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Anais do IV Seminário Regional sobre Atendimento Educacional Hospitalar  
e o V Fórum sobre Atendimento Educacional Hospitalar e Domiciliar do RN

Nos últimos anos, observamos, em 
âmbito nacional, uma maior movimen-
tação em torno da divulgação e da 
práxis pedagógica no ambiente ambu-
latorial e hospitalar, sobretudo no que 
diz respeito à articulação entre os pro-
fissionais e pesquisadores na área do 
atendimento educacional hospitalar e 
domiciliar. Diante disso, constatamos a 
relevância de promover seminários que 
vislumbrem discutir questões acerca da 
atuação do profissional de educação 
no ambiente hospitalar e domiciliar, em 
diferentes espaços educativos, desta-
cando: a classe hospitalar, a brinque-
doteca, o apoio pedagógico, as casas 
de apoio, entre outros; bem como o 
que diz respeito à política de formação 
desses profissionais, especificamente 
para atuação nesses espaços educati-
vos, numa perspectiva multidisciplinar 
e humanizada. 

Nesse sentido, foram realizados, nos 
dias 30 e 31/05/2012, o I SEMINÁRIO 
REGIONAL SOBRE ATENDIMENTO 
EDUCACIONAL HOSPITALAR e o II 
SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO PARA 
PROFESSORES QUE ATUAM NAS 
CLASSES HOSPITALARES DO RN. 

Devido à grande repercussão e 
relevância do evento, discutimos a 
importância de realizá-lo com certa 
periodicidade (em torno de dois em 
dois anos), levando em consideração a 
necessidade de socializarmos pesqui-
sas e práticas pedagógicas realizadas 
no âmbito hospitalar. 

Assim, realizamos, nos dias 26, 27 e 
28 de maio de 2015, o II SEMINÁRIO 
REGIONAL SOBRE ATENDIMENTO 
EDUCACIONAL HOSPITALAR e o III 
SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO PARA 
PROFESSORES QUE ATUAM NAS 
CLASSES HOSPITALARES DO RN, 
configurando-se como um espaço 
construído para o diálogo com/entre 
os profissionais de diferentes áreas de 
atuação e partes do Estado e de outros 
lugares do Brasil, acerca das práticas 
vigentes no ambiente hospitalar, como 
direito de escolarização de crianças e 
adolescentes.  Dando continuidade, 
nos dias 09 e 10 de novembro de 2017, 
realizamos o III SEMINÁRIO REGIONAL 
SOBRE ATENDIMENTO EDUCACIONAL 
HOSPITALAR e o III FÓRUM SOBRE 
ATENDIMENTO EDUCACIONAL 
HOSPITALAR E DOMICILIAR DO RN. 

Nessa perspectiva de continui-
dade, propomos, em parceria com o 
Programa de Formação Continuada 
do Centro de Educação (PROFOCO/
CE/ UFRN) e com as Secretarias de 
Educação – SEEC/RN e SME- Natal/
RN, o IV SEMINÁRIO REGIONAL 
SOBRE ATENDIMENTO EDUCACIONAL 
HOSPITALAR e o V FÓRUM SOBRE 
ATENDIMENTO EDUCACIONAL 
HOSPITALAR E DOMICILIAR DO RN, 
pois se torna cada vez mais indispen-
sável essa discussão e troca para o 
favorecimento e a garantia do direito 
de acesso à escolaridade a todas as 
crianças e os adolescentes em situ-
ação de hospitalização no Nordeste 
Brasileiro, especialmente no Estado 
do Rio Grande do Norte, configuran-
do-se também como momento de 
compartilhamento das experiências 
formativas vivenciadas na IV Formação 
Continuada para Profissionais que 
Atuam no Atendimento Educacional 
Hospitalar e Domiciliar no RN.

Jacyene Melo de Oliveira Araújo
Coordenadora Geral do IV SAEH
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Experiência docente com aluno com deficiência física e comorbidades:  
relato de uma professora do atendimento educacional especializado

Adriana Garcia Gonçalves | adrigarcia33@yahoo.com.br
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) 

Mariana Cristina Pedrino | maripedrino@gmail.com
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)

RESUMO

A partir de 1990, houve a criação 
de importantes leis para a proteção 
e a manutenção dos direitos da 
infância e da juventude, em especial, 
à educação e à saúde. O afasta-
mento da escola para tratamento 
de saúde pode acarretar muitos 
comprometimentos no processo 
de escolarização dos estudantes. 
Considerando essa problemática, 
a presente pesquisa teve como 
objetivo analisar as experiências 
de uma professora de Atendimento 
Educacional Especializado com rela-
ção a um estudante com deficiência 
física e comorbidades, dificultando 
sua frequência na escola. Para isso, 
realizou uma entrevista semies-
truturada, com cinco categorias 

elencadas de acordo com a análise 
temática dos dados. O estudo conclui 
que não houve uma sistematização 
de serviços que pudesse garantir a 
continuidade do processo de esco-
larização do aluno com deficiência 
e comorbidades, principalmente 
durante os períodos de afastamento, 
bem como no seu retorno à escola.

Palavras-chave: Educação Especial. 
Experiência Docente. Atendimento 
Educacional Especializado. Aluno 
com deficiência. Comorbidades.

INTRODUÇÃO

A partir de 1990, em decorrência 
dos movimentos sociais nacionais 
e internacionais e das ações do 
poder público, houve a criação de 

importantes leis para a proteção e a 
manutenção dos direitos da infância 
e da juventude, em especial à edu-
cação e à saúde. A Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional Nº 
9.394/96 (BRASIL, 1996) impul-
sionou ações no cumprimento do 
direito de todos à escolarização. 
Como consequência, criou-se a 
Resolução CNE/CEB Nº 2/2001, que 
estabelece as Diretrizes Nacionais 
para a Educação Especial na 
Educação Básica (BRASIL, 2001) e 
define o Atendimento Educacional 
Especializado – AEE – com caráter 
complementar ou suplementar à 
escolarização. Em seu artigo 13, 
destaca a necessidade de organizar 
o AEE aos alunos impossibilitados 
de frequentar as aulas em razão 
de tratamento de saúde, com vista 

mailto:adrigarcia33%40yahoo.com.br%20?subject=
mailto:maripedrino%40gmail.com%20?subject=
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à continuidade de seu processo 
de desenvolvimento e de aprendi-
zagem, também contribuindo para 
seu retorno ao convívio escolar.

Além disso, a Resolução CNE/CEB 
Nº 04/2009 (BRASIL, 2009), que ins-
titui as Diretrizes Operacionais para 
o AEE na Educação Básica, define 
o aluno público-alvo da Educação 
Especial (PAEE), e reforça, em seu 
artigo 6º, o AEE de forma comple-
mentar ou suplementar, em ambiente 
hospitalar ou domiciliar, para estu-
dantes em afastamento de saúde 
e impossibilitados de frequentar a 
escola. Nesse sentido, legalmente 
está previsto o atendimento edu-
cacional domiciliar ou hospitalar 
quando houver necessidade ao aluno 
que apresenta alguma comorbidade 
em decorrência da sua condição. 
Cabe destacar que, de acordo com 
Ratto (2000), o termo comorbidade 
refere-se à presença de qualquer 
doença coexistindo adicionalmente 
em um paciente com uma con-
dição particular. Compreende-se 
que o afastamento da escola para 
tratamento de saúde pode acar-
retar muitos comprometimentos 

no processo de escolarização dos 
estudantes. Considerando essa pro-
blemática, a presente pesquisa teve 
como objetivo analisar as experiên-
cias de uma professora de AEE com 
relação a um estudante com deficiên-
cia que apresentava comorbidades, 
dificultando sua frequência na escola.

DESENVOLVIMENTO

A presente pesquisa configura-se 
como descritiva, de cunho qua-
litativo. Constitui um recorte de 
uma pesquisa maior, denominada 
“Identificação de Estudantes com 
Doença Crônica e/ou Deficiência: 
continuidade da escolarização e 
proposta de formação docente”. 
Foi aprovada pelo comitê de 
ética da Universidade Federal 
de São Carlos – UFSCar (CAEE: 
07659319.4.0000.5504, Número 
do Parecer: 3.154.544).

Para a coleta de dados, foi elaborado 
um roteiro de entrevista semiestru-
turada, a fim de buscar informações 
sobre o trabalho desenvolvido por 
uma professora de AEE em atuar 
com alunos PAEE, no caso, um aluno 

com deficiência física com comor-
bidade. As questões procuravam 
identificar como era o processo de 
escolarização desse estudante, as 
dificuldades enfrentadas diante dos 
afastamentos recorrentes e intermi-
tentes, bem como ações, sugestões 
ou encaminhamentos que essa 
professora fazia diante desse caso.

A entrevista foi realizada no mês 
de setembro de 2019, no local de 
trabalho da professora, durando 
cerca de 20 minutos. Foi gravada em 
gravador digital e transcrita utilizan-
do-se um computador com acesso à 
internet e a extensão demos/speech 
do navegador Google Chrome.

A professora cursou magistério e 
licenciatura em Pedagogia, com 
habilitação em Educação Especial 
e Especializações na área. Atua 
no magistério há 28 anos; e, 
como professora de Educação 
Especial no sistema municipal 
de ensino, em uma cidade do 
interior paulista, há 18 anos. O 
estudante permaneceu matricu-
lado na escola de 2015 a 2018, 
cursando o Ensino Fundamental 
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I e recebendo o AEE desde o pri-
meiro ano, por ter o diagnóstico 
de uma deficiência física denomi-
nada Síndrome de Pierre Robin.

Nos primeiro e segundo anos, o 
estudante frequentava apenas três 
dias da semana e se ausentava 
antes do término do dia letivo, por 
não ter condições físicas de suportar 
a jornada completa. Quando estava 
presente, sua mãe permanecia na 
escola durante as aulas para auxi-
liar nos cuidados, especialmente 
com a alimentação e com o uso 
do banheiro, já que era cadeirante 
e precisava de auxílio na transfe-
rência para o assento sanitário. 

De acordo com Marques et al. 
(2005), a Sequência de Robin (SR), 
denominação mais adequada para 
a Síndrome de Pierre Robin, é uma 
malformação caracterizada por uma 
tríade de anomalias geralmente 
associadas a: mandíbula pouco 
desenvolvida (micrognatia), língua 
deslocada para trás (glossoptose), 
e céu da boca aberto (fissura 
palatina), resultando em obstrução 
das vias aéreas e dificuldades ali-

mentares. Pode manifestar-se de 
maneira isolada ou associada com 
outras síndromes, ocasionando 
alterações de outras estruturas. 

