoecimento, a infância, a adolescência, de
forma

subjetiva,

particular,

por

isso,

a professora

Ana

compreende

que

esta

subjetividade/singularidade se dá por meio de suas histórias de vida, suas características
individuais, suas famílias, seus costumes e seus valores.
Essas professoras narram desafios e superações enfrentados durante os percursos de
vida e formação que vão do desejo de atuar em classe hospitalar até a sua inserção e
permanência nesse espaço. Na perspectiva trabalhada por Delory-Momberger (2012), a
pesquisa biográfica não estudará toda a vida de um indivíduo, mas sim instantes de uma vida,
histórias de um instante, de uma hora, de um dia, a vida materializada nesses instantes que são
contados por meio de narrativas. Centrar-nos-emos nas narrativas autobiográficas (orais e
escritas) construídas por intermédio das fontes autobiográficas: entrevista narrativa
autobiográfica (ENA); registro pessoal (RP); grupo reflexivo (GR); e narrativa autobiográfica
escrita (NAE), as quais foram produzidas (individualmente e em grupo) por cinco docentes
atuantes em três classes hospitalares da cidade do Natal, no Estado do Rio Grande do Norte.
Para a constituição dessas fontes autobiográficas, inspiramo-nos, respectivamente, em Appel
(2005), Jovchelovitch e Bauer (2002), Schütze (2010); em Freire (2014), Scarpa (1998); e em
Passeggi (2011a).
As experiências formativas vivenciadas pelas professoras participantes relacionam-se
com “a aprendizagem em todos os setores da vida” (ALHEIT, DAUSIEN, 2006), e indicam
uma formação “no chão do hospital”. Os processos de aprendizagem não formal e informal
apontam desafios e superações vividos na classe hospitalar e se entrelaçam com as
experiências de vida, mediante a narrativa docente, essas experiências são traduzidas para
uma significação pessoal para quem está ali, no hospital, trabalhando diretamente com
crianças e adolescentes com doenças crônicas. Alheit (2012, p. 69) trabalha o conceito de
“aprendizagem transitória” como uma potencialidade humana de interpretar a “aprendizagem
como uma descoberta de recursos escondidos – escondidos dentro das experiências
biográficas, na vida real das pessoas. E, ainda leva a sério o potencial de modificação social
desses recursos”. A pesquisa-ação-formação, proposta inspirada em Pineau (2005), possibilita
reconhecermos que dentro de cada um de nós abrigamos, em nossas experiências biográficas,
17

esses recursos que descobrimos por meio da aprendizagem e o materializamos por meio da
narrativa autobiográfica, com e pela qual nos formamos sujeitos biográficos (PASSEGGI,
2015).
Nossas referências teóricas situam-se na encruzilhada do movimento internacional de
pesquisa (auto)biográfica em educação: Ferrarotti, 2014; Delory-Momberger, 2008, 2012,
2014; Schütz, 2010; Alheit, 2012; Alheit; Dausien, 2006; Passeggi, 2011a, 2011b, 2014a,
2014b, 2015; Souza, 2006); do movimento socioeducativo das histórias de vida em formação:
Pineau, 2005; Pineau; Le Grand, 2012; Josso, 2010; Nóvoa, 1995, 1999, 2009, 2010; e da
psicologia cultural que adota uma perspectiva narrativista: Bruner, 1997; Brockmeier; Harré,
2003. Essas diferentes correntes partilham princípios comuns: a centralidade da pessoa
humana; sua capacidade de reflexão sobre suas experiências (existenciais, profissionais,
espirituais, éticas e estéticas...); e o poder heurístico e formador das narrativas na primeira
pessoa. Desse modo, é que propomos que as histórias de vida e o biográfico (escrita da vida)
retornem ao cenário da pesquisa, enquanto fontes de investigação privilegiada, suscetíveis de
revelar os modos como se tecem os vínculos entre o sujeito e o mundo nas esferas sociais
onde ele vive e interage.
O objetivo geral do trabalho é: investigar a importância de considerar, nos processos
de formação docente, as experiências que constituem o capital biográfico das profissionais
participantes da pesquisa, compreendendo, pois, que essas aprendizagens depreendidas ao
longo da vida, são essenciais ao exercício da prática educativa, no acolhimento, atendimento e
acompanhamento dos educandos, com os quais as professoras compartilham experiências no
mundo da vida3.
Os objetivos específicos buscam:
• Compreender os saberes derivados das aprendizagens ao longo da vida de professoras de
classes hospitalares em um processo de pesquisa-ação-formação, associando-os à base teórica
do movimento internacional de pesquisa (auto)biográfica em educação, do movimento
socioeducativo das histórias de vida em formação e da psicologia cultural que adota uma
perspectiva narrativista;

3

O mundo da vida é uma expressão conceituada por SCHÜTZ (1987) citado por DELORY-MOMBERGER
(2014, p. 88), em que esta autora sublinha: “Na sociologia do conhecimento desenvolvida por Alfred SCHÜTZ
(1987), o mundo da vida (Lebenswelt) é constituído pela reserva de experiências e saberes que nos são
transmitidos por nosso meio familiar e social de origem, e por aqueles que nós mesmos constituímos durante
nossas socializações sucessivas. Essa reserva de saberes disponíveis forma um universo simbólico de referência
nas situações da vida cotidiana”.
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• Utilizar as narrativas autobiográficas como fonte e metodologia de pesquisa para o
processo de reflexividade autobiográfica (PASSEGGI, 2014b) acerca das aprendizagens que
partem da vida, do saber da experiência vivida, e retornam para si mesmo, como uma
proposta de pesquisa-ação-formação com professoras de classes hospitalares;
• Contribuir para o avanço de políticas públicas e práticas profissionais que escutem e
considerem as aprendizagens na perspectiva de uma formação ao longo da vida (life
learning), e admitir que tais aprendizagens se fazem em todos os ambientes e nos mais
diversos aspectos da vida (lifewide learning).
• Identificar nas narrativas autobiográficas de professoras de classes hospitalares
aprendizagens explícitas e tácitas que acompanham e formam o sujeito biográfico das
docentes aprendentes;
• Cooperar para dar visibilidade às aprendizagens biográficas que fazem as professoras no
“chão do hospital” como forma de superar a ausência de uma formação específica para
docência fora da escola regular, chamando a atenção para a necessidade de pesquisas nessa
área que fundamentem políticas de formação docente que atentem para essa especificidade na
formação inicial e continuada de professores.
Desse modo, a dissertação se estrutura em quatro capítulos, nos quais apontamos para
a concretização dos objetivos propostos. O capítulo introdutório, Percursos de vida:
encontros de si – diálogos sobre classes hospitalares destaca os percursos na constituição do
sujeito em formação, ressaltando experiências que nos tocaram e nos fizeram vivenciar o
processo de reflexividade autobiográfica (PASSEGGI, 2014b), mediante a nossa escrita
autobiográfica, com a qual buscamos evidenciar um dos princípios deontológicos da pesquisa
(auto)biográfica em educação, que o pesquisador também se faça autor e ator de suas ações,
reflexões, e por meio dessa escrita autobiográfica ressignifique acontecimentos, mediante o
diálogo entre teoria e prática, estabelecendo proposições para essas ressignificações.
Ratificamos as classes hospitalares no Brasil, e sua constituição enquanto lugar aprendente
(SCHALLER, 2008), procuramos contextualizar a história e a legislação desses espaços,
atentando para a realidade atual das classes hospitalares no Estado do Rio Grande do Norte,
observando o que temos e o que queremos nesses espaços de atuação educacional.
O segundo capítulo, Abordagem teórica trata de explicitar as contribuições do
referencial teórico utilizado na realização da pesquisa desenvolvida com as professoras de
classes hospitalares, e os aportes essenciais para a escrita do presente texto. Destacamos os
tributos da pesquisa (auto)biográfica em educação para a temática exposta, buscando
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reconhecer a importância da proposta de pesquisa de Mestrado na área em que atuamos; em
seguida, identificamos as contribuições do uso de narrativas autobiográficas nos processos de
aprendizagem ao longo da vida;
Pesquisa-ação-formação,

aproximamo-nos do Paradigma Antropoformador de

articulando

aproximações e

destacando

subsídios para a

aprendizagem ao longo da vida; desenvolvemos uma proposta dialética entre as narrativas
autobiográficas e a pesquisa-ação-formação, numa perspectiva de aprendizagem ao longo da
vida; por fim, contemplamos o professor: entre a dimensão pessoal e profissional (NÓVOA,
2009; SOUZA, 2006) descobertas do “eu biográfico”.
O terceiro capítulo objetiva descrever o percurso metodológico da pesquisa, atentando
para as ações de escutar, sentir, pensar, narrar e ressignificar. Inicialmente, aborda o contexto
da pesquisa, mediante os encontros e diálogos com as docentes de classes hospitalares;
descreve o processo de constituição das fontes autobiográficas, compreendendo-as como
dispositivos reflexivos da prática docente em classes hospitalares; buscamos estabelecer uma
relação entre a ética na pesquisa-ação-formação, a partir de experiências, convivências e
aprendizagens ao longo da vida.
O quarto e último capítulo, dedicado às análises dos dados, enfatiza os processos de
aprendizagem ao longo da vida, atentando para o fato de que essas aprendizagens acontecem
em todos os ambientes e nos mais diversos aspectos da vida (lifewide learning). Iniciamos
com uma contextualização e contribuições acerca dessa abordagem; prosseguimos
identificando na aprendizagem ao longo da vida, possíveis marcas de um capital biográfico;
em seguida, desenvolvemos as análises dos dados, com base na perspectiva da análise
temática, identificando os processos de aprendizagem e formação biográfica pelos quais as
professoras de classes hospitalares se constituem enquanto humanos, e se formam professoras
“no chão do hospital”. A análise e interpretação dos dados empíricos apontam para resultados
em torno de quatro eixos temáticos: o desejo em atuar nas classes hospitalares do RN;
aprendizagens docentes com crianças e adolescentes hospitalizados; desafios da
profissionalidade docente em classe hospitalar; superações vivenciadas “no chão do
hospital”. Para tecer contribuições acerca desses resultados, realizamos uma triangulação
entre os dados empíricos, mediante as quatro fontes autobiográficas da pesquisa e os registros
no diário de campo da pesquisa (DCP).
Para finalizar o trabalho, esboçamos nossas conclusões e perspectivas. Evidenciamos
possíveis contribuições na formação dos sujeitos biográficos, associando-os a cada biografia
construída por meio das fontes autobiográficas da pesquisa, considerando-os, enquanto
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indivíduos em formação, tomando como pressuposto, segundo Pineau (2005, p. 110) a
“antropoformação – formação do humano”, a qual nos possibilita considerar as
aprendizagens, a formação e os sentidos das experiências ao longo da e em todos os setores da
vida das professoras participantes da pesquisa.
Reconhecemos a importância de considerar, nos processos de formação docente, as
experiências que constituem o capital biográfico dessas profissionais. Nos preocupamos pois,
com a importância simbólica, subjetiva que tais experiências representam para esses
indivíduos, e identificamos que essas aprendizagens apreendidas ao longo da vida, são
essenciais à prática educativa, principalmente, no que diz respeito ao acolhimento,
atendimento e acompanhamento dos educandos, com os quais as professoras compartilham
experiências no mundo da vida. O trabalho aponta para oportunidades de explicitarmos e
interpretarmos o estar em curso na vida que nos faz sujeitos aprendentes durante todo o
momento.
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1. Percursos de vida: encontros de si – diálogos sobre classes hospitalares

Vincent Van Gogh. The Poet‟s Garden (1888).

Impossível qualquer explicação: ou a gente aceita à primeira vista, ou não
aceitará nunca: a poesia é o mistério evidente. Ela é óbvia, mas não é chata
como um axioma. E, embora evidente, traz sempre um imprevisível, uma
surpresa, um descobrimento. (Mário Quintana, 2005).

A tela de Van Gogh “O jardim do poeta” colabora para uma reflexão acerca de minhas
experiências existenciais, enquanto pesquisadora em Educação, envolvendo as dimensões
pessoais e profissionais que me guiaram a percorrer jardins, muitas vezes espinhosos, porém
com belezas e riquezas exuberantes, tais elementos me conduzem a narrar os caminhos que
contribuíram na constituição do meu ser. Enquanto autora deste trabalho, me arrisco a ser
“uma poetisa”, ao representar, não em versos, mas em prosa, algumas surpresas, mistérios,
descobertas, para as quais não há uma explicação evidente, como nos sugere Mário Quintana
(2005), descobrimentos que fiz ao longo de minha vida, contemplando aprendizagens em
todos os ambientes e variados setores da vida (lifewide learning), e que só me é possível
evidenciá-las por meio de um símbolo, a palavra, uma escrita autobiográfica.
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1.1 Escrita autobiográfica: “o eu refletido” nos caminhos da vida
Sonho que se sonha só
É só um sonho que se sonha só
Mas sonho que se sonha junto é realidade.
(Raul Seixas)
Ao iniciar a escrita deste trabalho, trago um prelúdio de Raul Seixas, por compreender
que a materialização do sonho por meio desta escrita é a concretização de um ideal concebido
por mim, na constituição do meu ser singular/plural, e por isso não é só meu, é realidade, pois
traduz a minha individualidade a partir de vivências e interações com outras pessoas, sem as
quais não teria realizado tal sonho.
Um dos princípios deontológicos da pesquisa (auto)biográfica em educação é que o
pesquisador também se faça autor e ator de suas ações, reflexões, e por meio destas,
ressignifique acontecimentos, mediante o diálogo entre teoria e prática, estabelecendo
proposições para essas ressignificações. Essa relação teoria/prática foi imprescindível em
minha trajetória acadêmica/profissional, por me marcar enquanto ser quem sou, pois me
tornei professora antes de me formar pedagoga, meu primeiro dia de aula enquanto graduanda
em Pedagogia na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) foi também meu
primeiro dia de aula como professora (estagiária) em uma sala de aula de uma escola pública
no município de Parnamirim/RN.
Nesse percurso de minha formação inicial, tive oportunidades de vivenciar na prática
cotidiana docente, as teorias que estudava na Universidade (UFRN), e com essas experiências
formativas o meu ser foi se modificando, questionando e criticando os distanciamentos que se
tinha entre teoria e prática, mas também apontando as aproximações que eram necessárias
para a compreensão do processo educacional de crianças, adolescentes e adultos em escolas
públicas de Educação Básica.
Quando me remeto a experiências, trago implicitamente o conceito de Larrosa (2002,
p. 21) a partir de suas notas sobre a experiência e o saber de experiência, como mencionada
anteriormente, este autor explicita que “a experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o
que nos toca”, nessa perspectiva, o que denomino de experiência aqui é aquilo que nos tocou
em acontecimentos vividos, não é apenas o que nos aconteceu, mas aquilo que nos marcou
durante determinada vivência.
Chego a esta dissertação de Mestrado (PPGEd/UFRN) por meio de um processo de
reflexividade autobiográfica (PASSEGGI, 2014b), com o qual partilho a história dessa
pesquisa relacionando-a à minha história de vida, dialogando com Josso (2010, p. 62) acerca
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da reflexão biográfica, compreendo que ela “permite, portanto, explorar em cada um de nós as
emergências que dão acesso ao processo de descoberta e de busca ativa da realização do ser
humano em potencialidades inesperadas”. Nesse percurso de descoberta reflexiva me
encontrei com os pressupostos teórico-metodológicos e éticos da pesquisa (auto)biográfica em
educação e com a proposta de trabalho por meio de narrativas autobiográficas.
Desvendando e explorando experiências da minha infância, recordo que aos oito anos
de idade, em 1996, fiquei órfã paterna e, dez anos depois, órfã materna – durante este período,
descobri que meus pais eram soropositivos para o HIV/Aids. Meu maior medo era o da
orfandade, que se concretizou. As experiências vividas nesse período de vida, em que me
descobri órfã me fez buscar potencialidades inesperadas. Na minha condição de órfã paterna,
explorei e busquei em minha mãe as necessidades que tinha e sentia durante meu processo de
formação humana, caracterizando-a como referencial de ser humano, mulher, mãe, e
profissional. E, no processo de orfandade materna, foi o período em que iniciei meu curso de
graduação, concomitante à minha docência, quinze dias após o falecimento de minha mãe,
estava eu sendo aluna e professora, ressignificando minhas dores, transformando o meu
mundo.
A pesquisa (auto)biográfica em educação nos auxilia a fundamentar as proposições de
nosso trabalho de dissertação de Mestrado, associando-o à nossa constituição humana, de ser
singular/plural, considerando que:

A pesquisa (auto)biográfica em Educação e a pesquisa narrativa em
Psicologia partilham um princípio comum: adotam as narrativas na primeira
pessoa como matéria fundamental para investigar a complexidade dos modos
como os indivíduos – crianças, adolescentes, jovens, adultos – percebem sua
condição humana em diferentes momentos da vida, como eles se inscrevem
em diferentes categorias sociais e geracionais e constituem sua historicidade,
em diferentes situações, enquanto sujeito singular e universal. (PASSEGGI;
ROCHA, 2012, p. 40, grifos das autoras).

Em

momentos

de

reflexividade

autobiográfica

fui

(re)constituindo

minha

historicidade, ao relembrar experiências de minha infância, de minha adolescência e de minha
fase adulta, vivências que me fazem perceber minha condição humana, atribuindo
significados próprios a essas vivências e ressignificando-as conforme as necessidades
humanas que surgem.
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Recordo o período em que completei meus quinze anos de idade, e no mesmo mês,
adoeci e fui submetida a uma cirurgia de urgência, decorrente de uma diverticulite4, a qual
acometeu meu intestino e me levou a retirada de uma parte deste, me submetendo ao uso de
uma bolsa de colostomia5, durante oito meses após esse procedimento cirúrgico inicial. Fiquei
internada um determinado tempo: da cirurgia a UTI, da UTI a enfermaria até o momento de
retorno ao meu lar, mas ciente que após um período de meses, passaria novamente por
intervenção cirúrgica.
Ao me perceber paciente, adolescente, lembro-me de alguns medos e reflexões: medo
de reprovar, de não alcançar meus objetivos enquanto estudante, reflexões acerca de por que
isso acontecia comigo, se eu não tinha feito mal nenhum a alguém, então por que ser
acometida por essa doença, e aos procedimentos dolorosos que passei. Naqueles momentos,
não soube justificar nem responder aos meus questionamentos interiores, porém foi na fase
adulta que consegui superar e analisar melhor essas experiências que me constituem enquanto
ser humano.
No ano de 2012, já graduada em Pedagogia, atuava como professora em escola pública
da rede de Educação Básica, e adoeci novamente, trabalhei com dores, e fui submetida
novamente a uma cirurgia de urgência, após dar entrada e ser examinada no hospital. Aquele
processo me fez reviver dores, angústias, lembranças, as quais eu não queria lembrar, não
queria reviver, queria apenas esquecê-las, armazená-las, entretanto, não foi possível. O que se
tornou real foi vivenciar o mesmo procedimento cirúrgico, o qual fui submetida quando tinha
quinze anos de idade. Ao acordar da anestesia, fiquei procurando a bolsa de colostomia,
tocando meu corpo em busca de tudo que já havia acontecido: o mesmo corte, só faltava a
bolsa, pois internamente eu já revivia meus sofrimentos.
Foi uma experiência diferente, e durante o processo de recuperação busquei estudar, e
fui ressignificando esses acontecimentos, associando-os ao meu desejo de fazer algo a mais,
de buscar mais enquanto ser humano, enquanto professora, profissional, cidadã, eu apenas
queria mais de mim mesma. Nessa procura, conheci a Professora Dra. Simone Maria da
Rocha6 que contribuiu durante esse processo de busca e construção do projeto de Mestrado
voltado para realizar a pesquisa com crianças soropositivas para o HIV/Aids. Produzí o
projeto para a seleção do Mestrado em Educação do Programa de Pós-Graduação em
4

Diverticulite é uma inflamação dos divertículos (bolsas) presentes no intestino grosso. Cerca de 95% dos
divertículos encontram-se nocólon sigmoide. É mais frequente em obesos e 40% dos casos é genético.
5
A colostomia ou a ileostomia são derivações intestinais onde se exterioriza o cólon ou o íleo (intestino fino) na
parede abdominal, formando um novo trajeto e local para a saída das fezes (que é chamado de estoma).
6
Professora associada da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA).
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Educação (PPGEd/UFRN), no qual intencionava realizar a pesquisa com crianças
soropositivas para o HIV/Aids, internadas no Hospital Giselda Trigueiro, instituição em que
minha mãe ficou internada e veio a falecer devido ao agravamento de sua doença, indo a óbito
no ano de 2006.
Conforme Cyrulnik (2009, p. 06) explicita “(...) o sofrimento é provavelmente o
mesmo em todo ser humano traumatizado, mas a expressão de seu tormento, o remanejamento
emocional do que o destruiu depende dos tutores de resiliência que a cultura dispõe em torno
do ferido”. Compreendo que pessoas que vivenciaram junto comigo minhas experiências, se
tornaram “tutores de resiliência”, pois contribuíram para a superação e ressignificação de tais
sofrimentos. Contudo, o trabalho escrito aqui se torna um registro de minha resiliência, não
por representar minhas dores e angústias, mas por ser um instrumento de reflexividade
autobiográfica, mediante o uso de narrativas autobiográficas de experiências docentes: sejam
as minhas experiências ou as experiências que trarei como córpus do presente trabalho.
Devido às dificuldades que encontrei para realizar a pesquisa com crianças no Hospital
Giselda Trigueiro (HGT), não pude mais esperar e reestruturei o projeto de pesquisa de
Mestrado para investigar as experiências docentes em classes hospitalares, o desejo de
aprender com as professoras de classes hospitalares é um dos motivos que justificam a
reestruturação de nossa pesquisa. Os trechos a seguir, extraídos do meu diário de campo
revelam o que se passava em mim durante este processo:

Não sei dizer as causas reais, mas desde que assumi este objeto de pesquisa,
minha produção acadêmica melhorou, comecei a entender melhor a
pesquisa, o referencial teórico-metodológico. Talvez tenha a ver com meu
gosto pela docência, afinal sempre fui professora, gosto de ser professora,
então vamos saber como os professores atuam nas classes hospitalares? O
que eles nos contam de suas experiências em hospitais? E, o que eles nos
contam é importante para pensar práticas pedagógicas a partir da criança
como foco principal do trabalho pedagógico? [...] ressignifiquei tantas
experiências, e durante o processo compreendi o quanto é importante para
mim, realizar a pesquisa com os professores de classes hospitalares, pois se
desejo fazer o melhor trabalho com as crianças hospitalizadas, preciso
aprender com quem tem vivenciado tal ação. Com humildade, entendi o
quanto aprenderei durante minha trajetória de Mestrado, para futuramente
trabalhar diretamente com as crianças, é preciso primeiro aprender com os
professores. (DCP, 22 abr. 2014).

Estes registros narrativos extraídos do diário de campo vêm a estabelecer interações
com a minha escrita autobiográfica e com as experiências de vida narradas pelas docentes ao
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longo deste trabalho7. As reflexões em torno do ser professor em espaços hospitalares e
domiciliares; a garantia ao direito constitucional à educação; a criança como sujeito de
direitos; a constituição de fontes autobiográficas como dispositivos reflexivos da prática
docente em classes hospitalares; os desafios atuais na formação das professoras “no chão do
hospital”; o atendimento e acompanhamento educacional hospitalar: superações vividas na
garantia do direito constitucional à educação são alguns dos elementos constituintes desta
escrita, a qual nos oportuniza construir conhecimento científico a partir de experiências de
vida, com os seres humanos, direcionando-nos ao desvelamento dos processos de
aprendizagem e formação no mundo da vida.

1.2 Classes hospitalares no Brasil: constituição de um “lugar aprendente”

Vincent Van Gogh. Vista da Praia de Scheveningen com Tempestade (1882).

[...] E quando a tempestade tiver passado, mal te lembrarás de ter
conseguido atravessá-la, de ter conseguido sobreviver. Nem sequer terás a
certeza de a tormenta ter realmente chegado ao fim. Mas uma coisa é certa.
Quando saíres da tempestade já não serás a mesma pessoa. Só assim as
tempestades fazem sentido.
(Haruki Murakami, s/d).
7

Este trabalho se insere no Projeto de pesquisa “Narrativas da infância: o que pensam as crianças sobre a escola
e os professores sobre a infância” (MICT-CNPq|EditalUniversal-14/2014, processo nº 462119/2014-9),
coordenado pela Professora Doutora Maria da Conceição Passeggi.
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Ao observar a obra de Van Gogh, “Vista da Praia de Scheveningen com Tempestade”
(1882), rememoro os encontros que tive em hospitais enquanto ser humano: paciente,
acompanhante, pesquisadora. E de repente, vejo a doença como uma tempestade, a força com
que ela chega a nossas vidas, muitas vezes, inesperadamente, traz tempos de dificuldades para
quem vive esse processo. Todavia, percebemos que a ação humana não para, os sujeitos
permanecem ativos nos diversos espaços que ocupam, desse modo, cabe pensar o paciente
não somente como alguém à deriva, mas como alguém que espera, que luta, sobretudo, como
indivíduo ativo no mundo da vida. Nessa conjuntura, mesmo em tempestade, há momentos de
calmaria, quando as águas parecem mais brandas, suaves. Nessas ocasiões, vemos as
possibilidades do espaço que habitamos e que nos habita. A classe hospitalar representa pois,
para nós, um espaço de calmaria, pelo acolhimento de quem deseja águas serenas durante a
tempestade, imaginada aqui como o processo de hospitalização. Reconhecemos, por ora, nas
palavras de Haruki Murakami, que uma coisa é certa: quando saíres da tempestade já não
serás a mesma pessoa. Só assim as tempestades fazem sentido.
Diremos, nos inspirando em Jacques Schaller (2008), que dentro da classe hospitalar,
Estamos em face da questão do „lugar aprendente‟ como cena aberta, em que
a expressão de uma inteligência coletiva, diante das transformações do
mundo, permite ganhar experiência para produzir um evento do imaginário:
a criação de um mundo comum.
(SCHALLER, 2008, p. 68).

Apresentaremos, nesta seção, a classe hospitalar e sua constituição como “lugar
aprendente”, considerando esse espaço como lugar de ação e transformação humana, onde a
subjetividade e a coletividade se entrelaçam e constroem um mundo comum, no qual crianças,
adolescentes e adultos vivenciam experiências de vida e para a vida.
Os avanços científicos e as lutas sociais fizeram emergir no mundo, a busca pela
garantia dos direitos à crianças e adolescentes hospitalizados, dentre estes, o direito à
educação, o qual está previsto na Constituição Federal brasileira de 1988, artigo 205, “a
educação é direito de todos e dever do Estado e da família”, se faz necessário o engajamento
social e político para consolidarmos este direito inerente a todos.
Rocha (2014) contextualiza historicamente o início do serviço de classes hospitalares
no mundo, e particularmente no Brasil, destacando que a primeira “escola no hospital” foi
criada na França, em 1929, atendendo a crianças e adultos de 05 a 25 anos de idade. Nesse
âmbito, Rocha (Ibid, p. 156) explicita que “pode-se considerar a Segunda Guerra Mundial
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como marco decisório das escolas em hospitais, devido ao grande número de crianças e
adolescentes mutilados e impossibilitados de frequentar a escola. Esse fato impulsionou o
engajamento de médicos e voluntários religiosos em prol da ampliação desse serviço”. Esses
acontecimentos nos lembram o que afirma Schaller (2008) na citação acima, em que a
expressão de uma inteligência coletiva, diante das transformações do mundo, permite ganhar
experiência para produzir um evento do imaginário: a criação de um mundo comum, este
mundo comum criado pela inteligência coletiva em prol da garantia de direitos
constitucionais, nos faz compreender este espaço da classe hospitalar como um “lugar
aprendente”.
No Brasil, o primeiro registro de atendimento educacional hospitalar ocorreu em 1950,
no Hospital Bom Jesus, no Rio de Janeiro/RJ, como descreve Rocha (2014, p. 156) “(...)
quando a professora Lecy Rittmeyer, graduanda do curso de Serviço Social, criou a primeira
classe hospitalar, para o atendimento a crianças internadas, de modo que seu retorno à escola
acontecesse com o mínimo de prejuízos possíveis”. Essa iniciativa deu impulso, ao longo do
tempo, a ampliação desse serviço, que atualmente conta com cerca de 148 classes
hospitalares, segundo dados apresentados por Rocha (Ibid, p. 161).
Assim podemos pensar a classe hospitalar como um lugar que aprende:

[...] através da atualização das redes de atores que o atravessam é aprendente
porque permite deixar marcas do conjunto das relações, das ligações, das
associações entre os atores. Cada elo dessas redes pode se tornar um evento,
uma bifurcação, traduzindo a inteligência coletiva dos atores e os processos
de historização aos quais se submetem as práticas, as experiências e as ações
transformadoras desses atores. Nesse sentido, todo lugar é aprendente.
Assim, os lugares se constituem e aprendem ao mesmo tempo em que
ensinam e constituem os atores que vivem neles. (SCHALLER, 2008, p. 69).

Como lugar aprendente, a classe hospitalar é um espaço construído, socialmente, pela
interação dos atores que dele fazem parte: crianças, adolescentes e adultos, sua historicidade
traduz os princípios políticos e éticos que o caracterizam como lugar de garantia de direitos.
As ações humanas realizadas dão vida a um mundo comum, mundo este onde é possível, de
acordo com os dados de Rocha (2014, p. 115), que as crianças definam o hospital como um
lugar de brincar e interagir com as enfermeiras; que tem furadas para que possa melhorar o
estado de saúde; onde podem brincar e estudar por ter classe hospitalar. Ou seja, as classes
hospitalares tornam-se um lugar aprendente por assim se fazerem, tanto na prática, quanto nos
pressupostos que direcionam o trabalho e a vivência entre os atores de modo a ser cada vez
mais adaptado àqueles que acolhem.
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1.3 Classes hospitalares: história e legislação
Atualmente, no Brasil, o serviço de classe hospitalar está inserido na Educação
Especial (BRASIL, 2002), essa inserção se deu pelo percurso histórico desenvolvido.
Entretanto, há controvérsias se este é o lugar adequado para esse serviço, considerando as
demandas já previstas nos documentos brasileiros de políticas de Educação Inclusiva.
O primeiro Decreto-Lei nº 1.044/69 que dispõe sobre o acompanhamento escolar de
crianças e adolescentes, portadores de afecções congênitas ou adquiridas, infecções,
traumatismos ou outras situações mórbidas, foi publicado em 21 de outubro de 1969, diante
da consolidação do exposto nesse documento, segundo Rocha (2014, p. 164), “para essas
crianças, eram propostas atividades domiciliares com acompanhamento escolar, de acordo
com seu estado de saúde como forma de compensar a sua ausência nas aulas”.
Em 24 de outubro de 1989, foi publicada a Lei nº 7.853/89 buscando ampliar o serviço
já ofertado e garantir a integração social das pessoas atendidas. Outro documento que
contribui significativamente para se pensar os direitos das crianças e adolescentes brasileiros,
é o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, em seu
artigo 4º preconiza que:

[...] 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. (BRASIL, 1990).

Nesse sentido, é responsabilidade de todos os brasileiros buscarem assegurar a
efetivação dos direitos expostos acima. Nessa conjuntura, a classe hospitalar é um espaço de
efetivação do direito à educação, que se estende além do espaço escolar regular, e para se
efetivar de forma integral necessita de ampliação e integração entre as áreas da saúde e
educação objetivando a proteção e formação integral das crianças e adolescentes.
Acerca desse processo histórico desenvolvido pelas classes hospitalares no Brasil, no
que se refere à legislação, regulamentação e sua relação com a Educação Especial, Rocha
(2014) explicita dois documentos que são posteriores ao ECA e que vão fortalecer o
atendimento educacional a crianças e jovens hospitalizados, a saber: a Política Nacional de
Educação Especial (PNEE) promulgada pelo Ministério da Educação, Secretaria de Educação
Especial, em 1994 que define a classe hospitalar como um “ambiente hospitalar que
possibilita o atendimento educacional de crianças e jovens internados que necessitam de
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educação especial e que estejam em tratamento hospitalar” (BRASIL, 1994, p. 20); e os
Direitos das crianças e adolescentes hospitalizados, documento elaborado pela Sociedade
Brasileira de Pediatria (SBP), esse documento foi transformado na Resolução nº 41, de 13 de
outubro de 1995 que prevê que toda criança hospitalizada tem “o direito de desfrutar de
alguma forma de recreação, de programas de educação para a saúde, acompanhamento do
curriculum escolar, durante sua permanência hospitalar” (BRASIL, 1995).
Em 2001, o Conselho Nacional de Educação instituiu as Diretrizes Nacionais para a
Educação Especial na Educação Básica (Resolução nº 02 de 11 de setembro de 2001, Parecer
CNE/CEB 17/001, p. 4), em seu artigo 13 propõe que:

[...] 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 seu retorno e reintegração ao
grupo escolar, e desenvolver currículo flexibilizado com crianças, jovens e
adultos não matriculados no sistema educacional local, facilitando seu
posterior acesso à escola regular. (BRASIL, 2001, p. 51).

Essas diretrizes são de significativa relevância por explicitar a competência e as
funções das classes hospitalares, assim como o público a quem se destina o serviço. Este
documento ainda redefine a Educação Especial como Modalidade da Educação Básica, e a
classe hospitalar como serviço de atendimento educacional ofertado dentro desta modalidade.
O Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação Especial, publicou em
2002 o documento “Classe hospitalar e atendimento pedagógico domiciliar: estratégias e
orientações”, este é o único material até o momento que foi publicado pelo MEC e explicita a
organização e funcionamento das classes hospitalares, elencando como objetivo:

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 freqüentar escola, temporária ou permanentemente e,
garantir a manutenção do vínculo com as escolas por meio de um currículo
flexibilizado e/ou adaptado, favorecendo seu ingresso, retorno ou adequada
integração ao seu grupo escolar correspondente, como parte do direito de
atenção integral. (BRASIL, 2002, p. 13).
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Nesse cenário, o documento descreve com clareza o entendimento do que é a classe
hospitalar e o atendimento pedagógico domiciliar. Ao primeiro, compete o atendimento
pedagógico-educacional que ocorre em ambientes de tratamento de saúde, seja na
circunstância de internação, ou em atendimento em hospital-dia e hospital-semana ou em
serviços de atenção integral à saúde mental, e ao segundo serviço compete o atendimento
educacional que ocorre em ambiente domiciliar, decorrente de problema de saúde que
impossibilite o educando de frequentar a escola, podendo acontecer em casas de passagem,
casas de apoio, casas-lar ou em outras estruturas domiciliares (BRASIL, 2002, p. 13).
As controvérsias quanto ao pertencimento do serviço de classe hospitalar à Educação
Inclusiva está no fato de esta modalidade não expressar, atualmente, sua significância nos
documentos propostos, até mesmo esquecendo dela, como ressalta Rocha (2014, p. 168) “(...)
Um exemplo desse esquecimento é que em seu documento mais recente, denominado
„Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva‟ (BRASIL,
2008), já não se contempla a situação das crianças e adolescentes hospitalizados”. Este fato,
assim como outros “esquecimentos” ocasiona danos quanto à legitimação do atendimento
educacional hospitalar e domiciliar em todo o Brasil.
Em decorrência dessas circunstâncias vivenciadas pelo serviço de classe hospitalar,
observamos que nas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica
(BRASIL, 2013) é contemplado o princípio da formação da pessoa em sua essência humana,
princípio que nos remete ao objetivo principal do atendimento educacional hospitalar e
domiciliar, entretanto no decorrer destas Diretrizes não se explicita o serviço de classe
hospitalar. Acerca da modalidade a qual esta pertence, é contemplada com a Resolução nº 4,
de 02 de outubro de 2009, que institui as Diretrizes Operacionais para o Atendimento
Educacional Especializado na Educação Básica, modalidade Educação Especial, somente em
seu Art. 6º faz referência às classes hospitalares: “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”. Essa única
referência do serviço de classe hospitalar nessa Resolução nos traz uma sensação de
esquecimento por parte da Educação Especial, e nos instaura o questionamento: qual o
verdadeiro espaço das classes hospitalares e do atendimento educacional domiciliar na
Educação Básica brasileira? Mediante o avanço de pesquisas científicas e práticas docentes
nessa área, almejamos avançar nas políticas públicas de atenção a estes serviços e seu público
alvo.
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1.4 As classes hospitalares no Estado do Rio Grande do Norte: o que temos e o que
queremos?

Segundo Rocha (2014), o primeiro registro de atendimento educacional hospitalar no
Estado do Rio Grande do Norte, aconteceu na classe hospitalar Sulivan Medeiros, no Hospital
do Seridó, na cidade de Caicó/RN, onde os professores Ms. Adailson Tavares de Macedo, o
Dr. Walter Pinheiro Barbosa Junior e o graduando em Pedagogia Anderson Clayton Duarte de
Medeiros idealizaram e colocaram em prática o projeto de extensão, vinculado à Universidade
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN): “Cuidando da criança internada e de seus
acompanhantes”, no período de 15 de março a 15 de dezembro de 2004.
Em Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte, a primeira classe hospitalar foi
inaugurada oficialmente em 2009, no Hospital Infantil Varela Santiago, apesar da iniciativa
de outros projetos em anos anteriores.

Após muitas reuniões, que se estenderam durante os meses de abril a
setembro de 2010, nas quais foram discutidos os aspectos legais da
escolarização hospitalizada e a viabilidade dos convênios, ocorreu a
assinatura, pela Prefeita Micarla de Souza, do Termo de Cooperação Técnica
entre a Secretaria Municipal de Educação e o Hospital Infantil Varela
Santiago, formalizando a primeira parceria com o município no dia
27/10/2010, e dando reconhecimento legal a classe hospitalar na instituição.
Vale ressaltar que anteriormente a formalização da parceria entre SME e a
Instituição foram encaminhadas, em março de 2010, duas professoras para a
classe hospitalar do Hospital Infantil Varela Santiago. (ROCHA, 2014, p.
173).

Essa formalização da parceria firmada entre a Prefeitura do Natal e o Hospital Infantil
Varela Santiago dá início, no Estado do Rio Grande do Norte, à consolidação do exposto no
documento proposto pela Secretaria de Educação Especial do MEC/SEESP (BRASIL, 2002,
p. 16), Classe Hospitalar e Atendimento Pedagógico Domiciliar, pois “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 (...)”. A Secretaria Estadual de Educação e Cultura
do Rio Grande do Norte (SEEC/RN) também assinou o Termo de Cooperação Técnica,
destinando uma professora do quadro funcional e um estagiário do curso de Pedagogia para
colaborarem no atendimento educacional de crianças e adolescentes hospitalizados.
A parceria firmada com o Hospital Infantil Varela Santiago foi expandida para outras
instituições hospitalares e domiciliares (Casas de Apoio), mediante os convênios já firmados
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com as Secretarias Municipal e Estadual de Educação. “Em 21 de agosto de 2012 foi
sancionada a Lei nº 6.365 que dispõe sobre a implantação do Programa Classe Hospitalar nas
Unidades da Rede Municipal de Saúde de Natal, e dá outras providências (...)”. (ROCHA,
2014, p. 173). Atualmente, o município de Natal conta com classes hospitalares nas
instituições: Hospital Infantil Varela Santiago, Hospital Maria Alice Fernandes e Hospital
Walfredo Gurgel.
Muitas foram as iniciativas e mobilizações de educadores para garantir o direito
educacional a crianças e adolescentes hospitalizados no Estado do Rio Grande do Norte. Em
Rocha (2014, p. 175), identificamos o percurso desenvolvido nas classes hospitalares e
domiciliares do RN. Em 20 de dezembro de 2010 como consequência da sensibilização do
poder público do RN e do engajamento de alguns profissionais, foi assinado o Termo de
Cooperação Técnica, entre a SEEC, sob a coordenação da Subcoordenadoria de Educação
Especial, com cinco instituições, sendo três hospitais e duas Casas de Apoio à Criança com
Câncer: Hospital Infantil Varela Santiago, Hospital Maria Alice Fernandes, Hospital do
Seridó, Casa de Apoio à Criança com Câncer Durval Paiva e Grupo de Apoio à Criança com
Câncer do RN. Em 2012, a parceria foi realizada com a Associação de Portadores de Câncer
de Mossoró e Região, em 2013 com o Hospital Giselda Trigueiro, e em 2015 com o Hospital
Universitário Onofre Lopes/UFRN.
Rocha (2014), em seus dados, afirma que entre os anos de 2011 e 2014, foi criado o
Núcleo de Atendimento Educacional Hospitalar e Domiciliar do RN (NAEHD/RN) e que,
pelos registros do Núcleo, foram atendidos, nesses quatro anos, aproximadamente, dez mil
alunos, foram encaminhados treze (13) professores do quadro efetivo às instituições de saúde,
a SEEC/RN vem promovendo anualmente a formação continuada dos profissionais que atuam
no Atendimento Pedagógico Hospitalar e Domiciliar do RN, e que há uma preocupação na
ampliação do serviço, buscando práticas educativas inclusivas e formativas.
Ainda em sua tese, Rocha (2014) destaca duas regiões que mais cresceram nos últimos
cinco anos no atendimento hospitalar no Brasil: a Região Sul com a implementação de mais
13 (treze) classes hospitalares e, em segundo lugar, a Região Nordeste com mais 10 (dez). O
que desejamos sublinhar é que dessas dez classes, 08 (oito) foram criadas no Estado do Rio
Grande do Norte (RN), que iniciou essa política em 2009. Segundo a autora, esse aumento
significativo nos últimos cinco anos deve-se ao empenho das Secretarias Municipal e Estadual
da Educação no atendimento de instituições que as procuram, assim como pela formação
continuada dos professores. A autora ressalta ainda que um dos requisitos básicos no processo
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de seleção de professores para as classes hospitalares é, primeiramente, o próprio desejo do
professor em realizar a docência nesses espaços.
Destacamos ainda a Audiência Pública que aconteceu no dia 27 de maio de 2015,
quando na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, o povo foi ouvido
acerca da proposição da Lei Estadual em prol da garantia do atendimento educacional
hospitalar e domiciliar no RN. Este momento foi de profundo significado para todos que
participaram: professores, pais, crianças, adolescentes, pesquisadores, gestores, representantes
de instituições públicas e privadas e representantes políticos, que sincronizaram seus
pensamentos em virtude de um ideal comum a todos: o Direito Constitucional à Educação.
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2. Abordagem teórica

Vincent Van Gogh. Noite Estrelada sobre o Ródano (1888).

DAS UTOPIAS
Se as coisas são inatingíveis... ora!
Não é motivo para não querê-las...
Que tristes os caminhos, se não fora
A presença distante das estrelas!
(Mário Quintana, s/d)

Para introduzir este capítulo, no qual explicitaremos a abordagem teórica que sustenta
nosso trabalho, utilizamos a obra de Van Gogh (1888), “Noite Estrelada sobre o Ródano”, a
qual interpretamos como sendo as estrelas, as luzes em nosso percurso dissertativo, que
iluminam nosso trajeto, uma vez que embasam e fortalecem o nosso querer atingir: o
conhecimento. Como bem nos mostra Mário Quintana, a presença dessas estrelas alegram
nossos caminhos, uma vez que nos guiam a querer sempre mais, atingir o inatingível, habitar
mundos inexplorados, o que não deixa de ser utópico, entretanto, o que seria de nós se não
existissem as diversas verdades e as imagens que idealizamos como verdades? Para trilharmos
com segurança nosso caminhar, é que não esquecemos as estrelas, nos apegamos, confiamos
nelas, pois além de luz, nos fornecem rigor científico para tratar a pesquisa acadêmica com
ética e estética, concernentes ao referencial teórico adotado para tal estudo.
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2.1 Pesquisa (auto)biográfica em Educação e narrativas da experiência docente em
classes hospitalares

As experiências de uma vida envolvem a totalização das vivências do ser em suas
múltiplas e diversas dimensões (pessoais, sociais, emocionais, culturais...). Dessa forma,
compreendemos o ser individual como ser de relações, ele se constrói individualmente em
permanente diálogo com o outro, com o meio e consigo mesmo.
Apresentamos neste subitem uma reflexão sobre princípios e métodos que norteiam os
estudos realizados sobre experiências docentes em classes hospitalares, buscando investigar as
contribuições da pesquisa (auto)biográfica em educação para o trabalho com narrativas da
experiência docente em classes hospitalares. Para tanto, realizamos um levantamento das
produções científicas sobre experiências docentes em classes hospitalares cadastradas no
Banco de Teses da CAPES, com o objetivo de conhecer e construir um Estado da Arte, que
contribua para o delineamento investigativo de nossa pesquisa, evidenciando e tornando
relevante a nossa escolha pela pesquisa (auto)biográfica no estudo da problemática
apresentada em nossa pesquisa de Mestrado.
Desenvolvemos, ao longo do texto, um cotejamento sobre o que apreendemos nesses
trabalhos estabelecendo relações com o uso de narrativas autobiográficas como método de
pesquisa. Focalizaremos como os narradores, por meio da linguagem, desenvolvem o
processo de biografização (DELORY-MOMBERGER, 2008; PASSEGGI, 2011b), com
vistas a problematizar a forma como as professoras se apropriam de sua própria experiência
docente, mediante as escritas de si, e os desafios e estratégias desenvolvidas por essas
docentes no acompanhamento educacional de crianças e adolescentes hospitalizados.
Realizamos uma busca no Banco de Teses da CAPES8, no dia 24 de abril de 2014,
com os descritores: professores, classe hospitalar, refinando a busca para o idioma português
e as teses vinculadas a programas de pós-graduação em Educação, não realizamos filtros de
período dos trabalhos. Os achados foram 6 (seis) produções científicas, das quais, 5 (cinco)
são dissertações de Mestrado acadêmico e uma tese de Doutorado.
É importante destacar também que realizamos a pesquisa no Banco de Teses da
CAPES, buscando os descritores: narrativas, professores, classe hospitalar e não
encontramos nenhum registro, o mesmo ocorreu para busca com os descritores: experiências
docentes, classe hospitalar. Para o descritor: classe hospitalar, com filtro a Programas de pós8

Endereço eletrônico: http://bancodeteses.capes.gov.br/
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graduação em Educação, sem filtro para data de publicação, encontramos dez produções
científicas: oito dissertações de Mestrado e duas teses de Doutorado, entre elas estão seis
produções com as quais dialogaremos aqui. E, nessa última busca, evidenciamos uma
produção que utilizou narrativas (auto)biográficas como método de pesquisa, se trata da
dissertação de Mestrado de Rocha (2012) “Narrativas infantis: o que nos contam as crianças
de suas experiências no hospital e na classe hospitalar”. Esta produção utiliza os princípios
teórico-metodológicos da pesquisa (auto)biográfica em educação, os quais nos ancoramos
para escrita desta dissertação.
Lembramos que o objetivo aqui não é fazer a revisão da literatura, discutindo as
especificidades de cada trabalho encontrado, mas sim dialogar com essa literatura acerca dos
princípios e métodos adotados, visando a buscar nesses trabalhos referências à pesquisa (auto)
biográfica em educação, campo no qual nos situamos. Para maior clareza da nossa proposta,
procuraremos evidenciar, primeiramente, a extensão do campo que pretende abarcar essa área
da pesquisa educacional:

A Pesquisa (Auto) Biográfica permite incluir, sem discriminação, todas as
grafias: biografias,
autobiografias,
fotobiografias,
videobiografias,
cinebiografias, webgrafias..., nas quais a história de vida de um indivíduo, ou
de um grupo, é tomada como objeto de reflexão. Se adotarmos essa percepção,
é possível dizer que a Pesquisa (Auto)Biográfica inclui em seu domínio a
multiplicidade de áreas consideradas canônicas e as propostas emergentes que
constituem territórios ainda inexplorados. (PASSEGGI, 2011b, p. 14).

Considerando a multiplicidade de áreas às quais podemos nos vincular como
pesquisadores, necessitamos contextualizar e também delimitar o terreno que nos propomos a
investigar. Com base na literatura encontrada, podemos afirmar que a perspectiva
autobiográfica apresenta-se como um território ainda pouco explorado, pelas pesquisas sobre
classes hospitalares. Ora, para nossas investigações esse campo, no qual atuamos, e sobre o
qual buscamos refletir, constitui uma excelente entrada para nos acercarmos das experiências
vividas pelas professoras “no chão do hospital”. Tomamos como objeto de estudo as
experiências formativas que nos são contadas por essas docentes em suas narrativas pessoais.
As atividades docentes em hospitais, realizadas com objetivo de garantir às crianças
hospitalizadas o direito à educação, pela natureza do trabalho nesse lócus específico, colocam
desafios cotidianos para os quais não se têm respostas. E a pouca extensão de pesquisas nessa
área exige das professoras um trabalho reflexivo sobre os seus saberes e fazeres, para lidar
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com as emoções que emanam tanto da parte das crianças, quanto delas próprias, no
enfrentamento da dor e da hospitalização.
Para melhor compreender esses desafios, a pesquisa (auto)biográfica apresenta-se
como um modo dos mais adequados para nos acercarmos das práticas das professoras. Por
centrar-se nas narrativas de aprendizagens, duas noções nos ajudam a estudar o ato de narrar a
própria história de vida (autobiografia) ou a história de outrem (biografia), a saber: a noção de
fato biográfico e a de biografização.
De forma bastante esquemática, o fato biográfico, segundo Delory-Momberger (2008),
se refere ao processo mental pelo qual registramos constantemente em nossa memória o que
vemos, sentimos, pensamos. Em suma, o que nos acontece, o que nos afeta, consciente ou
inconscientemente. O fato biográfico precede assim qualquer grafia efetiva. Mas ele só se
realiza na narrativa, a tal ponto de se confundir com ela. Diríamos que o fato biográfico pode
ser visto como um dado virtual, uma forma de construirmos involuntariamente nossa própria
história. O processo de biografização consistiria na ação de narrar, oralmente ou por escrito,
tanto a nossa própria vida (autobiografia), quanto a vida de outrem (biografia), como sugere
Passeggi (2011b, p. 15). O processo de biografização (ação de “grafar” a vida) se realiza
mediante a linguagem e essencialmente pela narrativa, que materializa o fato biográfico. Esse
processo de apropriação da linguagem para por meio dela contar a vida se constitui nosso
objeto primordial de investigação, enquanto pesquisadores educacionais.
O fato biográfico, em constante elaboração em nossa mente, e se processando ao
longo de nossos percursos, só se torna, de fato, objeto de reflexão por meio do trabalho
reflexivo com a narrativa e no processo de biografização. Construímos, com linguagem, a
narrativa de nossa própria vida e com ela nos inventamos no mundo do texto e no mundo da
vida. Então, como pesquisadores, ressaltamos a importância desse processo de biografização,
que se produz no entrelaçamento entre linguagem, pensamento e práxis social.
Estabelecemos um diálogo entre os princípios e métodos da pesquisa (auto)biográfica
em educação no estudo sobre a temática e problemática que trazemos na pesquisa de
Mestrado e encontradas nas produções científicas que constam no Banco de Teses da CAPES.
Nossas reflexões decorrem em torno das contribuições da pesquisa (auto)biográfica em
educação, que utiliza as narrativas autobiográficas como instrumentos e fontes de pesquisa,
nos permitindo compreender como as professoras de classes hospitalares se constroem
biograficamente nos espaços de relações consigo, com o outro e com o meio.
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De acordo com Ceccim (1997, p. 42), “a educação no hospital integraliza o
atendimento pediátrico pelo reconhecimento e pelo respeito às necessidades intelectuais e
sócio-interativas que tornam peculiar o desenvolvimento da criança”. Para construirmos um
diálogo com as produções científicas encontradas e refletirmos sobre princípios e métodos
adotados, torna-se significante, nos acercarmos primeiro da classe hospitalar. Para tanto,
recorremos a alguns documentos oficiais e a autores que explicitam em seus textos o que
concebem por classe hospitalar, quais seus propósitos enquanto espaço educativo.
Assim como todas as outras crianças, aquelas que se encontram em tratamento de
saúde têm o direito à educação escolar. É o que exige o Estatuto da Criança e do Adolescente
(Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990), assim como a Resolução n. 41, de 13 de outubro de
1995 (BRASIL, Ministério da Justiça), Declaração dos Direitos da Criança e Adolescente
Hospitalizados e o documento proposto pela Secretaria de Educação Especial do
MEC/SEESP (2002): Classe Hospitalar e Atendimento Pedagógico Domiciliar.
Esses documentos elencam estratégias e orientações que regulamentam o atendimento
pedagógico em hospitais no Brasil, assegurando ao educando enfermo a permanência na
educação escolar, e o direito ao convívio com um professor, atuante em classe hospitalar. Esse
estudante viverá muitas mudanças no período de hospitalização, por essa razão a educação
escolar pode e deve ser mantida.
Cabe ao professor em ambiente hospitalar estimular os estudantes a desejarem
participar das atividades propostas nesse espaço denominado classe hospitalar. Os estudos de
Covic e Oliveira (2011) e de Matos e Mugiatti (2011) abordam temas relacionados ao aluno
gravemente enfermo e à pedagogia hospitalar como integração da educação e saúde,
respectivamente. Reafirmam, em seus textos, a importância de assegurar à criança
hospitalizada o direito de continuar estudando, mesmo se encontrando em um espaço
diferenciado da escola convencional.
O trabalho desenvolvido por Cardoso (2011) focaliza o uso da ludicidade em
atividades pedagógicas nos hospitais, utiliza fragmentos das entrevistas semi-estruturadas
com as professoras para demonstrar a relevância do lúdico como recurso em suas práticas.
Observemos alguns relatos das experiências docentes acerca da ludicidade nas práticas
pedagógicas em ambiente hospitalar:

Às vezes, as atividades escolares chegam, mas as crianças não estão em
condições de saúde para realizá-las; estão com bastante sedação ou a criança
ainda não está motivada o suficiente [...], então, primeiro, deixo-a brincar,
sentir-se à vontade no ambiente hospitalar [...] (Professora A). [...] respeito a
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prontidão das crianças de uma forma atrativa, privilegio muito o brincar
(Professora B1). [...] a gente começa com uma distração, com uma
brincadeira, para depois entrar no contexto das tarefas, porque senão eles
nem aparecem na escolinha (Professora B2). O lúdico tem muito a ver com
alegria, mas não é alegria de felicidade [...], é de estar à vontade, relaxada
[...], é uma forma de você se comunicar com a criança, é você entrar no
mundo dela, é mais ou menos isso, a criança não vir para o nosso mundo, ela
não sabe o que é ser adulto. Então, eu acho que só o fato de você falar de um
jeito diferente, já está sendo lúdico (Professora C). (CARDOSO, 2011, p.
100).

Esses recursos narrativos tem grande relevância, ao focalizarmos as experiências
vivenciadas por tais professoras, as quais Cardoso (2011) denominou de Professora A,
Professora B1, Professora B2 e Professora C, desejando preservar a identidade das
participantes de sua pesquisa. Consideramos que ao narrarem suas experiências, elas
ressignificam a ludicidade de acordo com o que viveram em suas atividades nos hospitais. As
narrativas das Professoras A e B1 estão associadas, inicialmente, ao ponto de vista da criança
sobre a ludicidade, já as narrativas das Professoras B2 e C remetem às suas vivências com a
ludicidade como recurso pedagógico.
A partir desses apontamentos iniciais, explicitamos que a classe hospitalar se constitui
um espaço educativo, onde crianças e adolescentes em tratamento de saúde interagem com
professores e/ou profissionais de saúde que buscam desenvolver práticas educativas
motivadoras ao desenvolvimento sócio-interacional do indivíduo, integralizando as áreas de
saúde e educação.
Ao realizar a pesquisa no Banco de Teses da CAPES, objetivamos conhecer as
pesquisas e estudos desenvolvidos por pesquisadores de programas de pós-graduação em
Educação sobre a docência em classe hospitalar, e de situar nossa proposta de estudo do
Mestrado em Educação no campo da pesquisa educacional brasileira, assim evidenciamos as
seis produções científicas com as quais dialogamos. Nesse contexto, compreendemos que a
partir da escrita do outro, buscamos refletir sobre as experiências de aprendizagem das
professoras em classes hospitalares, sob a ótica da pesquisa (auto)biográfica em Educação.
Para isso, estabelecemos um diálogo com elas acerca dos princípios e métodos de pesquisa
utilizados, e se estes priorizam, ou não, as narrativas das experiências docentes como fonte de
investigação. Destacamos a seguir, os elementos básicos de cada literatura visitada.
A proposta de Cardoso (2011) “Desafios e possibilidades da ludicidade no
atendimento pedagógico hospitalar” tem como objetivo discutir o lúdico como recurso
pedagógico nas classes hospitalares. Realizou-se a pesquisa com quatro professoras que
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trabalham em três hospitais públicos do Distrito Federal. A parte empírica foi realizada por
meio do método qualitativo, observações participantes e entrevistas semi-estruturadas,
buscando identificar os desafios e as possibilidades de se trabalhar com o recurso lúdico na
classe hospitalar.
O estudo realizado por Meinem (2012) “Os conteúdos subjetivos da docência e a
classe hospitalar” está associado à formação docente. Primeiramente, a autora buscou o que
falavam autores de teses e dissertações que tematizavam a classe hospitalar sobre os saberes
necessários à formação docente neste espaço. Identificou-se os saberes da formação humana –
emoções, amor, sensibilidade, afeto – os denominou de Conteúdos Subjetivos da Docência.
Veiculou-se essa busca ao objetivo de pesquisar se o Curso de Pedagogia da UFSC trabalha
os Conteúdos Subjetivos da Docência, para isso, investigou-se a opinião dos estudantes. A
pesquisa utilizou diversos instrumentos de coleta de dados: levantamento bibliográfico dos
autores que discorrem sobre classe hospitalar; questionário com os (as) acadêmicos (as) do
último período da graduação em Pedagogia da UFSC; grupo focal com um número reduzido
de estudantes da mesma fase do curso em questão e a análise dos documentos que versam
sobre os planos de ensino dos componentes curriculares deste curso. Em nossa busca no
banco de teses CAPES, com o descritor: formação, professores, classe hospitalar, este
trabalho foi o único evidenciado.
A dissertação de Morgado (2011) “Classes hospitalares e seus recursos lúdicos: uma
investigação com os atores sociais envolvidos” objetivou analisar a importância das atividades
lúdicas em classes hospitalares, relevando as contribuições para o processo de ensino e
aprendizagem, e primando pela valorização das funções desempenhadas pelo professor nesses
ambientes. A pesquisa se fundamentou em observações e entrevistas semi-estruturadas
realizadas em três hospitais do Distrito Federal. O público alvo foi professores, crianças,
acompanhantes e profissionais da saúde com a finalidade de identificar suas percepções sobre
o aprender por meio de recursos lúdicos.
A tese de Ortiz (2012) “O currículo da classe hospitalar pioneira no Rio Grande do
Sul” teve como âncora a reflexão acerca dos processos escolares presentes na classe
hospitalar, lócus do desenvolvimento do ensino e da aprendizagem de alunos em tratamento
de saúde. A pesquisa teve como objetivo conhecer o currículo da classe hospitalar pioneira no
Rio Grande do Sul para construir referencial educacional. Para isso, a investigação usou os
caminhos metodológicos da pesquisa qualitativa, tendo como guia sinalizador a corrente de
pensamento fenomenológico e, para honrar tal intencionalidade, reafirmou-se as etapas da
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pesquisa educacional fenomenológica sinalizadas por Rezende (1990). A coleta de dados
partiu do questionário para obter informações junto aos professores que atuam na classe
hospitalar do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA).
No trabalho de Ramires (2012) “Representações sociais de trabalho docente em classe
hospitalar por acompanhantes e equipe médica em um hospital pediátrico” objetivou-se
buscar indícios das representações sociais de trabalho docente realizado no espaço hospitalar
elaboradas por acompanhantes de crianças hospitalizadas e profissionais de saúde em um
hospital pediátrico do Rio de Janeiro. Utilizou-se metodologia qualitativa, tendo como
referencial teórico a Teoria das Representações Sociais em sua perspectiva processual
proposta por Serge Moscovici e complementada por Denise Jodelet. Os sujeitos da pesquisa
foram dez acompanhantes das crianças em tratamento de saúde e treze profissionais de saúde
envolvidos nesse processo. Usou-se como instrumentos de investigação a análise documental
da classe hospitalar e observação em vários momentos do cotidiano, por fim, foram realizadas
entrevistas conversacionais com todos os participantes.
A proposta dissertativa de Santana (2012) “Práticas de leitura em um hospital do
município de Vitória/ES” objetivou analisar as práticas de leitura que são realizadas no
hospital com crianças e adolescentes em tratamento de saúde. Intencionou compreender o que
leem esses indivíduos, qual a concepção de leitura, linguagem, texto e sujeito fundamenta
essas práticas e, ainda, quais são os suportes e gêneros textuais mais utilizados pelos
professores da classe hospitalar. A pesquisa baseou-se na concepção bakhtiniana de
linguagem como interação verbal, e a metodologia caracterizou-se como um estudo de caso
de caráter qualitativo. Utilizou-se como recursos a observação participante, entrevistas
individuais com as professoras, as crianças e os adolescentes para caracterizá-los, bem como
registros do diário de campo durante a observação, fotografia e filmagem dos eventos de
leitura para a produção das análises.
Diante do que constitui objeto investigativo de cada trabalho explicitado acima,
identificamos que cerca de 66% dos trabalhos descritos utilizaram instrumentos
metodológicos com professores de classes hospitalares e 34% partiram de investigações com
outros sujeitos participantes das classes hospitalares. Entretanto, nenhum dos seis trabalhos
científicos utilizaram como fonte investigativa as narrativas autobiográficas de professoras em
classes hospitalares. Nesse sentido, torna-se pertinente evidenciarmos as contribuições
teórico-metodológicas da pesquisa (auto)biográfica em educação que utilizamos no estudo
sobre as experiências de aprendizagens docentes em classes hospitalares.
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O principal objeto de estudo da pesquisa (auto)biográfica são as histórias e
experiências de vida contadas pelo próprio protagonista dessas histórias. Ao narrar, a pessoa
se coloca no centro da história como personagem e ao mesmo tempo como autor, expressando
a interpretação que tem das experiências vividas, num contínuo exercício de reflexão. Os
pesquisadores, nessa perspectiva, se voltam para investigar a historicidade do sujeito e de suas
aprendizagens, e se faz essencial nesse processo, considerar a construção do pensamento
por/pela linguagem. A linguagem passa a ocupar um lugar central como ação humana na
construção da realidade e nos jogos de poder nas práticas sociais. (PASSEGGI, 2011b, p. 9).
A matéria-prima desse novo paradigma em Educação é constituída pela fala e a escrita dos
sujeitos.
Apresentamos o campo da pesquisa biográfica como uma proposta que valoriza e
ressignifica as pluralidades e as singularidades existentes nas subjetividades dos indivíduos,
tendo em vista que:

Na biografia, a sociedade, perpetuamente em estado de nascimento, coexiste
com a sociedade estruturada. A ação social em curso coexiste com a ação
social coisificada. É a esta ambiguidade sociológica essencial que a narrativa
biográfica deve a sua importância teórica imensa e inexplorada, a sua
fecundidade heurística largamente ignorada ou traída. (FERRAROTTI,
2010, p. 48).

A narrativa (auto)biográfica é uma fonte de investigação, na qual evidenciamos as
vozes e as subjetividades, as singularidades e a coletividade, se constitui um ato de síntese
social, que reflete um sistema social por meio de uma história individual, uma práxis que nos
revela a importância teórica explicitada por Ferrarotti (2010), onde o geral é conhecido por
meio do particular, é através da subjetividade que alcançamos a objetividade. Na biografia,
em uma entrevista narrativa, o narrador e o entrevistador não são produtos de um meio, eles
são produtos e produtores sociais, eles atuam e modificam a sociedade em que vivem, e por
isso, ao ouvir suas histórias individuais, conhecemos o social, não do plural, mas a partir do
singular.
No trabalho de Ramires (2012), a autora conclui que “foram encontradas poucas
referências à contribuição de aquisição de conhecimentos acadêmicos, havendo indicação de
desconhecimento do trabalho docente realizado que remete à desqualificação do professor em
ambiente hospitalar”. A pesquisadora utiliza os pressupostos das Representações Sociais para
atingir seus objetivos, realiza a investigação a partir de entrevistas conversacionais com
acompanhantes de crianças em atendimento e profissionais de saúde envolvidos.
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A pesquisa sendo realizada com os professores nos oportuniza compreender que “a
cada nova versão da história, a experiência é ressignificada, razão estimulante para a pesquisa
educacional, pois nos conduz a buscar as relações entre viver e narrar, ação e reflexão,
narrativa, linguagem, reflexividade autobiográfica e consciência histórica” (PASSEGGI,
2011a, p. 148). Dessa maneira, antes de fazer qualquer indicativo de “desqualificação do
professor em ambiente hospitalar” necessitamos escutar o que estes têm a dizer sobre suas
vivências. Destacamos que:

A atividade biográfica não fica mais restrita apenas ao discurso, às formas
orais ou escritas de um verbo realizado. Ela se reporta, em primeiro lugar, a
uma atitude mental e comportamental, a uma forma de compreensão e de
estruturação da experiência e da ação, exercendo-se de forma constante na
relação do homem com sua vivência e com o mundo que o rodeia.
(DELORY-MOMBERGER, 2012, p. 525).

É essa compreensão que o indivíduo tem de si e do mundo que o rodeia que fascina na
pesquisa (auto)biográfica, pois cada sujeito tem sua forma de compreender, e de estruturar a
experiência vivida, e a maneira como conta suas histórias ao outro também faz parte de sua
subjetividade, entendendo que o social está vinculado ao individual. É através da
subjetividade (do singular) que identificamos e compreendemos o social que habitamos e que
nos habita. Torna-se relevante conhecer o que contam as professoras, a partir de suas
narrativas, acerca de suas experiências formativas em classes hospitalares, para então tentar
compreender o mundo ao seu redor.
Na pesquisa (auto)biográfica utilizamos a linguagem como mediadora nos atos de
biografização que os indivíduos realizam, essa fala é enunciada por diferentes tipos de
discurso, nessa perspectiva, “reconhece, todavia, um lugar particular à enunciação e ao
discurso narrativo, na medida em que o narrativo, pelas suas características específicas, é a
forma de discurso que mantém a relação mais direta com a dimensão temporal da existência e
da experiência humana” (DELORY-MOMBERGER, 2012, p. 525). Sendo assim, em
narrativas biográficas nos é possível identificar elementos de outros tipos de discurso, ao
narrar também descrevemos, explicamos, argumentamos, interpretamos, avaliamos e
reavaliamos nossas ações, mas o essencial é que associamos essa narrativa a um tempo
vivido, marcado por experiências que nos diferenciam de outros humanos, devido ao grau de
subjetividade presente.
Cardoso (2011) aponta o pedagogo hospitalar como um profissional que constrói
pontes:
45

O pedagogo pode igualmente atuar em outros espaços do hospital, como no
leito com as crianças ou em uma emergência e pronto-socorro. O pedagogo
constrói pontes, com sua prática pedagógica, sem ficar restrito à classe
hospitalar; ele procura explorar os diferentes lugares em que se encontra uma
criança adoentada. Convém salientar que na classe hospitalar não
necessariamente encontrar-se-á um pedagogo para cumprir a função
educacional-pedagógica, como indicado pelo MEC/SEESP (BRASIL, 2002),
existe a possibilidade de outro profissional devidamente qualificado e
especializado na área assumir essa responsabilidade educacional, com
clareza do papel assumido. (CARDOSO, 2011, p. 43).

Por meio dessa citação, refletimos: que outros profissionais estão atuando em classes
hospitalares? Que experiências têm esses profissionais que os fazem querer assumir tal
responsabilidade? Cardoso dialoga com Ceccim (1997), Fontes (2008) e Barbier (s/d) acerca
da escuta pedagógica que o pedagogo deve desenvolver em sua prática, e que esta escuta é
permeada pela sensibilidade e emoção interiorizada no pedagogo, que por meio de suas
experiências concebe o aluno enfermo de forma integral. Porém, questionamos sobre, quem
escuta o pedagogo hospitalar? A sua fala não é relevante nesse processo? Como esperar que
ele desenvolva tantas habilidades, com uma sensibilidade e dinâmica essenciais ao espaço
hospitalar, sem escutarmos o que esses indivíduos narram de suas experiências?
Nesse sentido, ressaltamos as particularidades das abordagens metodológicas de
pesquisa biográfica, as quais estão associadas às interpretações que os sujeitos são capazes de
dar às suas experiências vividas, caracterizando-os como seres singulares que internalizam e
exteriorizam, ao seu modo, o mundo plural, a sociedade em que vivem. A entrevista narrativa
se configura também como um espaço com duplo direcionamento, visto que nesse espaço é
possível pensar acerca da singularidade de quem entrevista e de quem é entrevistado, devido a
sua ação sobre ambos.

Tudo muda quando o narratário (que não é mais um perguntador) tem o
projeto de deixar expandir-se da maneira mais ampla e mais aberta possível
o espaço da fala e das formas de existência do narrador, quando ele se
coloca na posição de „seguir os atores‟. A ordem canônica e quase
ontológica da pergunta antecedente e da resposta consecutiva só pode ser,
então, invertida. Em se tratando de seguir os atores, o narratário não pode
mais anteceder o narrador, só pode correr atrás dele e tentar ficar o mais
perto possível dele nas sinuosidades, nas bifurcações, nas rupturas dos seus
caminhos e dos seus desvios, sem nunca ultrapassá-lo. Ao se manter até o
fim esta posição (de epistemologia e de método), chega-se a esta afirmação
paradoxal: a questão do narratário só pode vir depois, seu questionamento só
pode ser ulterior. (DELORY-MOMBERGER, 2012, p. 527-528, grifos da
autora).
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A entrevista de pesquisa biográfica se constitui um método diferente da entrevista
fechada, restrita ou aberta, no que diz respeito principalmente, a postura do pesquisador, que
não vai à campo para perguntar, questionar, mas sim para se deixar levar pelo narrador, e
nesse caminho é que o narrador conduzirá o pesquisador ao que é primordial, ao primeiro
contar ao segundo, por mais que se vá à campo com uma pergunta norteadora, se tem um
risco: e, se o narrador não quiser falar sobre isso? Portanto, Delory-Momberger (2012)
explicita que na entrevista de pesquisa biográfica, a postura de “seguir os atores” nos conduz
a uma pesquisa de escuta real, só a partir do que se escuta, é que se pode perguntar algo, essa
postura reflete a conduta ética e epistemológica da pesquisa (auto)biográfica em educação.
A partir da pesquisa (auto)biográfica em educação, reconhecemos a importância de
utilizar as narrativas (auto)biográficas de professoras em classes hospitalares como fonte e
metodologia de pesquisa. Por meio de suas experiências formativas, destacamos que:

A ressignificação da experiência, que se faz no retorno sobre si mesmo,
implica o distanciamento de nós mesmos e a possibilidade de nos vermos
como os outros nos veem, o que também implica contradições, crises,
rejeição, desejos de reconhecimento, dilemas... Mas, se assim não fosse,
como poderíamos ancorar a formação no processo de ressignificação da
experiência vivida? Se não entrássemos em contradição com a interpretação
dada anteriormente a nossas experiências, como poderíamos ir além da nossa
singularidade e permanecermos abertos para o diferente? (PASSEGGI,
2011a, p. 154).

Compreendemos que a utilização de narrativas (auto)biográficas em pesquisas
qualitativas contribuem não somente como método de pesquisa que privilegia o indivíduo
como ator e autor de suas histórias, mas também pode ser uma proposta de pesquisa-açãoformação para quem deseja escutar, sentir, narrar e escrever sobre experiências de professoras
em classes hospitalares.
A partir das reflexões feitas aqui (re)conhecemos algumas incertezas na busca do/e
pelo conhecimento, principalmente no que se refere às experiências de aprendizagens de
professoras em classes hospitalares. Percebemos a utilização de relatos docentes em algumas
produções científicas visitadas, enquanto instrumentos metodológicos da pesquisa.
Reconhecemos as narrativas docentes como fonte de investigação, considerando a pesquisa
(auto)biográfica como um campo (inter)disciplinar do saber, onde o ser humano é ator e autor
de suas histórias, nos possibilitando conhecer a forma como as professoras percebem o espaço
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e as suas ações em classes hospitalares, assim como as experiências de vida oportunizadas
pelo ambiente hospitalar.
Intencionamos continuar dialogando com estas e outras produções científicas que
encontraremos ao longo de nossa trajetória, considerando que “conhecer e pensar não é
chegar a uma verdade absolutamente certa, mas dialogar com a incerteza” (MORIN, 1999, p.
59). Ressaltamos, portanto, a relevância da presente escrita, que toma como fonte de
investigação as narrativas das experiências formativas de professoras “no chão do hospital”,
almejando contribuir para maiores diálogos com as incertezas do conhecimento.

2.2 Narrativas autobiográficas nos processos de aprendizagem ao longo da vida
Neste subitem, objetivamos uma conexão com os autores Bruner (1997), Brockmeier;
Harré (2003) e Galvão (2005) para tecer contribuições do uso de narrativas autobiográficas
em educação, na perspectiva da aprendizagem ao longo da vida, considerando as
potencialidades da narrativa, uma vez que são indicadas “como processo de investigação em
educação, como processo de reflexão pedagógica e como processo de formação”. (GALVÃO,
2005, p. 327).
Brockmeier e Harré (2003) indicam que a origem do interesse pelo uso de narrativas
em Ciências Humanas pode ter sido a “descoberta” da década de oitenta (1980), desse modo
“[...] a forma de estória, tanto oral quanto escrita, constitui um parâmetro linguístico,
psicológico, cultural e filosófico fundamental para nossa tentativa de explicar a natureza e as
condições de nossa existência”. (Ibid., p. 526). É por meio da narrativa que damos sentido a
nossa existência no mundo da vida e passamos a compreender os textos e contextos mais
globais de nossas experiências.
Galvão (2005) enfatiza o poder da linguagem, enquanto uma potencialidade de
organização de sentido, a qual poderá trazer à tona imagens, histórias que são significativas ao
longo de uma trajetória pessoal. Acerca do significado do termo narrativa, ela recorre aos
autores: Stephens (1992), Connelly e Clandinin (1990).

Quando falamos de narrativa, temos de esclarecer o seu significado. De
acordo com Stephens [1992], esta constitui-se a partir da imbricação de três
componentes: História – abrange as personagens envolvidas em
determinados acontecimentos, num espaço e tempo determinados e
possibilita uma primeira interpretação do que é contado; Discurso – forma
específica como qualquer história é apresentada; Significação – uma
interpretação de segundo nível que o ouvinte/leitor/espectador obtém a partir
do inter-relacionamento da história e do respectivo discurso. Connelly e
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Clandinin [1990] estabelecem uma diferença entre narrativa e história. O
fenômeno constitui a história, enquanto o método que a investiga e a
descreve se concretiza numa narrativa. Deste modo, para aqueles autores,
narrativa é o estudo das diferentes maneiras como os seres humanos
experienciam o mundo. (GALVÃO, 2005, p. 328).

Essa concepção de narrativa como o estudo das diversas maneiras que os seres
humanos experienciam o mundo, nos faz admitir com Passeggi (2014b, p.141), que “as ações
de lembrar, refletir sobre a experiência e projetar-se em devir, subjacentes à noção de
reflexividade autobiográfica se realizam na linguagem, na ação de narrar a experiência
vivida”. Até agora, entendemos que o conceito de narrativa de Galvão (2005), as proposições
de Passeggi (2014b) e a consideração de experiência feita por Larrosa (2002) estão
imbricados, na perspectiva de trabalho que realizamos com as professoras de classes
hospitalares.
A Psicologia Cultural que assume uma perspectiva narrativista (BRUNER, 1997,
2014; BROCKMEIER; HARRÉ, 2003) institui-se em diferentes fluxos que compartilham
princípios comuns: a centralidade da pessoa humana; sua capacidade de reflexão sobre suas
experiências (existenciais, profissionais, espirituais, éticas, estéticas...) e o poder heurístico e
formador das narrativas na primeira pessoa. Sendo assim, é que propomos que as histórias de
vida e o biográfico (escrita da vida) retornem ao cenário da pesquisa, enquanto fontes de
investigação distinta, capazes de revelar os modos como se tecem as conexões entre o sujeito
e o mundo nas esferas sociais onde ele vive e interage. Com base em narrativas
autobiográficas procuramos discutir como as professoras participantes da pesquisa percebem
suas aprendizagens em diferentes situações vivenciadas nos processos de inserção e atuação
profissional em classes hospitalares.
Acerca das representações que realizamos para interpretar situações que vivemos,
Galvão (2005) dialoga com Vygotsky (1979) afirmando que “os produtos culturais como a
linguagem e outros sistemas simbólicos são os mediadores nas nossas representações da
realidade.” (GALVÃO, 2005, p. 328). A partir do diálogo que Galvão (2005) estabelece com
Bruner (1991), ela faz a seguinte análise:

Bruner (1991) afirma que organizamos a nossa experiência diária e a nossa
experiência de acontecimentos humanos principalmente sob a forma de
narrativa. Criamos histórias, desculpas, mitos, razões para fazer ou não fazer.
À medida que caminhamos para a vida adulta, pelo menos na cultura
ocidental, tornamo-nos cada vez mais adeptos de ver o mesmo conjunto de
acontecimentos de acordo com múltiplas perspectivas, interpretando os
resultados como se fossem mundos alternativos. (GALVÃO, 2005, p. 328).
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Dialogando com Bruner (1986), a autora compreende as narrativas como uma versão
da realidade, embora, para algumas pessoas, essas histórias sejam chamadas de verdadeiras ou
falsas. Em nosso entendimento, não buscamos identificar a veracidade e/ou a falsidade das
narrativas, mas sim tê-las como uma possibilidade de exteriorizarmos nosso pensamento por
meio da linguagem. Citando Bruner (Ibid.) e Vygotsky (1979), Galvão (2005) estabelece que
“o pensamento é o modo de organizar a percepção e a ação. No seu conjunto, linguagem e
pensamento, cada um à sua maneira, refletem os instrumentos da cultura e da ação.” (Ibid., p.
329).
Realizando apontamentos da narrativa como método de investigação em educação,
dialogando com Casey (1995), Galvão (2005) explicita que a investigação narrativa está
implicada em conflitos contemporâneos, ao que diz respeito, teoria, metodologia e política
educativa, reconhecendo esse campo de pesquisa, não somente como um novo paradigma,
mas representando a existência de uma era pós-paradigmática. Nessa perspectiva, podemos
associar esse reconhecimento da narrativa como método de investigação, com o processo de
Emergência Paradigmática, que Pineau (2005) denominará de Paradigma Antropoformador de
Pesquisa-Ação-Formação Transdisciplinar, nesse momento, formulações antigas se mantêm e
determinadas formulações se desconstroem e/ou se recombinam.

Sob o termo de investigação narrativa incluem-se várias perspectivas, desde
a análise de biografias e de autobiografias, histórias de vida, narrativas
pessoais, entrevistas narrativas, etnobiografias, etnografias e memórias
populares, até acontecimentos singulares, integrados num determinado
contexto. Narrativa tem, no entanto, sempre associado um caráter social
explicativo de algo pessoal ou característico de uma época. (GALVÃO,
2005, p. 329).

Nesse período pós-paradigmático, a investigação narrativa proporcionará os estudos
no âmbito pessoal: biografias, autobiografias, histórias de vida, narrativas pessoais, etc;
associando-os a um caráter social, vivências de uma época e um lugar. Elbaz (1990), em
Galvão (2005), argumenta que as “histórias são o material de ensino, a paisagem em que
vivemos como professores e investigadores e através da qual o trabalho dos professores pode
ser visto como fazendo sentido” (Ibid., p. 329). Para todos que tem interesse em pesquisar,
acompanhar e/ou apreciar a prática pedagógica em classes hospitalares, as narrativas das
aprendizagens docentes nesses espaços são uma oportunidade de conhecer e compreender
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como acontece o processo educativo a partir da realidade contada nas narrativas
autobiográficas.
Acerca da estrutura narrativa, destacamos:

É composta por começo-meio-fim ou situação-transformação-situação e com
um assunto, conteúdo, que permite ou encoraja a projeção de valores
humanos a partir dela. Interessante é a visão de Elbaz Lwisch (2002) ao
considerar que, tal como na física, o espaço e o tempo interagem na
narrativa, são relativos um ao outro e que o espaço em que a ação decorre é
curvo. Essa representação permite-nos compreender como a narrativa
funciona, por vezes de uma forma claramente contra-intuitiva, embora
próxima do modo como as pessoas vivem e conquistam esse espaço e esse
tempo. (GALVÃO, 2005, p. 330).

Relacionando essa citação de Galvão (2005) com a pesquisa desenvolvida com as
professoras de classes hospitalares, entendemos que ao desenvolvermos diferentes fontes
autobiográficas de pesquisa com as docentes de classes hospitalares, nos foi possível ouvir e
identificar como as professoras percebem o espaço e suas ações nesses ambientes,
estabelecendo diálogos reflexivos e apontando para uma ampliação do campo investigativo,
colaborando para uma proposta metodológica de pesquisa-ação-formação em pesquisas
qualitativas em educação, buscando compreender como a narrativa autobiográfica em
educação funciona e suas possíveis potencialidades.
Que não percamos de vista, um dos princípios da narrativa, como metodologia de
investigação com professores:

Para Carter (1993), o interesse das histórias de professores está ligado à
ênfase na reflexão em ação, aos argumentos práticos dos professores e a
considerarem-se os professores como investigadores. Mas, não podemos
esquecer que não temos acesso direto à experiência dos outros, lidamos
apenas com representações dessa mesma experiência por meio do ouvir
contar, dos textos, da interação que se estabelece e das interpretações que
são feitas. (GALVÃO, 2005, p. 330).