A incidência na população é de 
1/8500 a 1/14000 e os tratamentos 
incluem adequação postural, intu-
bação nasofaríngea, ou, nos casos 
mais graves, a traqueostomia, com o 
intuito de melhorar o quadro respira-
tório. O estudante em questão tinha 
constantes episódios de pneumonias 
e infecções no trato respiratório. 
Utilizava cadeira de rodas, já havia 
feito a traqueostomia e se alimentava 
de modo restrito na escola, sempre 
com orientação e auxílio da mãe. 

Para analisar os dados advindos 
da entrevista, foi utilizada a análise 
temática (MINAYO, 1999). Por meio 
dela, foi possível eleger cinco cate-
gorias, quais sejam: 1) informações 
sobre a condição de saúde do aluno; 
2) procedimentos na escola para as 
atividades de vida diária; 3) compor-
tamento do estudante e influência 
da família; 4) dificuldade de acom-
panhamento escolar no período de 
afastamento do aluno; e 5) possíveis 

estratégias para minimizar o impacto 
no processo de escolarização.

Sobre a primeira categoria, é possí-
vel afirmar que a mãe era a pessoa 
responsável por levar as informações 
para a professora, revelando que não 
havia uma rede de apoio e de cola-
boração da equipe multiprofissional 
que acompanhava o estudante. As 
informações precisas são primordiais 
para tornar o trabalho mais seguro, 
especialmente o das professoras. 
Essa é uma realidade comum nos 
casos de estudantes PAEE.

Os procedimentos de vida diária que 
eram realizados na escola, como a 
alimentação e o uso do banheiro, 
ficavam comprometidos pela falta de 
conhecimento da condição de saúde 
do estudante. Ademais, o fato de 
ter a traqueostomia, gerava muitas 
dúvidas com relação à alimentação 
e à própria participação durante as 
aulas de Educação Física. Desse 
modo, na dúvida se o que estava 
sendo feito pudesse prejudicar o 
estudante, optava-se por não o 
deixar participar de muitas ativida-
des ou não se alimentar do que era 
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servido nas refeições para as outras 
crianças. Novamente, percebe-se 
a importância da comunicação 
com os demais profissionais que 
atendem o estudante para preparar 
a equipe escolar para lidar com 
condições diversas que o estu-
dante possa apresentar e, assim, 
incluí-lo nas vivências escolares. 

Com relação ao comportamento do 
estudante e à influência da família, 
constata-se que havia uma super-
proteção dos pais que não queriam 
exigir muito dele. O estudante, 
por sua vez, tinha resistência para 
cumprir as tarefas na escola e para 
receber instruções. Nesse aspecto, 
avalia-se que faltam também 
serviços de orientação para essa 
família, a fim de conduzir melhor 
a questão da deficiência e das 
comorbidades sem diminuir suas 
responsabilidades como família 
no processo de escolarização.

A dificuldade de acompanhamento 
escolar do estudante era evidente, 
principalmente quando retornava 
para a escola após as internações 

ou período de recuperação em casa. 
Mesmo a professora do AEE fazendo 
na escola a complementação dos 
conteúdos que já haviam sido traba-
lhados, era insuficiente para garantir 
a continuidade da escolarização. O 
estudante foi alfabetizado apenas no 
quarto ano, quando sua imunidade 
melhorou um pouco e passou a 
frequentar regularmente a escola. 
Ele não apresentava qualquer déficit 
cognitivo associado à SR, mas tinha 
uma defasagem na escolarização 
diante dos afastamentos e não foi 
contemplado pelos serviços pre-
vistos em lei. Considerando essa 
dificuldade, a professora reforça 
que se houvesse o atendimento 
educacional hospitalar ou domiciliar 
poderia acontecer a continuidade 
da escolarização e os prejuízos no 
processo teriam sido minimizados. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As condições de saúde são agravan-
tes para a manutenção da frequência 
dos estudantes na escola. Pensando 
nas faltas constantes e intermi-
tentes, compreende-se que são 

grandes os prejuízos no processo 
de escolarização dos estudantes.

Os atendimentos educacionais 
em âmbito hospitalar ou domiciliar 
representam importantes serviços 
nessas situações, articulando as 
ações com a escola regular. Por 
meio deles, seria possível minimizar 
as dificuldades e as defasagens dos 
estudantes em afastamento para 
tratamento de saúde, uma vez que 
teriam condições de acompanhar 
as atividades e os conteúdos tra-
balhados na sala regular. Ademais, 
são necessárias políticas públi-
cas e diretrizes para organizar e 
implementar esses serviços nos 
sistemas de ensino municipais e 
estaduais, a fim de garantir a todos 
o direito à educação, independen-
temente da condição de saúde.
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http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0021-75572005000100005&lng=en&nrm=iso
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/5/5137/tde-02072004-163541/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/5/5137/tde-02072004-163541/pt-br.php
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RESUMO

O presente estudo teve por objetivo 
descrever a experiência de profes-
sores acerca do currículo escolar 
trabalhado em classes hospitalares 
de uma Diretoria de Ensino em 
uma cidade do interior do estado 
de São Paulo.  A presente pesquisa 
apresenta caráter colaborativo com 
abordagem qualitativa. Participaram 
da pesquisa 22 participantes. A 
pesquisa teve como lócus uma 
Diretoria de Ensino, onde ocorreu 
um curso de formação continuada 
colaborativa, realizando cinco 
encontros presenciais. Para tanto, 
disponibilizou cinco unidades didáti-
cas na plataforma on-line do Google 
Classroom. Os resultados indicaram 

que a adaptação curricular ocorre 
de acordo com as principais neces-
sidades dos alunos, focalizando as 
disciplinas de português e matemá-
tica, por meio de projetos de datas 
comemorativas. Conclui-se que o 
trabalho no ambiente educacional 
hospitalar se faz diverso daquele 
realizado na escola regular, em que 
o professor da classe hospitalar 
necessita adaptar sua prática dia-
riamente, pensando no currículo 
que será trabalhado, na promoção 
de uma educação especial e nos 
aspectos que o hospital demanda.

Palavras-chave: Educação Especial. 
Classe Hospitalar. Formação continu-
ada colaborativa. Currículo.

INTRODUÇÃO

A classe hospitalar é um serviço de 
extrema importância para alunos 
que se encontram hospitalizados, 
assim, torna-se essencial discutir 
acerca do currículo ofertado nesse 
ambiente. O currículo escolar dentro 
do ambiente educacional hospitalar 
é algo que gera muitas indagações, 
considerando que se deve analisar 
o currículo trabalhado na escola de 
origem do aluno, bem como suas 
principais necessidades e condi-
ções. Consideradas a dificuldade 
e a impossibilidade de transpor o 
currículo da escola comum para o 
atendimento educacional hospitalar, 
os professores relatam que deve 
haver a adaptação ou flexibilização 
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curricular. A partir desses pres-
supostos, o presente estudo teve 
como principal objetivo descrever a 
experiência de professores acerca 
do currículo escolar trabalhado 
em classes hospitalares de uma 
Diretoria de Ensino de uma cidade 
do interior do estado de São Paulo. 

MÉTODO

A presente pesquisa se constituiu em 
caráter colaborativo com abordagem 
qualitativa, em que participaram da 
pesquisa 22 colaboradores, sendo 
três professoras que lecionavam 
em classes hospitalares, 14 profes-
soras de Educação Especial, três 
professoras de apoio (acompanha-
vam em classe comum os alunos 
PAEE) e duas coordenadoras da 
Educação Especial. A pesquisa foi 
desenvolvida em uma Diretoria de 
Ensino, localizada em uma cidade 
do interior paulista, onde ocorreu 
um curso de formação continuada 
colaborativa, em que foram reali-
zados cinco encontros presenciais, 
sendo disponibilizadas cinco 
unidades didáticas na plataforma 
on-line do Google Classroom. 

Todos os encontros foram gravados 
e posteriormente houve a transcrição 
dos relatos de fala das participantes. 
A partir da análise dos dados de 
modo qualitativo, foi elaborado um 
sistema de categorização e agrupa-
mento dos relatos de fala e respostas 
dos participantes nas atividades.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A partir dos dados obtidos, pode-se 
perceber, no relato de fala das 
professoras atuantes nas classes 
hospitalares, que a adaptação e flexi-
bilização curricular ocorre de acordo 
com as principais necessidades dos 
alunos, focalizando as disciplinas de 
português e matemática, por meio 
de projetos das datas comemora-
tivas. Cabe destacar que as três 
professoras atuantes nas classes 
hospitalares relataram basear seu 
currículo nessa perspectiva de 
datas. A seguir, pode-se verificar um 
excerto sobre a adaptação curricular:

A questão é, a habilidade do aluno 
de escrita que perpassa todos os 
anos até o ensino médio e o aluno 
que está hospitalizado o professor 

não pode fazer essa adaptação com 
ele, na leitura por exemplo, que ele 
nem consegue escrever de tão fra-
quinho que ele está, ele poderia fazer 
só um trabalho de leitura? (P21).

Eu trabalho com os alunos mais 
direcionado na língua portuguesa e 
matemática, porque eu observo que a 
defasagem é muito grande né gente 
em cima das datas comemorativas eu 
trabalho textos e ali a gente desen-
volve a leitura, tem que achar as pala-
vras dentro do texto daquela data que 
eu deixo as informações, na língua 
portuguesa a gente vai trabalhar cadê 
a informação, interpretação, ‘ta’ sendo 
cobrado muito hoje em dia né, nas 
reuniões lá que eu participo na escola, 
eu vejo muito isso, então é em cima 
disso que eu estou trabalhando, ai dá 
pra trabalhar com toda a faixa etária, 
quem não sabe ler eu conto a histó-
ria e pergunto né, eu faço a leitura, 
depois eu passo um desenho, vai ler, 
vai encontrar uma palavra, vai pintar 
com lápis de cor, porque é dessa 
forma que eu estou trabalhando (P15).

Nota-se que “ler, escrever e contar 
são domínios essenciais a qualquer 
cidadão, independente de sua con-
dição social, econômica ou mesmo 
de saúde” (FONSECA, 2008, p. 
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90). Nesse sentido, tais conteúdos 
perpassam todo o currículo da 
educação básica, considerando 
as necessidades de cada aluno.