Nessa perspectiva, dialogamos com Pineau (2005), associando as narrativas como
metodologia de investigação em educação, a uma proposta de pesquisa-ação-formação,
entendemos que ao propormos uma pesquisa, onde há uma ação como a narrativa
autobiográfica que favorece o processo de reflexividade autobiográfica, nesse processo,
construímos diálogos reflexivos entre pesquisadora e professoras-narradoras, em encontros
individuais e em pares, estamos em consonância com o explicitado por Galvão (2005), com o
exposto por Pineau (2005), ressaltamos ainda que não temos acesso direto às experiências
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docentes, entretanto por meio da “pesquisa” para a narrativa, do ouvir contar, das interações,
reflexões, ressignificações e formações estabelecidas nos é possível pensarmos em uma
investigação que pode ser caracterizada por pesquisa-ação-formação, considerando esses
processos, como momentos formadores ao longo da vida.
Considerando a perspectiva narrativista da Psicologia Cultural e suas contribuições
teórico-metodológicas para com a pesquisa-ação-formação, apontamos que em nosso trabalho
“[...] não se busca uma „verdade ontológica‟, mas compreender como as pessoas, enquanto
sujeitos da experiência, percebem o que as afetou no seu processo de formação intelectual,
profissional e humana, e como a narrativa aguça sua reflexividade para compreender o
habitus e o habitar” (PASSEGGI, 2014a, p. 233). Enquanto pesquisadora nesse campo da
Educação, esperamos contribuir para políticas de formação docente que atentem para uma
educação ao longo da vida, na dimensão do “lifewide learning” e na perspectiva da
aprendizagem biográfica, que considera as aprendizagens que fazem as professoras no chão
do hospital para superar a ausência de uma formação específica para docência fora da escola
regular.

2.3 O paradigma antropoformador de pesquisa-ação-formação

Neste subitem, buscamos aproximar duas perspectivas de formação permanente do
adulto: o paradigma antropoformador de pesquisa-ação-formação, indicado por Pineau
(2005); e a proposta transdisciplinar de autoformação conceituada por Galvani (2002). Esses
dois autores possuem experiências enquanto formadores no campo da educação permanente
na França, assim como referenciam os percursos enquanto pesquisadores práticos no âmbito
do laboratório de ciências da educação e da formação, colaborando na formalização de uma
abordagem bio-cognitiva da autoformação (GALVANI, 2002, p. 96).
Pineau (2005) contextualiza o período em que toma como princípio suas análises, a
partir do nascimento das Ciências da Educação, na França (1967), e a lei de 1971 acerca da
formação permanente de adultos, chama atenção para as construções da abordagem sistêmica,
traços de união entre a pesquisa, a ação e a formação, e a transdisciplinaridade. Pineau (Ibid.)
identifica e situa suas obras acerca das práticas de utilização pessoal da sistêmica e da
pesquisa-ação, destacando três períodos: período de emergência distinta (1968-1980); período
de aproximação paradigmática (1980-1992); e o período de construção paradigmática (19922005). Uma segunda parte da obra que fazemos referência expõe o que ele denomina de
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“modelização paradigmática”, compreendida “[...] como horizonte de construção, o termo
antropoformação? Formação do humano? É proposto para nomear esse paradigma pósmoderno que busca criar ligações entre pesquisa, ação e formação, mediante uma
epistemologia sistêmica transdisciplinar”. (Ibid., p. 102). Esse conceito de antropoformação formação do humano fornece subsídios à nossa proposta de trabalho dissertativo, uma vez que
observamos a narrativa de uma das professoras participantes, ela registra que a partir do
trabalho que desenvolve em classes hospitalares, reflete e ressignifica seu ser “[...] eu me
descubro mais humana” (SELMA, NAE, 2014). Dessa maneira, integrar o conceito de
antropoformação discutido por Pineau (2005) e buscar aproximá-lo de nossos dados traz uma
expressiva relevância ao que almejamos desenvolver no presente trabalho.
Destacamos o período em que surge os termos inter e transdisciplinaridade. Pineau
(2005, p. 103) aponta que em 1968, esses termos emergem com Jean Piaget e através das
reflexões de organismos internacionais (UNESCO, OCDE...). Concomitante a esse período,
Pineau (Ibid.) destaca suas utilizações da sistêmica e da pesquisa-ação, juntamente à
emergência das Ciências da Educação e do campo da formação permanente, na França. “Esse
movimento levou à seguinte questão: essas duas abordagens de pesquisa-ação e de
movimento sistêmico, com conotações metodológicas e epistemológicas, não estariam ligadas
de maneira implícita a práticas e axiologias específicas, por laços complexos de tipo
paradigmático? [...]” (PINEAU, 2005, p. 103).
Acerca dessas abordagens, Pineau (2005) explicita ainda que elas não nasceram do
nada, elas têm a ver com uma crise paradigmática, na qual se chocam antigos modelos
educativos e sinais de novos modelos surgem, criando condições de pesquisa muito
particulares, onde “(...) abala os hábitos, as profissões e as instituições estabelecidas de
pesquisa. Ela faz surgir laços inéditos com outros atores na pesquisa”. (PINEAU, 2005, p.
104). Assim, o autor descreve que está em desenvolvimento um deslocamento radical e
estrutural de redes de problemas, de atores, de conceitos e métodos. Nesse sentido, se faz
necessário debruçarmos um olhar, uma escuta atenta às aprendizagens explícitas ou tácitas
evidenciadas nas narrativas docentes, numa perspectiva de formação permanente do adulto,
pensando a aprendizagem ao longo da vida e em todos os setores da vida (lifewide learning).
Destacando obras do seu trabalho e o momento de tensa crise e de transição
paradigmática, Pineau (2005, p. 104) afirma que “(...) é nessa perspectiva, nutrida por
quarenta anos de trabalho, que procurarei explicitar para a educação permanente o horizonte
do que eu chamo de paradigma antropoformador de pesquisa-ação-formação transdisciplinar”.
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Esse novo paradigma apresenta uma preocupação com a formação humana, por meio da
pesquisa, na qual os sujeitos são atores, autores e agentes (PASSEGGI, 2014b) de suas
histórias, pesquisam acerca das experiências que pretendem contar, narram tais vivências, e
durante a narrativa, permitem explorar o processo de reflexividade autobiográfica que emerge
da ação, e assim fazendo se formam enquanto humanos.
Pineau (2005) utiliza práticas de pesquisa sobre ações de formação, produções suas
que apresentavam no título uma ou outra das abordagens descritas anteriormente: práticas de
utilização pessoal sistêmica e/ou da pesquisa-ação. A partir dessas produções, ele atesta “uma
reflexão de explicitação epistemológica e metodológica mediante essas utilizações”. (Ibid., p.
104). Pelas características dessas produções, elas são agrupadas em três períodos:

Um período de emergência distinta nos anos setenta, com três produções
sobre a abordagem sistêmica e uma sobre a pesquisa-ação. [...] Um período
de aproximação paradigmática nos anos oitenta, quando um texto objetiva
„tornar formadoras as pesquisas-ação‟. Outro trabalha o termo pesquisaformação. [...] Enfim, nos anos noventa aparecem sete textos que permitem
indicar um período de construção paradigmática. Em 1994 foi organizado o
Primeiro Congresso Mundial sobre a Transdisciplinaridade, em Arrábida,
Portugal. [...] Uma orientação se esboça na direção da antropoformação.
Novos termos aparecem: abordagem construtivista, histórias de vida,
temporalidade na formação, novos sincronizadores, sentido do sentido,
paradoxo existencial. Esses novos termos são vistos como aprofundando a
abordagem sistêmica e a pesquisa-ação, cuja referência explícita desaparece.
(PINEAU, 2005, p. 104).

Por meio de uma análise sucinta desse material é possível especificar o significado
assumido por essas utilizações: seis trabalhos estão associados à união entre a pesquisa, a ação
e a formação; quatro deles associam-se à abordagem sistêmica; e quatro, a novos termos
aparentados, totalizando a análise de catorze produções, nesses períodos. Acerca da utilização
da abordagem sistêmica, as quatro obras citadas referem-se ao período dos anos setenta e
oitenta, indicando que “essa abordagem sistêmica permitiu ultrapassar os recortes
disciplinares entre sociologias diferentes: da educação, do conhecimento, das organizações,
dos atores sociais, dos movimentos sociais, da profissionalização...” (PINEAU, 2005, p. 105).
Essa descrição sobre a abordagem sistêmica indica características desse enfoque para com a
transdisciplinaridade, na qual o conhecimento está entre, através e além de qualquer
disciplina.
Ainda acerca da abordagem sistêmica, é explicitado que a referência literal a esta
abordagem desaparece no período atual de construção paradigmática, entretanto “sua
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dinâmica permanece muito ativa através de alguns de seus aportes conceituais e
metodológicos: modelização, triangulação, fronteiras, unidade transacional organismos/meio
ambiente, estratégia paradoxal.” (PINEAU, 2005, p. 105). O autor ainda identifica nessa
abordagem setores de pesquisa epistemológica atuais.
O significado à construção dos traços de união entre a formação e a pesquisa-ação
pode ser inscrito numa dinâmica sistêmica, ao compreender etimologicamente que sistema
quer dizer “colocar junto”, permitindo que os atores sociais tornem-se autores pela
apropriação do processo de pesquisa. Sendo assim, o período de construção paradigmática dos
anos noventa inicia-se por uma reunião dos três termos: pesquisa, ação, formação.

[...] a ordem dos termos da tríade não é fixa. Pareceu-me necessário deixá-la
flexível para que heuristicamente cada um encontre a porta de entrada que
lhe convém: seja, Ação-Formação-Pesquisa (AFP), ou Ação-PesquisaFormação (APF), ou Formação-Ação-Pesquisa (FAP); ou ainda PesquisaAção-Formação (PAF) ou Pesquisa-Formação-Ação (PFA). (PINEAU,
2005, p. 106).

A pesquisa está associada ao fato de que para narrar as experiências existenciais e
refletir sobre elas é preciso que a pessoa se interrogue, questione, “pesquise” sobre o que
acontenceu e o que lhe aconteceu. A ação, segundo elemento da tríade, refere-se tanto às
ações de narrar, pensar, refletir, quanto a uma ação que possa decorrer da reflexão. A
formação, por sua vez, se realiza pelo ato de formar-se pela pesquisa e pelas ações de narrar e
de tomar decisão com base na reflexão. Relacionando esses termos da tríade com a pesquisa
que desenvolvemos com as professoras de classes hospitalares, consideramos que o que
realizamos se inscreve no processo de Pesquisa-Ação-Formação (PAF).
No que se refere à modelização paradigmática, Pineau (2005) esclarece ainda que a
pesquisa sobre formação é recente, seus primeiros indicadores institucionais de existência
datam da década de setenta (1970), “o relatório da Comissão Internacional sobre a Educação
da UNESCO (FAURE, 1972), pode ser mencionado como uma data de reconhecimento
internacional.” (Ibid., p. 107). Nesse momento, serão elencados os elementos práticos da
modelização paradigmática entre pesquisa, ação e formação. Para compreendermos melhor a
definição de paradigma, Pineau (2005) recorre a Kuhn (1972): “Esquematizando as definições
de Kuhn (1972), por paradigma entendemos uma matriz disciplinar compreendendo o
conjunto de elementos práticos (quem investiga o que?), ideológicos (por quê?),
metodológicos e epistemológicos (como?) que estruturam e legitimam em certo momento um
campo científico”. (Ibid., p. 107).
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Buscando estruturar e legitimar o campo científico educacional, de acordo com a
modelização paradigmática Antropoformadora: pesquisa, ação e formação, Pineau (2005)
apresenta um quadro comparativo dos dois modelos de ligação entre a pesquisa, a ação e a
formação. Em uma primeira coluna temos o modelo clássico da pesquisa educativa normal, e
na coluna ao lado, elementos emergentes da pesquisa em formação. Sintetizando a primeira
coluna do quadro, destacamos:

Este paradigma herdado que nos condiciona mesmo a nossa revalia pode ser
chamado pedagógico-positivista, pois ele nos parece marcado pela
descoberta fundamental no século XIX da escola e das ciências humanas
positivistas e pela sua institucionalização ulterior. Esse paradigma ainda
determina em grande parte as normas da pesquisa legítima em educação, isto
é, os problemas que normalmente ela trata, a maneira normal de tratá-los e as
pessoas habilitadas a empreendê-la. (PINEAU, 2005, p. 108).

Quanto à modelização paradigmática descrita na segunda coluna do quadro
comparativo, identifica-se que a abordagem sistêmica e a pesquisa-ação se situam na
categoria “como”, numa metodologia sócio-interativa e epistemologia de conjunção e não de
disjunção. Porém, essas alternativas metodológicas e epistemológicas também passam a
questionar elementos das outras categorias: Quem pesquisa? O quê? E por quê? Ao final, o
autor conclui:

A epistemologia disciplinar positivista não é mais a única referência. Apelos
a abordagens transdisciplinares, dialéticas e sistêmicas do saber nutrem essas
pesquisas. Por fim, de um ponto de vista axiológico, a dicotomia clássica
entre objetivos de compreensão teórica e de aplicação prática se abre com a
tentativa de inclusão/intrusão de um terceiro: o objetivo emancipatório de
conscientização e de autonomização. (PINEAU, 2005, p. 109).

Para a concretização do objetivo descrito ao final da explicitação de Pineau (2005),
para obtermos “conscientização e autonomização”, se faz prudente a descoberta e a
construção desse território paradigmático, no qual podemos explorar as “aprendizagens dos
sentidos da existência ao longo da e em todos os setores da vida”. (Ibid., p. 110). Ressaltando
a relevância do termo antropoformação em nossas pesquisas, nas quais podemos unir
pesquisa-ação e formação por todos e para todos. Os processos de aprendizagem vivenciados
pelas professoras de classes hospitalares, os quais serão abordados nas análises do presente
trabalho, emergem como um dos modos de ênfase na consolidação do Paradigma
Antropoformador de Pesquisa-Ação-Formação.
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Galvani (2002) elenca dois desafios que devem ser superados para que possamos
pensar uma educação (trans)formadora, esses obstáculos são compreendidos pelas
consequências do mundo capitalista em que vivemos, onde há um desequilíbrio ecológico, a
favor da obtenção de lucros materiais; e a uma possível crise antropológica devido ao
aumento da população e as consequentes trocas transculturais. Desse modo,

Para tentar abrir uma pista de trabalho nessa imensa questão, parece-me que
deveríamos inverter completamente o eixo da ação educativa para
desenvolver uma abordagem interior da educação: a autoformação. Esta
comunicação pretenderia mostrar que a autoformação implica, por um lado,
numa abordagem transdisciplinar, para considerar a pluralidade de níveis de
realidade desses dois conceitos: autos (si) e formação. E, por outro lado, que
a autoformação é um processo antropológico que implica numa abordagem
transcultural. (GALVANI, 2002, p. 95).

Buscando depreender conceitos essenciais ao exposto por Galvani (2002),
compreendemos a proposta da autoformação como uma abordagem transdisciplinar, por situar
o sujeito entre, além e através, em suas relações consigo, com o outro e com o meio. No que
se refere à autoformação, enquanto processo antropológico, diz respeito a “uma abordagem
transcultural da formação, é necessário levar em conta a dimensão simbólica”. (Ibid., p. 109).
Essa dimensão simbólica citada pelo autor nos remete aos sentidos elaborados narrativamente
pelas professoras participantes da pesquisa proposta, uma vez que elas recorrem a saberes préreflexivos, e utilizam a palavra, símbolo de nossa cultura e ação humana, para narrarem,
refletirem e ressignificarem suas experiências no mundo da vida, desenvolvendo este
processo, indicamos pistas para uma autoformação docente, correspondente aos princípios da
Pesquisa-ação-formação.
Galvani (2002) conceitua o processo de autoformação: “é um componente da
formação considerada como um processo tripolar, pilotado por três pólos principais: si
(autoformação), os outros (heteroformação), as coisas (ecoformação)”. (Ibid., p. 96). Desse
modo, entendemos que ninguém se forma sozinho, a autoformação não é sinônimo de
egoformação, como ressalva este autor, se trata pois, de um processo de formação 9 consigo,
com o outro e com o meio. Para tanto, reconheceremos no presente trabalho, como esse
processo é vivenciado pelas professoras de classes hospitalares, ao integrarem,
narrativamente, esses três pólos evidenciados por Galvani (2002).

9

A formação: um processo vital e permanente de morfogêneses e metamorfoses emergindo das interações entre
a pessoa e o meio ambiente físico e social (GALVANI, 2002, p. 96).
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Identificamos contribuições do processo de autoformação para possíveis aproximações
com o Paradigma Antropoformador, uma vez que o primeiro “se caracteriza pelo
imbricamento da reflexividade e da interação entre a pessoa e o meio ambiente” (GALVANI,
2002, p. 97). Esse processo de reflexividade é compreendido aqui, no sentido de reflexividade
autobiográfica (PASSEGGI, 2014b), associado à biografia de quem narra histórias de vida de
si e/ou de outras pessoas, a reflexividade autobiográfica é entendida como “modo de inserção
dos indivíduos na História, não apenas como espectadores do espetáculo da vida mas também
como autores e agentes dessa história, como uma disposição humana para refletir sobre si e as
experiências vividas”. (PASSEGGI, 2014b, p. 135). Sendo assim, tais experiências vividas
contemplam os três pólos elencados por Galvani (2002), e mediante o desenvolvimento da
Pesquisa-Ação-Formação, essas experiências ganham vida na narrativa docente, e tornam-se
passíveis de ressignificação. Adiante, intentamos associar os contributos das narrativas
autobiográficas aos pressupostos da Pesquisa-ação-formação, buscando estabelecer um
diálogo entre essas abordagens, fazendo uma alusão aos processos de aprendizagem ao longo
da vida.

2.4 Narrativas autobiográficas e a pesquisa-ação-formação
Entende-se que humanizamos o que se passa no mundo e em nós mesmos
falando sobre isso, e nesse ato apreendemos nossa humanidade.
(PASSEGGI e GASPAR, 2013, p. 68).

Falar acerca de como se percebe o espaço e a ação educativa desenvolvida em
ambiente hospitalar é um ato de humanização. Os conceitos de humanização e formação se
associam, no sentido em que pensamos a formação para a vida humana, para a aprendizagem
em todos os ambientes e aspectos da vida (lifewide learning).
Como lembram Alheit e Dausien (2006), a formação não se reduz às suas formas
institucionalizadas, ou formais, ela compreende também o que experienciamos no cotidiano e
o que fazemos dessa experiência empírica, vivida, sentida. Partimos da seguinte hipótese de
trabalho: para pensar a formação de professores para o acompanhamento educacional de
crianças em contextos hospitalar e domiciliar é imprescindível considerar os seus pontos de
vista sobre as classes hospitalares, seus desafios, superações, e as aprendizagens, conscientes
e tácitas, que vão construindo no chão do hospital e no mundo da vida.
Este subitem visa pontuar alguns aspectos que nos levam a investigar essas
aprendizagens experienciais significativamente importantes para a formação de professoras,
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considerando que cotidianamente elas experimentam situações, testam suas emoções e se
apropriam de conhecimentos no mundo da vida.
No entanto, se as aprendizagens pela experiência correspondem a um modo tradicional
de apropriação e de transmissão de saberes no contato com os mais experientes na prática de
um ofício, a tradição escolar, desde a modernidade, ao se estruturar sob a égide disciplinar,
relegou a um segundo plano a experiência empírica como lugar de produção de
conhecimento. E quando se trata de questões de ensino, tende a desmerecer o desempenho dos
professores e os saberes construídos no exercício de sua profissão. Nesse sentido, uma das
grandes contribuições do movimento socioeducativo das histórias de vida em formação
(PINEAU; LE GRAND, 2012; JOSSO, 2010; DOMINICÉ, 2000) foi elaborar abordagens
teóricas e metodológicas sobre a formação, ancoradas na experiência do adulto e seus modos
de narrá-las, como prática de pesquisa-formação-ação, a partir dos anos 1980, em resposta às
demandas da recém instalada formação continuada, na Europa dos anos 1970.
Passeggi; Oliveira; Rocha (2015) apontam que o reconhecimento da experiência
adquirida como um posicionamento de natureza política ganha um novo impulso a partir de
1996, com base nas diretrizes do Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre
Educação para o século XXI, organizado por Jacques Delors (1998). No Relatório, a
educação ao longo da vida é anunciada como “um meio que permite chegar a um equilíbrio
mais perfeito entre trabalho e aprendizagem e o exercício de uma cidadania ativa” (DELORS,
idem, p. 90).
O Relatório concluirá com a proposta do reconhecimento da experiência adquirida por
uma certificação. Na sequência, o seu reconhecimento no mundo do trabalho e acadêmico,
fortalece o movimento das histórias de vida em formação, que se colocava em um novo
paradigma não aplicacionista da educação. O interesse de tal compreensão da educação é o de
elastecer a temporalidade das aprendizagens para o longo da vida (life learning), e ampliá-las
para todos os ambientes e aspectos da vida (lifewide learning). Essa virada enfatiza,
sobremaneira, a complementaridade e o efeito cumulativo das modalidades de aprendizagens:
formais (adquiridas nos sistemas educacionais e validadas por um diploma); não formais
(desenvolvidas no seio de atividades profissionais e sociais) e informais (realizadas na vida
cotidiana e de modo não intencional ou inconsciente). Mas essa virada incide também
diretamente sobre a representação do profissional, que passa a ser visto como um aprendente
capaz de refletir e produzir teorias sobre seus modos de ser e de fazer. Esses conhecimentos
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sejam explícitos ou tácitos lhes são úteis para reconsiderar suas aprendizagens, posicionar-se e
tomar decisões para suas ações presentes e futuras.
É nesse contexto que se fortalece a valoração da experiência (JOSSO, 2010;
LARROSA, 2002; PASSEGGI, 2011a), e de noções tais como: aprendizagem biográfica;
reflexividade

biográfica;

biografização

(ALHEIT;

DAUSIEN,

2006;

DELORY-

MOMBERGER, 2008, 2014), nas quais se apoia o movimento internacional da pesquisa
(auto)biográfica em educação. Nóvoa (2010, p. 166), desde os anos 1980 tem insistido sobre a
reflexividade crítica, admitindo que ela deve assumir o primeiro plano como aspecto fundante
da (auto)formação.
Com base nessa virada biográfica em educação, é que se pode sustentar a defesa do
reconhecimento da legitimidade da experiência como lugar de formação e da palavra refletida
dos profissionais, em suas narrativas, como fonte de investigação para a pesquisa educacional
em seus mais diferentes domínios. Nessa “nova ordem educativa”, como sugerem Alheit e
Dausien (2006), convém atentar para os processos de formação biográfica, pois eles têm seus
próprios princípios, o que nos falta ainda é “uma teoria elaborada e sistemática da
aprendizagem biográfica” (idem. p. 193).
Do ponto de vista epistemológico, a abordagem que utilizamos em nossas pesquisas se
situa na corrente de pesquisa-formação ou da pesquisa-ação-formação existencial, nos
sugerem, respectivamente, Josso (2010) e Pineau (2005), como explicitado, dois pioneiros do
movimento sócio-educativo das histórias de vida em formação. Tomamos como hipótese que
o diálogo que se estabelece nessas situações de pesquisa são formadores e dirigem
posteriormente as ações de quem delas participa. Elas são formadoras porque estimulam a
reflexão conjunta sobre as experiências escolhidas para narrar: a das professoras que fazem
uma reflexão sobre suas práticas nas classes hospitalares e as que vivenciamos em nossas
pesquisas com nossos objetos de estudo e as formas de abordá-los.
Em todas as etapas da pesquisa, buscamos nos aproximar do que afirma Bourdieu
(1997) sobre os riscos da violência simbólica. Para o autor, “tentar saber o que se faz quando
se inicia uma relação de entrevista é em primeiro lugar tentar conhecer os efeitos que se
podem produzir” (Ibid, p. 695). Com esse desejo de reduzir ao máximo a violência simbólica
nessa etapa da pesquisa, lembramo-nos de que para Ferrarotti (2010), toda entrevista
biográfica é uma interação social, na qual o entrevistador, mesmo sem falar, nunca está
ausente, pois ele faz gestos, emite sons, ruídos, dirige ou desvia o olhar, pois nessa relação
com o entrevistado tende a sofrer o impacto do que o outro lhe conta.
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Nesse sentido, Mills (1986) ressalta a importância do diário de campo do pesquisador,
para que “nesse arquivo, o estudioso como artesão intelectual tentará juntar o que está fazendo
intelectualmente e o que está experimentando como pessoa. Não terá medo de usar sua
experiência e relacioná-la diretamente com os vários trabalhos em desenvolvimento”.
Destacaremos momentos descritos no diário de campo da pesquisadora que nos ajudam a
compreender melhor as experiências vividas e associá-las ao presente trabalho.
A pesquisa-ação-formação com docentes de classes hospitalares nos mostra que ouvir
e aceitar o que o outro tem a dizer, independente de sua condição social, política, é se abrir e
estar aberto ao outro. Nesse processo, a pesquisadora também se expõe a revelar sua história
de vida, seu eu em intrínseca relação com o próximo. Assim, em um dos encontros de
formação proposto pela Secretaria de Educação e Cultura do Estado do Rio Grande do Norte
(SEEC/RN), instituição com a qual as professoras participantes tem vínculo profissional,
narramos nossa história de vida, os princípios éticos e metodológicos da pesquisa, fazendo o
convite aos docentes que desejassem partilhar suas experiências em encontros individuais
comigo e em grupo com os pares.

Ao organizar minha narrativa, e cada vez que olhava os professores e via que
eles me escutavam, com atenção, com carinho, entendia que estava fazendo
o certo, o essencial. Ao terminar, ressignifiquei tantas experiências, e
durante o processo compreendi o quanto é importante para mim, realizar a
pesquisa com os professores de classes hospitalares [...] com humildade,
entendi o quanto aprenderei durante minha trajetória [...]. (DCP, 06 jun.
2014).

O uso das narrativas autobiográficas apresenta-se como um procedimento essencial
para a formação do humano - “a antropoformação” - como sugere Pineau (2005, p. 110), pois
é a um só tempo pesquisa-ação-formação. A pesquisadora vivencia tal processo, uma vez que
“pesquisou”, interrogou, questionou acerca do que lhe aconteceu, desenvolveu a ação,
segundo elemento dessa tríade, referente tanto a ação de narrar, pensar, refletir, quanto a uma
possível ação que possa decorrer da reflexão. Narrar e refletir tomando como tema o próprio
percurso se desdobra assim em pesquisa-ação-formação. Diante do excerto narrativo extraído
do diário de campo (2014) consideramos o fato que a pesquisadora e as professorasnarradoras vivenciaram o processo de pesquisa-ação-formação.
Ao privilegiarmos em nossa investigação as narrativas sobre as experiências
existenciais, construímos com as professoras das classes hospitalares uma relação dialética
entre teoria e prática, ou seja, entre saberes teóricos e saberes práticos, que se realiza na
61

interação com o outro (a criança, seus cuidadores, profissionais de saúde). Como
concretização do conceito de antropoformação descrito por Pineau (2005), faz necessário
obtermos “conscientização e autonomização” (Ibid, p. 109) durante o processo de pesquisa,
no qual podemos evidenciar as “aprendizagens dos sentidos da existência ao longo da e em
todos os setores da vida, objetivando a antropoformação – de formação do humano – (...) ele
lança (...) novos traços de união entre pesquisa-ação e formação por todos e para todos”
(PINEAU, 2005, p. 110).
As narrativas docentes nos revelam que a partir do percurso metodológico que
desenvolvemos, o qual descreveremos com mais detalhes no próximo capítulo, nos foram
apresentadas aprendizagens que condizem ao ato de aprendermos a ser humanos, indo ao
encontro do conceito de antropoformação, proposto por Pineau (2005). Nossos diálogos
foram do saber-fazer ao saber-pensar em classe hospitalar. A partir das discussões em torno
da prática pedagógica realizada nesses espaços, partimos a pensar sobre essa prática, e acerca
de quem a pratica, construindo outro saber, o saber-ser. O saber-ser humano permeia o saberfazer e o saber-pensar e nos leva ao processo de reflexividade autobiográfica vivenciado em
nossos encontros individuais e em grupo.
Durante o segundo encontro de formação no qual participamos, proposto pelo
NAEHD, na SEEC/RN, mediado pela então coordenadora Professora Doutora Simone Maria
da Rocha, e à convite dela, a Professora Dra. Maria da Conceição Passeggi participou desse
momento e guiou a discussão em torno da temática “o que as crianças contam é importante
para as práticas pedagógicas?”. Ao final desse encontro, uma fala que nos tocou, foi da
professora Selma, em que relatou as dificuldades vivenciadas pelos alunos ao retornarem às
escolas regulares de origem, e serem rejeitados ou excluídos pelos colegas e/ou educadores,
visto que muitos desses alunos retornam com algumas modificações em suas aparências
físicas. Ela exemplificou com um caso recente de uma menina que voltou à escola com uma
“bolsinha”10, e que foi maltratada pelos colegas que a excluíam, falando que ela “fedia a
fezes”, o que ocasionou o desejo da menina não voltar mais à escola.
Diante desse relato, os professores que ali estavam no grupo, perceberam a ausência
de formação específica dos educadores e das escolas ao receberem seus alunos que foram
hospitalizados, e sofreram determinados traumas. Para nós, tal relato nos fez relembrar
momentos marcantes no mundo da vida.

10

Bolsa de coleta de fezes ou urina – ostoma/estoma.
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[...] E, para mim, essa história me fez relembrar o dia em que voltei à escola
usando minha „bolsinha‟ de colostomia, e pensei: será que eu fedia a fezes?
Ninguém nunca me falou isso, e eu consegui enfrentar os oito meses que vivi
com uma „bolsinha‟ e estudar ao mesmo tempo, vivendo um período difícil e
significativo: meus 15 anos de idade. Lembrei também de alguns boatos que
ouvia nos corredores da escola que estudava, mas nada me tocou ao ponto de
querer deixar as aulas, os professores me apoiavam, minha família, meus
colegas até aprenderam a me ajudar, foi uma fase difícil, mas de múltiplas
aprendizagens. (DCP, 16 maio. 2014).

O trabalho com narrativas autobiográficas (orais e escritas) evidencia as possibilidades
da pesquisa (auto)biográfica, mediante o decurso da pesquisa-ação-formação com professoras
de classes hospitalares como oportunidade de explicitarmos e interpretarmos o estar em curso
na vida que nos faz sujeitos aprendentes durante todo o momento. Nessa perspectiva, as
narrativas autobiográficas registram acontecimentos e ressignificações dessa aprendizagem ao
longo da vida “lifelong learning”, na dimensão do “lifewide learning” (educação abarcando
todos os aspectos da vida), contemplando, primordialmente, aprendizagens não formais e
informais.
Escutar e ler narrativas autobiográficas das professoras de classes hospitalares conduz
nosso trabalho à aprendizagem biográfica, compreendendo que “a aprendizagem é
autobiográfica ou não é aprendizado. O conhecimento é autoconhecimento ou não é
conhecimento do qual possamos dispor” (PASSEGGI, 2015, p. 11). Ouvir por meio da
pesquisa, as experiências narradas por essas docentes, e refletir com elas, os desafios e
superações que surgem dessas vivências particulares ao ser docente em espaço não escolar,
ser docente em um hospital, nos remete “a prática docente crítica, implicante do pensar certo,
envolve o movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer” (FREIRE,
2011, p. 39). A narrativa aguça o pensar sobre o fazer, estimula o processo de reflexividade
autobiográfica, o qual vivenciam pesquisadores e professoras participantes desta pesquisaação-formação.
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2.5 O professor: entre a dimensão pessoal e profissional, descobertas do eu biográfico

O AUTO-RETRATO
No retrato que me faço
- traço a traço às vezes me pinto nuvem,
às vezes me pinto árvore...
às vezes me pinto coisas
de que nem há mais lembrança...
ou coisas que não existem
mas que um dia existirão...
e, desta lida, em que busco
- pouco a pouco minha eterna semelhança,
no final, que restará?
Um desenho de criança...
Corrigido por um louco!
(Mário Quintana, 1976)
Auto-Retrato. Vincent Van Gogh (1889).

Ao longo de nossas vidas, esboçamos nosso auto-retrato, nossa imagem deixada em
cada caminho percorrido, em cada escolha realizada, como sugere Mário Quintana, traço a
traço me pinto, me invento e me reinvento. O professor, enquanto pessoa e profissional ele se
forma, se cria e recria, no cotidiano e na reflexão da prática, estamos em constante
(trans)formação, pois “ser professor é compreender os sentidos da instituição escolar,
integrar-se numa profissão, aprender com os colegas mais experientes. É na escola e no
diálogo com os outros professores que se aprende a profissão” (NÓVOA, 2009, p. 30).
Se a escola, como vimos anteriormente, passou por modificações em sua constituição
institucional e funcional, o ser professor também vem sofrendo mudanças ao longo do tempo,
acompanhando os sentidos atribuídos à educação escolar para os diferentes povos e períodos
históricos. Nesse sentido, nos deparamos com uma crise existencial da identidade
profissional, que abarca o campo da formação de professores, seja a formação incial e/ou
continuada. Souza (2006) explicita esse processo vivenciado pelos professores:

A desvalorização, proletarização e crise do trabalho docente tem raízes
históricas e diferentes contextos reafirmam a descaracterização dos
professores face a seu ofício. Do pós-Guerra aos nossos dias as
competências técnicas e profissionais, bem como os saberes que constituem
a docência, foram escamoteados e, às vezes, ameaçados por ideologias que
descaracterizavam o exercício docente, afastando cada vez mais a dimensão
pessoal da profissional. (SOUZA, 2006, p. 34).
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A supervalorização técnica em detrimento às experiências práticas cotidianas docentes
reforçam a situação de crise identitária profissional, e propagam uma falsa imagem do “bom
professor”, o bom professor não se autorretrata, ele é visto pelos outros como tal, mediante
características e atributos investidos a ele ao longo do tempo. Nóvoa (2009, p. 29) descreve
alguns desses atributos e características conferidas ao “bom professor”. Na segunda metade
do século XX, uma trilogia que obteve relevância nessa concepção foi: saber
(conhecimentos), saber-fazer (capacidades), saber-ser (atitudes). Nos anos 90, surge outro
conceito, o de competências, que contribui para avanços na reflexão teórica e nas reformas
educativas, entretanto manteve suas origens comportamentalistas, de posicionamento técnico
e instrumental.
Buscando romper com a realidade descrita, Nóvoa (2009, p. 29), sugere um novo
conceito: “adoto um conceito mais „líquido‟ e menos „sólido‟, que pretende olhar
preferencialmente para a ligação entre as dimensões pessoais e profissionais na produção
identitária dos professores.” Nessa concepção de perceber o professor em suas dimensões
pessoal e profissional, é que tomamos como exemplo a narrativa da professora Selma (NAE,
2014), quando nos diz que “é impossível falar sobre minhas experiências com a classe
hospitalar sem antes rememorar o percurso que me conduziu a ela. É preciso revisitar o
caminho, meus encontros e desencontros, um pouco do nada e do muito que sou e que me
torno a cada dia, ao longo de minha caminhada, até chegar a ser professora de classe
hospitalar”. Para Selma, só conseguiremos conhecer o seu “eu” docente se conhecermos o seu
“eu” pessoal, o que nos leva a tentar compreender o sujeito em sua dimensão singular-plural.
Em face ao exposto, entendemos que “colocar a pessoa do professor como uma das
centralidades do projeto formativo é fundamental, na medida em que permite entender o
significado do desenvolvimento pessoal no processo profissional do trabalho docente”.
(SOUZA, 2006, p. 34). Os pressupostos da pesquisa (auto)biográfica em educação nos dá a
sustentação necessária para trabalhar metodologicamente com as narrativas autobiográficas e
concebê-las como um ato de síntese social, que reflete um sistema social por meio de uma
história individual, uma práxis, que nos revela a importância teórica explicitada por Ferrarotti
(2010, p. 48), pois “na biografia, a sociedade, perpetuamente em estado de nascimento,
coexiste com a sociedade estruturada. A ação social em curso coexiste com a ação social
coisificada. É a esta ambiguidade sociológica essencial que a narrativa biográfica deve a sua
importância teórica imensa e inexplorada, a sua fecundidade heurística largamente ignorada
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ou traída”. O geral é conhecido por meio do particular, é através da subjetividade que
alcançamos a objetividade.
Nóvoa (2009, p. 31) descreve cinco disposições que considera essenciais à definição
dos professores nos dias de hoje, essas disposições vem ao encontro dos objetivos deste texto,
a saber: 1. O conhecimento – “o trabalho do professor consiste na construção de práticas
docentes que conduzam os alunos à aprendizagem”; 2. A cultura profissional – “ser professor
é compreender os sentidos da instituição escolar, integrar-se numa profissão, aprender com os
colegas mais experientes. É na escola e no diálogo com os outros professores que se aprende a
profissão”; 3. O tato pedagógico - “a capacidade de relação e de comunicação sem a qual não
se cumpre o ato de educar”; 4. O trabalho em equipe – “os novos modos de profissionalidade
docente implicam um reforço das dimensões coletivas e colaborativas, do trabalho em equipe,
da intervenção conjunta nos projetos educativos de escola”; 5. O compromisso social –
“sentido dos princípios, dos valores, da inclusão social, da diversidade cultural. Comunicar
com o público, intervir no espaço público da educação, faz parte do ethos profissional
docente”.
Essas disposições descritas por Nóvoa (2009) caracterizam as demandas atuais do ser
professor e convergem ao pensamento de investigarmos as dimensões pessoal e profissional
das professoras participantes da pesquisa, para ouvirmos e registrarmos como essas
disposições ganham vida na prática docente em classes hospitalares.
Quanto à dimensão pessoal, Souza (2006, p. 35) explicita: “fica evidenciado que o
professor é uma pessoa com sua singularidade, historicidade e que produz sentido e
significado no seu processo de aprendizagem. A dimensão pessoal demarca a construção e
(re)construção de uma identidade pessoal”. Essa dimensão pode ser observada em algumas
narrativas docentes, quando ouvimos as professoras acerca do trabalho que desenvolvem nas
classes hospitalares, a professora Lívia (ENA, 2014) narra que Aqui, (...) alguns [alunos] são
mais interessados em aprender, estão mais interessados em aprender, eu me sinto mais útil
aqui, acho que é isso... Lívia se sente mais útil na classe hospitalar, por perceber o interesse
dos alunos em aprender, diante de suas vivências naquele espaço ela atribui um novo sentido
ao seu ser professor: ser mais útil. Ana (NAE, 2014) retrata essa dimensão pessoal a partir de
uma analogia que faz com uma educanda: Não sei bem por quê, mas me vejo em Kátia, acho
que gostaria de ser um pouco como ela, tenho muita admiração. (...) A situação de Kátia me
marca porque vejo a luta dela pela vida, pela „normalidade‟ da vida. Quando Ana narra que
deseja ser um pouco como Kátia, ela assume uma postura humilde, de aprendente diante da
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vivência com a estudante, (re)constrói a sua identidade docente mediante o convívio e
aprendizagem em classe hospitalar. Souza (2006, p. 35) nos auxilia na compreensão desta
dimensão pessoal, explicitando que “não há, aqui, indissociabilidade entre o eu pessoal e o eu
profissional; eles se entrecruzam e se inter-relacionam mutuamente. (...) Os saberes da
experiência demarcam na nossa memória a aprendizagem que nos constitui como pessoas e
como profissionais”.
Em relação à dimensão profissional, esta refere-se “à formação inicial e continuada,
suas relações com os saberes e experiências da docência, ou seja, a percepção dos professores
como profissionais reflexivos, investigadores de suas práticas e capazes de transformá-las
cotidianamente, a partir de referentes teóricos que realimentam a prática pedagógica”.
(SOUZA, 2006, p. 35). Acerca desta dimensão, a professora Lívia (NAE, 2014) nos dá pistas
para tentar compreender o que se passa em sua prática pedagógica e em sua reflexão sobre
esta: (...) Isso trouxe uma certa gratificação para mim, e uma reflexão de que além de levar
os conteúdos escolares o professor, principalmente de classe hospitalar, tem que fazer isso de
uma forma mais prazerosa possível, ainda mais por esses estudantes estarem passando por
um processo de doença. Lívia sente a necessidade de tornar sua prática cotidiana mais
prazerosa, por compreender a relevância desse prazer para os estudantes hospitalizados,
atribuindo o sentido ao ser professor, que não é apenas o de levar os conteúdos escolares, mas
também agregar prazer à sua prática pedagógica.
Um dos desafios da docência em classe hospitalar, se tratando de acompanhamento
educacional a crianças com doenças crônicas, é que existe a possibilidade de perdas, de
rupturas, e com isso o professor, que é humano também, reflete as circunstâncias desses
acontecimentos, como observamos na narrativa de Lívia (ENA, 2014): (...) a gente procura
não se envolver tanto, quando a gente se apega, cria aquela relação, não se envolver com a
situação do paciente para que a gente consiga fazer o nosso trabalho, não interferir tanto na
nossa vida também, pessoal. Lívia está tentando limitar as dimensões pessoais e profissionais,
porém não parece ser simples, como explicita Selma (ENA, 2014) acerca da mesma temática
descrita por Lívia por quê é difícil, você se apega, não tem como, esse negócio de apegar,
acho que isso é uma, „ah você não pode se apegar!‟ Como você não se apega a uma criança?
Me diga? Como você não se apega a Nicolas que chega aqui, e que beija e que... como é que
você faz isso? É uma mágica? Não existe!
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Na narrativa de Selma, ela reflete acerca de suas vivências, faz questionamentos frente
à realidade, entendemos que para os desafios da docência não há respostas corretas. Uma vez
que
O reconhecimento da experiência adquirida no mundo do trabalho virá
fortalecer a proposta da pesquisa-formação como um paradigma não
aplicacionista em educação, pois ele permite elastecer a temporalidade das
aprendizagens na perspectiva de uma formação ao longo da vida (life
learning), e admitir que as aprendizagens se fazem em todos os ambientes e
nos mais diversos aspectos da vida (lifewide learning). (PASSEGGI, 2015,
p. 9).

Enquanto paradigma não aplicacionista em educação, a proposta de pesquisa-fomação
possibilita-nos compreender como podemos lidar melhor com as emoções que emanam da
prática pedagógica, concordamos pois, com Nóvoa (2009) ao defender a formação de
professores construída dentro da profissão, esta nos trará pistas de como nos formar com as
professoras. Tornando relevante, como ponto de partida, a constituição e descoberta do “eu
biográfico”, no qual as dimensões pessoais e profissionais se entrelaçam de tal forma que a
profissionalidade docente não pode deixar de se construir no interior de uma pessoalidade do
professor (Ibid, 2009, p. 30).
Concordamos com Tardif (2002) ao afirmar que os professores e professoras
produzem saberes plurais e heterogêneos, construídos a partir de suas experiências, vivências,
reflexões e relações cotidianas. Porém, apesar de sua riqueza e diversidade, esses saberes são,
em alguns momentos, pouco valorizados no meio acadêmico e na sociedade em geral
(TARDIF, 2002). Portanto, ao reconhecer esses saberes e sobre eles realizar uma reflexão
crítica, com vistas ao aperfeiçoamento da práxis, buscamos evidenciar os processos de
formação e aprendizagem “no chão do hospital” e ao longo da vida.
Sobre os saberes experienciais, Tardif (2002) os define como sendo aqueles que
surgem na e pela prática, validados pelo professor e acoplados na constituição de seu
profissionalismo. O autor busca compreender a diversidade dos saberes docentes e suas
fontes, isto é, suas origens. Ele aponta para o pluralismo desses saberes, relacionando-os com
o lugar de atuação desse profissional, com as instituições em que se formaram e/ou que estão
se formando ou especializando, com seus instrumentos de trabalho e com suas experiências
trazidas pela prática pedagógica. Também evidencia a integração desses saberes no trabalho
docente (TARDIF, 2002). Adiante, desejamos apontar como realizamos o percurso
metodológico da pesquisa com as professoras de classes hospitalares, acreditamos seguir um
caminhar de encontros, diálogos, descobertas e reflexões.
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3. Percurso metodológico: escutar, sentir, pensar, falar e escrever

Vincent Van Gogh. A Noite Estrelada (1889).

A noite acendeu as estrelas porque tinha medo da própria escuridão.
(Mário Quintana, s/d).

Teceremos neste capítulo, o percurso metodológico seguido na pesquisa com as
professoras de classes hospitalares, buscando escutar, sentir, pensar, falar e escrever acerca
das aprendizagens vivenciadas “no chão do hospital”. Reconhecemos que os vínculos que se
fazem na pesquisa com os indivíduos nos remetem “A Noite Estrelada”, de Vincent Van Gogh
(1889), uma vez que nos é possível, estar junto de outras docentes, experienciar, dialogar,
viver, e não há tempo para escuridão e/ou solidão, a noite já está acesa, as luzes estão nos
guiando, e o medo já não mais existe, o dia está por vir.
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3.1 Contexto da pesquisa: encontros e diálogos com as docentes de classes hospitalares
GIRA, GIRA, GIRASSOL
[...]
Girassóis humanos a nos nutrir
Da dádiva da vida a aprender
Na esperança de um eterno porvir
Em outro lugar onde iremos viver
(Jorge Linhaça, 2005).

Fazemos aqui uma analogia do ser professora em classe hospitalar ao de um girassol
humano. A flor girassol é uma planta, cujo nome científico é Helianthus annus, que tem o
significado “flor do sol”. Em meio a ambientes de dores, sofrimentos, em hospitais e casas de
apoio, a professora de classe hospitalar tem a possibilidade de trazer a crianças e adolescentes
em tratamento de saúde, a oportunidade de terem atendimento e acompanhamento
educacional, se assemelham aos girassóis, semeando esperança no porvir, seja qual for o lugar
que esta criança esteja: no leito, numa enfermaria, no quarto de isolamento ou no espaço
destinado à classe hospitalar. De tal modo, que as crianças e adolescentes consideram essas
professoras, muitas vezes, pessoas que se voltam para a luz, para uma educação da cura social
(numa perspectiva da aprendizagem biográfica), da interação, da partilha, do estar junto, da
aprendizagem ao longo da vida, com a vida e para a vida.
Participaram da pesquisa cinco professoras, a quem propusemos que narrassem
(oralmente e por escrito), individualmente e em grupo, suas experiências de acompanhamento
educacional em espaços hospitalar e domiciliar com crianças com doenças crônicas (câncer,
doenças infectocontagiosas como o HIV e doenças hematológicas) na cidade de Natal (RN):
Ana, Clarice, Lívia, Selma, e Talita 11, todas formadas em Pedagogia, com menos de dez anos
de trabalho nesses espaços e também com vivências em outros ambientes educativos.
É importante lembrar a situação em que se encontra o serviço de atendimento
educacional hospitalar e domiciliar no qual desenvolvemos a pesquisa, com o objetivo de
identificar como se dá a inserção e a permanência das professoras participantes da pesquisa,
mediante o vínculo institucional com a Secretaria de Educação e Cultura do Estado do Rio
Grande do Norte (SEEC/RN). Segundo Rocha (2014), a partir de 2010 o encaminhamento
para a assinatura do Termo de Cooperação Técnica entre a SEEC/RN e as Instituições de
11

Fazemos uso de pseudônimos para preservar a identidade das professoras e das crianças e adolescentes a quem
elas se referem, observando os critérios de sigilo negociado no Termo de consentimento livre e esclarecido, por
elas assinado.
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Saúde segue os seguintes procedimentos. As instituições de saúde solicitam o serviço de
classe hospitalar. Para os trâmites iniciais, as instituições interessadas enviam um ofício ao (à)
Secretário (a) de Educação, solicitando a implementação do serviço. Após a análise, agendase a cerimônia de celebração do Termo, e mediante esses processos legais são destinados
professores do quadro estadual para as instituições parceiras. Esses professores são
selecionados para atuar em classes hospitalares, uma vez que manifestaram o desejo de
realizar a docência nesses espaços.
Neste capítulo, descreveremos o percurso metodológico seguido na pesquisa com as
professoras de classes hospitalares, ratificando o processo de formação institucionalizada que
acontece na Secretaria de Educação e Cultura do Estado do Rio Grande do Norte (SEEC/RN),
pelo Núcleo de Atendimento Educacional Hospitalar e Domiciliar (NAEHD/RN), sob a
responsabilidade da Subcoordenadoria de Educação Especial (SUESP-RN). À convite da
então coordenadora do NAEHD, Professora Dra. Simone Maria da Rocha, que partilha
experiências e saberes acadêmicos afins, enquanto pesquisadoras, colegas e integrantes do
GRIFARS (Grupo Interdisciplinar de Pesquisa, Formação, Auto.Biografia, Representações e
Subjetividade - GRIFARS/UFRN/CNPq), fomos acolhida, apresentada e conduzida a conhecer
os tempos e espaços educacionais das classes hospitalares do RN, participamos de alguns dos
encontros de formação propostos pelo NAEHD, os quais se configuraram como momentos de
aproximações, descobertas, partilhas e diálogos reflexivos.
Nossos primeiros encontros com cada docente participante da pesquisa foram
intermediados pela coordenadora do NAEHD/RN, que nos ofereceu cuidados e atenção ao
nos revelar os espaços de aprendizagem, em que acontece o atendimento educacional
hospitalar e domiciliar do Estado do Rio Grande do Norte. Descreveremos como se deu o
encontro com cada uma dessas professoras, em seus respectivos espaços de trabalho, fazendo
assim uma apresentação das participantes da pesquisa e dos locais em que atuam.
O Hospital Giselda Trigueiro (HGT) foi o primeiro espaço que visitamos.
Intencionávamos realizar a pesquisa no HGT inicialmente. Contudo devido aos desafios
éticos no protocolo de realização da pesquisa com crianças nesse hospital, por falta de tempo
ábil, não pudemos aguardar a resolução dos trâmites burocráticos, o que nos conduziu ao
redirecionamento do projeto de pesquisa, no entanto este lugar continuou a ser um espaço de
investigação, de forma indireta, uma vez que a professora Talita atua nesse ambiente.
O HGT é um hospital de referência no Estado do Rio Grande do Norte, no tratamento
de doenças infecciosas, também desempenha o papel de servir como Hospital de Ensino, no
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qual funciona o Departamento de Infectologia da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte. Como acompanhante de familiar que já se internou neste espaço, em minhas
representações, o HGT é um lugar de significações e ressignificações, como podemos
perceber a partir de registro em meu diário de campo.

Ao caminhar em direção do hospital, andando pelas ruas do bairro Quintas,
algumas lembranças vieram em minha mente: o dia que fiz aniversário de 18
anos, quando minha mãe estava internada ali, meu último aniversário em sua
companhia física, e naquele dia 14/06/2006 eu queria celebrar a vida, poder
estar ao lado de minha mãe, então saí do hospital e fui em busca de comprar
algo que mais se assemelhasse a um bolo de aniversário, o que consegui
foram dois brigadeiros, daqueles bem grandes. [...] Ela já tinha me
aconselhado a ir passar aquele dia em casa, sair do hospital, ir à igreja, fazer
outras coisas, mas eu não queria, eu queria estar ali, com ela, foi um dia
muito especial, estávamos tão unidas, sempre bem, conversando e fazendo
coisas juntas. (DCP, 28 jul. 2014).

Penso este hospital como um lugar especial, espaço de vivências, partilhas, emoções,
de aprendizagens em todos os setores da vida, o significado deste espaço não se anulou ao
visitá-lo enquanto pesquisadora, mas foi sendo ressignificado mediante a pesquisa com as
professoras de classes hospitalares. Ao realizar a pesquisa com a professora Talita,
ressignifiquei algumas vivências que tive no HGT, e procurei distanciar-me um pouco de
minhas lembranças para ouvir as experiências de vida da professora Talita naquele espaço.
A narrativa da professora Talita (ENA, 2014), em que ela se auto apresenta, nos
permite ter um ideia de seu modo de ser:

[...] Sempre gostei do cuidar. [...] minha mãe teve câncer, teve duas vezes
câncer, então eu já tive essa experiência de hospital, eu já fiz uma cirurgia, já
fiz uma plástica, já fui paciente. [...] Foram momentos que nos
engrandeceram como humanos e que nos prepararam para outras
experiências de vida. No andamento do curso [pedagogia] na UFRN, [...] fui
orientada para deixar o [meu] currículo, nessa época ainda era por currículo
a seleção, no HUOL, porque „eu gostava de ajudar as pessoas‟!

Talita iniciou dois cursos na área da saúde: Medicina Veterinária e Ciências
Biológicas (bacharelado), mas não chegou a concluí-los, formou-se em Pedagogia na
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e quando produziu a narrativa acima, estava há
sete meses como professora da classe hospitalar do HGT. Ela se autocaracteriza como alguém
que “gosta de ajudar as pessoas”, essa percepção de si, em sua narrativa contribuirá para
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conhecermos melhor as participantes de nossa pesquisa, a partir de suas narrativas sobre si e
suas aprendizagens.
O segundo espaço que conhecemos por intermédio da coordenadora do NAEHD, foi a
classe hospitalar do Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC/RN), essa instituição
caracteriza-se como uma Organização Não Governamental (ONG), e se apresenta como uma
entidade de utilidade pública, sem fins lucrativos, que há 25 anos vem apoiando crianças e
adolescentes em tratamento oncológico e hematológico. O atendimento realizado neste
ambiente é considerado atendimento pedagógico domiciliar 12, uma vez que as crianças e
adolescentes que lá se encontram são acolhidas na casa de apoio, enquanto estão em
tratamento, quando suas residências são distantes, e/ou quando necessitam dos serviços
ofertados por esta instituição.
Duas professoras que trabalham no GACC participaram da pesquisa: Ana e Clarice. A
primeira é professora no turno matutino da classe hospitalar, a segunda é a coordenadora
pedagógica da instituição, as duas trabalham em parceria. Acerca do espaço destinado para o
atendimento e acompanhamento educacional, destaco as primeiras impressões contidas em
meu diário de campo.

[...] Fui à sala onde funciona a classe hospitalar e brinquedoteca, um lugar
lindo, com móbiles coloridos, pendurados e voando, poderia deitar ali nos
colchões e ficar admirando a paisagem, o vento e os móbiles, e lembrei-me
da quantidade de crianças que sofrem com câncer, e que necessitam de
lugares lindos e agradáveis para terem suas dores, minimizadas por algum
tempo. (DCP, 22 abr. 2014).

Este lugar me chamou atenção, pela beleza e leveza presentes nele, uma paz emanava
do espaço, ambiente aconchegante e encantador. Para a apresentação da professora Ana,
utilizamos sua própria narrativa.

Já são quase oito anos de trabalho, ensinando e aprendendo com crianças e
adolescentes com câncer ou doença hematológica crônica, em ambientes
distintos: hospitais e casas de apoio [...] E assim, uma coisa que me, ajudou,
não sei se me ajudou, ou se me atrapalhou, tem horas que eu acho que sim,
tem horas que eu acho que não, foi nunca ter sido professora, de escola,
então eu fui para lá, e a minha primeira experiência como professora foi lá,
eu nunca tinha trabalhado numa escola, então isso, isso eu acho que me

12

Atendimento pedagógico domiciliar é o atendimento educacional que ocorre em ambiente domiciliar,
decorrente de problema de saúde que impossibilite o educando de freqüentar a escola ou esteja ele em casas de
passagem, casas de apoio, casas-lar e/ou outras estruturas de apoio da sociedade. (BRASIL, 2002, p. 13).
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desengessava um pouco, eu não tinha essas formalidades, que às vezes a
escola regular impõe, então eu me permitia mais. (ANA, ENA, 2014).

Ana se apresenta como uma professora que tem certo tempo de trabalho em classes
hospitalares destaca que sua docência foi iniciada nesses espaços, reflete acerca das
contribuições desse processo ter acontecido inicialmente em classes hospitalares e não em
escolas regulares, se percebe como docente que se “permite mais”, como alguém que
ultrapassa desafios, como uma professora flexível, dinâmica, “desengessada” em sua prática.
A professora Clarice é contratada pelo GACC e desenvolve a função de coordenadora
pedagógica da classe hospitalar. Formada em Pedagogia pela Universidade Federal do Rio
Grande do Norte, ela narra um pouco do seu percurso até aquele momento.
Com relação a pedagogia, eu sempre fui apaixonada, certo? Assim, sempre
fui assim, encantada com a pedagogia. Sempre trabalhei com crianças, assim
que eu terminei a faculdade. Eu ia fazer mestrado, e, assim, surgiu um
emprego para mim e eu desisti de tudo, porque eu queria trabalhar, eu queria
ter o contato com a criança, viver esse mundo [...] É como se eu sentisse a
necessidade de viver a prática. Comecei a trabalhar. Fui me apaixonando, me
apaixonando e teve uma época, assim. Acho que tem uns dois anos que estou
no GACC [...]. (CLARICE, ENA, 2014).

Clarice narra a sua paixão pela pedagogia, a descoberta do desejo de vivenciar a
prática pedagógica, a renúncia em continuar os estudos pós-graduados para viver o contato
com a criança, o mundo pedagógico, até o momento em que ela chega ao GACC. Quando
descobre que seu trabalho era para ser desenvolvido com crianças com câncer, ela fica
receosa, porém Clarice (ENA, 2014) chega a uma conclusão em sua narrativa: “Eu vou
enfrentar, eu vou! Eu acho que eu sou muito determinada em algumas coisas! Eu sou uma
pessoa assim, muito decidida!”. Essa caracterização que ela faz de si mesma nos ajuda a
pensar a superação dos desafios em classes hospitalares, mediante a pesquisa com os sujeitos
que desenvolvem o trabalho educacional nesses espaços.
O terceiro espaço a ser visitado e conhecido, foi a classe hospitalar da Policlínica da
Liga Norte Riograndense Contra o Câncer, onde as professoras Lívia e Selma atuam. A
Policlínica é um hospital geral, com uma diversidade de especialidades que vão da oncologia
pediátrica à estética. A classe hospitalar deste hospital tem parceria com a Casa de Apoio a
Criança com Câncer Durval Paiva, sendo esta última a responsável pelo funcionamento da
classe hospitalar, possui colaboração com a Secretaria de Educação e Cultura do Estado do
Rio Grande do Norte (SEEC/RN), mediante assinatura do Termo de Cooperação Técnica
entre essas duas instituições.
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A professora Lívia trabalha no turno matutino, é formada em Pedagogia pela
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, atuou em classe hospitalar durante dez meses,
quando estava recém-graduada, por intermédio de contrato de trabalho com a Prefeitura do
Natal/RN, e quando participou de nossa pesquisa, estava há seis meses como professora na
classe hospitalar da Policlínica, desta vez, como professora efetiva da Secretaria Estadual de
Educação e Cultura – SEEC/RN. Acerca de seus desejos e realizações, Lívia narra que:

[...] Desde criança, eu tinha vontade de ser médica, foi quando eu descobri a
pedagogia hospitalar. Juntou a vontade de ser médica com o prazer que
tenho de ensinar, que eu gosto muito. Fiquei encantada. Vai ser por aí! Eu
quero isso aqui! Eu terminei [o curso de Pedagogia], e fiz esse trabalho
[monografia]. E foi aí que eu conheci um pouquinho mais da pedagogia
hospitalar. (LÍVIA, ENA, 2014).

A professora Lívia durante a sua formação inicial de pedagogia se descobre, encontra
o encanto da docência e o acumula às suas vontades, aos seus desejos, esse encontro ocorre
quando ela vai pesquisar esses espaços educacionais não regulares e realiza sua monografia
nessa área, para tal produção científica realiza entrevistas com cinco pedagogos que atuavam
em cinco espaços educativos distintos, entre esses pedagogos, ela conheceu a Coordenadora
do NAEHD, Simone Maria da Rocha, que na época atuava como professora na classe
hospitalar do Hospital Infantil Varela Santiago, e desenvolvia sua pesquisa de Mestrado em
Educação pelo PPGEd/UFRN. Paulo Freire nos auxilia a compreender o processo vivido por
Lívia durante esse encontro de si, pois, como afirma o autor, “pesquiso para constatar,
constatando, intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda
não conheço e comunicar ou anunciar a novidade”. (FREIRE, 2011, p. 31). A pesquisa
colabora para as realizações de Lívia, enquanto pessoa e professora, ela se encontra consigo
mesma, mediante a pesquisa com o outro.
Selma é professora na classe hospitalar da Policlínica, no turno vespertino, quando
participou da pesquisa, estava há seis meses nesse espaço de atuação. Ela é formada em
Pedagogia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e possui Curso Técnico em
Enfermagem. Sobre as experiências de sua chegada a esse ambiente educacional, ela narra o
seguinte:
É impossível falar sobre minhas experiências com a classe hospitalar sem
antes rememorar o percurso que me conduziu a ela. É preciso revisitar o
caminho, meus encontros e desencontros, um pouco do nada e do muito que
sou e que me torno a cada dia, ao longo de minha caminhada, até chegar a
ser professora de classe hospitalar. É no incerto que me encontro... que me
afirmo... que construo minhas certezas... (SELMA, NAE, 2014).
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Dentre os percursos docentes percorridos por Selma até a chegada à classe hospitalar,
está a docência na escola regular nos segmentos da Educação Infantil e do Ensino
Fundamental, a Educação de Jovens e Adultos no Sistema Prisional e experiências com a
docência em empresas.
O quadro a seguir caracteriza as professoras-narradoras quanto à formação inicial,
classe hospitalar e horário em que atuam, tempo de atuação profissional naquele espaço
quando participou da pesquisa, ressalvo ainda que todas têm uma jornada de trabalho com
uma carga horária de 30 horas semanais, desenvolvendo suas atividades docentes no
atendimento educacional nas classes hospitalares de segunda a quinta-feira, e as sextas-feiras
são dedicadas aos encontros de formação e/ou para atividades de planejamento e elaboração
de instrumentos pedagógicos.

Quadro 1. Caracterização das participantes da pesquisa
Professora
Ana13

Formação inicial

Pedagogia

Classe

Turno que

Tempo de atuação

hospitalar

trabalha

nessa classe

– GACC/RN

Matutino

Dois anos

– GACC/RN

Matutino

e Dois anos

FACEX
Clarice

Pedagogia
UFRN

Lívia

Pedagogia
UFRN

vespertino
– Policlínica
Liga

da Matutino

Seis meses

Norte-

Riograndense
contra o Câncer
Selma

Pedagogia
UFRN

– Policlínica
Liga

da Vespertino

Seis meses

Norte-

Riograndense
Contra o Câncer
Talita

Pedagogia

– HGT

Matutino

Sete meses

UFRN
Fonte: Dados da pesquisa
13

A professora Ana possui cerca de oito anos de experiência como professora em classes hospitalares e
domiciliares do RN, quando realizamos as entrevistas narrativas autobiográficas, ela estava há dois anos atuando
como docente na classe hospitalar do GACC/RN.
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Ao longo deste trabalho, teremos oportunidade de conhecer melhor esses percursos de
vida que guiaram essas professoras às classes hospitalares, as experiências que vivenciam
nesses espaços, os desafios e superações que enfrentam como pessoas e professoras, na
perspectiva de uma aprendizagem em todos os setores da vida (ALHEIT; DAUSIEN, 2006).
Retomando a metáfora inicial dos girassóis, entendemos que os girassóis humanos foram
plantados, regados e floresceram, estão iluminando os lugares por onde passam, deixam
rastros de esperança, de um porvir ensolarado, tentar conhecer e compreender o que se passa
com eles e o seu entorno faz parte dos objetivos da presente escrita.

3.2 Fontes autobiográficas da pesquisa com professoras de classes hospitalares

Neste subitem, objetivamos identificar sucintamente as quatro fontes autobiográficas
utilizadas na pesquisa com professoras de classes hospitalares: a entrevista narrativa
autobiográfica (ENA) realizada individualmente com cada docente participante; o registro
pessoal (RP) anotações utilizadas por algumas professoras em sua prática cotidiana; o grupo
reflexivo (GR) mediado pela pesquisadora e com participação do grupo docente; a narrativa
autobiográfica escrita (NAE) proposta de escrita de si acerca das experiências vivenciadas em
ambiente hospitalar. Ancoramos nossas proposições nos princípios teórico-metodológicos e
éticos da pesquisa (auto)biográfica em Educação, buscamos escutar as professoras acerca de
como percebem o espaço e sua ação em ambiente hospitalar, mediante a constituição de tais
fontes autobiográficas. Para tanto, nos inspiramos na proposta de Schütze (2010), de Appel
(2005), de Jovchelovitch e Bauer (2002), nos estudos de Ferrarotti (2010; 2014) e de
Bourdieu (1997), em sociologia, e de Passeggi (2011a; 2014a; 2014b) em educação. Com
base nesse referencial teórico, conduzimos a pesquisa com professoras de classes hospitalares
da cidade de Natal/RN sobre esses espaços, os desafios e as superações vivenciados.
Propomos a essas docentes, vivenciar o processo de biografização mediante a
participação na constituição das fontes autobiográficas. Na entrevista narrativa autobiográfica
(ENA) quando a professora-narradora e a pesquisadora estabelecem uma interação social por
meio desse método; o registro pessoal (RP) uma proposta metodológica de interação entre a
professora e sua práxis, uma vez que são registradas observações, reflexões e ressignificações
das vivências cotidianas “no chão do hospital”; o grupo reflexivo (GR) uma prática de
formação, em que os participantes pertencem a um mesmo grupo social, e na interação entre
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pares, buscam compreender a historicidade de suas aprendizagens nas relações consigo
mesmo e com o outro, percebendo-se enquanto sujeitos históricos (PASSEGGI; GASPAR,
2013, p. 68); e a narrativa autobiográfica escrita (NAE), um instrumento de mediação
biográfica entre a professora-narradora e suas experiências registradas no mundo do texto,
numa escrita de si. O processo de biografização vivenciado por meio de tais fontes
autobiográficas implica na materialização do fato biográfico, no momento em que a
professora-narradora realiza escolhas do quê e de como contar sua história, ela está elegendo
quais eventos biográficos serão externalizados por meio da narrativa oral ou escrita. O fato
biográfico que estava armazenado em seu interior, passa a ser externalizado por meio do
processo de biografização vivenciado pelas docentes de classes hospitalares em suas
narrativas autobiográficas (orais ou escritas), individualmente, ou em interação com a
pesquisadora e/ou entre pares.
Desse modo, realizamos cinco visitas iniciais em cada classe hospitalar; participamos
de três encontros (formação do NAEHD); um encontro individual com cada professoranarradora para realização das entrevistas narrativas autobiográficas; e um encontro no grupo
reflexivo. No quadro abaixo, descrevemos esse percurso:
Quadro 2. Percurso metodológico
Data

Eventos

Participantes

22/04/2014;

Visitas às classes

Docentes de classes hospitalares, a

13/05/2014;

hospitalares para conhecer o

coordenadora do NAEHD e a

20/05/2014;

espaço e os sujeitos que

pesquisadora.

21/05/2014;

partilham cada espaço.

22/05/2014.
09/05/2014

Encontro de formação

Docentes de classes hospitalares, a
coordenadora do NAEHD e a
pesquisadora.

16/05/2014

Encontro de formação

Docentes de classes hospitalares, a
coordenadora do NAEHD e a
pesquisadora.

06/06/2014

Encontro de formação

Docentes de classes hospitalares, a
coordenadora do NAEHD e a
pesquisadora.

23/07/2014

Entrevista narrativa

Professora Lívia e a pesquisadora
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(manhã)

autobiográfica

23/07/2014 (tarde)

Entrevista narrativa

Professora Selma e a pesquisadora

autobiográfica
28/07/2014

Entrevista narrativa

Professora Talita e a pesquisadora

autobiográfica
01/08/2014

Entrevista narrativa

Professora Ana e a pesquisadora

autobiográfica
01/08/2014

Entrevista narrativa

Professora Clarice e a pesquisadora

autobiográfica
13/03/2015

Encontro no Grupo

Professoras-narradoras: Ana, Lívia,

Reflexivo

Selma, Talita, Kátia e a pesquisadora.

Fonte: Diário de campo da pesquisadora.
Para melhor compreensão desse processo, fazemos a triangulação dos dados, a partir
dos registros no diário de campo da pesquisadora (DCP), e dos dados coletados na
constituição das fontes autobiográficas: (ENA); (RP); (GR); (NAE). Nessa perspectiva, é
possível compreender como as narrativas autobiográficas se constituem dispositivos
reflexivos das práticas docentes em classes hospitalares.

3.2.1 A entrevista narrativa autobiográfica (ENA)
Como já mencionado, para Larrosa (2002, p. 21) “a experiência é o que nos passa, o
que nos acontece, o que nos toca”. Essa explicitação é essencial para o entendimento de nossa
proposta metodológica, já que a entrevista narrativa autobiográfica é uma forma de interação
social, entre a pesquisadora e a professora-narradora que vivenciam essa experiência,
momento em que as palavras tem um poder de tocar quem as escuta, esse acontecimento traz
ressignificações para a vida de ambas, entrevistadora e entrevistada, pois elas são sujeitos
ativos no mundo em que vivem, sentem e agem, conforme o que lhes foi permitido
experienciar.
Dialogaremos com Appel (2005); Jovchelovitch e Bauer (2002); Schütze (2010)
acerca das proposições desses autores ao uso da entrevista narrativa autobiográfica em
pesquisas qualitativas, objetivamos destacar o que é essencial em tal metodologia nas
concepções desses autores. Appel (2005) explicita como conduzir uma entrevista narrativa
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autobiográfica. Segundo o autor, para realizar tal metodologia é importante duas fases: a
preparação e a entrevista. Na preparação, ele indica:

Antes de fazer a entrevista narrativa autobiográfica deve ser empreendida
atividades para produzir uma situação de confiança. São atividades em que
haja contato com os participantes da pesquisa e informando-os sobre o
contexto da investigação. Antes de começar, é aconselhável para "despertar"
e relaxar, desenvolver uma conversação acerca de uma situação cotidiana,
demonstrando um interesse genuíno na pessoa e em suas experiências. É
necessário registrar a entrevista e, portanto, é essencial pedir permissão para
usar o gravador. Na fase de preparação também precisa esclarecer o
procedimento da entrevista e garantir o anonimato do processamento de
dados e os termos de publicação. (APPEL, 2005, p. 9, tradução nossa, grifo
do autor).

O autor ressalta ainda que o convite para contar sua história de vida pessoal é a
atividade inicial para promover uma narrativa autobiográfica, salienta que não existe uma
pergunta inicial padronizada, mas deve-se considerar os espaços culturais, nos quais o
narrador está inserido. O comportamento do entrevistador durante a entrevista, na narração
inicial se faz de modo a não interromper o narrador, ouvir e tomar notas até que o participante
tenha terminado sua história. Appel (2005) distingue as três partes importantes da entrevista
narrativa autobiográfica:
A entrevista começa sempre com a narrativa principal. Depois de haver
ratificado o esquema de comunicação para o participante contar sua história
de vida pesoal. O entrevistador não faz perguntas, nem interrompe a
narrativa. Assegura ao entrevistado que está ouvindo com atenção (por meio
de sinais: "mhm", "sim", aceno de cabeça, etc.). Às vezes é necessário, reagir
emocionalmente (interjeições admiração, simpatia). A principal história
termina quando o narrador nota, por exemplo, "esta tem sido a minha vida".
Só então vem a parte de fazer perguntas, que tem duas fases. Primeiro faça
perguntas imanentes. Estas são perguntas que convidam o narrador a contar
histórias adicionais sobre pontos ou episódios que não foram bem
compreendidos no contexto geral da narrativa inicial. [...] Agora, você
também pode ter elaborado previamente perguntas para aprender assuntos
específicos. A última parte da entrevista pode ser considerada o início. É
aconselhável conversar um pouco mais com o narrador após as perguntas e
depois de ter perguntado se ainda há algo a falar, ou qualquer coisa que você
gostaria de acrescentar, mesmo depois de desligar o gravador. Após concluir
a entrevista, passar para a parte da comunicação cotidiana. (APPEL, 2005, p.
9, tradução nossa, grifos do autor).

Esses apontamentos são importantes na preparação e execução das entrevistas
narrativas autobiográficas e contribuem no desenvolvimento da proposta realizada com as
professoras de classes hospitalares.
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Jovchelovitch e Bauer (2002) sintetizam o conceito básico de entrevista narrativa,
considerando que “preparar uma entrevista narrativa (EN) toma tempo. É necessário uma
compreensão preliminar do acontecimento principal, tanto para deixar evidentes as lacunas
que a EN deve preencher, quanto para se conseguir uma formulação convincente do tópico
inicial central, designado a provocar uma narração auto-sustentável” (JOVCHELOVITCH;
BAUER, 2002, p. 97). Os autores, por meio de uma tabela pontuam as fases e as regras a
serem seguidas, de tal modo revelam quatro fases principais para a realização das entrevistas
narrativas (EN), as quais descrevemos: preparação - acontece a exploração do campo e a
formulação de questões imanentes; a iniciação - formulação do tópico inicial para narração e
emprego de auxílios visuais; narração central - não interrompemos, somente encorajamento
não verbal para continuar a narração, esperar para os sinais de finalização (“coda”); fase de
perguntas - somente perguntas do tipo “que aconteceu então?”, não dar opiniões ou fazer
perguntas sobre atitudes, não discutir sobre contradições, não fazer perguntas do tipo “por
quê?”, ir de perguntas exmanentes para imanentes; fala conclusiva - parar de gravar, são
permitidas perguntas do tipo “por quê?”, fazer anotações imediatamente após a entrevista.
(JOVCHELOVITCH; BAUER, 2002, p. 97).
As teorias que embasam as proposições de Appel (2005), Jovchelovitch e Bauer
(2002) acerca da entrevista narrativa autobiográfica tem respaldo em Schütze (1977, 1983,
1984, 1989, 1992, 2010), seja como teoria narrativa, teoria biográfica e/ou com fins em
pesquisa social. Desse modo, para Schütze (2010):
A questão sobre as relações temporais e sequenciais no curso da vida pode
ser resolvida empiricamente somente quando um método de levantamento de
dados, que apreenda dados primários cuja análise permita retornar às
relações temporais e à sucessão objetiva do processo da história de vida
representada pelos mesmos, estiver à disposição. Essas condições são
preenchidas pelas narrativas autobiográficas improvisadas, quando podem
ser trazidas à luz e mantidas por meio da entrevista narrativa. (SCHÜTZE,
2010, p. 212).

Nesse sentido, o autor aponta as potencialidades da entrevista narrativa autobiográfica,
enquanto um método de levantamento de dados que permite a retomada das relações
temporais e sequenciais no curso da vida, materializadas pelo participante da pesquisa ao
construir sua narrativa autobiográfica. Buscando atingir o objetivo de tal metodologia de
pesquisa, Schütze (2010) orienta que a entrevista narrativa autobiográfica compreende três
partes centrais:
Com uma questão narrativa orientada autobiograficamente (seja sobre toda a
história de vida ou sobre uma fase da história de vida que interessa
particularmente sob o ponto de vista sociológico, como, por exemplo, uma
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fase de desemprego, ou sobre aspectos determinados da história de vida,
como, por exemplo, a carreira profissional no contexto da história de vida
como um todo) desencadeia-se – como primeira parte – a narrativa
autobiográfica inicial. [...] Na segunda parte central da entrevista, o
pesquisador-entrevistador inicia explorando o potencial narrativo tangencial
de fios temáticos narrativos transversais, que foram cortados na fase inicial
em fragmentos nos quais o estilo narrativo foi resumido, supondo-se não
serem de importância; em fragmentos pouco plausíveis e de uma vaguidade
abstrata, por se tratarem de situações dolorosas, estigmatizadoras ou de
legitimação problemática para o narrador, bem como em fragmentos nos
quais o próprio informante demonstra não ter clareza sobre a situação. É
importante que essas perguntas sejam efetivamente narrativas. [...] A
terceira parte da entrevista narrativa autobiográfica consiste, por um lado, no
incentivo à descrição abstrata de situações, de percursos e contextos
sistemáticos que se repetem, bem como da respectiva forma de apresentação
do informante; por outro, no estímulo às perguntas teóricas do tipo „por
que?‟ e suas respostas argumentativas. De agora em diante, trata-se de
explorar a capacidade de explicação e de abstração do informante como
especialista e teórico de seu „eu‟. (SCHÜTZE, 2010, p. 212).

Para a realização das entrevistas narrativas autobiográficas com as professoras de
classes hospitalares, inspiramo-nos em Appel (2005); Jovchelovitch e Bauer (2002); Schütze
(2010).
Realizamos a etapa de preparação, inspirada nos autores citados acima,
compreendendo que as visitas iniciais às classes hospitalares nos possibilitaram uma inserção
ao campo de estudo, em que buscamos aprender a partir da escuta. Estar aberto a ouvir o outro
nos oportunizou uma relação de horizontalidade, em que as participantes se constituem
sujeitos aprendentes. A troca de experiência com as professores das classes hospitalares, nos
guiaram nessa aprendizagem, e dessa maneira, uma intrínseca relação dialógica constituiu-se
entre nós.
Diante da postura ética adotada para conduzir a recolha de dados da pesquisa de nossa
dissertação de mestrado, destacamos que, em um dos encontros de formação oportunizados
pela Secretaria Estadual de Educação e Cultura (SEEC/RN), participamos como observadores
e apresentamos nossa proposta de pesquisa, como já mencionado anteriormente. Nesse
processo, revelamos nossas emoções e objetivos ao convidar as professoras de classes
hospitalares a participarem da pesquisa. Essa relação de empatia com cada professoranarradora foi construída, antes mesmo da entrevista, iniciou-se nesse momento de
apresentação, do convite, no qual nos revelamos às professoras-narradoras, produzimos nossa
narrativa autobiográfica, e a fizemos com muita clareza, pois se não agirmos assim, como
esperar que as professoras-narradoras a façam?
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Ainda sobre essa postura inicial do pesquisador, consideramos o que Passeggi (2014b,
p. 229) escreve “sobre o poder de formação das narrativas autobiográficas para a pessoa que
narra” apoiando-se num diálogo com Pierre Bourdieu (2003 p. 704), para quem as pessoas, na
entrevista, construíam “seu próprio ponto de vista sobre eles mesmos e sobre o mundo”. Foi o
que nos propomos a fazer: construir uma relação de empatia com as professoras-narradoras,
ao narrarmos nossa história de vida, e dessa forma ainda, elaboramos o próprio ponto de vista
sobre si, nossos objetivos e o mundo.
A maior parte das professoras presentes naquele encontro aceitou nosso convite e
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), no qual destacamos os
riscos e benefícios para as participantes de nossa proposta, compreendendo como riscos a
participação em falar de sua trajetória pessoal e profissional, o que poderia trazer algum tipo
de desconforto, ao reviver lembranças de alguns eventos referentes ao cotidiano de sua vida
pessoal e profissional. Se isso viesse a ocorrer, interromperíamos as atividades que estaríamos
desenvolvendo, se fosse da vontade da professora-narradora. Quanto aos benefícios,
destacamos que ao participar da pesquisa, as professoras-narradoras narrariam experiências
vividas no hospital, podendo contribuir para a construção de novos saberes e novas práticas
pedagógicas no hospital e em outros espaços educacionais. Assim como, a partir do processo
de reflexividade autobiográfica, as participantes poderiam compreender melhor o espaço e
suas ações em classes hospitalares, e as experiências vivenciadas em ambiente hospitalar, que
lhe fazem professoras “no chão do hospital”. Após esse encontro, agendamos as entrevistas
individuais que aconteceram nas respectivas classes hospitalares e nos horários em que as
professoras atuavam.
Conforme explicitado por Passeggi et al (2015)14, as entrevistas narrativas
autobiográficas compreendem três partes que coincidem, aproximadamente, com os três
momentos das rodas de conversa 15, e que denominamos aqui de: abertura, entrevista e
fechamento (PASSEGGI; NASCIMENTO; OLIVEIRA, 2016)16.
A abertura objetiva estabelecer relações de empatia e confiança entre os participantes,
o que acontece com base em perguntas orientadas para a própria experiência de quem narra,
por exemplo: “O que te levou a ser professora em ambiente hospitalar?” De acordo com a
perspectiva adotada, a professora-narradora é quem sinaliza que concluiu sua fala com uma
14

Trabalho apresentado e publicado no 4º Congresso Ibero-Americano em Investigação Qualitativa. Atas CIAIQ
2015. Investigação Qualitativa em Educação. Artigo premiado com Menção Honrosa.
15
Metodologia utilizada na pesquisa com crianças, por Passeggi et al (2014, 2015).
16
Artigo científico As narrativas autobiográficas como fonte e método de pesquisa qualitativa em Educação
aceito para publicação na Revista Lusófona de Educação (RLE) em 2016.
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coda narrativa: “Foi assim”; "Então, era isso”. Damos prosseguimento, passando para um
segundo momento: a entrevista, para explorar, segundo Schütze (2010) “os fios temáticos
narrativos transversais”, anunciados na abertura, valorizando o que diz a professora-narradora
de modo que ela possa prosseguir narrando o que deseja contar, argumentar, discordar. A
intervenção da entrevistadora é sempre pontual e seu propósito é incentivar a refletir sobre sua
prática educativa nas classes hospitalares, de modo que descrevam com mais detalhes,
aspectos de sua relação com a criança e a relação da criança com a escola em ambiente
hospitalar. O fechamento da entrevista acontece quando, após uma nova coda narrativa,
desligamos o gravador e damos continuidade ao diálogo, de maneira informal. Os registros no
diário de campo, realizados posteriormente, reúnem as observações sobre a entrevista e esses
momentos finais.
Para as professoras da classe hospitalar 17, as entrevistas narrativas autobiográficas
também se mostraram como um importante espaço de denúncia e de diálogo. De denúncia,
por poderem expressar a complexidade das relações que se estabelecem no interior de uma
instituição hospitalar, entre os profissionais do hospital e casas de apoio (médicos,
enfermeiros e técnicos de enfermagem, assistentes sociais, psicólogos, nutricionistas e
outros), e a equipe pedagógica. Além de trazerem consigo as marcas da subjetividade de cada
docente, carregadas de seus sonhos e ideais, essas denúncias são uma perceptível necessidade
de desabafo das professoras, que encontraram na referida entrevista uma oportunidade de se
dizerem, enquanto sujeitos com diferentes histórias e trajetórias de vida, de problematizarem
as relações tecidas no ambiente das classes hospitalares. Esses movimentos têm se
apresentado como uma abertura para o diálogo. A entrevista narrativa autobiográfica
propiciou o início de diálogos reflexivos acerca de saberes e fazeres em ambiente hospitalar.
Na busca de uma comunicação horizontal na entrevista narrativa autobiográfica,
dialogamos com Bourdieu (1997, p. 695) para quem tal metodologia exige estarmos
conscientes de que “tentar saber o que se faz quando se inicia uma relação de entrevista é em
primeiro lugar tentar conhecer os efeitos que se podem produzir (...)”. Com esse desejo de
reduzir ao máximo a violência simbólica em todas as etapas de nossa pesquisa, partilhamos da
ideia de Ferrarotti (2010) para quem toda entrevista biográfica é uma interação social
completa, na qual o entrevistador nunca está ausente, e mesmo sem falar ele emite gestos,
olhares e nessa relação é tocado pelo impacto do que o outro lhe conta.