Morgado (2015), por sua vez, ao 
relatar sua experiência como docente 
atuante em classe hospitalar, salienta 
que inicialmente é realizada uma 
sondagem do conteúdo escolar e 
que se priorizam as matérias de por-
tuguês e matemática, assim visando 
diagnosticar problemas de aprendi-
zagem, algo que se assemelha aos 
relatos das professoras de classes 
hospitalares expostos neste relato.

O currículo que deve ser desen-
volvido no ambiente educacional 
hospitalar deve compreender:

[...] conhecimentos, ideias, valores, 
concepções, teorias, recursos, artefa-
tos, procedimentos, competências e 
habilidades dispostas em núcleos de 
conhecimentos, mesmo sendo com-
postos por disciplinas escolares, não 
são disciplinares, pois se mobilizam 
em função das situações de ensino, 
das especificidades dos alunos e 
da formação inicial dos professores 
(COVIC; OLIVEIRA, 2011, p. 89).

Nessa condição, aponta-se que 
o professor atuante na classe 
hospitalar deve desenvolver um 
currículo baseado na escola de 
origem do aluno. Isso requer que se 
considerem as condições e neces-
sidades desse aluno, visto que os 
documentos oficiais que orientam 
o currículo escolar nem sempre 
contemplam as necessidades indi-
viduais (COVIC; OLIVEIRA, 2011). 

Um ponto de extrema relevância 
relativo ao currículo escolar é a ava-
lição, visto que aquelas realizadas 
no ambiente educacional hospitalar 
podem ser utilizadas pela escola 
de origem do aluno, como pode ser 
observado nos excertos a seguir:

se o professor mandar o relatório, as 
atividades ou até mesmo até uma 
‘provinha’ que o professor bolou ali, 
a escola pode perfeitamente aprovei-
tar, a avaliação ela é diagnóstica, ela 
não é uma avaliação fechada (P21). 

Na minha avaliação eu coloco, tem 
a ficha 1, que é a avaliação inicial e 
tem a bimestral, só que o aluno foi 
um ou dois dias ou o mês inteiro, eu 
faço aquela avaliação, lá eu coloco 

os objetivos que eu vou trabalhar com 
aquele aluno e no final se a criança 
atingiu, eu escrevo que atingiu, a 
criança, o aluno, o paciente, caso não 
atinja, eu não escrevo gente, o aluno 
não atingiu, o aluno não fez, o aluno 
está em aquisição dos objetivos (P15).

Percebe-se que a avaliação que 
ocorre na classe hospitalar deve 
ser realizada de forma processual, 
considerando os objetivos propostos 
para o aluno naquele determinado 
momento, devendo ser encami-
nhada para a escola de origem 
do aluno. Para Covic e Oliveira 
(2011), a avaliação no ambiente 
educacional hospitalar deve ser 
estabelecida comparando o aluno 
com ele mesmo. A esse respeito, 
Arosa (2007) aponta que o processo 
avaliativo no ambiente educacional 
hospitalar pode ser desenvolvido 
pelas experiências cotidianas, bem 
como por diálogo, observação, 
relatórios de aprendizagem, registro 
de autoavaliação e portfólios.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que, o trabalho rea-
lizado no ambiente educacional 
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hospitalar se faz diverso daquele 
na escola regular. O professor 
tem de adaptar sua prática dia-
riamente, pensando sempre nas 
principais necessidades do aluno, 
bem como no currículo que será 
trabalhado e nos aspectos de higie-
nização que o hospital demanda.

Constata-se que a formação conti-
nuada não se concretiza como uma 
solução para os problemas educa-
cionais, no entanto, possibilita que o 
professor aprimore suas ações frente 
ao seu aluno, melhorando, assim, 
as condições de aprendizagem e 
aumentando a qualidade do ensino. 
Espera-se que este trabalho tenha 
contribuído para com as áreas de 
conhecimento relacionadas à edu-
cação de modo geral, bem como 
possa subsidiar discussões sobre a 
formação docente e o currículo do 
atendimento educacional hospitalar 
por meio das classes hospitalares.
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RESUMO

O presente trabalho tem como 
objetivo apresentar resultados 
preliminares de uma pesquisa de 
Doutorado em Educação, que busca 
investigar políticas educacionais 
sobre atendimento educacional 
hospitalar e domiciliar (AEHD) nos 
Estados do Nordeste do Brasil. 
Fundamenta o estudo nos princí-
pios da pesquisa qualitativa em 
Educação, nos moldes metodoló-
gicos da análise documental, em 
interface com teorias que abordam 
a educação no contexto hospitalar. 
Apresenta reflexões acerca da 
base legal do AEHD nos estados 
nordestinos e a organização legal 
e institucional do estado do Rio 

Grande do Norte. Ressalta a neces-
sidade de pesquisas que tratem da 
temática do AEHD na perspectiva 
legal, com vista a contribuir com 
as discussões e a efetivação de 
políticas públicas de garantia de 
uma educação para todos.

Palavras-chave: Atendimento edu-
cacional hospitalar e domiciliar. Base 
legal. Estados do Nordeste.

INTRODUÇÃO

O Atendimento Educacional 
Hospitalar e Domiciliar (AEHD) 
apresenta-se como uma modalidade 
de ensino vinculada à Educação 
Especial, cuja premissa é garan-
tir o processo de escolarização 

de estudantes matriculados na 
educação básica, que estejam 
impedidos de frequentar a escola 
por motivo de tratamento de saúde, 
em regime hospitalar ou domiciliar, 
por tempo prolongado (BRASIL, 
1996). Temos por objetivo apre-
sentar resultados preliminares 
de uma pesquisa de Doutorado 
em Educação, por meio da qual 
buscamos investigar as políticas 
educacionais do AEHD nos Estados 
do Nordeste do Brasil. A pesquisa 
integra um projeto financiado pelo 
Conselho Nacional de Pesquisa 
(CNPq), qual seja: Passeggi, 
M. C. - “Narrativa, educação e 
saúde: crianças, família e profes-
sores entre o hospital e a escola” 
(2019-2022, nº 443695/2018-0); 
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“Narrativas da infância: o que contam as crianças 
sobre a escola e os professores sobre a infância” 
(2012-2019, nº 462119/2014-9)- MCTIC/CNPq – Editais 
Universal, desenvolvidos pelo Grupo Interdisciplinar de 
Pesquisa, Formação, Autobiografia, Representações 
e Subjetividades (GRIFARS-PPGED-UFRN-CNPq).

Os estudos são fundamentados pelos princípios da 
pesquisa qualitativa em Educação, nos moldes meto-
dológicos da análise documental, em interface com 
teorias que abordam a educação no contexto hospitalar, 
tendo como premissas o direito à educação e a criança 
com doença crônica. Para Lüdke e André (1986), a 
pesquisa de análise documental requer do pesquisa-
dor um estudo profundo dos documentos, extraindo 
informações que estabeleçam relações com o objeto 
de pesquisa. Em concordância, Ferraroti (2014) apre-
senta as fontes secundárias que estão à disposição 
do pesquisador, como fotografias, correspondências, 
testemunhos escritos, jornais, publicações na web, 
documentos etc. O trabalho está organizado em duas 
partes: na primeira, apresentamos a base legal dos 
estados do Nordeste; na segunda, reflexões sobre a 
organização e a base legal existente no nosso estado.

BASE LEGAL DO AEHD  
POR ESTADOS DO NORDESTE

Tomamos como base deste trabalho a análise da docu-
mentação legal que respalda o AEHD nos estados do 
Nordeste do Brasil. Localizamos leis, decretos, portarias, 
resoluções e instruções publicadas pelos estados sobre 

o AEHD, por meio das Secretarias de Educação e pelos 
Conselhos Estaduais (CEE) e Conselhos Municipais de 
Educação (CME). Apresentamos os Estados e as norma-
tivas que localizamos sobre essa modalidade de ensino.

Quadro 1 – Base legal do AEHD nos Estados do Nordeste.

Estados Base Legal do AEHD

Alagoas

Resolução Nº 01/2016, do CME de Maceió. 
Garante o “atendimento educacional 
especializado a estudantes matriculados 
em escolas da rede pública que esteja 
em tratamento hospitalar e domiciliar”.

Bahia

Resolução Nº 14/2014 - CEE, Art. 5º, 
apresenta o atendimento educacional em 
ambiente hospitalar e domiciliar. A Secretaria 
de Estado da Educação publicou, no ano de 
2017, o documento: “Diretrizes da Educação 
Inclusiva no Estado da Bahia: pessoas com 
deficiências, transtornos globais do desenvol-
vimento e altas habilidades/superdotação”.

Resolução Nº 038/2013 – CME, 
que dispõe sobre o AEE.

Ceará

Resolução Nº 456/2016, do CEE, que 
fixa normas para Educação Especial.

O CME de Fortaleza, Resolução Nº 10/2013, 
estabelece normas para Educação Especial.

Câmara Municipal de Fortaleza, com o projeto 
de Lei Nº 057/2013, propõe o “Programa 
de Atendimento Pedagógico Domiciliar”. 
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Estados Base Legal do AEHD

Maranhão

Resolução Nº 291/2002, do CEE, estabe-
lece normas para Educação Especial. 

Lei do Município de São Luís Nº 
6.058/2016, que institui o dia munici-
pal do educando hospitalizado;

Resolução Nº 53/2016, do Conselho Municipal 
da Criança e do Adolescente de São Luís/
MA, dispõe sobre a proteção e garantia dos 
direitos à aprendizagem escolar e tratamento 
de saúde no município de São Luís.

Paraíba

O CEE dispõe sobre a Resolução 
Nº 284/2016, que no Art. 43 refere-
-se ao atendimento extraescolar nos 
sistemas de educação e saúde.

Pernambuco

Município de Recife - Decreto Nº 28.622/2015. 

Instrução Normativa Nº 10/2015, deliberando 
sobre o atendimento educacional em classe 
hospitalar e as atribuições do professor.

Piauí
Resolução Nº 146/2017, do CEE, reco-
menda o AEE de forma itinerante em 
ambiente hospitalar e domiciliar.

Rio Grande 
do Norte

Lei Nº 6.365/2012 - município de Natal 
institui o Programa de Classe hospitalar; 

Lei Municipal de Caicó Nº 4.814/2015, 
cria o Programa de Classes Hospitalares; 
Plano Estadual de Educação, Lei Nº 
10.049/2016; Plano Municipal de Educação 
de Natal, Lei Nº 6.603/2016; Resolução Nº 
3/2016, do CEE, que regulamenta o AEE; 
Lei Estadual Nº 10.320/2018, que cria o 
“Programa de Atendimento Educacional 
Hospitalar e Domiciliar”; Documento 
Curricular do Rio Grande do Norte/2018; 
Portaria de Avaliação Nº 356/2019.