17

Este registro de como as professoras perceberam esses momentos estão de acordo com seus relatos orais
durante a convivência com a pesquisadora.
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Compreendemos que a entrevista narrativa autobiográfica contribui para o diálogo
reflexivo da prática docente em contexto hospitalar e domiciliar, a partir da construção
narrativa e ressignificação de experiências vivenciadas pelas professoras de classes
hospitalares, uma vez que “o presente, advindo sem cessar, nos obriga constantemente a
refazer esse sentido para agir de modo que a história passada seja integrável à história em vira-ser”. (BLANCHARD-LAVILLE, 2005, p. 39). O momento proporcionado em cada
entrevista narrativa autobiográfica foi construído pela interação dos sujeitos que a
vivenciaram, que permitiram serem tocados pelas palavras, gestos e olhares do outro,
buscando refazer o sentido da história passada para a história do vir-a-ser, que é o hoje do
acontecimento de cada entrevista, e o hoje, da escrita do presente texto dissertativo.

3.2.2 O registro pessoal (RP)

Compartilhamos a ideia de Paulo Freire (1991) acerca da formação do
professor/educador, segundo a qual se dá por meio de uma construção com a prática e na
reflexão sobre a prática. Nessa vertente, acreditamos que o registro pessoal, instrumento
utilizado por algumas professoras participantes da pesquisa é um dispositivo reflexivo da
prática e da formação docente em classes hospitalares. Uma vez que:

É nesse sentido que o registro reflexivo apura o próprio pensamento,
gestando assim uma tomada de consciência e, portanto, um rompimento da
alienação cotidiana. Contudo, não basta registrar para si, somente. É vital a
comunicação com o outro, o parceiro. A reunião entre iguais, coordenada
por um educador (mediador) é fundamental nesse processo de
conscientização. (FREIRE, 2014, s/p, grifo da autora).

Madalena Freire (2014) contribui na proposição do registro pessoal, enquanto registro
reflexivo da prática cotidiana, no qual a professora-narradora expõe suas observações,
reflexões e ressignificações acerca de suas experiências diariamente, possibilitando a tomada
de consciência e problematização sobre si e os acontecimentos vividos. Para a autora, nesse
processo de conscientização é essencial a reunião entre pares, o que nos foi possível mediante
a vivência no grupo reflexivo (GR).
O registro pessoal, enquanto escrita de si, oportuniza uma interação entre a professoranarradora e sua prática pedagógica,
O registro diário implica uma reflexão interiorizada, pessoal, mediante a
qual os(as) professores(as) reconsidera os seus pensamentos e sentimentos
numa perspectiva distanciada da atividade diária e cotidiana. Através dele
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o/a professor(a) poderá tornar-se pouco a pouco um observador consciente
de sua prática, desenvolvendo sua habilidade e pesquisar o real e refletir
sobre os caminhos do seu trabalho [...]. (SCARPA, 1998, s/n, grifos da
autora).

Essa fonte autobiográfica implica uma aproximação e um distanciamento concernentes
ao processo de viver a experiência, refletir sobre o vivido, escrevendo-a e observando-a
mediante a narrativa autobiográfica, refletindo e ressignificando-a, mostrando-se um
instrumento revelador da práxis docente “no chão do hospital”.
A professora-narradora Selma, em uma de suas escritas narrativas em seu registro
pessoal (RP) partilhou conosco o sentido que atribuiu à construção dessa nova experiência,
vivenciada na pesquisa-ação-formação proposta:

O contato com a pesquisa de Mestrado e com a pesquisadora Roberta Ceres
tem me proporcionado momentos de escuta e de reflexão sobre meu fazer
pedagógico como professora de classe hospitalar. Nesses momentos de
diálogos, as alegrias e tristezas, as dúvidas e certezas, as possibilidades e
impossibilidades, o saber fazer e o não saber fazer afloram e aguçam em
mim o desejo de problematizar essa prática e conhecer mais detalhadamente
os conhecimentos que ela produz. (SELMA, RP, 2014).

A narrativa construída por Selma (RP, 2014), na qual ela atribui um sentido singular às
vivências possibilitadas na interação da pesquisa-ação-formação proposta, nos conduz ao
diálogo com Passeggi (2011a), quando a autora ressalta o poder formador que emerge da
reflexividade sobre a experiência vivida, uma vez que: “[...] a ressignificação da experiência
que se faz no retorno sobre si mesmo, implica o distanciamento de nós mesmos e a
possibilidade de nos vermos como os outros nos veem, o que também implica contradições,
crises, rejeição, desejos de reconhecimento, dilemas... [...]” (PASSEGGI, 2011a, p. 154).
Compreendemos pois, que os registros pessoais colaboram na ampliação do campo
investigativo, apontando para a formação decorrente das ressignificações das experiências
vividas, mediante a escrita narrativa, buscamos pois, considerar a prática do registro pessoal
um dos caminhos para a aprendizagem e formação “no chão do hospital”.
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3.2.3 O grupo reflexivo (GR)

E todas as vidas são importantes, todas as experiências merecem atenção: a
reflexão sobre as mesmas pode levar a novos conhecimentos e a novos
posicionamentos.
(Souza; Mignot, 2008).

A epígrafe de abertura desse subitem sintetiza nossa proposta que tem como eixo
principal: a pesquisa-ação-formação e as experiências docentes “no chão do hospital”. A
junção desses fatores nos proporciona a reflexão acerca das experiências vividas, e a produção
de novos conhecimentos e posicionamentos. Ao refletirmos um pouco mais sobre os
conhecimentos que os professores produzem, nos deparamos com saberes construídos ao
longo de suas histórias de vida, que passam por sua formação inicial, relações cotidianas e a
prática pedagógica na classe hospitalar. Tardif (2002) nos auxilia no entendimento sobre esses
saberes ao dizer que eles são plurais e heterogêneos ao problematizar suas origens e
importância. O paradigma antropoformador da pesquisa-ação-formação (PINEAU, 2005)
contribui na compreensão das potencialidades de formação que emergem das fontes
autobiográficas, nas narrativas autobiográficas (orais ou escritas), individuais e/ou em grupo.
A participação das docentes da classe hospitalar como professoras-narradoras na
pesquisa para a nossa dissertação de Mestrado em Educação (PPGEd/UFRN) tem
proporcionado à pesquisadora (autora deste trabalho) momentos de escuta e de reflexão sobre
o fazer pedagógico em classes hospitalares. Esses momentos, marcados pela necessidade de
discurso das professoras, configura-se em um espaço aberto para o diálogo, que carrega a
complexidade da atuação pedagógica em ambiente hospitalar e nos faz, professoras e
pesquisadora, desejarmos conhecer um pouco mais sobre quais as origens dos saberes
produzidos na classe hospitalar e suas implicações no desenvolvimento de uma atenção
integral às crianças e adolescentes em classes hospitalares.
A nossa aproximação com as professoras através de suas narrativas (orais e/ou
escritas) possibilitou conhecer melhor o cotidiano das classes hospitalares, os desafios e
superações que se colocam diariamente a essas docentes na tessitura de seu fazer pedagógico
em espaço hospitalar.
Um momento significante ao processo de colaboração e reflexividade autobiográfica
aconteceu por meio do grupo reflexivo proposto pela pesquisadora, passados seis meses do
período em que escutou as narrativas orais dessas professoras, mediante a realização das
entrevistas narrativas autobiográficas (ENA). Desenvolvemos o encontro no grupo reflexivo
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(GR), e para realização dessa proposta, nos ancoramos nos princípios éticos descritos na Carta
da ASIHVIF-RBE, os quais foram explicitados por Passeggi (2011a):

O primeiro princípio é o da liberdade para falar, ou não, de si, permanecer,
ou não, no grupo [...]; o segundo princípio é o de conviviabilidade, o qual se
baseia na ajuda mútua, ancorada na adoção de uma atitude de simpatia tanto
pela experiência, quanto por suas próprias experiências [...]; o terceiro
princípio é o de confidencialidade, sobre o qual não precisamos nos deter,
apenas firma-se um pacto ético de sigilo quanto ao que é dito no grupo. O
quarto princípio é o de autenticidade nos relatos e na escrita de si. O grupo
não busca uma verdade escondida, já que, desde o início, sabe-se que não há
história antes de ser narrada. [...] O quinto princípio é o de direito à autoria
do que foi escrito ou, eventualmente, transcrito, videogravado [...]; o sexto
princípio concerne à formação do formador. Trata-se de uma exigência ética
e experiencial que o formador tenha vivenciado no processo de formação
mediante a escrita autobiográfica, para melhor desempenhar o processo de
mediação e de acompanhamento. O sétimo princípio é o de contratualização
entre os pares, com base nos princípios acima descritos [...]. O contrato pode
ser formal ou informal. (PASSEGGI, 2011a, p. 150/151).

A proposta de pesquisa-ação-formação nos permitiu reunir as professoras-narradoras e
ouvi-las acerca de suas aprendizagens ao longo desse período de participação na pesquisa: O
que poderia ter mudado, ou não, em suas experiências como docentes em classes
hospitalares? Dentre os objetivos do grupo reflexivo, destacamos: estreitar os laços entre a
teoria e a prática nas vivências em pesquisas e práticas pedagógicas com as classes
hospitalares; dialogar acerca das produções científicas desenvolvidas a partir da pesquisa;
explicitar as propostas de pesquisas desenvolvidas no GRIFARS (Grupo Interdisciplinar de
Pesquisa,

Formação,

Auto.Biografia,

Representações

e

Subjetividade

-

GRIFARS/UFRN/CNPq); refletir sobre proposições para continuidade de estudos e produções
científicas a partir da pesquisa em andamento e das práticas pedagógicas desenvolvidas pelas
professoras de classes hospitalares.
Passeggi (2011a) descreve o grupo reflexivo como uma prática de formação, “o que
nele se fala, ou se cala, visa ao interesse da pessoa em formação e do grupo que aprende com
a história do outro. (...) os participantes reconhecem seu pertencimento a esse grupo social e o
engajamento em um projeto comum. (...) o grupo se realiza em contexto institucional e é
acompanhado por um formador”. (PASSEGGI, 2011a, p. 150). Ancoramo-nos na noção de
grupo reflexivo estabelecida por tal autora, pautamos nossos objetivos nessa fundamentação.
Após o processo de transcrição e análises iniciais dos temas apontados pelas docentes em suas
entrevistas narrativas autobiográficas individuais, nos reunimos no grupo reflexivo para
escutar, dialogar e refletir com as professoras acerca dos desafios e superações vivenciados
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nas classes hospitalares, evidenciando necessidades que surgem da prática pedagógica “no
chão do hospital”.
Mediante nossa abordagem metodológica, apontamos para o poder formador das
narrativas autobiográficas. Evidenciamos que a professora Ana destacou que sentia
necessidade de escrever acerca do que tem vivido em sua prática, e que dessa maneira ela se
sente melhor, pois a partir da escrita ela consegue ressignificar acontecimentos que a tocaram
e a sensibilizaram. As professoras refletiram ainda sobre a contribuição da narrativa, em suas
palavras, elas explicitaram que quando falam ou escrevem acerca das experiências que as
tocaram, elas têm a oportunidade de refletir sobre isso, e mudam seus pensamentos,
ressignificam esses acontecimentos. Conversamos ainda sobre as contribuições que o trabalho
desenvolvido em classes hospitalares pode fornecer para a prática em escolas regulares,
estimulando um processo contínuo de busca para a melhoria educacional de todas as crianças
e adolescentes em processo de escolarização.
A professora Selma narrou uma experiência que muito a tocou nos últimos dias, ao
realizar uma atividade com uma criança, ela perguntou à mesma sobre o que ela gostava na
escola do hospital, “ela olhou ao redor, como que avaliando o lugar, e disse: _ Tudo! Eu gosto
de tudo aqui!” (SELMA, GR, 2015). A professora relata que isso a deixou muito feliz, pois
permitiu-lhe acreditar que seu trabalho tem um significado imprescindível na vida daquela
criança, destacando que a mesma faz tratamento oncológico há cinco anos e que nunca teve
oportunidade de frequentar outra escola, senão aquela no hospital.
Kátia, professora recém-chegada na classe hospitalar, com apenas uma semana de
vivência de docência naquele espaço, ao saber que haveria encontro do grupo reflexivo
desejou participar prontamente, e narrou um pouco de suas experiências ao chegar em um
ambiente escolar, diferente do que já conhecia, suas dificuldades e as expectativas que estão
fazendo parte de sua vida no momento. Além de Kátia, a professora Ana também relatou
dificuldades que estão sendo vivenciadas, pois ela está participando da implementação da
classe hospitalar no Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), e esse trabalho inicial não
tem sido fácil, visto que há uma falta de materiais no espaço físico em que ela está se
inserindo.
Ainda no final do encontro, reforçamos nosso desejo em construir conhecimentos em
comunhão, e solicitamos uma escrita reflexiva acerca das experiências vivenciadas no grupo
reflexivo, inclusive uma avaliação pessoal do momento promovido pelo grupo.
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3.2.4 A narrativa autobiográfica escrita (NAE)
As narrativas autobiográficas escritas partem das vivências individuais de cada
professora-narradora e suas experiências de aprendizagem dentro e fora do hospital. A
proposta da pesquisa-ação-formação aqui descrita se insere em um processo de aprendizagem
não formal e informal visto que se desenvolve fora dos estabelecimentos de formação
institucionalizados; e visam o acompanhamento da vida cotidiana dessas docentes. Alheit e
Dausien (2006) explicitam a distinção entre três modalidades de processos de aprendizagem
adotados pela Commission of the European Communities que podem ser descritas como:

Processos de aprendizagem formais que ocorrem nas instituições de
formação clássicas e que são, geralmente, validados por certificações
socialmente reconhecidas; processos de aprendizagem não formais que se
desenvolvem habitualmente fora dos estabelecimentos de formação
institucionalizados [...]; processos de aprendizagem informais, que não são
empreendidos intencionalmente e que „acompanham‟ incidentalmente a vida
cotidiana. (COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 2000
apud ALHEIT; DAUSIEN, 2006, p. 178).

Para a constituição das narrativas autobiográficas escritas, propomos a essas cinco
professoras de três classes hospitalares distintas narrarem por escrito, seus registros acerca de
uma questão mediada biograficamente, “Que experiências marcaram a sua vida em ambiente
hospitalar?”, proposta inspirada em Passeggi (2011a, p. 154), segundo a autora “(...) do ponto
de vista psicológico da subjetividade, as escritas autobiográficas mostram justamente à pessoa
que narra essa descontinuidade, as rupturas, a imprevisibilidade, o fortuito e o papel das
contigências como aspectos determinates da experiência humana”. Observamos tais
potencialidades da narrativa escrita autobiográfica, quando a professora Selma conclui em seu
texto:
[...]
Eu me descubro
Na convivência com meus estudantes na classe hospitalar, eu me descubro...
Eu me descubro professora, agente de transformação de desesperanças em
esperanças...
Eu me descubro mais humana, capaz de sentir a dor de meu semelhante...
Eu me descubro como ser limitado, mas com possibilidades ilimitadas...
Eu me descubro criança, por esperar da vida muito mais do que meus olhos
possam ver...
Eu me descubro mais útil... Mais capaz... Mais gente...
Eu me descubro mais Selma! (SELMA, NAE, 2014).

A narrativa descrita pode ser entendida como um exercício de compreensão da vida,
como sugere Hannah Arendt (2008, p. 33): “para mim o importante é compreender. Para mim,
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escrever é uma questão de procurar essa compreensão, parte do processo de compreender”. A
professora Selma busca uma compreensão de si, de seu fazer pedagógico e chega a
descobertas, enquanto sujeito biográfico. Esse momento da escrita autobiográfica caracterizase pela rememoração de fatos, acontecimentos, pessoas, lugares, tempos, espaços
significativos para a constituição de uma autonomia biográfica (ALHEIT, 2006), segundo o
autor, por meio da autonomia biográfica “nós temos a chance de reconhecer os sentidos
múltiplos de nossas experiências de vida e de aproveitá-los para uma mudança consciente de
nossa referência a nós mesmos e ao mundo”. (ALHEIT, 2006, p. 6). Por ora, compreendemos
a narrativa autobiográfica escrita, enquanto atividade de mediação biográfica, a qual estimula
o processo de ressignificação da experiência, possibilitando o encontro da professoranarradora consigo mesma, mediante a rememoração de experiências que constituem seu ser,
na busca de uma (re)invenção de si.

3.3 Análise temática: cuidados e preocupações com as fontes autobiográficas
Reconhecemos a necessidade em pontuar cuidados éticos no procedimento de recolha,
tratamento e análise dos dados, uma vez que eles foram constituídos mediante fontes
autobiográficas, que objetivaram centralizar nossa atenção ao que dizem as professorasnarradoras acerca de suas experiências existenciais, segundo Passeggi (2014b, p. 141) numa
perspectiva dialética e tridimensional, enquanto atores, autores e agentes de suas narrativas
no mundo da vida.
Passeggi (2014a, p. 229) estabelece uma conexão com Ferrarotti (1983) e com
Bourdieu (2003) acerca dos cuidados éticos nos procedimentos de entrevistar, transcrever e
publicar os dados da pesquisa, considerando, segundo Bourdieu (2003, p. 710) que esse
trabalho deve ser conduzido “em nome do respeito devido ao autor”. Esses três autores se
preocupam com a postura hermenêutica do pesquisador no tratamento dos dados, desde o
desenvolvimento das entrevistas até o processo de interpretação e publicação dos documentos,
a base desse processo constitui-se pelo respeito à narrativa autobiográfica do participante da
pesquisa, enquanto método de pesquisa e dispositivo de formação. Nesse processo, Bourdieu
(2003, p. 711)

Chama a atenção para o trabalho de transposição do registro oral para o
escrito. A textualização das entrevistas deve ser capaz de „tocar e de
comover, de falar à sensibilidade, sem sacrificar ao gosto do sensacional‟.
Somos todos conhecedores das dificuldades de restituição do valor
semântico das falas. [...] As operações envolvidas nessa transposição da
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oralidade para a escrita, que se realiza com o devido respeito ao narrador e
com a atenção voltada para o leitor, definem as condições necessárias à
compreensão da „miséria do mundo‟. (PASSEGGI, 2014a, p. 229, grifos da
autora).

Esses autores contribuem para buscarmos compreender as possibilidades que surgem
no tratamento ético às fontes autobiográficas, que só é possível se atentarmos para a
necessidade de aguçarmos nossos ouvidos e olhos, de maneira acolhedora ao que diz ou
escreve as professoras-narradoras acerca de suas experiências “no chão do hospital”. É
imprescindível ouvir e aceitar o que o narrador tem a dizer independente de sua condição
social, ou política, se faz pelo ato de respeito e amor ao outro, de forma integral. Para
Bourdieu (2003, p. 712) “Entrevistar, transcrever e publicar tratava-se, portanto, de um
exercício espiritual que se desdobrava em amor intelectual”. (PASSEGGI, 2014a, p. 229).
A análise temática, proposta inspirada em Poirier, Clapier-Vallandon e Raybaut (1996)
contribui para que possamos evidenciar os processos de formação e aprendizagem
vivenciados pelas professoras-narradoras “no chão do hospital”. Nosso objetivo é destacar o
que é subjetivamente importante nessas aprendizagens, considerando a aprendizagem não
somente relacionada aos procedimentos de obtenção e de assimilação progressiva de saberes
ou competências que se procura alcançar, mas sim como “processo altamente organizado de
perlaboração, da ligação e da (trans)formação dos primeiros processos de aprendizagem em
uma figura biográfica de experiências, ou seja, de algum modo uma „segunda ordem‟ de
processos de aprendizagem”. (ALHEIT; DAUSIEN, 2006, p. 179, grifo dos autores).
A análise temática proposta por Poirier, Clapier-Vallandon e Raybaut (1996, p. 215)
traduzida e citada por Fernandes (2015, p. 84), compreende que:

Para o senso clássico, o tema é uma categoria semântica, isto é o objeto do
discurso. A análise temática, procura metodicamente as unidades do
significado para intermediar as propostas mantidas pelo narrador, relativas
aos temas. A análise temática, há muito tempo, era considerada como uma
análise qualitativa oposta à análise quantitativa, considerada como mais
científica. A psicologia-crítica literária retoma o termo de análise temática,
que encontra atualmente o direito de cidadania nas Ciências Humanas. 18
(POIRIER; CLAPIER-VALLANDON; RAYBAUT, 1996, p. 215
apud FERNANDES, 2015, p. 84. Tradução e grifos da autora).

18

Texto original “Au sens classique, le thème est une catégorie sémantique, c‟est l‟objet du discours. L‟analyse
thématique recherche méthodiquement les unités de sens par l‟intermédiaire des propôs tenus par le narrateur,
relativement à des thèmes. L‟analyse thématique a longtemps été considérée comme une analyse qualitative
opposée à l‟analyse quantitative considérée comme plus scientifique. La psycho-critique littéraire a repris le
terme d‟analyse thématique, qui retrouve le droit de cité em Sciences Humaines”.
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Desse modo, a abordagem da análise temática colabora para identificarmos os temas
sugeridos pelas professoras-narradoras ao construírem suas narrativas autobiográficas acerca
dos processos de desejo, inserção e permanência em classes hospitalares, os quais envolvem
os desafios e superações vivenciados, atribuindo-lhes significados singulares às experiências
sentidas “no chão do hospital”.
O quadro a seguir sintetiza os percursos desenvolvidos nos processos da recolha à
publicação dos dados.

Quadro 3. Procedimentos de recolha e tratamento dos dados
Etapas

Ações desenvolvidas pela pesquisadora

Recolha das fontes autobiográficas

Postura de horizontalidade

Transcrição e leitura dos dados

Ouvidos e olhos aguçados

Textualização dos dados

Respeito devido ao narrador e o que ele nos
conta
Atentar para os temas transversais
concernentes às fontes autobiográficas das
cinco professoras-narradoras
Compreender o processo de formação das
professoras “no chão do hospital”
Cuidado ético, atitude que produz um “amor
intelectual”

Análise temática

Interpretação dos dados empíricos
Publicação
Fonte: Análise da pesquisadora

O diálogo reflexivo entre os sujeitos envolvidos é parte dos resultados obtidos em
nossa pesquisa, ao estabelecermos essa interação social, e construir nosso trabalho com as
professoras e não sobre as professoras, destacamos a produção de conhecimentos, oriundos
dessa relação. Um registro dessa produção de conhecimentos foi a escrita, apresentação e
publicação do artigo científico A Pesquisa (auto)biográfica em Educação e os saberes
docentes em classe hospitalar, trabalho apresentado e publicado no V Encontro Nacional das
Licenciaturas – ENALIC - 2014, em coautoria com duas professoras de classe hospitalar que
participaram da pesquisa.
Pudemos experienciar essa relação dialógica também pela partilha em atividades
acadêmicas, com ênfase no lócus de atuação das professoras-narradoras, foi o caso da nossa
participação no II Seminário Regional Sobre Atendimento Educacional Hospitalar e o III
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Seminário de Formação para Professores que atuam nas Classes Hospitalares do RN19, que
ocorreu em maio de 2015, nas dependências da UFRN, além de apresentação de trabalho
científico, coordenamos a Mesa Redonda Cuidado integral a criança e o adolescente no
espaço hospitalar, na qual pudemos dialogar acerca da temática com professores da Educação
Básica que atuam nesses espaços e representantes das Secretarias Municipais e Estaduais de
Educação do RN. Almejamos estreitar os laços entre a teoria e a prática, entre a Universidade
e a escola no hospital, desejando romper barreiras, e com o outro, descobrir que podemos ser
sempre melhores do que somos hoje.
Ao explicitarmos contribuições das narrativas autobiográficas contidas em nossas
fontes autobiográficas de pesquisa: entrevistas narrativas autobiográficas (ENA); registros
pessoais (RP); grupo reflexivo (GR); e nas narrativas autobiográficas escritas (NAE),
ressaltamos que não há produção sem vida, somos produtores e produto de nossa existência
no mundo da vida. Nossos apontamentos indicam que as narrativas autobiográficas enquanto
fontes metodológicas na pesquisa-ação-formação se voltam para as experiências do narrador e
para o poder formador decorrente de tal processo, colaboram para que os sujeitos aprendentes
(professoras-narradoras e pesquisadora) vivenciem o processo de reflexividade autobiográfica
(PASSEGGI, 2014b), narrando como percebem o espaço e suas ações em ambiente hospitalar,
e em outros espaços de vida, construindo novas experiências de aprendizagem ao longo da
vida e em todos os setores da vida.

19

Em virtude deste Seminário, apresentamos o trabalho Narrativas Autobiográficas em Educação: uma
pesquisa-ação-formação com professores de classes hospitalares. (OLIVEIRA; PASSEGGI, 2015).
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4. Aprendizagens ao longo da vida: contextualização e contribuições

Vincent Van Gogh. Pomar em Flor (1889).

Há uma coisa tão inevitável quanto a morte: a vida.
(Charles Chaplin, s/d).
A obra de Van Gogh, “Pomar em Flor”, nos remete aos caminhos da vida, que em
alguns momentos, apontam para a morte, pois assim como o pomar, nem todas as plantas
conseguem nascer, crescer e se reproduzir, algumas interrompem esse percurso, por motivos
que não estão respaldados ao poder humano. Entretanto, nos é possível, enxergar a vida, como
possibilidades ilimitadas, se olharmos atentamente a obra de Van Gogh (1889), observaremos
quantas belezas e riquezas estão por trás dos primeiros galhos de árvores, que se apresentam
um tanto secos, “mortos”, porém ao fundo, evidenciamos a manifestação da natureza e da
ação humana, as inúmeras oportunidades de vida que estão ao nosso dispor, é preciso
debruçar nosso olhar e escuta para essa magia, inevitável que é a vida.
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Iniciaremos esta seção dialogando com o Memorando sobre Aprendizagem ao Longo
da Vida (COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS, 2000) salientando a
compreensão deste Memorando para a formação e aprendizagem ao longo da vida, destacando
as contribuições para com os dados da pesquisa realizada com professoras de classes
hospitalares.
A aprendizagem ao longo da vida é uma realidade concreta vivenciada por nós seres
humanos, de maneira consciente ou inconsciente. É certo que aprendemos em diversos
espaços, por várias maneiras, desde temas triviais a temas complexos, estamos
constantemente aprendendo ao longo de nossa existência no mundo. De acordo com o
Memorando sobre Aprendizagem ao Longo da Vida (COMISSÃO DAS COMUNIDADES
EUROPEIAS, 2000, p. 3), no âmbito da Estratégia Europeia de Emprego, a Comissão e os
Estados-Membros “definiram a aprendizagem ao longo da vida como toda e qualquer
atividade de aprendizagem, com um objetivo, empreendida numa base contínua e visando
melhorar conhecimentos, aptidões e competências”.
O Memorando reconhece as aprendizagens em diversos campos da vida, mas enfatiza
as colaborações desse processo para a “promoção de uma cidadania ativa e o fomento da
empregabilidade”, relacionando-os entre si, e tomando-os como objetivo principal da
construção de tal documento. Nessa conjuntura, Alheit e Dausien (2006) alertam para a
contradição expressa na reconfiguração da aprendizagem ao longo da vida:

Essa reconfiguração não deixa de ter uma contradição interna: a nova
aprendizagem primeiramente inscreve-se em um quadro econômico e
político cujos objetivos são a competitividade, a empregabilidade e a
adaptabilidade das „forças de trabalho‟. Ao mesmo tempo, a liberdade
biográfica de planejamento e de engajamento social dos indivíduos devem
sair, dessa situação, reforçados. A educação ao longo da vida pode aparecer
sob o duplo aspecto da „instrumentalização‟ e da „emancipação‟. (ALHEIT;
DAUSIEN, 2006, p. 178).

Enquanto cidadãos ativos na sociedade, os indivíduos passam a ter um maior poder de
tomada de decisão sobre suas próprias vidas, fato este que se associa a uma liberdade
biográfica, uma emancipação do indivíduo, em contrapartida, as circunstâncias econômicas e
políticas exigem muito mais desses indivíduos, para tanto, eles se inserem num quadro de
competitividade para garantir a sua empregabilidade. “Os indivíduos, muito mais do que
antes, querem planejar suas vidas, esperam contribuir ativamente para a sociedade e devem
aprender a viver positivamente na sua diversidade cultural, étnica e linguística”. (COMISSÃO
DAS COMUNIDADES EUROPEIAS, 2000, p. 5).
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Essa contradição presente no plano da reconfiguração da aprendizagem ao longo da
vida é vivenciada por muitos de nós, inclusive pelas participantes da pesquisa proposta,
principalmente quando elas conseguem atingir anseios profissionais, como a aprovação em
concurso público para professor, o que garante a sua empregabilidade, por meio de um
processo seletivo e competitivo, entretanto ao consultar a sua liberdade biográfica quanto à
escolha do espaço em que deseja atuar profissionalmente, sendo este um hospital, essa
contradição ganha força na vida cotidiana, gerando uma multiplicidade de emoções e
desafios. “A educação, no seu sentido mais amplo, é a chave para aprender e compreender
como superar esses desafios”. (COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS, 2000, p.
6). A liberdade biográfica é compreendida aqui como a possibilidade de escolha dos
indivíduos em narrar e coordenar as suas ações e o que eles desejam realizar no mundo da
vida. Nessa perspectiva, somos levados a tentar identificar os processos de aprendizagem e
formação ao longo da vida para daí então, interpretar os dados da pesquisa sob a ótica de tais
processos inerentes a todo ser humano, em especial, ao ser docente em classe hospitalar.
A pesquisa (auto)biográfica, como já explicitada na abordagem teórica do presente
trabalho, contribui significativamente para a compreensão que temos do sujeito biográfico,
ator e autor de suas histórias, de sua vida. Em consonância com tal proposta de pesquisa,
encontramos no Memorando sobre Aprendizagem ao Longo da Vida subsídios que
convergem ao nosso entendimento.

Os próprios indivíduos são os atores principais das sociedades do
conhecimento. Acima de tudo, o que conta é a capacidade humana de criar
conhecimento e de o usar eficaz e inteligentemente, em contextos de
mutação contínua. Para desenvolver plenamente esta capacidade, as pessoas
têm de querer e ser capazes de assumir o controle das suas próprias vidas –
em suma, tornar-se cidadãos ativos. A melhor forma de dar resposta ao
desafio da mudança reside na educação e na formação ao longo da vida.
(COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS, 2000, p. 8).

O sujeito aprendente para o Memorando é entendido como cidadão ativo, o
compreendemos também como sujeito biográfico, tendo em vista que “cada pessoa torna-se
responsável pelos desvios de rota, eventuais sucessos e fracassos. O que se pretende não é
apenas que esse indivíduo crie sua própria „marca‟, mas que ele saiba falar dela e por ela.”
(PASSEGGI, 2015, p. 6, grifo da autora). O indivíduo em formação e em aprendizagem ao
longo da vida está constantemente acessando sua liberdade biográfica (sua possibilidade de
escolha), guiando seu próprio caminho, o qual possui desafios e obstáculos, mas que podem e
são superados mediante o acesso e a utilização dos processos de aprendizagem. Durante esses
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processos, as atividades de aprendizagem e formação ao longo da vida possuem significados
subjetivos a cada indivíduo que as vivencia. Conforme o Memorando, os processos de
aprendizagem se caracterizam como Processos de aprendizagem formal: podem ser
evidenciados pelas contribuições dos programas acadêmicos escolares e/ou universitários, os
quais permitem a inserção dos estudantes a desbravarem universos variados, com múltiplas
vivências e oportunidades, validados por certificações socialmente reconhecidas; Processos
de aprendizagem não formal: “decorrem em paralelo aos sistemas de ensino e formação e não
conduz, necessariamente, a certificados formais. A aprendizagem não-formal pode ocorrer no
local de trabalho e através de atividades de organizações ou grupos da sociedade civil”.
(COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS, 2000, p. 9); Processos de aprendizagem
informal: relacionam-se às aprendizagens que nos são possibilitadas ao longo de nossas vidas
e nem sempre estão relacionadas aos cursos de formação acadêmica, ou às atividades que
desenvolvemos profissionalmente, pois não recebemos certificados ou diplomas por sermos
filhos/filhas, esposos/esposas, mães/pais, irmãos/irmãs, tios/tias, amigos/amigas, por sermos
humanos e agirmos como tal. Muitas vezes, essas aprendizagens tácitas revelam
conhecimentos e aptidões que ampliam a nossa visão de mundo e de nos percebermos nesse
mundo. Nesse contexto, objetivamos depreender das narrativas autobiográficas analisadas,
experiências existenciais que apontem para os processos de aprendizagem informal, o qual se
caracteriza por:

Um acompanhamento natural da vida cotidiana. Contrariamente à
aprendizagem formal e não-formal, este tipo de aprendizagem não é
necessariamente intencional e, como tal, pode não ser reconhecida, mesmo
pelos próprios indivíduos, como enriquecimento dos seus conhecimentos e
aptidões. (COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS, 2000, p. 9).

As narrativas autobiográficas (orais e escritas) das professoras participantes da
pesquisa revelam aprendizagens significativas nos três processos de aprendizagem
caracterizados pelo Memorando, seja durante a formação institucionalizada, em escolas ou
universidades; seja nos encontros de formação oferecidos pelo NAEHD/SEEC–RN, os quais
se configuram como momentos de formação continuada; sejam nos momentos diversos de
acompanhamento da vida, acontecimentos subjetivos que conduzem a aprendizagens não
intencionais, entretanto tão ricos quanto os outros dois, aprendizagens que decorrem em
vários aspectos da vida, a exemplo: a busca por emprego público, o desejo em atuar em classe
hospitalar, as perdas relacionadas à ruptura da vida, adoecimento de si ou de familiar,
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sentimentos contraditórios como apego e distanciamento, ou ainda medos e desejos que
vivenciamos no mundo da vida.
A ênfase deste trabalho se dá, primordialmente, aos processos de aprendizagem não
formal e informal, evidenciados nas narrativas analisadas pela representação que estes tem na
constituição do capital biográfico, resultante da conexão dos três processos de aprendizagem,
colaborando para a formação do humano, como indivíduo único, singular e universal.
Contudo, não podemos desconsiderar o fato que os programas acadêmicos universitários
permitem a inserção dos estudantes a desbravarem universos variados, com múltiplas
vivências e oportunidades. Nesse sentido, notamos que as professoras participantes registram
narrativamente: o contato inicial com o universo docente em classe hospitalar; o engajamento
em atividades de ensino, pesquisa e/ou extensão; as relações estabelecidas entre a teoria e a
prática no campo educacional; experiências partilhadas mediante os processos de
aprendizagem vivenciados.
Nessas circunstâncias, a aprendizagem é compreendida não somente em toda a
duração da vida, mas também na dimensão do “lifewide learning” (educação abarcando todos
os aspectos da vida), podendo ser entendida em todos os domínios da vida, considerando que
“o interesse dessa nova compreensão do conceito de educação reside em estabelecer a sinergia
desses diferentes modos de aprendizagem” (ALHEIT; DAUSIEN, 2006, p. 178). O indivíduo
enquanto sujeito biográfico vive numa perspectiva dialética e tridimensional como ator, autor
e agente (PASSEGGI, 2014b, p. 141), as professoras-narradoras atuam em espaços
educativos não regulares, são autoras de suas narrativas, são elas mesmas quem as escrevem e
narram, e agentes, pois estas são quem agem nesses espaços educativos, narram, refletem e
ressignificam aprendizagens ao longo da vida e em todos os domínios desta.
Nóvoa (1999) no prefácio da obra Profissão Professor, a partir da metáfora do bridge,
utiliza três triângulos como sugestão para estimular um pensamento crítico sobre a profissão
docente. Sendo estes: o triângulo pedagógico; o triângulo político; e o triângulo do
conhecimento. Inspiramo-nos na análise feita por Nóvoa (Ibid, p. 8) e tentamos compreender
os processos de aprendizagem e suas contribuições na atual conjuntura de vida dos sujeitos
biográficos. Como esboço de análise, construímos a seguinte figura:
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Figura 1: Triângulo da aprendizagem biográfica ao longo da vida

Aprendizagem
biográfica

Processos informais
Fonte: Elaborada pela autora

A figura geométrica do triângulo foi escolhida pelas dimensões que esta proporciona,
em nosso esboço, utilizamos o triângulo equilátero por possuir três lados iguais, associando-o
aos processos de aprendizagem identificamos que os três procedimentos são de semelhante
importância na formação do sujeito biográfico. No centro do triângulo, inserimos a
aprendizagem biográfica. Nesse sentido, segundo Passeggi (2015, p. 11) “a aprendizagem é
autobiográfica ou não é aprendizado. O conhecimento é autoconhecimento ou não é
conhecimento do qual possamos dispor”. A aprendizagem biográfica como ação decorrente
desses processos, nos forma enquanto sujeitos biográficos, uma vez que “aprendemos durante
toda a nossa vida [...] Desde nossos primeiros passos e de nossas primeiras palavras até a
nossa idade mais avançada, fazemos experiências novas, adquirimos novos saberes e novas
competências” (ALHEIT; DAUSIEN, 2006, p. 177). Os processos de aprendizagem informais
são a base do triângulo, mediante eles é que iniciamos um movimento contínuo de
conhecimento, que se estende, se complementa e se enriquece, na medida em que
experienciamos os três processos elencados no gráfico. “A aprendizagem ao longo da vida
considera todo o processo de aquisição de conhecimentos como um contínuo ininterrupto do
berço a sepultura”. (COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS, 2000, p. 8).
4.1 A aprendizagem ao longo da vida: marcas de um capital biográfico
Experimentamos situações, adquirimos habilidades, testamos nossas
emoções e nossos sentimentos na “escola” mais efetiva que há: a
“universidade da vida”.
(FIELD, 2000 apud ALHEIT; DAUSIEN, 2006, p. 177).
100

As experiências que nos tocam, nos marcam são também aquelas em que a
aprendizagem se faz de forma significativa, por estabelecer relação entre o vivido e o
significado que o sujeito atribuiu ao acontecimento vivido. Ao focalizarmos nossa atenção às
subjetividades presentes nas narrativas docentes, estamos em consenso com o proposto por
Passeggi (2015, p. 6) “é em meio a virada atual da subjetividade, ou para alguns, da
desubjetivação, que cumpre olhar com mais atenção para a pessoa em formação, de que ponto
de vista ela percebe seu modo de ser, de conceber o mundo e de se conceber no mundo”.
Intentamos aqui, considerar as narrativas de aprendizagem docente, tomando como
pressuposto a formação do sujeito biográfico, em suas relações consigo, com o outro e com o
mundo.
Passeggi (2015) explora as potencialidades do paradigma da pesquisa-formação,
considerando-o um paradigma não aplicacionista em educação, evidenciando a experiência do
sujeito biográfico como núcleo central deste novo paradigma, permitindo elastecer relações
atemporais entre os percursos de aprendizagem, numa perspectiva de formação ao longo da
vida (life learning), reconhecendo que a aprendizagem acontece em diversos ambientes e em
todos os setores da vida (lifewide learning). Conforme o novo paradigma:
O professor como ser aprendente é capaz de compreender a historicidade de
suas aprendizagens, realizadas e por se realizar, ao longo da vida (life
learning), em todas as circunstâncias (lifewide learning), e de produzir
teorias e conhecimentos sobre seus modos de fazer, de ser e de aprender. Sua
autonomização (emancipação) advém da sua disposição para dar sentido a
suas aprendizagens, explícitas ou tácitas, que lhes são úteis para se
posicionar como sujeito e tomar decisões. (PASSEGGI, 2015, p. 9).

A pesquisa desenvolvida utiliza como fonte e metodologia as narrativas
autobiográficas (orais e escritas), com as quais é possível (re)conhecermos as experiências de
aprendizagem vivenciadas pelas professoras de classes hospitalares, compreendendo os
processos de aprendizagem não formal e informal que contribuem na formação profissional
“no chão do hospital”. Buscamos tentar compreender a opção das professoras em atuar em
classes hospitalares. Não é raro que relatem momentos difíceis de suas vidas, seja a perda de
um filho, do pai, doenças graves da mãe, de familiares, problemas de saúde que lhe
acometeram, associando o seu trabalho com as crianças como uma nova oportunidade, um
novo recomeço... O que temos observado então é que essa opção se faz, muitas vezes, em
função de um capital biográfico como definem Passeggi; Oliveira; Rocha (2015),
relacionando-o “a experiências traumáticas por perdas e/ou por doenças graves. Esse capital
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de alguma maneira impulsiona a opção e de algum modo sustenta a crença do professor de
que é capaz de exercer sua função no acompanhamento escolar de crianças e adolescentes
com doenças crônicas”. (Ibid., p. 27581).
O termo capital20, em um de seus significados associa-se à riqueza ou valores
acumulados, destinados à produção de novos valores, o termo biográfico remete à vida, ou
escrita da vida. Nesse sentido, a expressão capital biográfico refere-se às experiências
existenciais acumuladas ao longo da vida (essas seriam nossas riquezas) que de certa forma
nos preparam para a vivência de novas experiências, acumulando aprendizagens ao longo da
vida e em todos os setores desta. Esse capital biográfico pode ser (re)conhecido por meio das
narrativas autobiográficas (orais e escritas) resultantes da pesquisa realizada.
O termo experiência, em um de seus significados, remete a conhecimento adquirido
graças aos dados fornecidos pela própria vida 21. O que exige entendimento, compreensão
para avaliar o que acontece e o que nos acontece (LARROSA, 2002). Acerca dos termos
Erlebnis e Erfahrung, para nomear experiência em alemão, Passeggi; Oliveira e Rocha (2015)
sugerem que
[...] a diferença entre Erlebnis e Erfahrung, para designar a experiência, nos
permite melhor compreender esse capital biográfico que vamos acumulando
ao longo da vida. Erlebnis se traduz, geralmente, por „experiência vivida‟ ou
„vivência‟, entendida como uma experiência mais imediata, ainda
inconsciente, pré-reflexiva. Erfahrung associa-se a impressões sensoriais e
ao entendimento cognitivo, que integra a experiência num todo narrativo e
num processo de aprendizagem. (PASSEGGI; OLIVEIRA; ROCHA, 2015,

p. 27581).
Nesse sentido, esses termos remetem a uma temporalidade longa, que vai
amadurecendo com o tempo e sugerem a ideia mesmo de aprendizagem ao longo da vida.
Com base nessas duas noções, a experiência significa ter vivido os riscos do perigo (uma
perda, uma doença grave) ter sobrevivido e aprendido algo no encontro com o perigo. Assim,
no processo de escolha a professora faz uso de sua liberdade biográfica, ativa os vínculos
entre memória e potencialidades de apoio e a confiança de que é possível, por meio de sua
atuação profissional, ajudar outras pessoas que vivem experiências semelhantes. Como nos
diz a professora Talita (NAE, 2014) em sua narrativa: “Já me operei e minha mãe já se

20

Michaelis, versão eletrônica.

21

Michaelis, versão eletrônica.
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operou, fui eu quem ficou cuidando dela e de todos. Foram momentos que nos engrandeceram
como humanos e que nos prepararam para outras experiências de vida”.
A professora Lívia (NAE, 2014) acerca de suas vivências, indica que: “as experiências
ruins que passei e de vez em quando ainda passo na classe hospitalar são as “perdas”, alunos
que chegam a falecer. [...] quando sofro uma perda procuro pensar em quem ainda está lá, e
continuar dando o meu melhor”. Lívia caracteriza as experiências de perdas como “ruins”,
pois remetem a emoções dolorosas, mas ela recorre a esses saberes biográficos para
transformar toda a paisagem do que vive no chão do hospital. Para ela, as experiências “ruins”
dão vida ao melhor de si. Percepção semelhante expressa a professora Selma (NAE, 2014) ao
narrar um momento de perda significativa em sua vida: “em meio há um dos momentos mais
difíceis que já vivi – a perda de meu bebê, ainda dentro de meu ventre [...] senti, mais uma
vez, como se a vida me desse uma nova oportunidade... um novo recomeço”. Ela recorre a
essa experiência que lhe oportunizou uma aprendizagem biográfica na dimensão do “lifewide
learning” (educação abarcando todos os aspectos da vida), transformando suas perspectivas e
saberes, indicando um novo recomeço, o qual se dá com sua inserção como docente em uma
classe hospitalar.
Mediante a figura abaixo, pretendemos tracejar a nossa apreensão acerca dos
processos de aprendizagem e o legado destes ao longo da vida, e em todos os domínios da
vida dos sujeitos biográficos, esse legado se traduz por meio de um capital biográfico como
podemos observar.
Figura 2. Círculos de aprendizagem: emergência do capital biográfico

Capital biográfico

Legenda:
Processos de aprendizagem formais
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Processos de aprendizagem não formais

Processos de aprendizagem informais

Fonte: Análise da pesquisadora
A figura geométrica do círculo nos remete aos ciclos da vida, movimentos que
“apresentam formas de retomada por ciclos ou por „recomposição de uma trama‟ no sentido
de uma „configuração setorial da existência‟ (KADE; SEITTER, 1996 apud ALHEIT;
DAUSIEN, 2006, p. 187). No que se referem aos percursos que vivenciamos, os três círculos
representam os processos de aprendizagem, os quais são complementares e resultam em um
capital biográfico único inerente a cada ser humano, este capital se materializa na narrativa
(oral ou escrita) pelo acesso que o sujeito biográfico realiza às suas experiências existenciais,
as quais preparam os indivíduos para vivenciar novas experiências.
4.2 Interpretação dos dados empíricos
Para a interpretação dos dados empíricos, compreendemos o processo de formação “no
chão do hospital”, decorrente dos processos de aprendizagem não formal e informal
experienciados pelas professoras, com os quais, segundo Alheit; Dausien (2006), associamos
a perspectiva da dimensão vivida, sempre ligada a uma biografia concreta, possibilitando
indicar um instrumento de mediação no qual as construções biográficas apresentam-se como
formas reflexivas da experiência, podendo se desenvolver e se transformar. “Sem biografia,
não há aprendizagem; sem aprendizagem, não há biografia” (Ibid., p. 190).
Essa relação intrínseca da biografia e da aprendizagem colabora para refletirmos os
processos de aprendizagem e formação docente, mediante análise das narrativas
autobiográficas (orais e escritas), com as quais podemos apontar para o desvelamento dos
processos de aprendizagem vivenciados por estas professoras que atuam em classes
hospitalares e se formam enquanto sujeitos biográficos, uma vez que elas acionam a liberdade
biográfica para realizar suas escolhas pessoais e profissionais e consideram o capital
biográfico um dos instrumentos de ação e ressignificação de sua prática docente em classe
hospitalar.
Adiante, segue-se a análise e interpretação dos dados empíricos, com os quais
realizamos uma triangulação, relacionando-os aos registros em nosso diário de campo.
Procuramos evidenciar quatro eixos temáticos que foram elucidados pelas professoras104

narradoras: o desejo em atuar nas classes hospitalares do RN; atividades pedagógicas no
acompanhamento educacional de crianças e adolescentes hospitalizados; desafios da
profissionalidade docente em classe hospitalar; superações vivenciadas “no chão do
hospital”. Buscamos esclarecer possíveis contribuições na formação dos sujeitos biográficos,
associando-os a cada biografia construída por meio das fontes autobiográficas da pesquisa,
considerando-os, enquanto indivíduos em formação, tomando como pressuposto, segundo
Pineau (2005, p. 110) a “antropoformação – formação do humano”, a qual nos possibilita
considerar as aprendizagens, a formação e os sentidos das experiências ao longo da e em
todos os setores da vida das professoras participantes da pesquisa.

4.2.1 O desejo em atuar nas classes hospitalares do RN
Mediante a questão orientada autobiograficamente para conhecer os motivos que
conduziram as professoras a atuarem em ambiente hospitalar, buscamos investigar as
experiências que impulsionaram essas docentes a atuarem pedagogicamente nesses espaços,
essa é uma fase da vida desses sujeitos que nos interessa sob o ponto de vista educacional.
Procuramos pesquisar como surgiu esse desejo de atuar em classes hospitalares: teria sido nos
cursos de formação inicial? Que experiências teriam apontado para a docência nesses espaços
diferentes da escola regular?
A primeira etapa da entrevista narrativa autobiográfica, a abertura conduziu cada
professora-narradora a rememorar os momentos de desejo e imersão em classe hospitalar, por
intermédio da narrativa inicial, quando as docentes buscaram elucidar experiências
significativas vivenciadas nesse período. Os trechos narrativos a seguir sintetizam os motivos
iniciais da trajetória de cada docente participante de nossa pesquisa, ao desejarem ser
professoras em ambiente hospitalar:

Vou começar pelo que levou a vir trabalhar em ambiente hospitalar. Na
verdade assim, antes de entrar no curso de pedagogia, eu já tinha interesse
em trabalhar em ambiente não escolar, antes de entrar no curso, não queria
sala de aula [...] (LÍVIA, ENA, 23 de julho de 2014).
Eu conheci a Classe [hospitalar] numa formação que teve do Estado,
quando ele fez uma formação em Educação Especial, ano passado, eu
estava na sala de aula [...] chegando lá, conheci Júlio, da Classe, ele já
falou, a gente conversando, ele falou: „você tem perfil de classe hospitalar‟,
a gente começou a conversar, „você conhece?‟ [...] (SELMA, ENA, 23 de
julho de 2014).
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[...] minha mãe teve câncer, teve duas vezes câncer, então eu já tive essa
experiência de hospital, eu já fiz uma cirurgia, já fiz uma plástica, já fui
paciente [...]. Estou aqui, para mim não foi, não é um choque, por que eu já
tenho essa experiência de hospital [...] (TALITA, ENA, 28 de julho de
2014).
Foi por acaso, eu estava terminando o curso de pedagogia, no último
semestre e fazia um estágio, até sem remuneração mas para eu poder me
apropriar da questão pedagógica escolar. Um pai de uma amiga era
voluntário lá na Casa Durval Paiva e disse que estavam precisando de uma
pedagoga, e ela lembrou de mim e pronto. Eu fui levar meu currículo [...]
(ANA, ENA, 01 de agosto de 2014).
Acho que tem uns dois anos que estou no Grupo de Apoio a Criança com
Câncer (GACC) [...], e foi quando surgiu a questão do GACC, eu não sabia
que era o GACC. Eu vi o anúncio de currículos [...] (CLARICE, ENA, 01
de agosto de 2014).

O desejo de cada docente em atuar em ambiente hospitalar, se deu por motivos
variados: antes mesmo de se formar pedagoga; em encontro de formação proposto pela
SUESP/RN; por intermédio de vivências em hospitais; na busca de atuação profissional por
seleção para empregos. É necessário contextualizar esses motivos com a história de vida de
cada participante para que possamos compreender os movimentos de partida e chegada dessas
professoras nesses espaços, descobriremos que esse desejo vai amadurecendo e ganhando
vida a partir do conhecimento da docência em espaço hospitalar. Destacamos que os quatro
motivos elencados pelas docentes apontam para processos de aprendizagem informal, pelas
narrativas das professoras Lívia, Talita, Ana, Clarice, e a professora Selma faz menção aos
processos de aprendizagem não formal, mediante vivência em encontro de formação. Nos
deteremos em duas categorias de análise desse eixo temático, as quais apontam para um
aprofundamento do desejo elucidado acima.
•Conhecimento da docência em classe hospitalar por meio de atividade prática no curso de
graduação em Pedagogia
•Conhecimento da docência em classe hospitalar por meio de encontro de formação
oferecido pela SUESP/RN

A professora Lívia destaca em sua narrativa oral, o primeiro contato que teve com uma
classe hospitalar:
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Quando fui cursar uma disciplina de Didática, a gente tinha que pensar num
projeto político pedagógico de uma instituição, a gente escolhia a instituição,
nosso grupo ficou com a Instituição Casa de Apoio a Criança com Câncer
Durval Paiva. A gente foi lá fazer o trabalho, conhecer como é que
funcionava o projeto político pedagógico da instituição. Tinha uma
pedagoga lá, eu a conheci, e fiquei encantada pelo trabalho que era
desenvolvido na classe hospitalar. [...] Foi o que me levou a fazer o tema da
minha monografia, que era sobre a prática do pedagogo em ambientes não
escolares. Pesquisando sobre o tema, achei sobre pedagogia hospitalar, que
eu não conhecia, fiquei assim encantada, enfim, fiquei estimulada a fazer,
ansiosa, e fui pesquisar mais sobre isso [...] Esse foi o meu primeiro contato,
com a pedagogia hospitalar. (LÍVIA, ENA, 2014).

O Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia da Universidade Federal do Rio Grande
do Norte (UFRN, 2009), Instituição que graduou quatro das cinco professoras participantes da
pesquisa, elenca quatro objetivos na formação dos pedagogos, dentre esses objetivos, um
converge ao exposto por Lívia: “propiciar uma formação teórico-prática que contemple
conhecimentos sobre as instituições educativas, como organizações complexas e responsáveis
pela educação para e na cidadania”. (Ibid, p. 22). A professora Lívia narra um momento
significativo em seu processo de aprendizagem formal, o qual está coerente com os
pressupostos políticos e pedagógicos da Instituição Universitária que a graduou em
Pedagogia. Esta formação teórico-prática que contempla conhecimentos sobre diversas
instituições educativas dá espaço à liberdade biográfica de Lívia, segundo sua própria
avaliação: “desde criança, eu tinha vontade de ser médica, e foi quando eu descobri a
pedagogia hospitalar, juntou a vontade de ser médica com o prazer que tenho de ensinar, que
eu gosto muito de ensinar, pronto, fiquei encantada, vai ser por aí, eu quero isso daqui!”
(LÍVIA, ENA, 2014). Nesse momento de avaliação biográfica, ela dá sentido aos desejos da
sua infância, às experiências que lhe oportunizaram o conhecimento da pedagogia hospitalar,
o seu gosto pela docência e a sua liberdade biográfica que lhe permite narrar “eu quero isso
daqui!”. O desejo em atuar em espaço diferente da escola regular amadurece, mediante o
conhecimento da prática docente em classe hospitalar e ganha vida a partir da permissão da
docente em acionar a sua liberdade biográfica e seguir a sua rota no mundo da vida,
direcionando sua atuação profissional às classes hospitalares.
Objetivando contextualizar as atividades de formação continuada oportunizadas pelo
NAEHD (SEEC/RN), destacamos os encontros de formação que ocorrem mensalmente,
mediados pela coordenadora do Núcleo; as visitas da coordenadora do Suporte Pedagógico
que realiza um trabalho de intinerância semanalmente às classes hospitalares; e os encontros
vivenciais mediados por uma psicóloga, funcionária do Estado do RN, que proporciona
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momentos de escuta e partilha de emoções e vivências. A professora Selma destaca,
narrativamente, a importância desses momentos em seu processo de conhecimento acerca da
atuação pedagógica em classe hospitalar:

Eu conheci a Classe numa formação que teve do Estado, quando fez uma
formação em Educação Especial, ano passado. Eu estava na sala de aula, fui
convidada pela diretora, tinha um aluno com baixa visão, era sobre baixa
visão. Chegando lá, conheci Júlio, da Classe [hospitalar], [...] e tinha várias
outras pessoas lá de classe hospitalar, começaram a falar [...] (SELMA,
ENA, 2014).

Alguns encontros de formação são organizados pela Subcoordenadoria de Educação
Especial da SEEC/RN, setor no qual o Núcleo de Atendimento Educacional Hospitalar e
Domiciliar (NAEHD) está inserido, como lembra a professora Selma, esses encontros são
vistos também como oportunidades de interações entre os docentes que atuam em escolas
regulares ou em classes hospitalares, o eixo que os une são as atividades inerentes à Educação
Especial. O encontro com professores que já atuavam em classe hospitalar conduz Selma a
uma pesquisa acerca desse espaço de atuação educacional e como fazer para participar dele.
Ela conclui então: “Foi aí que começou o desejo. Entrei em contato com Adriana
[coordenadora do NAEHD, na ocasião], foi muito receptiva, sempre muito bacana, parecia
que a gente se conhecia já há muitos anos, então foi bem, bem acolhida, deu tudo certo”!
(SELMA, ENA, 2014). Ao elencar tais informações em sua narrativa, Selma nos possibilita
uma interlocução com Passeggi (2011a, p. 151) “[...] é na construção de um enredo para a
história que se dá forma à experiência, que ela adquire sentido, é ressignificada”. A
experiência vivenciada por Selma ganha forma no enredo da história que nos conta, é
atribuído um sentido particular e subjetivo, e desse ato, tal experiência é ressignificada, como
notamos nas palavras de Selma (ENA, 2014) “foi aí que começou o desejo [...] deu tudo
certo!”.
Sobre os encontros de formação oportunizados pelo NAEHD, registramos em nosso
diário de campo, um momento de significativa aprendizagem, que nos revela as
potencialidades desses momentos de partilha e produção coletiva:

Questões de ordem política foram discutidas nesse encontro: a construção do
projeto político pedagógico, a renovação dos termos de cooperação técnica
do Estado com as instituições de saúde, a implementação da classe hospitalar
do HUOL, criação de Lei Estadual para as classes hospitalares. [...] o
depoimento de uma professora do Hospital Infantil Varela Santiago acerca
da situação que estão vivenciando no momento: várias crianças morreram e
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algumas estão na UTI devido a uma bactéria que está circulando no hospital
e trazendo tamanho sofrimento às crianças, pais e profissionais que estão
lidando com essa situação. O depoimento da colega comoveu o grupo, que
se apresentou tocado e sensibilizado por essa experiência, que é do outro,
mas permeia o ser professor em ambiente hospitalar. (DCP, 17 de out. 2014).

O registro acima aponta para o (re)conhecimento e importância desses encontros de
formação, nos quais os pares comungam acerca dos desafios e possibilidades que vivenciam
em seus locais de atuação profissional. A elaboração da proposta pedagógica coletivamente
indica que o NAEHD busca uma atuação democrática, na qual a participação ativa de todos
que compõem o Núcleo é de fundamental significância para o grupo. Questões de ordem
política permeiam o fazer pedagógico, uma vez que as docentes dependem dos meios legais
para desenvolverem seu trabalho nas respectivas classes hospitalares. A abertura
proporcionada pelo grupo para que as docentes possam narrar sofrimentos, desafios e
oportunidades faz desse momento de formação, um momento de partilha consigo e com o
outro, caracterizando-se como experiências de formação e aprendizagem ao longo da vida, e
em todos os setores da vida.
Recorremos à Alheit; Dausien (2006) ao relacionar a aprendizagem a uma biografia
concreta, compreendemos que não existe uma sem a outra. Acerca da construção de
conhecimento que emerge dessa abordagem metodológica, que utiliza os princípios da
pesquisa (auto)biográfica em educação, Souza e Mignot (2008) descrevem que:

A construção de conhecimento implica em analisar, isto é, em desfazer a
experiência da vida para melhor entendê-la, em movimentos de
decomposição e recomposição que permitam chegar a uma compreensão
mais profunda de seu sentido. Tais movimentos possibilitam processos
formativos tanto do próprio sujeito que reflete sobre sua trajetória, como
daqueles que se debruçam sobre as histórias de vida de outros, tentando
apreendê-las. Os processos formativos ocorrem quando a reflexão pode
aliar-se ao narrar e ao escrever. (SOUZA; MIGNOT, 2008, p. 10).

Entendemos que “desfazer a experiência da vida para melhor entendê-la” é possível ao
identificarmos que o desejo em atuar em classes hospitalares nasceu de aprendizagens não
formais e informais, contudo a partir das categorias de análise, compreendemos que esse
desejo foi amadurecendo mediante o conhecimento da prática docente em classes
hospitalares, o qual foi oportunizado por atividade prática no curso de graduação em
Pedagogia, e pelos encontros de formação oferecidos pela SUESP/RN.
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4.2.2 Aprendizagens docentes com crianças e adolescentes hospitalizados
As análises dos dados obtidos na pesquisa nos mostram que os conhecimentos que
permeiam o fazer docente na classe hospitalar são múltiplos. Eles se ancoram em toda a
história de vida do professor, tanto no âmbito pessoal como no profissional. A origem social
desses sujeitos, suas muitas vivências, sua formação inicial e o ambiente em que estão
inseridos, influenciam diretamente a forma como vai se dar sua prática pedagógica.
Com base nisso, é cabível dizer que as professoras das classes hospitalares produzem
saberes diversificados, (re)construídos diariamente, os quais auxiliam o desenvolvimento de
uma atenção integral às crianças e adolescentes nesses espaços. Essas profissionais possuem e
buscam sempre ampliar as habilidades e competências específicas que possam ajudar no
enfrentamento e resolução, com criatividade, dos conflitos e desafios que se fazem presentes
no cotidiano das classes hospitalares. Para a análise desse eixo temático, evidenciamos duas
categorias de análise.
•Limitações e imprevistos em atividades cotidianas em classe hospitalar
•Projetos pedagógicos com a equipe multidisciplinar

As limitações e os imprevistos cotidianos são elementos que constituem as atividades
pedagógicas em classe hospitalar. Vejamos a seguir trechos dos registros pessoais de duas
professoras:

[...] lutei tanto para ganhar a confiança da adolescente que não pude me
recusar a auxiliá-la na realização de suas avaliações do segundo semestre,
mesmo os professores não tendo enviado os conteúdos. [...] Tive que me
virar. Estudar mesmo. Reaprender conteúdos do Ensino Médio [...]
(SELMA, RP, 2014).
[...] Essa semana trouxe para casa a prova de geografia de um aluno que
cursa o 1º ano do Ensino Médio, para pesquisar os conteúdos, explicar o
assunto para que o mesmo pudesse realizar a avaliação (LÍVIA, RP, 2014).
Separei todo o material para a aula. Quando chego ao leito descubro que
pulsionaram a mão que o menino escreve. Não podia simplesmente deixar de
atendê-lo [...]. No lugar de escrever, colamos [...]. (SELMA, RP, 2014).

Os excertos acima desnudam duas situações comuns à prática pedagógica em
ambiente hospitalar. Os dois primeiros apontam para questões em torno da formação
acadêmica das docentes e suas limitações no que se refere ao campo de atuação, onde o
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atendimento pedagógico é multisseriado, as docentes que ali atuam, desenvolvem atividades
com crianças e adolescentes em idades variadas, que podem estar cursando desde a Educação
Infantil ao Ensino Médio, ou ainda não estarem matriculados em escolas, como é o caso da
maioria das crianças menores de dois anos de idade.
O terceiro trecho assinala sobre o imprevisto diante da dificuldade de execução
daquilo que foi planejado. A situação em que os sujeitos se encontram e o ambiente em que
estão inseridos influencia diretamente na forma como vai ocorrer a prática pedagógica. O
desenvolvimento dessa prática na classe hospitalar parte de atividades diferenciadas, nas quais
a construção de conhecimentos é mediada por projetos, atendendo a um currículo
flexibilizado que valoriza o desenvolvimento humano em sua totalidade. Esse imprevisto
requer das professoras uma tomada de decisão imediata, (re)pensar o que se havia planejado,
buscando metodologias que atendam a necessidade vigente.
A formação que decorre das relações estabelecidas nos ambientes de trabalho merece
destaque, uma vez que “o sujeito que se abre ao mundo e aos outros inaugura com seu gesto a
relação dialógica em que se confirma como inquietação e curiosidade, como inconclusão em
permanente movimento na história”. (FREIRE, 2011, p. 133). A professora Lívia aponta para
essa abertura aos outros, a um trabalho conjunto com diferentes profissionais do hospital:

[...] Teve um projeto que eu comecei, trabalhei com eles [os alunos], que foi
sobre receita culinária. A gente fez um bolo de cenoura, trabalhei uma
temática, introduzi a questão das atividades, a gente fez uma atividade
escrita, fez a receita, trabalhei o gênero textual receita culinária, depois
fomos para a cozinha, falei com a nutricionista, foi um projeto assim, com a
nutricionista [...] (LÍVIA, ENA, 2014).

Essa relação dialógica nasce na prática educativa e ganha forma na narrativa, dá vida
às oportunidades possibilitadas ao se garantir o direito à educação às crianças e adolescentes
que se encontram em tratamento de saúde, pois o cotidiano do ambiente hospitalar é
diferenciado de outros espaços, e a rotina de quem vive a internação e o tratamento
oncológico instaura a vontade da professora em trazer uma certa normalidade à sua prática
pedagógica, algo que é naturalmente vivenciado em outros espaços educacionais. Ao narrar
essa experiência, a professora Lívia atribui um sentido aos projetos realizados “no chão do
hospital”, identificando-os como atividades exitosas, uma vez que essas atividades
oportunizaram a professora Lívia avaliá-los da seguinte forma: eu vi a alegria deles, de
tentar, de estar participando ali, senti a alegria deles, de trazer essa oportunidade deles
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estarem vivenciando essa parte também, da educação, não ficar só focado ali naqueles,
presos naquela rotina de tratamento, remédios, quimioterapia. (LÍVIA, ENA, 2014).
Ao falar sobre os desafios impostos pelo cotidiano escolar e os imprevistos inerentes a
ele, Sampaio (2004, p. 2) diz que “se pensamos a vida – e a educação – como processo que se
constrói, se tece, se define, se redefine e se transforma constantemente, percebemos esses
movimentos no cotidiano, que se auto-organiza com a rotina, com a repetição e,
paradoxalmente, com o imprevisto, no fazer de todo dia, a cada dia”. Isso significa dizer que
as práticas docentes das professoras de classe hospitalar estão fundamentadas em saberes
baseados em suas rotinas diárias. Diante do que foi planejado e nas observações do que deu
certo ou não, do que poderia ter sido feito de outra forma, no que precisariam melhorar,
mediante às necessidades preeminentes dos educandos naquele momento, naquele dia, desse
modo, as docentes produzem saberes que auxiliam no desenvolvimento de uma atenção
integral à crianças e adolescentes em classes hospitalares, respeitando os limites físicos e
emocionais (im)postos pelo processo de adoecimento.
Ao narrarem ou escreverem sobre suas práticas pedagógicas, as professoras refletem
sobre seus muitos fazeres em ambiente hospitalar, em um movimento contínuo de
(re)construção e ressignificação de seu ser, saber e fazer docente. E, nesse movimento,
compreendem que “a vida individual não quer dizer necessariamente o eu, mas também a
gestão dos laços com o outro e com o meio ambiente” (PINEAU; LE GRAND, 2012, p. 59).
Entendemos pois, que as experiências de uma vida envolvem a totalização das vivências do
ser em suas múltiplas e diversas dimensões (pessoais, sociais, emocionais, culturais...).
Pineau; Le Grand (2012) acerca da “vida individual” reforçam nosso entendimento sobre o ser
individual como ser de relações. Ele se constrói individualmente em permanente diálogo com
o outro, com o meio e consigo mesmo. Essa dimensão do ser individual como ser de relações
permeia o fazer pedagógico dessas docentes “no chão do hospital”.

4.2.3 Desafios da profissionalidade docente em classe hospitalar

Professoras-narradoras realizam o processo de biografização, quando escolhem o quê
e como contar suas histórias, as materializam por meio das fontes autobiográficas da pesquisa.
Nesse movimento, as participantes refletem acerca de seus saberes e fazeres, conscientes, ou
não, de que são produtos e produtoras do meio em que vivem, ressignificando alguns desses
saberes, para melhor executar seus fazeres, principalmente os fazeres associados diretamente
112

à prática pedagógica cotidiana em ambiente hospitalar. Portanto, intentamos compreender
quais desafios são inerentes a essas professoras-narradoras em classes hospitalares.
Identificamos cinco categorias que surgem na análise desses desafios da profissionalidade
docente em classe hospitalar.
•Imersão em contexto hospitalar
•A travessia da escola regular para docência em classes hospitalares
•Dor da perda: apego X distanciamento
•Aprender a ser professora em um espaço diferente da escola regular
•Contato com a morte: o medo e as perspectivas com a finitude do ser humano

A professora Talita aponta para variadas experiências durante sua formação inicial em
Pedagogia, sejam atividades como bolsista de apoio técnico em um Hospital Universitário
(HUOL), ou em atividades de ensino proporcionadas por estágios em escolas regulares, ou em
atividades de extensão no Hospital de Pediatria da UFRN, como podemos observar a seguir:

Eu fazia Ciências Biológicas na Federal de lá [Teresina/PI], então assim,
minha vida sempre foi voltada muito pra essa área da saúde, sempre gostei
do cuidar. Quem faz Veterinária é por que gosta de animais, quem gosta de
cuidar. [...] Quando eu estava fazendo o curso [Pedagogia], teve a professora
Marly Amarilha22, ela falou que estava tendo um projeto com o pessoal de
Medicina no HOSPED, que era contação de história, quem tinha interesse de
ir, [...] eu fui conversei com as professoras, elas gostaram de mim, votaram
para eu ficar indo, eu ia dia de sexta-feira à tarde, com o rapaz da música,
contar história para os meninos internados. (TALITA, ENA, 2014).

Essa aprendizagem tácita vivenciada por Talita nos conduz a uma reflexão acerca do
ato de cuidar, sinônimo de se preocupar, de atentar, acolher. Tomando como ponto de partida
as suas experiências existenciais, quando resolveu fazer cursos na área da saúde, relacionouos ao gosto por cuidar de alguém, sejam animais e/ou pessoas. Entretanto, os desvios de rota
no mundo da vida, conduziram-na a buscar fazer o curso de Pedagogia, o qual não pertence à
área da saúde, mas possui determinadas peculiaridades, a exemplo: atuar no atendimento e
acompanhamento do ser humano de forma integral, cuidando de seu bem-estar, de sua
formação, de seu desenvolvimento físico e mental. Nesse sentido, a discussão em torno dos
termos cuidar e educar, como ação conjunta nos remete a pensar que quem gosta de cuidar é
22

Professora Titular da Universidade Federal do Rio Grande do Norte no Programa de Pós-Graduação e no
Departamento de Fundamentos e Políticas da Educação. Coordena o grupo interinstitucional "Ensino e
Linguagem".
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também merecedor da área da educação. Observemos o proposto nas Diretrizes Curriculares
Nacionais Gerais da Educação Básica:

Cuidar e educar significa compreender que o direito à educação parte do
princípio da formação da pessoa em sua essência humana. Trata-se de
considerar o cuidado no sentido profundo do que seja acolhimento de todos
[...] Educar exige cuidado; cuidar é educar, envolvendo acolher, ouvir,
encorajar, apoiar, no sentido de desenvolver o aprendizado de pensar e agir,
cuidar de si, do outro, da escola, da natureza, da água, do Planeta [...].
(BRASIL, 2013, p. 18).

Esse entendimento explicitado nas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da
Educação Básica pode ser posto em prática cotidianamente pelos profissionais da educação.
Salientamos que educar e cuidar como ação integrada, em que uma não existe sem a outra,
aponta para a concretização de objetivos propostos nas Diretrizes Curriculares Nacionais
Gerais da Educação Básica, e representa superação a uma visão dicotômica moderna da
educação, na qual cuidar e educar eram ações distintas recorrentes de um pensamento
fragmentado em torno do processo educacional. Na contemporaneidade, compreendemos que:
“[...] A educação é, pois, processo e prática que se concretizam nas relações sociais que
transcendem o espaço e o tempo escolares, tendo em vista os diferentes sujeitos que a
demandam. Educação consiste, portanto, no processo de socialização da cultura da vida, no
qual se constroem, se mantêm e se transformam saberes, conhecimentos e valores”. (BRASIL,
2013, p. 16).
Ressalvamos que essa ação contígua de educar e cuidar foi iniciada por Talita a partir
das oportunidades vivenciadas em seus processos de aprendizagem informal. Talita participou
de projetos de extensão da UFRN, no HOSPED, com contação de história e na brinquedoteca,
acerca dessas múltiplas experiências durante sua formação inicial, narra que “fui, fiquei com
ela durante um ano, foi a experiência assim melhor que eu [tive], ela [responsável pelo
projeto] disse: „Talita, você ainda vai ver como isso vai ser bom pra você!‟.” (TALITA, ENA,
2014). Passeggi (2015, p. 7) nos estimula a pensar sobre o adulto em formação,
particularmente sobre “o professor como um ser capaz de reconhecer o poder da cultura sobre
ele, mas também de avaliar e projetar alternativas para viver melhor e contribuir para que
outros também vivam melhor na suas relações com o poder que emana da cultura”. Talita
pesquisa e avalia as suas experiências, ao escolher quais contar, as realiza mediante o
significado que estas tem para si, hoje e ontem, ressignificando-as narrativamente, aponta para
as possíveis contribuições que emanam dessas relações biográficas, como as aprendizagens
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informais que a constituem e cooperaram em seu processo de imersão em contexto hospitalar,
o qual é apontado aqui como um desafio, visto que fundamenta-se numa ação contígua de
educar e cuidar dos educandos.

Uma verdadeira luta foi travada entre o desejo de trabalhar
com a classe e a recusa de minha diretora em me liberar.
(SELMA, NAE, 2014)

Embora a seleção interna de professores para classes hospitalares tome como critério o
desejo do professor, como explicita Rocha (2014), uma das dificuldades vivenciadas por ele é
a liberação pelo diretor da escola para que seja autorizado o seu deslocamento da escola
regular para uma classe hospitalar. Como explicitado por Selma, na epígrafe, e conforme
Passeggi e Oliveira (2015, p. 27581), direcionam, trata-se “de uma luta em busca da garantia
de direitos: o direito da maioria, matriculada na escola regular, o direito de uma minoria,
impossibilitada de frequentar a escola regular e o direito do professor em optar pela minoria”.
O momento em que um professor recém-concursado em uma das Secretarias de
Educação que já ofertam o serviço de classe hospitalar, deseja e solicita ser lotado em uma
dessas classes hospitalares é um acontecimento crucial entre vontade e realidade que aponta
mais uma das dificuldades vivenciadas por essas professoras:

[...] Em 2012 eu passei no concurso do Estado, quis assumir direto aqui, na
classe hospitalar. Procurei Adriana, lá na SUESP, porque eu já a conhecia,
[...] disse que tinha passado no concurso, e que gostaria de assumir na classe
hospitalar, ela disse „com certeza‟! Eu fiquei super feliz, que maravilha! Só,
que não dependia só dela. Dependia de todo um sistema do Estado, que
acaba, não reconhece a gente como professor, não! Por quê? O que eu
escutei da coordenadora, lá do COAPRH, da Secretaria (SEEC/RN). Assim:
„Você fez concurso para professora‟. Eu disse: “Mas eu sou professora! Eu
não estou dizendo que não vou ser professora”. „Não, mas você tem que ser
professora de escola regular‟. Eu disse: “Quer dizer que uma criança que está
em tratamento médico tem menos direito de estudar do que uma criança
saudável?” [...] (ANA, ENA, 2014).

A narrativa de Ana nos chama atenção pelos desafios postos entre o desejo de ser
professora em classe hospitalar e a realidade vivenciada no Sistema Educacional, havendo
uma necessidade de professores nas escolas regulares, esse desejo da professora de exercer a
docência numa classe hospitalar não é reconhecido. O que almejamos explicitar aqui são os
caminhos percorridos pelas professoras participantes da pesquisa para realizarem a travessia
da escola regular para a docência “no chão do hospital”, buscando conhecer as aprendizagens
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vivenciadas pelos atores desse espaço educacional. Esses desafios (im)postos pelo Sistema
Educacional apontam para a pouca (in)formação por parte de gestores educacionais e/ou
educadores atuantes nas Secretarias de Educação, acerca da importância desses profissionais
na garantia do direito à Educação em hospitais e casas de apoio. São fatores apontados por
Ana (ENA, 2014), que nos fazem refletir acerca de como podemos avançar nessa travessia.
Como atravessar essa ponte de forma mais tranquila e com uma maior credibilidade no desejo
do professor em optar pela minoria impossibilitada de frequentar a escola regular?
É só quando atravessamos a ponte que descobrimos a alegria de não termos ficado
parado... (SELMA, NAE, 2014). A frase de Selma retrata a felicidade dessas professoras em
realizar a travessia e chegar ao destino das classes hospitalares, desafio que é vivenciado pela
maioria dessas docentes, as quais passam, às vezes, até anos tentando realizar tal travessia. A
experiência com a hospitalização e/ou com as dificuldades no mundo da vida, nos
transformam, pois ao narrar sobre esses acontecimentos, refletimos e ressignificamos nossas
dores, atribuímos um novo sentido a tudo que vivemos, e o sentido atribuído à docência em
classe hospitalar, como um recomeço para quem já viveu e sobreviveu a perdas, tem um
significado único, singular. Nesse processo, a dor e o sofrimento de outrora, se transformam
em alegria/felicidade em desenvolver a profissionalidade docente dentro de uma pessoalidade
do humano, o que nos conduz à antropoformação proposta por Pineau (2005).
Destacamos trechos que representam alguns dos desafios vivenciados por essas
docentes que desenvolvem a educação em um espaço diferente da escola regular. Acerca das
experiências de perda, as professoras Lívia e Selma registraram em suas narrativas
autobiográficas, algumas vivências:

Professora-narradora Lívia: [...] Passei uma semana chorando, sentia muita
falta dele, eu ficava lembrando que quando eu viesse para o hospital, ele não
estaria mais aqui. Se bem que eles vem para o tratamento, que eles se curam,
se eu soubesse que ele tinha terminado o tratamento, tivesse curado, tudo
bem, mas ter ido assim, embora, de repente, falecido [...] (LÍVIA, ENA,
2014).
Professora-narradora Selma: [...] Eu precisei me afastar, por que eu não
estava dando conta não, estava mexendo muito comigo, muito mesmo, de
lembrar o tempo todo, de chegar aqui a primeira lembrança que vinha era a
lembrança dele, então, eu precisei me distanciar um pouquinho para não,
assim para poder continuar [...] (SELMA, ENA, 2014).

As narrativas autobiográficas das professoras Lívia e Selma apontam para experiências
docentes marcantes e significativas, associadas a perdas, dores que emergem da ruptura da
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vida, sofrimentos relacionados, muitas vezes, ao apego que constitui sentimento operante na
relação professora/educando em classe hospitalar. Ao viver o perigo da perda, as feridas
surgem e uma das maneiras apontadas, como forma de cicatrização é o distanciamento, não
necessariamente um distanciamento físico, mas um distanciamento interior, de conexão e
reconexão, para poder continuar, se adaptando à ausência do educando que partiu e se
conectando com os educandos que ainda estão lá, no hospital. Essas experiências produzem
saberes plurais e diversificados, aprendizagens de vida, na dimensão do lifewide learning, em
todos os aspectos da vida. O lócus de atuação dessas professoras exige delas, a superação
desses desafios para que possam dar continuidade ao trabalho educacional que desenvolvem
em tal espaço. A pesquisa-ação-formação vem a contribuir como um dispositivo reflexivo da
prática docente em ambiente hospitalar, ao narrar suas experiências, as professoras tem a
oportunidade de ressignificá-las, atribuindo um novo sentido ao que vivem e ao que desejam
realizar.
Dentre os desafios aos quais estão expostas as professoras das classes hospitalares,
está o de aprender a ser professora em um espaço diferente da escola regular, onde tiveram
experiências que marcaram seus percursos de vida docente. Esta exposição da qual falamos
aqui, relaciona-se à definição feita por Larrosa (2002, p. 25): “[...] a „exposição‟, nossa
maneira de „ex-pormos‟, com tudo o que isso tem de vulnerabilidade e de risco. Por isso é
incapaz de experiência aquele que se põe, ou se opõe, ou se impõe, ou se propõe, mas não se
„ex-põe‟. É incapaz de experiência aquele a quem nada lhe passa, a quem nada lhe acontece
[...] a quem nada o toca [...]”. A professora Ana se permite tal exposição e narra o seguinte:

Não é simples chegar para uma criança ou adolescente com uma doença
grave e convidá-lo a estudar, tem que ter muita sensibilidade para escolher o
„jeito certo‟, se é que existe esse „jeito‟. O primeiro contato com o aluno tem
que ser verdadeiro, sedutor e de empatia, temos que nos colocar no lugar
daquele aluno, de sua família, para que possamos estabelecer uma relação de
confiança. (ANA, NAE, 2014).