Sergipe

Resolução Nº 07/2014, do CEE 
- atendimento educacional em 
ambiente hospitalar e domiciliar. 

Câmara Municipal de Aracaju- Projeto de Lei 
Nº 101/2018 propõe a criação do “Programa 
Pedagogia Hospitalar Humanizada”. 

Fonte: autoria própria (2019).

Em análise, observamos que todos os estados 
da região Nordeste dispõem de normativas que 
garantam o AEHD para os estudantes impossi-
bilitados de frequentar a escola por situação de 
adoecimento. Essas normativas são respaldadas 
pela Legislação Nacional e pelo Conselho Nacional 
de Educação, que, por sua vez, delibera sobre 
Conselhos Estaduais e Municipais de Educação.
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Ressaltamos a importância dos 
Conselhos Estaduais e Municipais 
de Educação, órgãos colegiados 
de participação e controle social 
das políticas de educação, pre-
sentes em todos os estados e na 
maioria dos municípios do país. 
A existência dos conselhos está 
prevista na Constituição Federal de 
1988, na Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (LDB) Nº 
9394/96 e no Plano Nacional de 
Educação (PNE). As resoluções 
dos conselhos apresentadas neste 
trabalho estão pautadas pelas 
Diretrizes Nacionais para Educação 
Especial, Resolução Nº 2/2001, e 
pela Política Nacional de Educação 
Especial na Perspectiva Inclusiva – 
PNEE de 2008, além da Constituição 
Federal de 1988 e da LDB/1996.

REFLEXÕES SOBRE BASE LEGAL 
E FUNCIONAMENTO DO AEHD 
NO RIO GRANDE DO NORTE

Tomamos como referência para este 
trabalho nosso Estado de origem, 
o Rio Grande do Norte, no qual o 
AEHD é realizado institucionalmente 
desde o ano de 2010, quando as 

Secretarias Estadual e Municipal de 
Educação de Natal implementaram, 
por meio de demanda judicial, essa 
modalidade de serviço (SILVA, 2019).

Desde então, o Estado do RN vem 
construindo um arcabouço legal 
que busca garantir e regulamentar o 
atendimento educacional hospitalar 
e domiciliar para os estudantes da 
educação básica impossibilitados 
de frequentar a escola, em virtude 
da situação de adoecimento. Esse 
serviço se faz presente em publi-
cações, documentos oficiais, leis, 
resoluções, portarias ou normati-
vas, que contemplem a educação 
básica no RN, especialmente as 
publicações vinculadas à educa-
ção especial. Isso é importante, 
pois fortalece a institucionalização 
do serviço e integra o AEHD nas 
políticas educacionais do estado.

Os estudantes da educação básica 
impossibilitados de frequentar a 
escola devido à situação de adoe-
cimento são atendidos em classes 
hospitalares e domiciliares, por 
professores da rede de ensino, 
em instituições conveniadas com 

as Secretarias de Educação. O 
AEHD é realizado em dez institui-
ções, sendo seis hospitais e quatro 
casas de apoio. Atuam trinta e três 
professores, sendo vinte e um (21) 
da rede estadual de ensino, vincu-
lados ao Núcleo de Atendimento 
Educacional Hospitalar e Domiciliar, 
dez (10) da rede municipal de 
Natal e dois (02) da rede muni-
cipal de Caicó (SILVA, 2019).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apresentamos, neste trabalho, resul-
tados preliminares de uma pesquisa 
que está em andamento, a qual 
julgamos necessitar de informações 
complementares, a fim de contribuir 
na análise documental. Nesse sen-
tido, buscamos nos sites oficiais das 
Secretarias de Educação informa-
ções sobre a realização do AEHD, 
já que todos os estados dispõem 
de regulamentação para esse fim.

Localizamos o AEHD nos sites ofi-
ciais das Secretarias de Educação 
dos estados da Bahia, Maranhão, 
Pernambuco e Rio Grande do Norte. 
Nos Estados de Alagoas, Ceará, 
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Maranhão, Paraíba, Piauí e Sergipe, 
as secretarias, em seus sites, não 
fazem menção a essa modalidade 
de ensino. Ressaltamos que isso 
não significa dizer que não haja 
atendimento educacional, pois os 
sites podem estar desatualizados, 
ou o AEHD sendo realizado pelos 
próprios hospitais, com a contratação 
de professores, ou por universida-
des, com projetos de extensão.

Desejamos neste trabalho evidenciar 
as fontes documentais apresentadas 
como material rico de análise e de 
grande valor legal. Ressaltamos 
também a necessidade de pesquisas 
que tratem da temática do AEHD na 
perspectiva legal, com vista a contri-
buir nas discussões para a efetivação 
de políticas públicas que garantam 
uma educação acessível, justa, 
igualitária e de qualidade para todos. 



23

Anais do III Seminário Regional sobre Atendimento Educacional Hospitalar  
e III Fórum sobre Atendimento Educacional Hospitalar e Domiciliar do RN

Referências

BRASIL. Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de Educação – PNE e dá outras 
providências. 2014. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13005.
htm#:~:text=Aprova%20o%20Plano%20Nacional%20de,Art. Acesso em: 7 ago. 2020.

BRASIL. Ministério da Educação. Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva. 
Brasília: MEC; SEEP, 2008.

BRASIL. Ministério da Educação. Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. Brasília: 
MEC; SEESP, 2001.

BRASIL. Lei nº 9.394, 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 1996. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm#:~:text=L9394&text=Estabelece%20as%20
diretrizes%20e%20bases%20da%20educa%C3%A7%C3%A3o%20nacional.&text=Art.%201%C2%BA%20A%20
educa%C3%A7%C3%A3o%20abrange,civil%20e%20nas%20manifesta%C3%A7%C3%B5es%20culturais. Acesso 
em: 7 ago. 2020.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: Brasília: Imprensa Oficial, 1988.

FERRAROTTI, Franco. História de história de vida. Tradução Carlos Eduardo Galvão e Marai Conceição Passeggi. 
Natal, RN: EDUFRN, 2014.

LUDKE, Menga; ANDRÉ, Marli E. D. A. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São Paulo: Pedagógica e 
Universitária, 1986. 99 p.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13005.htm#:~:text=Aprova%20o%20Plano%20Nacional%20de,Art
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13005.htm#:~:text=Aprova%20o%20Plano%20Nacional%20de,Art
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm#:~:text=L9394&text=Estabelece%20as%20diretrizes%20e%20bases%20da%20educa%C3%A7%C3%A3o%20nacional.&text=Art.%201%C2%BA%20A%20educa%C3%A7%C3%A3o%20abrange,civil%20e%20nas%20manifesta%C3%A7%C3%B5es%20cultur
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm#:~:text=L9394&text=Estabelece%20as%20diretrizes%20e%20bases%20da%20educa%C3%A7%C3%A3o%20nacional.&text=Art.%201%C2%BA%20A%20educa%C3%A7%C3%A3o%20abrange,civil%20e%20nas%20manifesta%C3%A7%C3%B5es%20cultur
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm#:~:text=L9394&text=Estabelece%20as%20diretrizes%20e%20bases%20da%20educa%C3%A7%C3%A3o%20nacional.&text=Art.%201%C2%BA%20A%20educa%C3%A7%C3%A3o%20abrange,civil%20e%20nas%20manifesta%C3%A7%C3%B5es%20cultur


24

Anais do III Seminário Regional sobre Atendimento Educacional Hospitalar  
e III Fórum sobre Atendimento Educacional Hospitalar e Domiciliar do RN

NATAL (Município). Lei n° 6603 de 01 de abril de 2016. Aprova o Plano Municipal de Educação do Município de 
Natal, e dá outras providências. 2016.

NATAL (Município). Lei nº 6.365, de 21 de agosto de 2012. Dispõe sobre a implantação do Programa Classe 
Hospitalar nas Unidades da Rede Municipal de Saúde de Natal, e dá outras providências. 2012.

RIO GRANDE DO NORTE (Estado). Lei nº 10.320, de 5 de janeiro de 2018. Dispõe sobre o Programa de 
Atendimento Educacional Hospitalar e Domiciliar no RN. 2018a.

RIO GRANDE DO NORTE (Estado). Secretaria da Educação e da Cultura. Documento curricular do Estado do Rio 
Grande do Norte. Natal: Offset, 2018b.

RIO GRANDE DO NORTE (Estado). Lei n° 10.649 de 27 de janeiro de 2016. Plano Estadual de Educação do Rio 
Grande do Norte. 2016a.

RIO GRANDE DO NORTE (Estado). Resolução n° 03 /2016, 23 de novembro de 2016. Fixa normas para o 
Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, modalidade de Educação Especial. 2016b.

SILVA, Andréia Gomes da. Vinte anos de atendimento educacional hospitalar e domiciliar no Rio Grande do 
Norte: perspectivas históricas e autobiográficas. 2019. 212 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de 
Pós-graduação em Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2019.



25

Anais do III Seminário Regional sobre Atendimento Educacional Hospitalar  
e III Fórum sobre Atendimento Educacional Hospitalar e Domiciliar do RN

Contribuições das Tecnologias Digitais de Comunicação e Informação (TDIC)  
no atendimento ao escolar em tratamento de saúde

Babette de Almeida Prado Mendoza | babette.mendoza@gmail.com
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)

Adriana Garcia Gonçalves | adrigarcia33@yahoo.com.br
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)

Diego Afonso Teixeira dos Santos | diego_santostx@hotmail.com
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)

RESUMO

O atendimento ao escolar em tra-
tamento de saúde representa um 
serviço para proporcionar às crianças 
e aos adolescentes hospitalizados 
oportunidade de continuidade em 
seus processos de escolarização. 
O objetivo geral deste estudo foi de 
compreender, por meio de pesquisa 
exploratória-descritiva de cunho 
qualitativo, quais as demandas que 
podem ser favorecidas pelo uso das 
Tecnologias Digitais da Informação e 
Comunicação no contexto do atendi-
mento ao escolar em tratamento de 
saúde. A pesquisa conclui que essas 
tecnologias podem contribuir com o 
atendimento oferecido pelo professor 

da Classe Hospitalar de diversas 
formas, tais como: ser capaz de 
motivar o interesse do aluno para as 
atividades pedagógicas; contribuir 
para viabilizar a personalização de 
atividades, otimizando o interesse 
pessoal do aluno e a autenticidade 
no percurso de aprendizagem; permi-
tir que o conteúdo seja apresentado 
em diferentes formatos ou lingua-
gens; e que, a partir dos mesmos 
objetivos, os professores desenvol-
vam diferentes estratégicas para o 
aluno expressar o conhecimento.