Essa situação é significativa para Ana, se relaciona à sensibilidade, ao respeito à
criança e ao adolescente em tratamento de saúde, o se colocar no lugar do outro indica que há
um desejo de se ex-por, de compreendê-lo, de senti-lo, de estar com ele, de fazer junto, o que
Freire (2011) chama de “decência e boniteza de mãos dadas”, a ética e a estética da docência,
pois “a prática educativa tem de ser, em si, um testemunho rigoroso de decência e de pureza”
(Ibid, p. 34).
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Fomos tocados durante esse processo de escuta, por isso trazemos como experiências,
os saberes múltiplos e subjetivos que cada docente produz cotidianamente. Ao ouvir esses
saberes relacionados à morte, às dores para com o educando hospitalizado, os desafios de
atender crianças e adolescentes em uma perspectiva de multisseriação, a educação para uma
atenção integral ao educando, a busca e necessidade de atualização e formação continuada,
buscamos compreender que todos esses desafios são vivenciados por essas professoras
diariamente, e a partir dessas experiências, elas produzem saberes plurais e heterogêneos, os
quais contribuem na superação desses desafios, e se configuram como aprendizagens de, e
para a vida
Essa formação que contempla aprendizagens não formais e informais, que se preocupa
com o respeito ao ser humano, que se forma com e para a prática, nos mostra que estamos
próximos ao exposto por Nóvoa (1999, p. 31):

Para os professores o desafio é enorme. Eles constituem um dos mais
numerosos grupos profissionais, mas também um dos mais qualificados do
ponto de vista acadêmico. Grande parte do potencial cultural (e mesmo
técnico e científico) das sociedades contemporâneas está concentrado nas
escolas. Não podemos continuar a desprezá-lo e a menorizar as capacidades
de desenvolvimento dos professores.

Ora, estamos diante de profissionais qualificados, com múltiplas potencialidades,
ouvi-los e buscar considerar os processos de aprendizagem e formação que os constituem
poderá nos fornecer pistas de como superar alguns dos desafios (im)postos aos professores na
atualidade, apreciando a escola contemporânea, que habita os mais variados espaços sociais,
assim como os indivíduos que a compõe, o que demanda do professor o exercício contínuo da
ética docente, seja no acolhimento ou no acompanhamento educacional de crianças e
adolescentes hospitalizados e/ou com doenças crônicas. Nesse exercício, é possível sinalizar
capacidades de desenvolvimento desses profissionais, como sujeitos biográficos, aprendentes
ao longo e em todos os setores da vida.
A professora Talita destaca em seus processos de aprendizagem não formal, um
momento que contribui para a sua atuação docente em classe hospitalar, desse modo ocorreulhe o primeiro contato com pacientes com doenças crônicas: “[...] eu comecei estagiando lá no
HUOL [...] no setor de hemodiálise, foi quando eu tive esse contato com paciente” (TALITA,
ENA, 2014). Para essa experiência em particular, lhe foi atribuído um sentido único, o qual
pode ser traduzido pela seguinte narrativa: “Por que hemodiálise? É uma coisa que você, eu vi
gente morrer! Primeira vez [...] eu levei um choque nesse dia! Era no setor burocrático, mas
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era só uma parede que separava assim o pessoal, e eu conversava muito com eles [...]” (Ibid).
A narrativa aguça a potencialidade humana de refletir sobre a experiência vivida, e nesse ato,
depreender novas aprendizagens, pois “a reflexão biográfica permite, portanto, explorar em
cada um de nós as emergências que dão acesso ao processo de descoberta e de busca ativa da
realização do ser humano em potencialidades inesperadas” (JOSSO, 2010, p. 62/63). Quando
a docente produz tais narrativas, ela reflete acerca das experiências vivenciadas, depreende
aprendizagens, que vão constituindo seu capital biográfico, o qual a prepara para as possíveis
descobertas e realizações em seu processo de antropoformação.
Essas aprendizagens, que surgem da interação com o outro, podem ser evidenciadas
pelas relações estabelecidas entre pares que comungam a docência em classe hospitalar,
aquele professor que iniciou a docência neste espaço, quando recebe um novo colega de
trabalho, dá sugestões de como proceder para realizar tal prática educativa. Notamos isso,
quando Lívia reflete:

[...] Eu tinha até falado com Selma, não se apegue, não se apegue, por que
pode ser que amanhã ele não esteja mais aqui, [...] só que teve até um
adolescente, logo que ela chegou [...], ele tem a mesma idade do sobrinho
dela, e ela se apegou, vi que ela se apegou muito a ele, inclusive a gente foi
até fazer visita na casa dele, mas fora, fora a parte, e assim ele está muito,
muito mal, o médico já desenganou ele [...] (LÍVIA, ENA, 2014).

Lívia e Selma, como já explicitamos no capítulo 3, atuam na mesma classe hospitalar,
em turnos distintos, contudo revelam a prática de dialogarem e articularem suas ações em prol
do atendimento educacional que realizam. Por já ter tido experiência semelhante, passou pelos
riscos de se apegar a uma criança que veio a óbito, Lívia sugere a Selma que não se apegue,
pois se a criança não estiver mais lá no amanhã, ela irá sofrer. Entretanto, Selma se envolve,
se apega ao adolescente que “ficou mal”, a relação estabelecida com o educando foi de uma
natureza complexa que elas o visitaram “fora a parte”, foram ao seu encontro em outro
espaço. A aprendizagem depreendida por essas docentes foi percebida em ambas narrativas
analisadas, acerca dessa mesma experiência que estavam vivenciando, Selma narra que:

[...] eu precisei me distanciar um pouquinho para poder continuar, entendeu?
Dar conta dos demais, não me abalar tanto, porque é difícil, „ah você não
pode se apegar!‟ Como você não se apega a uma criança? Me diga? Não é?
Como você não se apega a Nicolas que chega aqui, e que beija e que... como
é que você faz isso? É uma mágica? Não existe, não é? Se apegar você vai,
agora você tem que ter consciência que você pode perder também [...]
(SELMA, ENA, 2014).
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A professora Ana também ressalva em sua narrativa, o entendimento que tem acerca
desse envolvimento com o educando, que surge na prática educativa em classe hospitalar.

[...] você se envolve com aquilo, crianças que estão vivas e outras que
vieram a óbito não é? não tem muito isso não, eu me envolvo, tem algumas
sim mais especiais, essas duas meninas que eu falei, teria outras tantas para
falar, mas acho que isso faz parte, não me preocupo com isso não!
Sinceramente, não me preocupo, eu deixo rolar, eu vou me envolvo, o
quanto eu acho que tem que ser, não fico me policiando, „ah agora não vou
fazer isso, por causa disso, por que vou sentir isso lá na frente, ah porque
essa criança já chegou e já chegou mais comprometida, com um prognóstico
muito difícil e eu não vou me envolver com ela‟, não rola isso! Você não
consegue escolher isso de jeito nenhum! (ANA, ENA, 2014).

A narrativa aguça o processo de reflexividade autobiográfica, faz emergir nas
professoras-narradoras identidades plurais do ser docente em classe hospitalar. Em um
momento, a narrativa de Lívia aponta que o professor não deve se apegar tanto aos educandos
com doenças crônicas, por outro lado, Selma indaga “como você não se apega a uma
criança?”, e a professora Ana conclui que “você não consegue escolher isso de jeito nenhum!”
são múltiplas emoções do ser docente, que nos fazem refletir que “[...] nessa situação de crise
das identidades plurais é importante desenvolver a capacidade de reflexão crítica, pois a
ausência dessa crença destitui o ser do que é inerente a sua humanidade: a capacidade de
refletir sobre sua experiência, de conhecer e de se autoconhecer para conhecer os deuses e o
universo”. (PASSEGGI, 2015, p. 6, grifos da autora). A reflexão crítica como aprendizagem
nos processos não formais se faz presente nos excertos narrativos acima, de modo individual,
para cada docente há uma reflexão crítica acerca da experiência vivida, identificada por meio
das identidades plurais, as quais entendemos como sendo as múltiplas formas que as
professoras utilizam para se identificarem enquanto professoras de classes hospitalares.
Contudo, o poder formador da narrativa é para si e para os pares, um instrumento de
autoformação, como nos sugere Galvani (2002, p. 96) “a autoformação é um componente da
formação considerada como um processo tripolar, pilotado por três pólos principais: si
(autoformação), os outros (heteroformação), as coisas (ecoformação)”.
A professora Clarice narra experiências em que necessitou se distanciar da prática
educativa por três anos, nesse período foi atuar em atividades administrativas, o seu retorno à
docência ocorre em uma classe hospitalar:
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E foi quando, eu vi um anúncio [de empregos], [...] depois que falou Grupo
de Apoio a Criança com Câncer, meus pais perguntaram „você vai querer?‟,
pela questão do câncer, pela questão de eu não gostar nem de escutar a
palavra câncer [...] E de repente, eu falei, eu vou! Eu vou enfrentar, eu vou lá
e se eu for escolhida, então... tudo bem! [...] acho que aprendi também a lidar
com a questão do câncer, a palavra câncer sabe? A morte não é? Que para
mim, eram coisas assim, muito difíceis, mesmo eu não tendo perdido
pessoas tão próximas a mim. Mas eu tinha isso comigo, eu sempre tive o
medo de, sempre tive aquela coisa assim, o medo de perder a minha mãe, de
perder o meu pai entende? Acho que, claro que eu ainda tenho, mas menos
sabe? E a questão, a do próprio câncer sabe? A palavra em si. E quando eu
entrei aqui, eu peguei assim, situações bem delicadas entende? Entrei, com
um mês, uma criança já faleceu, [...] eu reagi de uma forma assim, que para
mim foi surpreendente! [...] Eu agi de uma forma que eu fiquei surpreendida.
(CLARICE, ENA, 2014).

Clarice chega em uma classe hospitalar apresentando medo da morte, medo do câncer,
da palavra câncer. Realmente, se nos determos apenas na etimologia do termo câncer não
obteremos resultados animadores: Do grego karkínos23, que significa “caranguejo”. “Segundo
Galeno, o legendário médico romano, o nome „câncer‟ foi dado à doença porque as veias
intumescidas que circundam a parte afetada tinha a aparência das patas de um caranguejo.
Este termo teria sido utilizado pela primeira vez por Hipócrates – o pai da medicina – que
viveu entre os anos de 460 e 377 a.C. na Grécia”. As aprendizagens desencadeadas na vida
cotidiana pela produção e reprodução de histórias, pela escolha ou renúncia de
palavras/termos, nos remete a compreensão que “quando fazemos coisas com as palavras, do
que se trata é de como damos sentido ao que somos e ao que nos acontece, de como
correlacionamos as palavras e as coisas, de como nomeamos o que vemos ou o que sentimos e
de como vemos ou sentimos o que nomeamos”. (LARROSA, 2002, p. 21). Desse modo, a
palavra câncer foi tendo um sentido muito forte para Clarice, de forma que lhe causava pavor
ao pensar em lidar com esse tipo de doença, mesmo ressaltando que não havia ainda tido um
contato tão próximo com pessoas acometidas por essa enfermidade. O que acontece que lhe
toca, e lhe surpreende, é o modo que encontra ao lidar com a finitude humana, que tão cedo
vivencia na classe hospitalar, e lhe prepara para futuras experiências com a morte. Quando
realizamos a entrevista narrativa autobiográfica, Clarice (2014) vivenciava algumas perdas:

Eu tive um mês assim, um mês de julho muito cheio de perdas para mim,
sabe? Eu perdi um cunhado, eu perdi minha sogra, eu perdi minha melhor
amiga de infância, e meu cunhado foi câncer, a minha sogra já não foi, mas a

23

Dicionário etimológico – versão online. Disponível em: http://www.dicionarioetimologico.com.br/cancer/,
acesso em 28 dez. 2015.
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minha amiga também foi câncer, entendeu? Teve a questão de Manaá [aluna]”
(CLARICE, ENA, 2014).

Seu cunhado falece devido a um câncer, e após a notícia dessa partida, a mãe dele
adoece repentinamente e falece quinze dias depois. Entretanto, diante das experiências que
viveu na classe hospitalar, Clarice faz de forma prática, a separação anunciada por Larrosa
(2002) acerca da informação, da experiência e do saber de experiência, “a primeira coisa que
gostaria de dizer sobre a experiência é que é necessário separá-la da informação. E o que
gostaria de dizer sobre o saber de experiência é que é necessário separá-lo de saber coisas
[...]” (Ibid, p. 22). Quando a docente se insere na classe hospitalar ela só tinha a informação
sobre o câncer, com a vivência e situações presenciadas, ela se permitiu tocar e ser tocada e
passou a ter experiência, ao passar por esses riscos de perigo, ela produz então um saber de
experiência, ela consegue dar um remanejamento a tais experiências: “então foram perdas
assim, que você vai, assim, como se estivesse enfraquecendo não é? Mas, eu volto e começo a
pensar pelo lado positivo, sabe? Que a vida continua, que estão melhores que a gente, eu
começo a pensar dessa forma. Que é isso, que faz a gente, se erguer, e é assim, a vida é um
aprendizado sempre”. (CLARICE, 2014).
Ao analisar as narrativas acima, observamos que as aprendizagens aqui elencadas
constituem parte da formação biográfica, a qual acontece mediante as narrativas de
experiências existenciais, às vezes, essa ação de narrar que remete à pesquisa, e
consequentemente à reflexão e formação humana são atitudes inesperadas pelo sujeito
aprendente e possibilitam transformações que podem se configurar como ressignificações das
vivências. Essas “surpresas” narradas pelas professora-narradoras, ao lidarem com a morte, o
apego, o distanciamento, a ruptura da vida, elementos que não foram escolhidos por elas, mas
que chegaram inesperadamente, evidenciam a complexidade da aprendizagem biográfica,
que se faz mediante “uma „lógica individual‟ que é o produto de uma estrutura biográfica
particular da experiência adquirida” (ALHEIT; DAUSIEN, 2006, p. 191). Essa experiência
adquirida, denominada também de autoformação, corresponde a uma formação de si, com o
outro e com o meio.
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4.2.4 superações vivenciadas “no chão do hospital”

Esse eixo temático demonstra cinco categorias analisadas nas fontes autobiográficas
construídas pelas narrativas das professoras participantes da pesquisa. Segue nossas
interpretações acerca desse tema.
•Ressignificação da experiência mediante o grupo reflexivo com os pares
•Participação em congressos científicos e estudo individualizado como atividades de
aprendizagem e formação biográfica
•Participação em formação institucional com equipe multidisciplinar
•Redução da dicotomia teoria/prática
•Lifewide Learning

Evidenciamos que durante o encontro no grupo reflexivo, momento que propusemos
às professoras-narradoras refletir acerca do que narraram nos encontros individuais e nos
encontros de formação propostos pela SEEC/RN, desejamos discorrer acerca de temas que se
destacaram nas narrativas analisadas, uma vez que fazia cerca de seis meses que havíamos
concluído as entrevistas narrativas autobiográficas. Dentre os objetivos do encontro proposto
no grupo reflexivo, destacamos a mediação em torno de O que poderia ter mudado, ou não,
em suas experiências como docentes em classes hospitalares?
Inspiramo-nos em Mills (1986) para tecermos nosso trabalho, enquanto artesãos
intelectuais, modelando a experiência vivida, sabendo que o diário do pesquisador é um
instrumento que propicia “[...] controlar essa interinfluência bastante complexa, saber o que
experimenta e isolá-lo; somente dessa forma pode esperar usá-la como guia e prova de suas
reflexões, e no processo se modelará como artesão intelectual”. (MILLS, 1986, p. 212).
Em virtude da mediação do grupo reflexivo, destacamos uma aprendizagem
significativa da professora Lívia, em seu processo de autoformação, no qual inclui a si, aos
outros e as coisas.

A professora Lívia, em um momento, expressou a ideia de que os
professores precisam se permitir a viver e a experienciar as coisas ao seu
redor, e que essa permissão exige derrubar barreiras de proteção, as quais já
estavam levantadas para se proteger do sofrimento causado no interior de
suas práticas educativas. Esse relato da professora-narradora Lívia, nesse
momento, é oposto ao que ela narrou em sua entrevista narrativa
autobiográfica, quando a mesma nos disse que era preciso não se apegar
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tanto nas classes hospitalares, para não sofrer tanto e poder dar continuidade
ao trabalho que realiza. (DIÁRIO DE CAMPO, 13 mar. 2015).

O registro no diário de campo da pesquisadora logo após ao encontro do grupo
reflexivo nos auxilia a compreender como acontece a (trans)formação dos professores que
atuam em classes hospitalares. Os desafios que Lívia já vivenciou na classe hospitalar, com as
perdas, o contato com a morte, o apego aos educandos, e um certo distanciamento que resulta
do processo de vivenciar a finitude do ser humano no plano terreno, a fez criar barreiras de
proteção para lidar com tais desafios que emanam da prática pedagógica em contexto
hospitalar, no acompanhamento de crianças e adolescentes com doenças crônicas, entretanto
quando esse tema é discutido no grupo reflexivo, as professoras interagem de forma a ajudar a
professora Lívia a refazer a experiência vivida, e projetar a ideia de que os professores
precisam se permitir a viver e a experienciar ao seu redor, e que essa permissão exige a
derrubada das barreiras de proteção, o que nos conduz a uma (trans)formação do pensar e agir
da professora-narradora. Nesse momento, reconhecemos, pois, que “o papel do grupo é
ajudar o outro a encontrar nexos entre experiências e espaços sociais, entre a temporalidade
subjetiva e o tempo histórico, para compreender sentimentos de (in)adequação social ou
intelectual face às tradições do seu grupo familiar, institucional etc.” (PASSEGGI, 2011a, p.
151). Para tanto, necessitamos atentar para a articulação entre parâmetros individuais e
circunstâncias sociais, as quais revelam que “os processos reflexivos de aprendizagem não se
desenvolvem, no entanto, apenas internamente ao indivíduo, mas dependem da comunicação
e da interação com os outros, ou seja, da relação com um contexto social” (ALHEIT;
DAUSIEN, 2006, p. 190). É nesse processo de imbricamento entre o eu, o outro e o meio que
as experiências existenciais são ressignificadas e os processos de aprendizagem ganham vida
no mundo da narrativa e cooperam aos processos de formação biográfica.
É comum notarmos nas narrativas autobiográficas das professoras participantes da
pesquisa, indícios de experiências nos processos de aprendizagem não formal, mediante a
participação em congressos no campo educacional, com apresentação e publicação de
trabalhos científicos; produção científica na área que atua; estudos individualizados acerca das
vivências em classes hospitalares. As professoras Ana e Clarice salientam:

[...] Procurei ler textos, estudar pra poder tomar pé das situações, e lá [classe
hospitalar que atuava] também tinha muitos grupos de estudo, então isso
ajudava não é? E o grupo de estudo com a equipe multidisciplinar é legal por
que cada um vai ter um olhar e a médica também participava desses grupos
de estudo. [...] Fazia questão de esclarecer pra gente, numa linguagem mais
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acessível. A gente podia saber um pouco mais sobre os tipos de câncer: o
que é uma leucemia? quais os tipos de leucemia? qual o prognóstico?
quando é de determinado tipo ou não? a faixa etária que mais acontece com
alguns tipos de tumores? quais são as possíveis sequelas? Então tudo isso, a
gente ia aprendendo no decorrer do tempo. [...] a minha formação nessa área
veio daí, não é? Estudando, estimulando, participando de congressos, de
eventos, por que a instituição também valorizava isso. Então, eu tive a
oportunidade de viajar, de conhecer outras instituições de apoio a criança
com câncer [...] as realidades de classes hospitalares de outros Estados [...].
(ANA, ENA, 2014).
[...] Vim, comecei, fui conhecendo. Sempre gostei muito de ler, então, fui
pegando livros, fui lendo, sabe? (CLARICE, ENA, 2014).

Em suas narrativas, as professoras Ana e Clarice fazem um levantamento das
atividades que as ajudam a melhor atuar em classes hospitalares, de como elas se formam
nesses espaços. Uma dessas atividades, o estudo individualizado, é algo que só depende de
cada uma delas. Trata-se de um esforço particular, que vai ao encontro da ideia de professor
pesquisador, caracterizado por Freire (2011, p. 30), uma vez que para o autor: “não há ensino
sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses quefazeres se encontram um no corpo do outro.
Enquanto ensino continuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei,
porque indago e me indago”. Nessa busca constante, em que o professor ensina e pesquisa,
simultaneamente, nos é possível depreender da narrativa de Ana os seus quefazeres, quando
ela ler, estuda, participa de grupos de estudo institucional, produz trabalhos acadêmicos,
participa de congressos, eventos, ela está em consonância com o professor descrito por Freire
(2011) e resulta em uma “curiosidade epistemológica”, a qual interferirá cotidianamente no
acompanhamento educacional que essa professora realiza “no chão do hospital. Essa atividade
de estudo individualizado evidenciada nos excertos acima conduz nossas observações a outro
ponto que analisamos a seguir.
A professora Ana narra aprendizagens que depreendeu nos momentos de formação
institucional com a equipe multidisciplinar. Observemos pois, como esse processo contribui
na formação docente.

[...] muitos professores acham que é bobagem, que eu não preciso saber o
que é que a criança tem para poder atender pedagogicamente, isso é verdade!
Eu não necessariamente preciso saber, não faria diferença se ela tem um
tumor, se ela não tem, mas me agrada saber! Para mim é importante! Para
outros professores, talvez não! Mas para mim é importante! É, eu quero
saber mais, não é? Então, às vezes eu não tenho mais informação, se a
criança já terminou todos os ciclos de quimioterapia, ou se não? Se ela tem
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um tipo de metástase24, se comprometeu o outro rim também, ou se não? [...]
Essa menininha [uma aluna dela] já está bem, já está fora do tratamento, já
voltou, já está até na escola! De um ano para cá, por quê? Por que eu sei que
é no máximo seis meses, eu sei! Por que eu estudei antes, eu já sabia, por
que lá [na classe hospitalar que atuou] a gente tinha esses grupos! Faz a
formação e você aprende! (ANA, ENA, 2014).

Para Ana, a formação institucional com participação da equipe multidisciplinar,
envolvendo os mais diversos profissionais que acompanham a criança e o adolescente em
tratamento, é significativa, tem um sentido para ela que talvez não tenha para outros
professores: saber como o educando está de forma integral, colabora no atendimento
educacional, no serviço que está sendo ofertado. O pensamento de Ana acerca da educação
como processo amplo, integral, converge ao proposto pelas Diretrizes Curriculares Nacionais
da Educação Básica “a educação é, pois, processo e prática que se concretizam nas relações
sociais que transcendem o espaço e o tempo escolares, tendo em vista os diferentes sujeitos
que a demandam”. (BRASIL, 2013, p. 16). Por ora, analisamos os processos de aprendizagem
não formal como ações de autoformação, uma vez que “não é possível pensar a autoformação
sem articular o acoplamento interativo pessoa/meio ambiente e a tomada de consciência
reflexiva” (GALVANI, 2002, p. 97). A reflexividade autobiográfica e o empoderamento de si
são possíveis resultados que emergem das análises esboçadas neste trabalho, uma vez que as
professoras-narradoras refletem acerca das experiências vivenciadas, se empoderam dos
saberes vividos e apreendidos nos processos de aprendizagem não formal, por exemplo, em
encontros de formação institucional, e concluem a importância dessas aprendizagens em seu
processo de antropoformação, pois segundo Ana (ENA, 2014) “(...) Para outros professores,
talvez não! Mas para mim é importante! Eu quero saber mais”.

As narrativas das professoras Ana e Clarice assinalam a busca de superação entre a
dicotomia teoria/prática, para Ana, este processo iniciou-se quando estava finalizando sua
graduação em Pedagogia: “Eu estava terminando o curso de pedagogia, no último semestre e
fazia um estágio, até sem remuneração, mas para eu poder me apropriar da questão
pedagógica, escolar” (ANA, ENA, 2014), ao refletir a sua prática enquanto graduanda em
Pedagogia, Ana reconhece a importância da prática escolar em sua formação profissional,
desejo semelhante é vivenciado por Clarice, quando esta última nos conta que:

24

Metástase (do grego metastatis – mudanças de lugar, transferência) é a formação de uma nova lesão tumoral a
partir de outra, mas sem continuidade entre as duas. Isto implica que as células neoplásicas se desprendem
do tumor primário, caminhando através do interstício - ganham assim uma via de disseminação - sendo levadas
para um local distante onde formam uma nova colônia neoplásica.
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Com relação à pedagogia, eu sempre fui apaixonada, assim sempre fui
encantada com a pedagogia, sempre trabalhei com crianças. Assim que eu
terminei a faculdade, eu ia fazer mestrado, e surgiu um emprego para mim e
eu desisti de tudo, por que eu queria trabalhar, eu queria ter assim o contato
com a criança, viver esse mundo, por que a gente sabe que é muita teoria. A
gente vê, é como se eu sentisse a necessidade de viver a prática. Comecei a
trabalhar, fui me apaixonando, me apaixonando [...]. (CLARICE, 2014).

Freire (2011, p. 40) atenta que “é pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem
que se pode melhorar a próxima prática”. O pensamento crítico sobre o que se faz e o que se
pode fazer enquanto professoras em formação propiciou à essas duas docentes experiências
ricas e alternativas, coerentes aos seus anseios enquanto sujeitos biográficos, observemos pois
que ao acionar a sua liberdade biográfica, Clarice escolhe trabalhar com crianças de forma
prática, e nesse momento, renuncia aos estudos pós-graduados, ao nível de mestrado, uma vez
que para ela, naquele momento de sua vida, não era possível unir essas ações, atentamos então
para um distanciamento entre teoria e prática notado por Clarice. Entre essas experiências
alternativas que surgiram no final da graduação em Pedagogia, Ana narra outro momento
significante quando:

[...] um pai de uma amiga era voluntário lá na Casa [de Apoio a Criança com
Câncer Durval Paiva] e disse que estavam precisando de uma pedagoga, ela
lembrou de mim e eu fui levar meu currículo. [...] Inclusive, quando eu fiz
minha monografia, eu relatei isso, que foi forte para mim, e representava
todas essas crianças, nessa ação específica de Rebeca [aluna da classe
hospitalar]. (ANA, ENA, 2014).

Ana deu início a prática docente em classe hospitalar quando estava no último
semestre de sua graduação, ela pôde tracejar sua rota de modo que seu percurso docente se
iniciou em classe hospitalar, e só posteriormente, em escola regular. Os sentidos dessas
experiências podem ser traduzidos na produção do Trabalho de Conclusão de Curso, a
monografia, ela ressalta uma ação desenvolvida com uma aluna na classe hospitalar em que
atuava, e ao trazê-la para seu trabalho acadêmico, acredita poder contribuir para dar
visibilidade a todas essas crianças que estão afastadas da escola regular, em prol do
tratamento de saúde. De tal modo, conforme citado por Passeggi (2015, p. 7) acerca do
professor em formação que busca as capacidades “mais poderosas” do humano, como a de “refletir”
para avaliar o que a cultura e o mundo lhe oferece e “projetar alternativas” para (sobre)viver nessa
cultura, nesse mundo e, transformá-lo. Por conseguinte, as professoras em formação, durante as

vivências de aprendizagem não formal e informal desenvolvem tais buscas, as quais dão vida
a sua práxis docente em classe hospitalar.
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Notamos que os excertos das narrativas docentes elencados acima apontam para um
avanço na formação acadêmica do professorado, reduzindo a dicotomia clássica da Educação:
teoria/prática, mesmo que esta ainda se faça presente, observa-se uma preocupação que
converge a “possibilidade de um desenvolvimento profissional (individual e coletivo), que
crie as condições para que cada um defina os ritmos e os percursos da sua carreira e para que
o conjunto dos professores projete o futuro desta profissão [...]” (NÓVOA, 1999, p. 30).
Futuro este que é projetado no interior de cada sujeito biográfico que compõe esse corpo
docente, ao acionar a sua liberdade biográfica, realizando escolhas profissionais que
interagem com seus anseios pessoais, desse modo, é possível considerarmos as experiências
existenciais vivenciadas no decurso dos processos de aprendizagem não formal e informal, os
quais contribuem para que possamos criar tais condições para projetar o futuro de nossa
profissão.
O conceito de Lifewide Learning nos conduz a ideia de uma “aprendizagem abarcando
todos os aspectos da vida” (ALHEIT; DAUSIEN, 2006, p. 183), compreendendo o sujeito
biográfico em suas relações consigo, com o outro e com o meio, e as aprendizagens explícitas
ou tácitas que surgem dessas imbricações nos mais diversos setores da vida. Diferentemente
dos processos de aprendizagem formal, os quais nos preparam para uma qualificação e
atuação profissional, as aprendizagens tecidas informalmente, no cotidiano, às vezes chegam
a nós de maneira inesperada, causando uma inusitada sensação de despreparo, por ora, não
sabemos como superar tais desafios. São acontecimentos que nos arremetem e necessitamos
refletir sobre eles, pois estes nos revelam indícios de como lidar com outras experiências de
vida. Observamos na narrativa de Selma (NAE, 2014): “em meio há um dos momentos mais
difíceis que já vivi – a perda de meu bebê, ainda dentro de meu ventre [...] - Senti, mais uma
vez, como se a vida me desse uma nova oportunidade. Um novo recomeço [...]”. A professora
Selma explicita um momento de perda significativa em sua vida, recorre a esse não-saber
como algo que lhe oportunizou posteriormente uma aprendizagem: a superação, que surge na
dimensão do “lifewide learning”, ou seja, a aprendizagem abarcando todos os aspectos da
vida, inclusive a morte. É essa experiência vivida em seu próprio corpo que vai transformar a
dor em um tipo de saber, aquele que lhe indica um novo recomeço. E esse recomeçar se dá
com sua inserção como docente de classe hospitalar.
A professora Lívia narra uma experiência de perda que vivenciou ao realizar
acompanhamento educacional a uma criança com doença crônica:
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[...] eu tomei aquele choque, eu não esperava, foi de repente. Porque tem
paciente que é desenganado pelo médico. É todo um processo. E ele foi de
repente, um AVC [Acidente Vascular Cerebral] de uma hora para outra. Eu
fiz assim, eu fui ao banheiro, chorei, chorei, chorei, não, não, não, chorei [...]
fui lá ainda visitar ele, na UTI do Varela [Hospital], disse: “Eu tenho que
visitar ele”. Era muito apegada a ele, [...] a mãe dele falou: „Menina, como
você conseguiu entrar aqui?‟ Eu disse: “Ah! no horário de visita. Fui lá, falei
com a médica, ela disse “Pode ir, ele está lá.” [...] Parece que foi assim a
despedida, depois de uma semana, quando eu cheguei, ele faleceu, [...] eu
não esperava, porque foi assim, de repente [...]. (LÍVIA, ENA, 2014).

A narrativa de Lívia aponta para uma caracterização detalhada do que vivenciou diante
da morte de uma criança que ela acompanhava, e que tinha apenas dois anos de idade. Por
mais dolorosa que seja tal vivência, ela é ao mesmo tempo formativa, são nesses momentos de
aprendizagem informal que o indivíduo vive os riscos do perigo, sobrevive a eles e aprende
algo com o perigo (PASSEGGI, 2011a, p. 148). Esse processo desencadeia a formação de si
que é composta de saberes pré-reflexivos e da reflexão que emerge de tais saberes, “as
narrativas de formação e o trabalho intersubjetivo de análise e de interpretação dão acesso a
um conhecimento de si fonte de invenção possível de seu vir-a-ser” (JOSSO, 2010, p. 62).
Após a reflexão que emerge de sua narrativa, Lívia (ENA, 2014) afirma: “Estou me sentindo
mais forte, não assim mais forte, mas como poderia dizer, mais preparada para estar nesse
ambiente [...] eu creio assim que eu estou mais preparada se acontecer, entendeu?”. Ao narrar
experiências existenciais, as professoras explicitam aprendizagens tácitas, que as fortalecem
enquanto seres humanos e professoras, aprendizagens que possibilitam “transformar as
estruturas da paisagem inteira. Tais processos reflexivos podem ser interpretados como
momentos da formação de si” (ALHEIT; DAUSIEN, 2006, p. 190).
A professora Selma narra outra experiência que vivenciou ao correr os riscos dessa
vivência no espaço em que atua como docente.

Acho que aqui no hospital todos os dias tem uma novidade, mas tem aqueles
momentos que lhe marcam para sempre, para além da [vida] de professor,
como ser humano. Eu digo sempre às meninas, que aqui é um lugar de se
humanizar, de humanização, de você se tornar mais humano. Uma das
[coisas] mais marcantes foi a de um aluno que mandou me chamar. Ele
estava na UTI, durante uns quinze a dezoito dias. E, quando ele voltou,
quando passou em frente a sala, falou: „Eu quero falar com a professora,
quero falar com a professora‟. Quando eu cheguei à tarde, todo mundo:
„Professora, Josué está lhe chamando‟. Quando eu fui buscar saber o que ele
queria comigo, ele segurou minha mão. Foi um momento muito, muito,
muito difícil para mim também e muito forte. Segurou minha mão, encheu
os olhos de lágrimas. E eu fiquei assim, não é? E agora? O que fazer? Ia
além da minha profissão. Eu não sabia o que fazer, o que falar para aquela
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criança, entendeu? E por que ele mandou me chamar? Qual era? Você está
entendendo? Assim, essa ligação aluno, além da sala de aula que a gente
tem. Então foi muito marcante para mim. (SELMA, ENA, 2014).

Para esboçarmos uma análise do excerto narrativo acima, recorremos aos pressupostos
da pesquisa (auto)biográfica que se preocupa em investigar, pela atividade biográfica, que
relações os indivíduos estabelecem com o mundo histórico e social, por meio das experiências
que vivenciam nele. Essa articulação entre parâmetros individuais e circunstâncias sociais
revela que “os processos reflexivos de aprendizagem não se desenvolvem, no entanto, apenas
internamente ao indivíduo, mas dependem da comunicação e da interação com os outros, ou
seja, da relação com um contexto social” (ALHEIT; DAUSIEN, 2006, p. 190). Diante dessa
dimensão, nos é possível considerar que as relações construídas no cerne das classes
hospitalares ultrapassam as paredes de uma sala de aula, ou as barreiras de um leito de
enfermaria ou de UTI, constituem aprendizagens na dimensão do “lifewide learning”, numa
conjuntura de autoformação, a qual “é um processo paradoxal que se alimenta de suas
dependências. Ela é constituída pela tomada de consciência e de retroação sobre as influências
heteroformativas e ecoformativas. Assim, a autoformação ultrapassa, integrando-os, os limites
da educação entendida transmissão-aquisição de saberes e de comportamentos”. (GALVANI,
2002, p. 97). Ao tomar consciência de que não sabia o que fazer naquele momento, Selma se
empodera daquele não saber para buscar saber, com o outro (o educando) e com o meio (a
classe hospitalar), possibilidades de uma educação, que vai além da educação escolar pautada
em aquisição de saberes e/ou comportamentos, essa experiência contribui para a apreensão de
aprendizagens de, e para a vida.
Em sua narrativa, a professora Talita relembra momentos difíceis de sua vida: o
adoecimento de sua mãe; a separação conjugal dos pais; a experiência como paciente
cirurgiada; a mudança de residência e cidade; desafios financeiros; rupturas em cursos de
graduação; o recomeçar em um novo curso de formação inicial.

[...] tiveram uns atropelos. Meus pais se separaram, de uma forma muito
dramática, a gente sofreu muito pela forma como meu pai agiu com minha
mãe. Minha mãe teve câncer, teve duas vezes câncer, então eu já tive essa
experiência de hospital, eu já fiz uma cirurgia, já fiz uma plástica, já fui
paciente. [...] não é fácil você lidar com a pessoa que está com câncer, mexe
demais, principalmente quando é sua mãe, foi numa época muito difícil.
Minha irmã veio para cá [Natal], resolveu vir por que a família da minha
mãe é daqui, posteriormente, a gente resolveu vir também. [...] Nesse ano,
em 2003, o câncer da minha mãe voltou e eu tive que parar tudo, por que
estava só eu e meu irmão lá em Teresina, minha irmã aqui na casa da minha
tia, eu parei tudo, e disse não quero saber de faculdade, não quero saber de
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mais nada, já estava abusada, porque não conseguia nada, não conseguia
emprego, não conseguia estágio, eu disse: „quer saber de uma coisa, não vou
ficar mais aqui em Teresina, não dá‟, é como se eu estivesse assim na praia,
no mar e tivesse uma onda, me derrubasse, voltasse, eu vinha e voltava, eu
vinha e voltava, vou mudar! (TALITA, ENA, 2014).

Tentar compreender os processos de aprendizagem, pelos quais passam essas
docentes, nos conduz a pensar na formação biográfica dessas pessoas, as quais necessitam
cotidianamente lidar com a maré, que mesmo em momentos de fortes e profundas ondas
fortalecem o ser humano para lidar com a maré baixa e também com os maremotos da vida.
Esse ser histórico que possui uma intrínseca relação singular/plural pode ser melhor
compreendido pelas palavras de Dilthey (1988) citado por Pineau; Le Grand (2012).

O indivíduo, em sua existência particular que repousa nela mesma, é um ser
histórico. Ele é determinado por sua posição na linha do tempo, pelo lugar
que ele ocupa no espaço, por sua situação na cooperação dos sistemas
culturais e das comunidades... Assim, vida, experiência da vida e ciências do
espírito se encontram, constantemente, numa relação de coesão interna e de
dependência recíproca. (DILTHEY, 1988 apud PINEAU; LE GRAND,
2012, p. 65).

Nessa conjuntura de vida, experiência da vida e ciências do espírito, deparamo-nos
com aprendizagens tácitas do ser histórico, do sujeito biográfico que existe e coexiste nele
mesmo, que narra livremente seu capital biográfico, suas contribuições nas variadas rotas no
mundo da vida. Enquanto pesquisadores que intentamos conhecer tais aprendizagens,
percebemo-nos diante de uma infinita riqueza de possibilidades, assim como no romance do
século XVIII, “o mundo adquire uma dimensão funcional na vida e no futuro do personagem,
ele o aciona e é por ele acionado, torna-se parte integrante de um percurso que é
indissociavelmente o de um indivíduo-em-sociedade”. (DELORY-MOMBERGER, 2014, p.
128). Essa é a realidade vivenciada por Talita, e por tantos outros professores, que carregam
dentro de si todo um mundo inerente ao indivíduo-em-sociedade.
A professora Ana nos apresenta ainda uma experiência existencial que teve ao
acompanhar uma criança em tratamento de leucemia já há vários anos, essa criança Rebeca
havia assumido várias responsabilidades em sua vida, a mãe a abandonara quando menor e
Rebeca era quem ajudava o pai a cuidar dos irmãos menores, então mesmo em tratamento no
hospital, ela recordava para a professora Ana que precisava voltar para casa, para seus irmãos.

Então a gente sabia bem que Rebeca tinha vários irmãos, ela era a mais
velha, ela tinha oito aninhos. [...] um belo dia, ela em tratamento já há muito
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tempo, deitada; „Tia você trouxe minha tarefa?‟. “Trouxe, trouxe sim! Ela
deitada na cama, e com o soro pulsionado no dedo da mão direita, que era a
mão que ela escrevia, dizia assim; „Vou chamar tia fulana‟ (que era a
enfermeira) para tirar esse acesso, colocar na outra mão para eu poder fazer a
tarefa‟. Você para e pensa: Nossa! Que contexto! Essa criança! O quanto ela
valorizava aquela ação, aquela atividade pedagógica, o estar com o
professor. O quanto remete isso a ela, a coisas boas, não é? [...] Enfim, uma
criança que já tinha sido furada várias vezes, para pegar veia e tudo, com os
braços tudo roxinho de tanto, de tentar ser pulsionado e não conseguir, então
isso é uma coisa que me marcou muito! (ANA, ENA, 2014).