Palavras-chave: Classe Hospitalar. 
Tecnologias Digitais da Informação 
e Comunicação. Atendimento ao 
escolar em tratamento de saúde.

INTRODUÇÃO

O atendimento ao escolar em tra-
tamento de saúde representa um 
serviço importante para proporcionar 
às crianças e aos adolescentes 
hospitalizados a oportunidade de 
continuidade em seus processos de 
escolarização. Sabe-se que, refe-
rente aos deveres do Estado, toda 
criança tem o “direito de aprender 
na escola”. Nesse sentido, a “classe 
hospitalar” é uma proposta de escola 
praticada no hospital, bem como o 
atendimento domiciliar que podem 
ser mediados por tecnologias digitais. 

Esse tipo de atendimento educa-
cional pode contribuir para garantir 
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o que prevê o Estatuto da Criança 
e do Adolescente (item 9 do ECA – 
Estatuto da Criança e do Adolescente 
Lei Nº 8.069) (BRASIL, 1990), asse-
gurando a continuidade do currículo 
escolar, “recreação, programas de 
educação e saúde” durante a inter-
nação e/ou o tratamento de crianças 
e jovens em idade escolar em hospi-
tais. O presente trabalho é resultado 
de uma pesquisa que tem por foco 
o uso das Tecnologias Digitais 
da Informação e Comunicação 
(TDIC) na ou para intervenções 
no contexto do atendimento ao 
escolar em tratamento de saúde.

A educação e a tecnologia sempre 
acompanharam a evolução do 
homem e são indissociáveis. Na 
atualidade da era digital, há a neces-
sidade de utilizar diferentes tipos de 
tecnologias para aprender e saber 
mais. Por meio da educação, é pos-
sível aprender e saber mais sobre 
as tecnologias (KENSKY, 2012).

As Tecnologias Digitais de 
Informação e Comunicação (TDIC) 
estão cada vez mais presentes no 
nosso cotidiano. Como tecnologia, 
são resultados das ações concretas 

da criação da existência humana; e, 
como resultado do processo histó-
rico, também se revelam sistemas 
simbólicos, ou seja, parte da própria 
cultura. Na sociedade contemporâ-
nea, as TDIC vêm transformando 
o contexto da educação, não só na 
condição de instrumentos ou media-
dores das interações humanas mas 
também nas formas de armazenar e 
produzir informação, nas interações 
que resultam em construção coletiva 
do conhecimento (em ações de 
colaboração e de cooperação), bem 
como na valorização da autonomia 
e da independência nas trajetórias 
possíveis de formação continuada.

A tecnologia corrobora para flexibi-
lização de um sistema educacional 
rígido, centralizador; promove mais 
autonomia do professor e dos 
alunos diante dos processos de 
ensino-aprendizagem; e possibi-
lita mais participação do aluno na 
sua própria formação, buscando 
centros de interesse e significando 
seu próprio aprendizado. Sobre o 
uso das TDIC que auxiliam o aten-
dimento escolar em Atendimento 
Educacional Hospitalar, sabe-se que

Várias experiências bem sucedidas 
que envolvem o trabalho pedagógico/
educacional com crianças e jovens no 
ambiente hospitalar apontam também 
para a grande possibilidade que se 
pode oferecer às crianças e jovens 
hospitalizados com o acesso a recur-
sos de tecnologias, seja por meio 
de softwares lúdico-educativos, e 
também por meio da utilização orien-
tada das redes sociais, largamente 
utilizadas como espaço de socializa-
ção e aprendizagem por educadores. 
Estes recursos poderão trazer para o 
hospital uma aproximação do mundo 
externo para estes jovens, facilitando 
também o contato com os familiares 
e amigos (SOUZA, 2011, p. 259).

Há dois caminhos para o uso das 
tecnologias no ambiente hospitalar 
e/ou domiciliar: o primeiro refere-se 
à equipe escolar para articulação 
entre classe hospitalar e escola 
regular; e o segundo atua como 
recurso pedagógico, ou seja, como 
meio para acesso à aprendizagem. 
Este trabalho aprofundará a discus-
são no que se refere ao segundo 
aspecto, ou seja, ao uso da tec-
nologia como recurso pedagógico. 
Analisamos, portanto, os potenciais 
das TDIC que podem contribuir 
com o atendimento oferecido pelo 
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professor da Classe Hospitalar de 
forma a facilitar o envolvimento 
do aluno no processo de ensino-
-aprendizagem; a aproveitar as 
TDIC como um meio que permite 
diversificar o formato e a linguagem 
para apresentação de conteúdos 
pedagógicos; bem como a analisar 
o apoio das TDIC para favorecer 
a diversidade de meios de expres-
são do conhecimento do aluno.

O objetivo geral do presente 
trabalho foi o de compreender, 
quais as principais demandas que 
podem ser favorecidas pelo uso 
das TDIC no contexto do atendi-
mento ao escolar em tratamento 
de saúde. Quanto à metodologia, 
optou-se por fazer uma análise de 
conteúdo com base em revisão 
bibliográfica sobre Atendimento 
Educacional Hospitalar com foco 
no uso de Tecnologias Digitais 
da Informação e Comunicação. 

DESENVOLVIMENTO

Trata-se de uma pesquisa explo-
ratório-descritiva que consiste em 
abordagem qualitativa. Segundo 

Gil (2008), esse tipo de pesquisa 
se caracteriza pela investigação 
sistematizada dos elementos que 
se deseja compreender. Pesquisas 
exploratórias [...] “são desenvolvi-
das com o objetivo de proporcionar 
visão geral, de tipo aproximativo, 
acerca de determinado fato” (GIL, 
2008, p. 27). Para isso, foi reali-
zada consulta em artigos citados 
em revisão bibliográfica sobre 
Atendimento Educacional Hospitalar 
cujo foco foi o uso de TDIC no 
contexto educacional hospitalar. 

O presente trabalho tem base epis-
temológica nos preceitos da teoria 
sociointeracionista de Vygotsky, 
cuja ideia principal é a de que a 
exposição decorrente da socialização 
é que determinará o aprendizado. 
Segundo o autor, para que as 
informações ou os dados passem 
a ter significância, é necessário 
internalizar as experiências oriundas 
do convívio social num processo 
dinâmico e constante de troca. É 
nesse processo (com o outro) que 
o sujeito internaliza e constrói suas 
estruturas psicológicas, resultando 
no desenvolvimento cognitivo.

Na mesma linha do pensamento 
socioconstrutivista, entende-se que 
o professor tem papel decisivo ao 
interferir no desenvolvimento dos 
alunos facilitando avanços que não 
se dão espontaneamente. Sobre 
esse papel de facilitador e motiva-
dor, Masetto (2000) defende que:

É a forma de se apresentar e tratar 
um conteúdo ou tema que ajuda 
o aprendiz a coletar informações, 
relacioná-las, organizá-las, manipu-
lá-las, discuti-las e debatê-las com 
seus colegas, com o professor e com 
outras pessoas (interaprendizagem), 
até chegar a produzir um conheci-
mento que seja significativo para ele, 
conhecimento que se incorpore ao seu 
mundo intelectual e vivencial, e que 
o ajude a compreender sua realidade 
humana e social, e mesmo a interfe-
rir nela (MASETTO, 2000, p. 145).

Assim, o estudo buscou uma aná-
lise do processo de aprendizagem 
que acontece no Atendimento 
Educacional Hospitalar sob esse 
olhar de matriz epistemológica 
sociointeracionista, aliado à 
perspectiva da mediação peda-
gógica amparada pelas TDIC, do 
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incentivo à interação que, quando 
possível, avança em busca da 
colaboração e da cooperação em 
ambientes digitais. A esse respeito, 
no documento Classe hospitalar e 
atendimento pedagógico domiciliar: 
estratégias e orientações, emi-
tido pelo Ministério da Educação 
(BRASIL, 2002), já se indicava a 
disponibilidade de recursos tecno-
lógicos nas classes hospitalares. 

Nas classes hospitalares, sempre que 
possível, devem estar disponibilizados 
recursos audiovisuais, como compu-
tador em rede, televisão, vídeo-cas-
sete, máquina fotográfica, filmadora, 
videokê, antena parabólica digital e 
aparelho de som com CD e k7, bem 
como telefone, com chamada a ramal 
e linha externa (BRASIL, 2002, p. 17).

Atualmente, as TDIC são essenciais 
no planejamento, no desenvolvi-
mento e na avaliação do trabalho 
pedagógico, para o contato da 
classe hospitalar, seja com a escola 
de origem do educando, seja com 
o sistema de ensino responsável 
por promover e garantir seu acesso 
escolar. Nesse sentido, as TDIC, 
segundo Valente (2014), têm o papel 

de promover uma profunda aproxi-
mação do aluno (receptor-sujeito) 
com o professor por meio da tecno-
logia. Esse aluno, portanto, diante 
das novas concepções de ensino-
-aprendizagem, é um sujeito ativo 
e autônomo, capaz de fazer suas 
próprias escolhas mediante aquilo 
que considera importante aprender: 
o educando aprende explorando 
suas capacidades e habilidades por 
meio de considerações subjetivas 
intrínsecas aos valores advindos de 
sua cultura. Dessa forma, o educa-
dor representa um guia interativo 
que almeja difundir conhecimento 
sem excluir as particularidades 
da personalidade do aluno. Essa 
interação promove uma relevante 
aceitação de novos saberes, tanto 
do professor quanto do aprendiz. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Espera-se, com este trabalho, 
contribuir para dar visibilidade à 
área do atendimento ao escolar 
em tratamento de saúde e cola-
borar para a compreensão do uso 
das TDIC como recursos peda-
gógicos que contribuem com a 

prática docente nesse contexto e 
no acompanhamento pedagógico 
hospitalar, bem como para colaborar 
com o desenvolvimento de elos 
e sentimento de pertencimento 
entre os alunos hospitalizados e/
ou em tratamento de saúde.
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RESUMO

O grande desafio de consolidar a 
identidade da Educação Infantil 
como primeira etapa da Educação 
Básica e ampliar a oferta ainda se 
faz presente. Nessa perspectiva, a 
ampliação da oferta nos hospitais 
que atendem especificamente 
crianças desse nível educacional é 
um desafio ainda maior. A educação 
é direito de todos e, independen-
temente do intervalo de tempo de 
permanência no ambiente hospitalar, 
as crianças possuem necessida-
des educativas e de garantia de 
direitos.  Este estudo tem o objetivo 
de investigar as práticas pedagó-
gicas desenvolvidas no âmbito da 

linguagem oral e escrita, em uma 
classe hospitalar na Unidade de 
Pediatria do Hospital Universitário 
Onofre Lopes da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, 
especialmente no atendimento 
às crianças de zero a cinco anos, 
focalizando as atividades planejadas 
e realizadas pelas professoras no 
que diz respeito ao uso dos gêneros 
escritos, que visem atender com 
qualidade as crianças hospitalizadas 
da educação infantil, assim como o 
uso da linguagem oral e escrita em 
diferentes situações. A pesquisa teve 
dois anos de duração, realizada pelo 
programa de Iniciação Científica – 
IC da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte – UFRN. Como 

resultado, identificou, de fato, uma 
complexidade no atendimento a 
crianças de 0 a 5 anos, o que desen-
cadeou um projeto colaborativo de 
atividades voltadas a esse público.

Palavras-chave: Educação Infantil. 
Classe hospitalar. Linguagem oral e 
escrita.

INTRODUÇÃO

A Educação Infantil tem como função 
contribuir para desenvolvimento 
pleno de crianças. Nesse processo, 
os desafios de consolidar a iden-
tidade da criança como primeira 
etapa da Educação Básica e ampliar 
a oferta de vagas ainda se fazem 
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presentes. Para os hospitais que 
atendem especificamente crianças 
na faixa etária de zero a cinco anos, 
esse é um desafio ainda maior. 
Sabemos que a educação é direito 
de todos e que, independentemente 
do intervalo de tempo de perma-
nência no ambiente hospitalar, as 
crianças possuem necessidades 
educativas e de garantia de direi-
tos. De acordo com a Resolução 
N° 41, de 13 de outubro de 1995, 
do Conselho Nacional dos Direitos 
da Criança e do Adolescente, o 
direito desse indivíduo hospitali-
zado passa a ser reconhecido pela 
legislação brasileira. O item nove 
(9) assegura que os educandos 
têm: “Direito a desfrutar de alguma 
forma de recreação, programas 
de educação para a saúde, acom-
panhamento do currículo escolar, 
durante sua permanência hos-
pitalar” (BRASIL, 1995, p. 1).

Esse contexto sugere propostas 
para uma política voltada às neces-
sidades pedagógicas educacionais 
que garanta os direitos à educação 
e à saúde desse público nessa fase 
fundamental de suas vidas. A classe 

hospitalar, com base em um currículo 
flexível, promove a continuidade 
das atividades escolares de crian-
ças e adolescentes internados, da 
educação infantil ao ensino médio. 
O atendimento pode ser feito em 
enfermarias, leitos, isolamento, 
UTI ou na própria classe, desde 
que haja interação harmoniosa 
entre as ações educativas a ser 
realizadas e a realidade hospitalar.

Temos como objetivo investigar as 
práticas pedagógicas desenvolvi-
das no âmbito da linguagem oral e 
escrita, em uma classe hospitalar 
na Unidade de Pediatria do Hospital 
Universitário Onofre Lopes (HUOL), 
da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN) vinculada 
à Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (EBSERH), especial-
mente no atendimento a crianças de 
zero a cinco anos, focalizando as 
atividades planejadas e realizadas 
pelas professoras no que diz respeito 
ao uso dos gêneros escritos, que 
visem atender, com qualidade, as 
crianças hospitalizadas da educação 
infantil, assim como o uso da lin-
guagem oral e escrita em diferentes 

situações. Para a realização do 
estudo, a nossa investigação se ins-
creve na Abordagem Qualitativa da 
Pesquisa Educacional que “envolve a 
obtenção de dados tendencialmente 
descritivos, obtidos no contato direto 
do pesquisador com a situação 
estudada, enfatiza mais o processo 
do que o produto e se preocupa em 
retratar a perspectiva dos participan-
tes” (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p. 13). 

Definimos os seguintes procedi-
mentos para recolha e construção 
dos dados: questionário, utilizado 
para conhecer aspectos descritivos 
da atividade docente; entrevista 
semiestruturada, com roteiro pre-
viamente elaborado anotações e 
aparelho de gravação; e a observa-
ção participante, que busca colocar 
observador e observado do mesmo 
lado, tornando o primeiro parte do 
grupo do segundo. Destacamos, a 
partir das observações, que, diante 
das situações que incidem direta-
mente no planejamento pedagógico 
no ambiente hospitalar, algumas 
estratégias são necessárias, como: 
duas professoras por turno; orga-
nização dos aprendizes por nível 



32

Anais do III Seminário Regional sobre Atendimento Educacional Hospitalar  
e III Fórum sobre Atendimento Educacional Hospitalar e Domiciliar do RN

de conhecimento; planejamento 
em torno de projetos temáticos.

Usamos como referência para 
análises dos dados construídos a 
perspectiva do “alfabetizar letrando”, 
enfatizando a importância pedagó-
gica da incorporação das crianças 
na cultura escrita desde cedo, atre-
lando a utilização da língua escrita 
em práticas reais de seu cotidiano, 
conforme afirma Ferreira (1993, p. 39 
apud BRANDÃO; LEAL, 2011, p. 20): 

“[...] Não é obrigatório dar aulas de 
alfabetização na pré-escola, porém é 
possível dar múltiplas oportunidades 
para ver a professora ler e escrever; 
para explorar semelhanças e dife-
renças entre textos escritos [...]”.

As atividades em classe hospitalar 
são planejadas em torno de projetos 
temáticos que facilitam o desmem-
bramento de diversas atividades que 
possam alcançar o nível de desen-
volvimento de determinado grupo de 
aprendizes, como também a partici-
pação de todos durante a atividade 
com base no tema escolhido. Por 
isso, o processo de ensino-apren-

dizagem de conteúdos promovidos 
nas enfermarias e classes possui 
um caráter individualizado e, ao 
mesmo tempo, traz a possibilidade 
de convivência com um coletivo. 

O ensino é planejado pensando o 
trabalho das professoras em uma 
sala com crianças desde bebês, 
com menos de um ano de vida, até 
adolescentes. Vale ressaltar que 
todas as atividades construídas 
pelas crianças são expostas em um 
mural. De acordo com a fala das 
próprias professoras, esse espaço é 
de fundamental importância para que 
a criança se sinta parte constituinte 
desse ambiente. Ademais, valoriza 
o que foi construído por ela, dando 
um sentido real às suas produções. 

Sabemos que a prática de leitura 
para crianças que ainda não sabem 
ler e escrever é fundamental para o 
desenvolvimento e interesse natural 
desse conhecimento. Por isso, é de 
grande importância que a criança, 
desde cedo, possa entrar em contato 
com práticas sociais de circulação da 
escrita, nesse caso, não só a leitura 
de livros literários como também 

de cartas, jornais, revistas e todos 
os outros meios culturais no qual a 
escrita circula. Ana Maria Machado, 
na obra Como e por que ler os clás-
sicos universais desde cedo, aponta 
que gostar de ler é também o gosto 
pela viagem, “A satisfação de se 
deixar transportar para outro tempo 
e outro espaço, viver outra vida com 
experiências diferentes do quoti-
diano” (MACHADO, 2002, p. 19-20). 

Nesse sentido, o professor tem 
papel fundamental na formação de 
bons leitores, assumindo também 
a função de mediador das sensa-
ções que o mundo da leitura traz. A 
esse respeito, algumas pesquisas 
comprovam o papel libertador da 
literatura na classe hospitalar, 
servindo até como suporte de 
superação de momento difícil que 
a criança possa estar vivendo, uma 
vez que busca apresentar uma 
linguagem acessível e promover 
a saída do mundo real para o da 
imaginação. Um ponto fundamental 
notado com relação à apropriação 
da escrita é que mesmo que as 
crianças sejam muito pequenas ou 
ainda não sejam alfabetizadas, elas 
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são incentivadas a escrever (do seu 
jeito) e a identificar suas produções. 

Quanto ao desenvolvimento da 
linguagem oral, vale ressaltar que 
as professoras da classe hospitalar 
buscam manter um diálogo constante 
com as crianças, seja no momento 
de roda inicial, seja no decorrer das 
intervenções, seja na finalização 
das atividades, quando acontece 
a roda de socialização. Essas ati-
vidades abrem espaço para ouvir 
o que a criança fez ou escreveu. 

Além disso, são desenvolvidas 
atividades como reconto e recons-
trução de histórias, estimulando que 
a criança organize e sistematize o 
pensamento por meio do lúdico e o 
externalize por meio da linguagem 
oral. Um ponto a destacar é a pos-
sibilidade de as crianças pequenas 
manterem a interação dialógica com 
crianças maiores, ou até mesmo com 
adultos, o que oportuniza que os 
pequenos tenham um contato maior 
com a linguagem e possam, assim, 
ampliar o vocabulário linguístico a 
partir da atividade verbal presente 
na situação social proposta. 

A linguagem é o que vai referen-
ciar e organizar o pensamento, a 
linguagem oral como uma forma de 
expressão e comunicação verbal, é 
um instrumento fundamental para 
que as crianças possam ampliar suas 
possibilidades de inserção e partici-
pação nas diversas práticas sociais. 
Percebe-se, assim, a complexidade 
desse atendimento, o que chama a 
atenção, desde o momento em que 
o objetivo de estudo foi pensado, 
que já existiam motivos pelos quais 
esta pesquisa deveria ser realizada. 

Em contrapartida, conseguimos 
verificar diversos pontos que dificul-
tam esse atendimento, como exposto 
anteriormente. É justamente nessa 
conjuntura que surge a importância 
de um projeto de colaboração. O 
projeto foi dividido em duas partes, 
sendo a primeira voltada ao plane-
jamento de atividades, focalizando 
no público da Educação Infantil mais 
presente na classe, ou seja, crian-
ças entre 2 a 5 anos. As atividades 
foram desenvolvidas de acordo 
com o projeto temático que estava 
sendo realizado durante o período 
de aplicação, que está de acordo 

com o projeto anual das professo-
ras, tendo como base os objetivos 
voltados ao desenvolvimento da 
linguagem oral e escrita da Base 
Nacional Comum Curricular – BNCC. 