Para tentar esboçar uma análise de tal trecho narrativo, buscamos palavras que nos
dirigem a um entendimento de que a educação requer um reconhecimento ideológico, cabe a
nós educadores atentar ao cuidado e a ética em que desenvolvemos nossa prática educativa,
nesse contexto, o professor possui, para Freire (2011, p. 131): “[...] atitude correta de quem se
encontra em permanente disponibilidade a tocar e a ser tocado, a perguntar e a responder, a
concordar e a discordar. Disponibilidade à vida e a seus contratempos. Estar disponível é estar
sensível aos chamamentos que nos chegam [...]”. A professora Ana demonstra tal
sensibilidade/disponibilidade, mesmo discordando de Rebeca, quando esta diz que vai pedir a
enfermeira para pulsionar o outro braço, Ana responde “Não, não precisa não!”, mas a
educanda faz questão, desse modo, Ana se dispõe a ser tocada pelo desejo de Rebeca, permite
que isso lhe marque e essas marcas constituem parte de seu capital biográfico, assim sendo, se
mostra disponível à vida e a seus contratempos.
Desse modo, as experiências narradas na perspectiva do Lifewide Learning contribuem
ativamente nos processos de formação biográfica, pois, segundo Alheit; Dausien (2006, p.
191, grifos dos autores), esses processos “possibilitam experiências inesperadas e
transformações surpreendentes que, muitas vezes, não foram previstas pelo próprio
aprendente e só podem ser „compreendidas‟ posteriormente, mas que têm, entretanto, sua
„direção‟ própria”. Os processos de formação biográfica se tornam indispensáveis à
compreensão da formação, a qual vivenciam as professoras “no chão do hospital”.
Passeggi (2011a, P. 150) lembra o que afirma Hannah Arendt, citada por Bauman
(2004, p. 177), para sintetizar, nas palavras desta autora, o que vivenciamos no percurso
metodológico da pesquisa-ação-formação desenvolvida com professoras de classes
hospitalares:

O mundo não é humano por ser feito de seres humanos, nem se torna assim
somente porque a voz humana nele ressoa, mas apenas quando se transforma
em objeto do discurso... Nós humanizamos o que se passa no mundo e em
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nós mesmos apenas falando sobre isso, e no curso desse ato aprendemos a
ser humanos. (ARENDT apud BAUMAN, 2004, p. 177).

O ato de vivermos em um mundo rodeado de seres humanos e termos a capacidade de
nos expor através da fala, não traduz a nossa humanização, porém ao narrarmos o que se
passa neste mundo em que vivemos, e o que se passa em nós mesmos, transformamos essa
voz em objeto do discurso, refletindo e ressignificando o que se passa e o que nos passa, nesse
processo aprendemos a ser humanos, humanizando nossas experiências no mundo da vida. As
narrativas docentes nos mostram que a partir do percurso vivenciado na pesquisa-açãoformação, identificamos aprendizagens, na dimensão do “lifewide learning” (educação
abarcando todos os aspectos da vida), entre estas, destacamos o fato de, ao longo da vida,
aprendermos a ser humanos, processo que converge a antropoformação conceituada por
Pineau (2005). Nossos diálogos foram do saber-fazer ao saber-pensar em classe hospitalar. A
partir das discussões em torno da prática pedagógica realizada nesses espaços, partimos a
pensar sobre essa prática, e acerca de quem a pratica, construindo outro saber, o saber-ser. Em
um trecho narrativo, a professora Selma (2014) descreve como percebe esse espaço: “Acho
que aqui no hospital (...) é um lugar de se humanizar, de humanização, de você se humanizar,
tornar mais humano”. O saber-ser humano permeia o saber-fazer e o saber-pensar e nos
conduziu ao processo de reflexividade autobiográfica (PASSEGGI, 2014) vivenciado em
nossos encontros individuais e em grupo.
Conforme Cyrulnik (2009, p. 06) explicita: “(...) o sofrimento é provavelmente o
mesmo em todo ser humano traumatizado, mas a expressão de seu tormento, o remanejamento
emocional do que o destruiu depende dos tutores de resiliência que a cultura dispõe em torno
do ferido”. O hospital, ao dispor de professoras para realizarem atendimento educacional
nesse espaço, está oportunizando um acompanhamento pedagógico preocupado com a
educação ao longo da vida, abarcando todos os aspectos da vida. Essa é uma das contribuições
do presente trabalho: pensar a educação de hoje, do agora, com a preocupação do ser em vida,
do humano para o humano, de aprendente para aprendente, na perspectiva da aprendizagem
ao longo da vida (lifelong learning), e em todos os setores da vida (lifewide learning).

Conclusões e perspectivas
Associamos a pesquisa-ação-formação proposta aos processos de formação e
aprendizagem que vivenciam as professoras Ana, Lívia, Clarice, Selma e Talita, “no chão do
hospital”. Ao nos debruçarmos sobre suas narrativas autobiográficas, buscamos compreender
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os sentidos atribuídos às experiências existenciais vividas pelas professoras, em suas relações
com as crianças e adolescentes com doenças crônicas, e as possíveis ressignificações que
surgem dessas experiências, que podem ser entendidas, neste trabalho, como aprendizagens
ao longo da vida (lifelong learning), na dimensão do “lifewide learning” (educação
abarcando todos os aspectos da vida).
Nosso referencial teórico situou-se na encruzilhada do movimento internacional de
pesquisa (auto)biográfica em educação; do movimento socioeducativo das histórias de vida
em formação e da psicologia cultural que adota uma perspectiva narrativista. Essas diferentes
correntes contribuíram para centralizarmos nossa atenção à pessoa humana e sua capacidade
de reflexão sobre suas experiências (existenciais, profissionais, espirituais, éticas e estéticas);
e sobre o poder heurístico e formador das narrativas na primeira pessoa. Desse modo, é que ao
propormos trabalhar com as histórias de vida e o biográfico (escrita da vida), evidenciamos
tais fontes de investigação, enquanto possibilidades capazes de revelar os modos como se
tecem os vínculos entre o sujeito e o mundo nas esferas sociais onde ele vive e interage.
A entrevista narrativa autobiográfica (ENA), o registro pessoal (RP), o grupo reflexivo
(GR), as narrativas autobiográficas escritas (NAE) e os registros no diário de campo da
pesquisadora (DCP) constituíram as fontes autobiográficas deste trabalho, as quais nos
possibilitaram tecer reflexões em torno do ser professor em espaços hospitalares e
domiciliares, tendo em vista a garantia do direito constitucional à educação, reconhecendo a
criança como sujeito de direitos, apontando essas fontes autobiográficas como dispositivos
reflexivos da prática docente em classes hospitalares, e da (trans)formação das professoras
“no chão do hospital”. Os desafios atuais na formação do professor em classes hospitalares, o
atendimento e acompanhamento educacional hospitalar, as aprendizagens ao longo da vida, e
em todos os setores da vida, e as superações vivenciadas nesses percursos são elementos que
nos oportunizam construir conhecimento científico a partir de experiências existenciais, com
os seres humanos, direcionando-nos para uma aprendizagem de, e para a vida.
Os desafios e superações são experiências narradas pelas docentes de classes
hospitalares. Elas narram aprendizagens, primordialmente, não formais e/ou informais. Essa
formação que acontece mediante o encontro com a prática cotidiana, no atendimento e
acompanhamento educacional de crianças e adolescentes em tratamento de saúde, se associa
ao conceito de aprendizagem ao longo da vida, defendida por Alheit; Dausien (2006, p. 177),
pois “pouco importa se essa maneira de nos formarmos é trivial ou requintada; não podemos
alterar o fato de que somos aprendentes „no longo curso‟ da vida”. O trabalho com narrativas
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autobiográficas (orais e escritas) evidencia as possibilidades da pesquisa-ação-formação
mediante o decurso da pesquisa com professoras de classes hospitalares como oportunidade
de explicitarmos e interpretarmos o estar em curso na vida que nos faz sujeitos aprendentes
durante todo o momento. Nessa perspectiva, as narrativas autobiográficas registram
acontecimentos e ressignificações dessa aprendizagem ao longo da vida “lifelong learning”,
na dimensão do “lifewide learning” (educação abarcando todos os aspectos da vida),
contemplando, preferencialmente, aprendizagens não formais e informais.
Escutar e ler as narrativas autobiográficas de professoras de classes hospitalares
conduz nosso trabalho à aprendizagem biográfica, compreendendo que “a aprendizagem é
autobiográfica ou não é aprendizado. O conhecimento é autoconhecimento ou não é
conhecimento do qual possamos dispor” (PASSEGGI, 2015, p. 11). Ouvir por meio da
pesquisa, as experiências narradas por essas docentes, e refletir com elas os desafios e
superações que surgem dessas vivências particulares ao ser docente em espaço educativo não
regular, ser docente em um hospital, nos remete “a prática docente crítica, implicante do
pensar certo, envolve o movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer”
(FREIRE, 2011, p. 39). A narrativa aguça o pensar sobre o fazer, estimula o processo de
reflexividade autobiográfica, o qual vivenciam pesquisadores e professoras participantes desta
pesquisa-ação-formação. Para lidar melhor com as emoções que emanam da prática
pedagógica, concordamos com Nóvoa (2009) ao defender a formação de professores
construída dentro da profissão, esta nos traz pistas de como nos formar com os professores.
Tornando relevante, como ponto de partida, a constituição e descoberta do “eu biográfico”, no
qual as dimensões pessoais e profissionais se entrelaçam de tal forma que a profissionalidade
docente não pode deixar de se construir no interior de uma pessoalidade do professor (Ibid,
2009, p. 30), o que nos foi possível identificar por meio dos desafios da profissionalidade
docente em classes hospitalares e as possíveis superações vivenciadas nesses espaços de
atuação profissional.
A partir da constituição das fontes autobiográficas da pesquisa-ação-formação
proposta, nos foi possível construir diálogos reflexivos com essas professoras, e pensar o
espaço e nossas ações para com o ambiente hospitalar. O diálogo estabelecido é enriquecedor
para todos os que participam da pesquisa, pela reflexão conjunta que a narrativa
autobiográfica promove sobre as nossas experiências: as que as docentes vivenciam em sua
prática nas classes hospitalares e as que vivenciamos em nossa pesquisa sobre nosso objeto de
estudo e formas de abordá-lo. Nossos apontamentos indicam que a narrativa autobiográfica
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colabora para que os sujeitos aprendentes (pesquisadora e professoras-narradoras) vivenciem
o processo de reflexividade autobiográfica, narrando como percebem o espaço e suas ações
em ambiente hospitalar, e em outros espaços de inclusão educacional, construindo novas
experiências de aprendizagem ao longo da vida. Estreitamos os laços entre a teoria e a prática,
entre a Universidade e a escola no hospital, rompendo barreiras, e com o outro, descobrimos
que podemos ser sempre melhores do que somos hoje.
Apontamos a classe hospitalar como lugar aprendente, uma vez que este é um espaço
construído socialmente, pela interação dos atores que dele fazem parte: crianças, adolescentes
e adultos, sua historicidade traduz os princípios políticos e éticos que o caracterizam como
lugar de garantia de direitos, ou seja, é um lugar aprendente por assim se fazer, na prática e
nos pressupostos que o direcionam a se constituir deste modo. Explicitamos o contexto
histórico e a legislação pertinentes ao atendimento educacional hospitalar e domiciliar no
Brasil e no RN, e diante das circunstâncias vivenciadas pelo serviço de classe hospitalar,
observamos uma sensação de esquecimento por parte da Modalidade Educação Especial, no
que diz respeito à classe hospitalar e nos instaura o questionamento: qual o verdadeiro espaço
das classes hospitalares e do atendimento educacional domiciliar na Educação Básica
brasileira? Com base no que desenvolvemos no presente trabalho, almejamos avançar nas
políticas públicas de atenção a estes serviços e seu público alvo. Sublinhamos ainda um
aumento significativo de classes hospitalares no Estado do Rio Grande do Norte (RN), que
iniciou essa política em 2009, e nos últimos cinco anos implantou oito classes hospitalares.
Indicamos que esse aumento significativo nos últimos anos deve-se ao empenho das
Secretarias Municipal e Estadual da Educação no atendimento de instituições que as
procuram, assim como pela formação continuada dos professores.
É só quando atravessamos a ponte que descobrimos a alegria de não termos ficado
parado... (SELMA, NAE, 2014). A frase da professora Selma retrata a felicidade das
professoras em realizar a travessia e chegar ao destino das classes hospitalares, uma vez que
mediante aprendizagens informais, desenvolveram o desejo de atuar pedagogicamente nesses
espaços, e buscaram amadurecer tal desejo, procurando o conhecimento acerca dessa prática
docente. Uma pergunta que surgiu na pesquisa foi de compreender a opção das professoras
pelas classes hospitalares, a qual foi associada aos relatos de momentos difíceis das vidas
dessas docentes, seja a perda de um filho, do pai, doenças graves da mãe, de familiares,
associando o seu trabalho com as crianças como uma nova oportunidade, um novo
recomeço... O que observamos então é que essa opção se faz, muitas vezes, em função de um
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capital biográfico (PASSEGGI; OLIVEIRA; ROCHA, 2015) relacionado a experiências
traumáticas por perdas e/ou por doenças graves. Esse capital de alguma maneira impulsiona a
opção e de algum modo sustenta a crença das professoras de que são capazes de exercer sua
função no acompanhamento escolar de crianças e adolescentes com doenças crônicas,
buscando cotidianamente superar os desafios (im)postos no mundo da vida.
A pesquisa-ação-formação desenvolvida com professoras de classes hospitalares nos
permite desvendar aprendizagens explícitas e tácitas que acompanham e formam o sujeito
biográfico de cada docente aprendente. Reconhecemos a importância de considerar, nos
processos de formação docente, as experiências que constituem o capital biográfico dessas
profissionais, compreendendo tal capital “como resultante dessa experiência que nos constitui
humana e historicamente, ao qual recorremos como referência para refletir, agir ou reagir”.
(PASSEGGI, 2015, p. 10). Ao nos preocuparmos com a importância simbólica, subjetiva que
tais experiências representam para esses indivíduos, compreendemos, pois, que essas
aprendizagens depreendidas ao longo da vida, são essenciais ao exercício da prática
educativa, no acolhimento, atendimento e acompanhamento dos educandos, com os quais as
professoras compartilham experiências no mundo da vida, concluímos assim que tais
aprendizagens na dimensão do Lifewide Learning necessitam serem ressaltadas nos
programas de formação continuada de professores, seja quais forem os espaços educacionais
que eles desenvolvam a docência.
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Anexos

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE

Este é um convite para você participar da pesquisa Narrativas de aprendizagens ao
longo da vida: uma pesquisa-ação-formação com professoras de classes hospitalares, que é
coordenada por Roberta Ceres Antunes Medeiros de Oliveira.
Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer
momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou
penalidade.
Esta pesquisa procura investigar a partir de narrativas autobiográficas como o
professor percebe o espaço e a sua ação em classes hospitalares, assim como as experiências
de vida oportunizadas pelo ambiente hospitalar. Essa pesquisa apresenta-se como uma busca
de conhecimentos que prioriza as experiências vividas pelos professores em classes
hospitalares. Caso decida aceitar o convite, você participará de encontros individuais e em
grupo para produção de sua autobiografia por meio de narrativas orais e escritas, a partir dessa
produção poderá realizar a ação de reflexividade (auto)biográfica consigo e com o outro,
através do trabalho de mediação biográfica que será desenvolvido nos momentos
proporcionados.
Os riscos envolvidos em sua participação: ao falar de sua trajetória pessoal e
profissional, você poderá sentir algum tipo de desconforto, ao reviver lembranças de alguns
eventos referentes ao cotidiano de sua vida pessoal e profissional. Se isso ocorrer, poderemos
interromper as atividades que estaremos desenvolvendo, se for sua vontade.
Você terá os seguintes benefícios ao participar da pesquisa: ao narrar suas experiências
vividas no hospital, poderá contribuir para a construção de novos saberes e novas práticas
pedagógicas no hospital e em outros espaços educacionais. Assim como, a partir do processo
de reflexividade autobiográfica, poderá compreender melhor o espaço e suas ações em classes
hospitalares, e as experiências vivenciadas em ambiente hospitalar, que lhe fizeram professor
de classe hospitalar.
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Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em
nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados
será feita de forma a não identificar os voluntários da pesquisa.
Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, você será
ressarcido, caso solicite.
Em qualquer momento, se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta
pesquisa, você terá direito a indenização.
Você ficará com uma cópia deste Termo e toda dúvida que você tiver a respeito desta
pesquisa, poderá perguntar diretamente para Roberta Ceres Antunes Medeiros de Oliveira,
e/ou com a orientadora deste estudo, a Professora Dra. Maria da Conceição Ferrer Botelho
Sgadari Passeggi, pelo telefone (84) 8804-6443.

Consentimento Livre e Esclarecido

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos
e os benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa Narrativas
de aprendizagens ao longo da vida: uma pesquisa-ação-formação com professoras de
classes hospitalares.

_____________________________________________________________________
Participante da pesquisa

_____________________________________________________________________
Pesquisador responsável: Roberta Ceres Antunes Medeiros de Oliveira
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Você foi convidado(a) a participar da pesquisa de Mestrado Narrativas de
aprendizagens ao longo da vida: uma pesquisa-ação-formação com professoras de classes
hospitalares, que é coordenada por Roberta Ceres Antunes Medeiros de Oliveira.
Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer
momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou
penalidade.
Este trabalho procura investigar a partir de narrativas autobiográficas como o
professor percebe o espaço e a sua ação em classes hospitalares, assim como as experiências
de vida oportunizadas pelo ambiente hospitalar.
Para este momento inicial sugerimos a escrita de um texto narrativo autobiográfico,
com base na pergunta: “Que experiências marcaram a minha vida em ambiente
hospitalar?”

Já são quase oito anos de trabalho, ensinando e aprendendo com crianças e
adolescentes com câncer ou doença hematológica crônica, em ambientes distintos: hospitais e
casas de apoio, mas sempre as mesmas crianças e adolescentes, as mesmas doenças, contudo
pessoas diferentes, com suas histórias de vida, suas características individuais, suas famílias,
seus costumes e seus valores.
Não é simples chegar para uma criança ou adolescente com uma doença grave e
convida-lo a estudar, tem que ter muita sensibilidade para escolher o “jeito certo”, se é que
existe esse “jeito”. O primeiro contato com o aluno tem que ser verdadeiro, sedutor e de
empatia, temos que nos colocar no lugar daquele aluno, de sua família, para que possamos
estabelecer uma relação de confiança.
São muitas as experiências vividas com os alunos, seria impossível relatar todas, desde
as mais intensas de entrega total e as mais rápidas, mas todas deixam suas marcas, as que
lembramos e as que esquecemos mas ainda estão em nosso inconsciente.
Há poucos dias vivenciei duas situações que me marcaram e irei relatar. A primeira foi
com um aluno chamado Natanel de 10 anos, ele está em tratamento de leucemia desde os 4
anos de idade. Não tive muitas vezes com ele, mas foi uma relação que me marcou e
provocou muitas reflexões. Iniciei o atendimento entrevistando a mãe, durante a entrevista fui
fazendo uma “fotografia” da história de vida de Natanael e de sua família. Natanael mora com
a mãe, um irmão de 12 anos, uma irmã de 17 anos e um sobrinho, filho da irmã. Mora em
casa alugada, a mãe não trabalha, o irmão estuda, a irmã não trabalha nem estuda, cuida do
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filho, a família tem como renda familiar o bolsa família e o auxilio doença de Natanael. A
mãe relatou que Natanael nunca conseguiu ir a escola por um período maior que 6 meses,
sempre em tratamento ou recaídas da leucemia, relatou as dificuldades, inúmeras internações,
ida a UTI e luta dele pela vida. Numa dessas falas a mãe relatou-me que Natanael tem
indicação de transplante, que os médicos já conversaram com ele, Natanael não quer fazer o
transplante, disse que não quer mais saber de tratamento, que estar cansado e não aguenta
mais, que se Deus quiser vai curá-lo. A mãe relatou isso chorando, disse que todo mundo:
médicos, psicólogos, família já conversou com ele e não tem acordo.
Essa situação me deixou incomodada não sei bem por que, a coragem de Natanael em
dizer que não aguenta mais, é compreensiva, tendo me colocar no lugar dele, da família, entro
parafuso!
A mãe de Natanael levou a carta do NAEHD para a escola, renovou a matrícula (4°
ano), trouxe livros e o planejamento para ser realizado com Natanael. Quando iniciei o
atendimento pedagógico(aula) com Natanael ele disse que não sabia ler, que nunca conseguiu
ir pra escola direito, por cauda da “doença”, mas que gostaria de aprender. Realizamos
atividades de escrita, leitura com alfabeto móvel a partir do seu nome, percebi o encantamento
dele em perceber as possibilidades de palavras que foram escritas com as letras do seu nome e
do alfabeto. Combinamos que ele voltaria para continuarmos as aulas.
Natanael ficou vários dias sem vir ao GACC, estava internado por uma infecção, sua
mãe veio ao setor e levou algumas atividades xerocadas. Semanas depois encontrei Natanel na
recepção do GACC, ele não veio ao setor, estava com tablet na rede wi-fi, conversamos e
convidei-o para vir, mas ele não veio. No dia seguinte encontrei Natanael novamente no
refeitório, nos falamos e ele veio me mostrar no tablet um vídeo, fiquei chocada, uma
violência só, um clip de rap de um policial matando um rapaz em uma comunidade, é o
reflexo de onde Natanael mora, Mãe Luiza. Depois ele veio para a sala, realizamos atividades,
ele participou intensamente, depois me mostrou uma foto: “– Olha tia! Minha ferida!” Fiquei
incomodada, com aquilo nada bonito de se ver.
Foram poucos encontros com Natanael, mas esse menino reservado, de poucas
palavras me provocou profundamente, como tão jovem tem tanta história de vida. Gostaria
muito de continuar a dar aula para Natanael, que ele aprendesse a ler, mas ele não vem, não
posso ir, fico triste e frustrada, onde está o atendimento pedagógico domiciliar? Como
Natanael existe muitos alunos.
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A outra situação vivida que irei relatar é de Kátia, adolescente de 17 anos, cheia de
vida. Faz tratamento de leucemia e não deixou que isso parasse sua vida, estuda, namora, é
inteligente, demonstra os conflitos e inquietações da idade. A situação de Kátia me marca
porque vejo a luta dela pela vida, pela “normalidade” da vida.
Não sei bem por que, mas me vejo em Kátia, acho que gostaria de ser um pouco como
ela, tenho muita admiração. Conversamos muito e em nosso último encontro falamos sobre o
livro: A culpa é das estrelas. Esse livro mexeu profundamente com meus sentimentos, uma
linda historia de amor entre dois jovens com câncer. Mergulhei profundamente no livro, li em
dois dias, foi intenso e pude sentir o que os adolescentes vivenciam durante esse período das
suas vidas.
Kátia está matriculada no 2° ano do ensino médio e ao conhecê-la no refeitório do
GACC solicitei uma conversa com ela e sua mãe para falar sobre o atendimento pedagógico e
o que poderia ser feito para que ela continuasse estudando. Kátia estava liberada pela médica
para frequentar a escola, mas relatou que ficava constrangida de ir a escola pois estava sem
cabelos e sempre usa máscara. Combinamos que iriamos fazer o acompanhamento
pedagógico mas que muito depende dela. Sua mãe levou uma carta do NAEHD para a escola
e a mesma enviou as provas referentes ao 1° semestre, contudo Kátia fez as provas no
hospital, pois ao voltar de casa foi internada na policlínica. Quando a vi novamente ela já
havia feito as provas e estava muito feliz por ter passado por mais essa etapa. Também fiquei
feliz.
Essas e outras experiências marcam a minha vida, deixam marcas, mas também
procuro deixar marcas na vida dos meus alunos, quando estou com eles esqueço que estão
doentes e acredito que eles também esquecem, somos aluno e professor, uma relação de afeto,
respeito e entrega.
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Você foi convidado(a) a participar da pesquisa de Mestrado Narrativas de
aprendizagens ao longo da vida: uma pesquisa-ação-formação com professoras de classes
hospitalares, que é coordenada por Roberta Ceres Antunes Medeiros de Oliveira.
Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer
momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou
penalidade.
Este trabalho procura investigar a partir de narrativas autobiográficas como o
professor percebe o espaço e a sua ação em classes hospitalares, assim como as experiências
de vida oportunizadas pelo ambiente hospitalar.
Para este momento inicial sugerimos a escrita de um texto narrativo autobiográfico,
com base na pergunta: “Que experiências marcaram a minha vida em ambiente
hospitalar?”

O primeiro contato que tive com a classe hospitalar foi por meio da minha monografia,
que abordou os saberes necessários ao trabalho pedagógico em ambientes não escolares, na
qual entrevistei cinco pedagogos e um deles trabalhava em uma classe hospitalar. Foi então,
que a partir do conhecimento do fazer pedagógico desenvolvido nas classes hospitalares me
apaixonei por essa área de trabalho.
Quando terminei a faculdade de Pedagogia na UFRN, surgiu uma oportunidade para
trabalhar na classe hospitalar da Liga Norte Riograndense contra o Câncer que tem parceria
técnica com a Casa de apoio à criança com câncer Durval Paiva CACC, por um projeto
denominado “Viver Feliz” com parceria entre a CACC e a prefeitura de Natal em 2011 o
contrato tinha duração de dez meses.
O projeto geral visava trabalhar mensalmente temáticas e dentro dessas, eram
trabalhados os conteúdos escolares de forma interdisciplinar. No decorrer do desenvolvimento
desse trabalho na classe hospitalar foi despertado em mim o encanto, gosto e interesse em
trabalhar nesse espaço, refletia sobre o quanto era gratificante levar educação um pouco de
alegria e prazer de viver a esses estudantes que tinham necessidades especiais e não podiam
frequentar a escola.
Nesse período em que tive um contato mais próximo com a Classe passei por muitas
experiências, umas boas e outras não tão boas. Lembro-me de determinadas temáticas
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desenvolvidas, posso citar algumas que foram mais marcantes: “Meio ambiente”, “gêneros
textuais”, “Lendo e escrevendo assim eu aprendo” “brinquedos”, “Natal” etc.
Na primeira temática citada, me recordo de um certo dia levar uma folha de cartolina
com uma grande árvore desenhada e pedir para os alunos/pacientes colarem nela as partes que
faltava, flores, frutos, raiz, folhas, isso, com materiais que levei, em seguida, por meio de uma
atividade oral incentivei os mesmos a construírem o nome das partes e escrever o nome no
desenho. A partição foi bastante significativa, era notório a empolgação, alegria dos discentes
em estar participando daquela atividade. Isso trouxe uma certa gratificação para mim, e uma
reflexão de que além de levar os conteúdos escolares o professor, principalmente de classe
hospitalar tem que fazer isso de uma forma mais prazerosa possível, ainda mais por esses
estudantes estarem passando por um processo de doença.
O trabalho com o gênero textual receita, foi trabalhado a parte teórica (estrutura,
ingredientes, quantidades) e a parte prática, no qual junto com a nutricionista do hospital
produzimos um bolo de cenoura. Os pacientes e pais se envolveram, foi muito interessante e
prazeroso, desde o momento da produção até a degustação.
Na temática brinquedos, abordamos os brinquedos de antigamente, atuais e
confeccionamos alguns, foi divertido. O trabalho com a temática de leitura e contação de
histórias tinha

como culminância apresentações teatrais. Estes são alguns exemplos de

experiências que deram certo.
Algo importante que percebi durante esse tempo de trabalho é que não é viável
desenvolver nesse espaço, um projeto com atividades sequenciadas cuja realização não seja
possível em um mesmo dia, pois, não se sabe quais estudantes-pacientes estarão lá no dia
seguinte, quando estes irão voltar e se, quando voltar estarão em condições físicas e
psicológicas para continuar a atividade.
De preferência as atividades devem ter de início, meio e fim no mesmo dia, e ainda
assim podem acontecer imprevistos, devido o local ser um espaço onde o aluno está sendo
tratado e a prioridade ser a sua saúde.
As experiências ruins que passei e de vez em quando ainda passo na classe hospitalar
são as “perdas”, alunos que chegam a falecer. As primeiras pra mim foram as mais dolorosas,
sobretudo por que no início me apegava bastante as crianças e sofria muito quando não
resistiam. Com essas perdas desde então, procuro não me apegar tanto aos pacientes.
O amor e carinho com que desenvolvo minha prática pedagógica sempre existirá, mas
procuro ter consciência que independente da minha vontade de que todas as crianças sejam
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curadas e fiquem bem, eu não tenho o poder sobre o dom da vida, isto, está debaixo de uma
vontade divina maior, e que para tudo que acontece há um propósito. Quando sofro um a
perda procuro pensar em quem ainda estar lá, e continuar dando o meu melhor.
Atualmente sou professora concursada da Rede Estadual de Educação. No início desse
ano voltei a trabalhar na mesma classe hospitalar que anos atrás tinha trabalhado. Fazem sete
meses desde que retornei, e cada dia de trabalho não só ensino mas aprendo bastante com os
estudantes, situações diárias, e parceiros de trabalho.
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Você foi convidado(a) a participar da pesquisa de Mestrado Narrativas de
aprendizagens ao longo da vida: uma pesquisa-ação-formação com professoras de classes
hospitalares, que é coordenada por Roberta Ceres Antunes Medeiros de Oliveira.
Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer
momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou
penalidade.
Este trabalho procura investigar a partir de narrativas autobiográficas como o
professor percebe o espaço e a sua ação em classes hospitalares, assim como as experiências
de vida oportunizadas pelo ambiente hospitalar.
Para este momento inicial sugerimos a escrita de um texto narrativo autobiográfico,
com base na pergunta: “Que experiências marcaram a minha vida em ambiente
hospitalar?”

É impossível falar sobre minhas experiências com a Classe Hospitalar sem antes
rememorar o percurso que me conduziu a ela. É preciso revisitar o caminho, meus encontros e
desencontros, um pouco do nada e do muito que sou e que me torno a cada dia, ao longo de
minha caminhada, até chegar a ser professora de Classe Hospitalar.
É no incerto que me encontro... Que me afirmo...
Que construo minhas certezas...
Terminei o Ensino Médio aos 17 anos de idade. Estudante de escola pública na década
de 1990, não sabia ao certo o que era vestibular, muito menos que profissão escolher para o
futuro. Trabalhar no comércio e fazer um curso técnico me pareceu a decisão mais acertada
naquele momento.
Com muita dificuldade trabalhava 8 horas por dia e fazia Curso Técnico de
Enfermagem à noite. No último mês de aulas do Curso, descobri que precisava fazer uma
cirurgia de urgência e que deveria ficar de repouso por algum tempo. Bem pouco tempo
depois meu pai foi atropelado e quase perdeu a vida, minha mãe sofreu um acidente e
precisou ficar internada para procedimento cirúrgico... Começou a crescer dentro de mim um
pavor pelo ambiente hospitalar.
Apoiada por meu esposo prestei vestibular para Pedagogia na UFRN e fui aprovada.
Iniciou-se então uma nova fase em minha vida... Um novo rumo... Um recomeçar...
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Foram anos intensos, de muito estudo e dedicação. A certeza que havia escolhido a
profissão correta aumentava ano após ano.
Com o término da graduação veio à convocação do concurso realizado ainda quando
estudante, para trabalhar como Educadora Infantil no Município de Natal/RN. O período de
adaptação foi sofrido devido à falta de experiência em sala de aula, mas logo descobri uma de
minhas muitas paixões – a Educação Infantil.
A convivência com as crianças e com os colegas foi especialmente marcante na
construção de minha identidade enquanto docente. Mas com a convocação do concurso para
professora dos Anos Iniciais do ensino Fundamental do Estado do RN, devido a questões
burocráticas, tive que pedir exoneração do município.
A saída abrupta da Educação Infantil foi muito difícil e o trabalho com a turma do
Ensino Fundamental tinha lá seus espinhos. A numerosa quantidade de alunos, a discrepância
na faixa etária (com idades entre 8 a 15 anos), a falta de apoio por parte da equipe gestora, a
ausência da família, indisciplina, falta de estrutura física adequada entre outros, foram
algumas das dificuldades sentidas.
Em uma formação da SEEC – Secretaria Estadual de Educação e Cultura -, de
Educação Especial, fui apresentada à Classe Hospitalar. O trabalho descrito pelo colega João,
me encantou.
Uma verdadeira luta foi travada entre o desejo de trabalhar com a Classe e a recusa de
minha diretora em me liberar.
É só quando atravessamos a ponte que descobrimos a alegria de não termos ficado
parado...
Em meio há um dos momentos mais difíceis que já vivi – a perda de meu bebê, ainda
dentro de meu ventre -, recebi uma ligação de Adriana Flávia, coordenadora do NAEHD –
Núcleo de atendimento Educacional Hospitalar e Domiciliar -, perguntando se o desejo de ir
para Classe ainda permanecia, pois tinha uma colega querendo fazer uma permuta.
Aquela pergunta soou como um chamado, um desafio... Senti, mais uma vez, como se
a vida me desse uma nova oportunidade... Um novo recomeço...
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Porém, ainda não era o momento de ir para a Classe Hospitalar. Iniciei o trabalho na
SAP – Sala de Apoio Pedagógico -, da Casa Durval Paiva de Apoio à Criança com Câncer.
Mas a dificuldade de realizar um trabalho ajustado às exigências da Rede Estadual de Ensino,
que nos orienta ao acompanhamento curricular das crianças em tratamento médico, me levou
a ocupar uma vaga na Classe Hospitalar da Liga Norte Riograndense de Combate ao Câncer.
A ansiedade tomava conta de meu coração. No primeiro dia acompanhei a professora
Lívia (professora do turno matutino) para entender como se dava o atendimento na Classe. No
dia seguinte, meu coração parecia que ia explodir...
Lembro-me claramente dos primeiros rostinhos, dos primeiros sorrisos, das primeiras
conversas, das primeiras perdas...
Em tão pouco tempo que estou na Classe, já vivi emoções tão “profundas” que jamais
imaginei viver. Emoções que me fizeram ressignificar o meu ser gente... O meu ser
professora...
Momentos como estes, que trago em pequenos relatos:

Lidando com a perda
“Chegar e saber que não encontraria mais com a Clara me fez repensar a importância dos
pequenos momentos. Que bom que pude estar com ela um dia antes de sua partida... Foi como
uma despedida! Falamos sobre escola, música, poesia, família, amor... futuro...”

E agora, o que fazer?
“Foi só entrar na Classe e já ouvi a enfermeira gritar da enfermaria:
- professora, Josué está te chamando!
Rapidamente me encaminhei ao leito em que ele estava.
Tinha tanta dor em seu olhar, tanto medo!
Segurei em sua mão e perguntei o que ele queria comigo.
Não houve palavras, só um profundo e longo olhar que me acompanharão pelo resto da vida.
Eu simplesmente não sabia (e ainda não sei) o que fazer. Meu coração gritava dentro de meu
peito... Ainda grita...”
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No hospital também tem escola
“Clênio estava tão assustado com o início do tratamento. Lembro-me de entrar no leito e vê o
pavor em seu olhar. Mas o clima logo mudou! Falei do trabalho desenvolvido pela Classe e da
possibilidade de realização das atividades oriundas da escola em que estava matriculado o
estudante/paciente durante o tratamento médico hospitalar. Jamais me esquecerei da alegria
da mãe e do sorriso escancarado de Clênio quando ela disse:
- filho, aqui também é a escola!”

Não me deixe reprovar
“Flávio estava tão abatido com a notícia da amputação de uma de suas pernas... Mas lembrome de nossa conversa sobre seus sonhos, sobre seu futuro... Lembro-me também daquele
pedido inusitado:
- professora, não me deixe reprovar!
Ele já havia perdido dois anos escolares por problemas de saúde e demonstrava desejo em não
perder mais um ano.
Mesmo com as limitações trazidas pela minha formação, já que Flávio cursa a 1ª série do
Ensino Médio, não hesitei em dizer:
- eu prometo que farei o possível para você não perder o ano mais uma vez!”

Chame a “pufessora”
Na luta contra a leucemia, a pequena Linda tem de vencer regularmente o pavor da
internação. Mesmo diante de um visível stress quando está no ambiente hospitalar, sempre
que me vê nos corredores, ela diz:
- chame a pufessora!
A satisfação que a pequena demonstra em realizar as tarefas, em cantar e dançar músicas
infantis, em ouvir histórias... Torna o trabalho desta professora mais feliz e gratificante,
causando-lhe uma enorme sensação de utilidade.”
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São tantos os relatos... Vários... Para cada dia vivido na Classe Hospitalar... Portanto,
compartilho aqui apenas alguns com o anseio de poder contribuir para o (re)conhecimento e
legitimação da Classe.
Eu me descubro
Na convivência com meus estudantes na Classe Hospitalar, eu me descubro...
Eu me descubro professora, agente de transformação de desesperanças em esperanças...
Eu me descubro mais humana, capaz de sentir a dor de meu semelhante...
Eu me descubro como ser limitado, mas com possibilidades ilimitadas...
Eu me descubro criança, por esperar da vida muito mais do que meus olhos possam ver...
Eu me descubro mais útil... Mais capaz... Mais gente...
Eu me descubro mais Selma!
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Você foi convidado(a) a participar da pesquisa de Mestrado Narrativas de
aprendizagens ao longo da vida: uma pesquisa-ação-formação com professoras de classes
hospitalares, que é coordenada por Roberta Ceres Antunes Medeiros de Oliveira.
Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer
momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou
penalidade.
Este trabalho procura investigar a partir de narrativas autobiográficas como o
professor percebe o espaço e a sua ação em classes hospitalares, assim como as experiências
de vida oportunizadas pelo ambiente hospitalar.
Para este momento inicial sugerimos a escrita de um texto narrativo autobiográfico,
com base na pergunta: “Que experiências marcaram a minha vida em ambiente
hospitalar?”

Bem, como disse antes, já me operei e minha mãe já se operou, e fui eu quem ficou
cuidando dela e todos.
Foram momentos que nos engrandeceram como humanos e que nos preparam para
outras experiências de vida.
No andamento do curso na UFRN, eu comecei estagiando na Escola Agrícola de
Jundiaí, em Macaíba. Lá não deu certo e fui orientada para deixar o currículo, nessa época
ainda era por currículo a seleção, no HUOL, porque “eu gostava de ajudar as pessoas”!
Chegando lá, ao fazer a entrevistas para o Setor de Imagem, perdi a vaga para uma
pessoa encaminhada por um médico.
Após várias insistências para o estágio (eu precisava), fiquei no Setor de Hemodiálise.
E ao ver aquelas pessoas passarem 03 (três) vezes por semana numa máquina, pondo em risco
suas vidas, e sem fazer nada, me inquietava.
Conversando com alguns professores de EJA (me esqueci de falar para você) Walter
Barbosa e Adailson Tavares, tentamos levar a Pedagogia Hospitalar em EJA para o HUOL,
mas algumas pessoas travaram nossas intenções.
Meu setor foi interditado pela ANVISA, mas fiquei no Setor de Faturamento, onde
tive um chefe Bertoldo, que foi um “paizão” para mim.
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Fazendo a disciplina de Literatura Infantil. Fiquei sabendo de um Projeto de Biblioteca
Itinerante, e contações de histórias.
Fui ao Prédio de Medicina, as professoras envolvidas gostaram de mim e, fiquei
participando às sextas feiras, no HOSPED, junto com um estudante de música.
É engraçado como são as coisas de Deus, porque eu queria muito estar em sala de aula
normal, em escolas. Minhas amigas praticamente todas participando de estágios em escolas e
eu não! Só em Hospitais.
Após minha formatura e dois anos em escolas, conversando com um “Anjinho de
Deus” e amiga, Selma, pedi que a mesma falasse de mim, na seleção para professores de
Classe Hospitalar.
Conversei com a pessoa encarregada. Ela gostou da minha experiência e acredito de
mim, e outro “Anjo” que foi minha diretora, da escola que eu estava, me liberou e estou hoje,
no Hospital Giselda Trigueiro, onde fui, estou e sei que serei respeitada, enquanto
profissional.
Não sei até onde posso expor minha satisfação real, em participar dessa equipe, que só
tem a me estimular a crescer tanto profissionalmente quanto ser.
Amo mesmo o lugar que estou. Toda experiência que tive. Valeram.
Outra experiência que não falei e que me veio agora foi no primeiro ano de sala de
aula, enquanto professora titular. Eu tive o prazer de trabalhar com uma adolescente de 15
anos com paralisia cerebral de 80% do cérebro comprometido.
Nós ficamos muito amigos e conheci sua mãe e avós, e tive o prazer de conhecer o
SARAH Kubitischek, em Brasília, a convite da mãe. Outra experiência de vida!
Lá vi pessoas sem braços, sem pernas, sem braços e sem pernas, de cadeiras de rodas,
mutiladas por acidentes de motos, ou carros, com câncer, com diferentes tipos de paralisia.
Mas, cheias de vida e lutando por respeito e espaço na sociedade.
Conheci uma garota que estava concluindo a Faculdade e com Paralisia, só recordo o
nível. Mas, você não a entendia falar ela tinha espasmos, mas “super inteligente” e capaz!
Sempre digo:
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“_ a linha da vida é muito tênue. Devemos nos amar mais, nos olhar mais, olhar o
próximo, em fim, nos “HUMANIZAR”! Acho que essa é a palavra chave de “todas” as nossas
ações! HUMANIZAR.
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