Como o público de 0 a 1 ano, normal-
mente, não frequenta a classe, logo 
pensamos em um trabalho desen-
volvido no leito, voltado à orientação 
das mães sobre a importância 
da estimulação precoce. A esse 
respeito, houve um planejamento 
colaborativo que envolveu tanto a 
psicóloga responsável pelo setor de 
pediatria como a terapeuta ocupacio-
nal da Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI). Pensando de acordo com as 
fases de desenvolvimento dos bebês, 
construímos ferramentas de estímu-
los para os sentidos – tato, audição e 
visão – com materiais reciclados e de 
fácil acesso, como também distribuí-
mos folders que traziam informações 
explicativas sobre a importância 
da estimulação precoce e quais 
atividades poderiam ser feitas de 
acordo com cada fase do bebê. 

Tendo em vista o propósito de 
pesquisa e a sua continuidade até 
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o ano de 2020, acreditamos que 
este estudo contribuirá na formação 
dos graduandos de Pedagogia, 
focalizando a atuação do pedagogo/
educador no espaço hospitalar. 
Este estudo também se configura 
como uma forma de propagação do 
desafio, destacando a importância 
e a necessidade da existência de 
atividades educacionais nesse 
ambiente desde a Educação Infantil.
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RESUMO

O presente trabalho apresenta o 
exercício de ensino e aprendizagem 
da classe hospitalar do Hospital 
Universitário Onofre Lopes da 
Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte, localizado na cidade de 
Natal/RN, bem como o laborar da 
aprendizagem. A classe hospitalar 
dessa instituição compreende a 
variação das faixas etárias em 
seu espaço e possibilita – tanto 
às crianças como aos jovens que, 
devido à enfermidade, encontram-se 
hospitalizados – a continuidade dos 
estudos, uma vez que a educação 
é direito de cada um como cidadão, 

independentemente da adversidade 
que esteja enfrentando. Contudo, 
torna-se essencial que sejam con-
siderados os limites que o indivíduo 
hospitalizado apresenta devido à 
enfermidade. Por meio dos dados 
coletados na classe hospitalar desse 
hospital, nos meses de agosto e 
setembro de 2019, tornou-se factível 
a construção de análises, com base 
nas quais é possível o conhecimento 
de informações referentes à série, à 
faixa etária, à categoria da escola e 
à região de origem desse alunado.

Palavras-chave: Classe hospitalar. 
Educação. Ensino.

INTRODUÇÃO

A primeira classe hospitalar no Brasil 
teve início em 1950, no Hospital 
Escola Menino Jesus, localizado no 
Estado do Rio de Janeiro e que atu-
almente continua em funcionamento, 
segundo Menezes (2004). A partir 
da experiência do Hospital Escola 
Menino Jesus, foi disseminada a 
classe hospitalar em outros Estados 
brasileiros. Desse modo, tornaram-se 
possíveis a ampliação do atendi-
mento educacional e o acesso de 
crianças e jovens que se encontram 
em situação de enfermidade. Com 
isso, eles podem desfrutar de expe-
riências educacionais adaptadas ao 
momento em que estão vivenciando. 

mailto:jacyeneufrn2%40gmail.com%20?subject=
mailto:saraespinheira18%40hotmail.com%20?subject=
mailto:israelsaxaltolearsisax%40gmail.com%20?subject=
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De acordo com o livro Classe 
Hospitalar e Atendimento Pedagógico 
Domiciliar de iniciativa do Ministério 
da Educação: a educação é direito 
de todos e se constitui como meio 
fundamental para o desenvolvimento 
do indivíduo (BRASIL, 2002). Com 
base nessa informação, a classe 
hospitalar se estabelece como 
meio de aproximação e inserção 
da criança ou jovem hospitalizado, 
oportunizando que esses indivíduos 
desfrutem de aprendizagens que 
envolvam as diferentes linguagens, 
que possibilitem o acesso à cultura, 
bem como o prosseguimento dos 
estudos e até mesmo o estímulo 
para a inserção da criança na escola 
após o período de internação.  

VIVENCIANDO A CLASSE 
HOSPITALAR

A classe hospitalar do Hospital 
Universitário Onofre Lopes (HUOL) 
fica inserida no setor de Pediatria, 
no qual há entrada de crianças e 
jovens para internações durante 
todos os dias da semana. Por meio 
do censo (lista de entrada no setor 
da pediatria), torna-se possível obter 
informações sobre a quantidade de 

internações por dia, a idade, o leito 
em que a criança ou o jovem está 
e também informações referentes 
ao acompanhamento médico.

A equipe que forma a classe hospita-
lar do HUOL atualmente é composta 
por duas pedagogas, além da equipe 
de psicologia e de serviço social. 
Essas equipes procuram estar 
em constante diálogo, mas sem 
fugir dos exercícios peculiares de 
suas respectivas áreas. Segundo 
Matos e Mugiatti (2011), quando a 
atividade é realizada em conjunto, 
de forma a colaborar, irá produzir o 
crescimento dessa atividade, que é 
desenvolvida com o destino de gerar 
êxito, promovendo novos degraus.

Quando a criança ou o jovem dá 
início ao processo de internação no 
setor de pediatria, as pedagogas da 
classe hospitalar buscam identifica 
o cenário em que a criança ou o 
jovem hospitalizado se encontra, 
visando proporcionar que esse 
indivíduo tenha acesso ao aten-
dimento educacional. Para tanto, 
considera-se a situação em que se 
encontra, viabilizando meios para 
que essa pessoa possa aprender 

e se desenvolver, apesar das limi-
tações que são consequentes da 
adversidade que está enfrentando. 

No período em que a criança ou 
o jovem se encontra no ambiente 
hospitalar, as pedagogas procuram 
dialogar com a escola para o conhe-
cimento das aprendizagens que 
a criança possui. Por meio desse 
diálogo, é possível que as profes-
soras identifiquem como é a criança 
no ambiente da escola regular, sua 
afetividade com os colegas e pro-
fessores, sua frequência e nível de 
aprendizagem para que seja dada 
continuidade dos estudos. Caso 
a criança não esteja inserida na 
escola regular, as professoras irão 
trabalhar as atividades de acordo 
com o planejamento, mas sempre 
procurando incentivar e desenvol-
ver habilidades com esse aluno. 
As aulas na classe hospitalar são 
desenvolvidas por meio de projetos, 
de modo que são trabalhados temas 
que envolvem assuntos específicos 
e que buscam aprofundar diferentes 
conteúdos que englobam a cultura, 
os povos, as regiões e línguas.
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Além das atividades de ensino/
aprendizagem, as pedagogas rea-
lizam o cadastro de cada aluno, 
registrando informações referentes a: 
nível de escolaridade, tipo de escola, 
idade, município de origem e quan-
tidade de atendimentos que o aluno 
recebeu em classe hospitalar durante 
o período em que esteve internado. 
Por meio desse registro, após o 
aluno da classe hospitalar receber 
alta, é feito o encaminhamento 
dessas informações à escola, caso 
essa criança ou jovem se encontre 
matriculada na escola regular. 

A classe hospitalar do HUOL dispõe 
de uma sala-ambiente para a reali-
zação das aulas, um rico acervo de 
livros infantis e uma variedade de 
materiais para uso em atividades 
com os alunos. Caso a criança se 
encontre impossibilitada de adentrar 
no recinto, as pedagogas realizam a 
atividade no leito, sempre atentando 
para as especificidades de cada 
indivíduo. A esse respeito, Matos 
e Mugiatti (2011) afirmam que a 
assistência educacional durante 
o período de internação deve ser 
adaptada de acordo com as expres-
sões desse indivíduo e por meio 

de diferentes vertentes, tornando 
as ações educativas flexíveis e 
ajustadas a diferentes condições. 

As aulas na classe hospitalar do 
HUOL são realizadas com turmas 
mistas, sendo agrupados meninos 
e meninas de diferentes faixas 
etárias e graus de escolaridade. 
As atividades são desenvolvidas 
para trabalhar com todos, porém, 
caso seja necessário, são feitas 
adaptações de acordo com a 
faixa etária e/ou as necessidades 
especificas dos alunos. Apesar da 
variação entre as idades, a reali-
zação das aulas com alunos das 
diferentes faixas etárias possibilita 
o convívio e a interação entre eles. 

O presente trabalho tem como propó-
sito partilhar informações que foram 
observadas durante a inserção dos 
pesquisadores no cotidiano da classe 
hospitalar e que se fundamentam 
nos referenciais teóricos a respeito 
do assunto. Esses conteúdos possi-
bilitaram a ampliação do olhar para 
informações que são colhidas a partir 
do diálogo com a família e a escola 
de origem, no período em que o 
indivíduo fica hospitalizado. Segundo 

Fonseca (2008), a atividade de 
observar o atendimento educacional 
hospitalar é de extrema importância, 
uma vez que determinadas deman-
das só são capazes da obtenção de 
um retorno a partir da observação. 
Por meio desses pontos, é possível 
que aqueles que vivenciam o pro-
cesso sejam capazes de observar 
aspectos que estão relacionados 
aos níveis de aprendizagem des-
sas crianças ou desses jovens e 
que, por razão da enfermidade ou 
do tempo de internação, acabam 
gerando interferências em sua apren-
dizagem e no desenvolvimento.

Nessa perspectiva, Fonseca (2008) 
cita a diversidade de alunos na 
classe hospitalar, que abrange alu-
nos com diferentes enfermidades, 
variações culturais e até mesmo 
sociais. Baseado em Fonseca 
(2008), foi feita a coleta de dados 
para elaboração de gráficos que 
compreendem a diversidade na 
classe hospitalar do HUOL, nos 
quais serão expostas informações 
pertencentes à diversidade dos 
municípios de origem dos estudan-
tes e da rede de ensino regular. 
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No Gráfico 1, a seguir, encontra-se o percentual de 
crianças atendidas no mês de agosto/2019, oriundas 
de diversas regiões do Estado do Rio Grande do 
Norte. Tendo maior incidência de crianças atendidas 
na classe hospitalar, residentes da cidade do Natal/
RN, com 41,4%; em seguida, vem Caicó, Assú, Passa 
e Fica, com 9,5% cada; e as demais com 4,8%.

Gráfico 1 – Regionalidade dos alunos – Agosto/2019.

Fonte: elaborado pelos autores (2019).

Em relação ao tipo de rede de ensino de origem da 
turma pesquisada, no mês de agosto, foram das redes 
de ensino estadual, privado e municipal. Apesar disso, 
a maior incidência, com cerca de 78,9%, é da esfera 

municipal de ensino; em seguida, com o mesmo per-
centual de 10,5%, estão as esferas privada e estadual 
de ensino, conforme apresentado no Gráfico 2.

Gráfico 2 – Rede de ensino de origem – agosto/2019.

Fonte: elaborado pelos autores (2019).

No Gráfico 3, encontra-se o percentual de crian-
ças atendidas no mês de setembro/2019, oriundas 
de diversas regiões do Estado do Rio Grande do 
Norte. Há maior incidência de crianças atendidas 
na classe hospitalar residentes na cidade do Natal/
RN, com 41,4%; em seguida, vem Parnamirim, com 
6,9%; e as demais, como Mossoró, Macau, São 
Paulo do Potengi e Assú, entre outras, com 3,4%.
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Gráfico 3 – Regionalidade dos alunos – setembro/2019.

Fonte: elaborado pelos autores (2019).

As categorias de rede de ensino de origem dos pacien-
tes no mês de setembro foram das redes de ensino 
estadual, privado e municipal. Houve maior incidência, 
com cerca de 52,2%, da esfera municipal de ensino; em 
seguida, com 30,4%, da esfera privada; e 17,4% é o 
índice de alunos provindos da rede de ensino estadual. 

Gráfico 4 – Rede de ensino oriunda – setembro/2019.

Fonte: elaborado pelos autores (2019).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir desta análise, pudemos experienciar a união do 
aprendizado teórico com as observações práticas feitas 
na pesquisa sobre a classe hospitalar do HUOL. Em 
geral, tudo o que foi observado tornou-se fundamental 
para o favorecimento deste trabalho. Em conclusão, esta 
pesquisa analisou aspectos concernentes ao processo 
de funcionamento da escola hospitalar do HUOL. Desse 
modo, foi possível presenciar e expor, de forma parcial, 
como ocorrem os procedimentos da organização do 
ensino em classe hospitalar. Por meio dos dados obtidos, 
foi possível adquirir informações que são de relevância a 
respeito de alunos que foram acompanhados em classe 
hospitalar nos meses de agosto e setembro de 2019. 
Por ser grande a diversidade de alunos, é proposta a 
divisão de aulas por faixa etária, tendo em vista que 
nem todos os alunos possuem a mesma necessidade 
de aprendizado.  Considera-se, ainda, que a classe 
hospitalar tem a visão de atender os alunos durante 
o período de internação para que estes usufruam de 
seus direitos independentemente da situação, por isso, 
faz-se necessário separar os níveis de ensino para 
que ocorra mais aproveitamento da aprendizagem.
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RESUMO

O presente trabalho apresenta 
resultados da tese de doutorado 
– Experiências pedagógicas em 
classe hospitalar: por uma formação 
docente especializada (OLIVEIRA, 
2019) –, considerando que a atua-
ção docente em contexto hospitalar 
emerge da necessidade de garantir 
o direito à educação para crianças, 
jovens e adultos em tratamento 
de saúde. O referencial teórico em 
fundamento nos princípios da pes-
quisa (auto)biográfica em educação, 
do movimento socioeducativo das 
histórias de vida em formação, da 
psicologia cultural e em estudos da 
formação docente. Quatro professo-

ras de classes hospitalares do Rio 
Grande do Norte participaram do 
grupo reflexivo de mediação biográ-
fica (PASSEGGI, 2011; PASSEGGI; 
OLIVEIRA; NASCIMENTO, 2019), 
sendo um dispositivo de constituição 
de fontes e de pesquisa-formação. 
Os resultados revelam experiências 
pedagógicas que compõem base 
para uma formação docente especia-
lizada em classe hospitalar, mediante 
quatro elementos essenciais: o capi-
tal autobiográfico, o ethos docente, a 
alteridade biopsicossocial e a empa-
tia pedagógica em classe hospitalar.

Palavras-chave: Formação 
docente especializada. Classe 
hospitalar. Pesquisa-formação. 
Experiências pedagógicas.

INTRODUÇÃO

Para tentar compreender os 
processos de formação docente 
especializada em contexto hospitalar, 
buscamos identificar elementos que 
fazem parte da condição de existên-
cia desse profissional nesse lugar. 
No Brasil, o atendimento pedagógico 
em contexto hospitalar é iniciado nos 
anos 1950, no Hospital Bom Jesus, 
Rio de Janeiro/RJ, quando Lecy 
Rittmeyer, graduanda do curso de 
Serviço Social, por iniciativa pessoal 
e voluntária, introduz o serviço de 
atendimento educacional para crian-
ças em tratamento de saúde, para 
que o retorno à escola acontecesse 
com o mínimo de prejuízos possível. 
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É comum identificarmos iniciativas 
de pessoas da Sociedade Civil ou 
de instituições de formação como 
universidades e/ou organizações não 
governamentais. Elas demarcaram 
o início do serviço de atendimento 
educacional em hospitais e casas 
de apoio nos estados brasileiros. 
Seguindo o exemplo de Lecy 
Rittmeyer, produziram resultados 
satisfatórios no que diz respeito à 
propagação e ao estímulo de ações 
sociais voltadas para a redução de 
rupturas no processo de escolari-
zação para pessoas em tratamento 
de saúde, numa perspectiva de 
sensibilidade e atenção às neces-
sidades individuais e coletivas 
dos indivíduos em sociedade.

Essas iniciativas revelam uma his-
tória de lutas, desafios e conquistas 
para a efetivação do direito à edu-
cação, especialmente para crianças 
e adolescentes em processo de 
adoecimento e escolarização. Esse 
engajamento pessoal e coletivo da 
sociedade revela um processo de 
construção, expansão e consolida-
ção do serviço que atualmente, no 
Brasil, denominamos de classe hos-

pitalar, conforme nomenclatura dos 
documentos oficiais (BRASIL, 2002).

O documento que orienta o funcio-
namento das classes hospitalares e 
domiciliares (BRASIL, 2002) consi-
dera que o docente que irá atuar em 
classe hospitalar ou no atendimento 
pedagógico domiciliar deverá estar 
preparado para trabalhar com a 
diversidade humana e as diferentes 
vivências culturais, reconhecendo 
as necessidades educacionais 
especiais dos educandos impedidos 
de frequentar a escola, redefinindo 
e implantando estratégias de 
flexibilização e adaptação curricu-
lares. Espera-se ainda que esse 
profissional busque fazer parte da 
equipe de assistência ao educando, 
colaborando no cuidado integral da 
pessoa em adoecimento, exercendo 
ações de escuta pedagógica para 
atender as demandas formativas 
que surgem nesse contexto.

A formação continuada dessas 
professoras vai acontecendo parale-
lamente às experiências vivenciadas 
no cotidiano dos hospitais e das 
casas de apoio, na interação com 

profissionais de saúde, na escuta 
pedagógica a crianças e adoles-
centes em tratamento de saúde e 
às suas respectivas famílias, assim 
como na busca pela construção 
de redes e relações com seus 
pares, sejam aqueles que atuam 
em classe hospitalar, sejam os 
colegas de profissão que estão 
nas escolas regulares, fomentando 
parcerias, diálogos, momentos 
e possibilidades formativas.

Desafios e perspectivas surgem 
nessa dinâmica da formação docente 
especializada em contexto hospitalar. 
As professoras se veem como ensi-
nantes (FREIRE, 1997), aprendendo 
cotidianamente com os sujeitos 
aprendentes; crianças e adolescen-
tes ensinam as professoras como 
trabalhar nessa conjuntura diferen-
ciada da escola regular. As docentes 
vão compreendendo que outra 
ótica é necessária para ver, ouvir e 
sentir as crianças, seus modos de 
experienciar a escola, a infância, o 
adoecimento e a vida. Professoras 
ensinantes passam a experienciar a 
cultura do adoecimento, bem como 
aprendem outros saberes docentes, 



44

Anais do III Seminário Regional sobre Atendimento Educacional Hospitalar  
e III Fórum sobre Atendimento Educacional Hospitalar e Domiciliar do RN

alicerçados no cuidado e no bem-
-estar de quem está educando-se 
(pelo ensino-aprendizagem em 
classe hospitalar) e se tratando (pela 
saúde em ambiente hospitalar).

Atualmente, temos, no estado do 
Rio Grande do Norte, professoras 
atuando como docentes em classes 
hospitalares. Conforme dados da 
pesquisa realizada, a formação 
acadêmica dessas docentes 
contempla: licenciatura plena em 
Pedagogia e/ou em outras áreas 
da educação; cursos de pós-gra-
duação Stricto e/ou Lato Sensu em 
diversas temáticas da educação, 
sobretudo em educação especial 
ou com investigações na própria 
temática de sua atuação docente. 
Essas professoras trazem consigo 
e constroem, nesses espaços de 
inclusão educacional, experiências 
para a formação docente in loco.

Entendemos que se faz relevante 
(re)conhecer experiências pedagó-
gicas em contexto hospitalar para 
tentar compreender elementos que 
compõem essa formação docente 
especializada em classe hospitalar. 

Nesse sentido, diante da pesqui-
sa-ação-formação desenvolvida 
com professoras de classes hospi-
talares no mestrado em educação, 
identificamos que tais movimentos 
formativos decorrem, paralelamente, 
dos processos de aprendizagem 
não formal e informal experienciados 
pelas professoras (OLIVEIRA, 2016).

FUNDAMENTAÇÃO 
TEÓRICO-METODOLÓGICA

Segundo Alheit e Dausien (2006, 
p. 190), “[...] sem biografia, não há 
aprendizagem; sem aprendizagem, 
não há biografia”. Nessa perspec-
tiva de formação, associamos a 
dimensão vivida a uma biografia 
concreta, possibilitando indicar 
um instrumento de mediação no 
qual as construções biográficas se 
apresentam como formas reflexi-
vas da experiência, podendo se 
desenvolver e se transformar. 

Essa relação intrínseca da biografia 
e da aprendizagem colabora para 
refletirmos acerca dos processos 
de formação docente in loco, 
mediante análise de narrativas 

autobiográficas, com base nas 
quais podemos apontar para uma 
formação especializada, construída 
no cotidiano das classes hospitala-
res. Essas professoras atuam em 
contexto hospitalar e se formam 
como sujeitos autobiográficos, uma 
vez que elas acionam a liberdade 
biográfica para realizar suas esco-
lhas pessoais e profissionais.

Na perspectiva de colaborar com 
a formação de professores para 
atuação em classe hospitalar, 
apresentamos resultados da tese 
de doutorado que buscou investigar 
experiências pedagógicas para uma 
formação docente especializada em 
classe hospitalar. Para tanto, convi-
damos quatro professoras de classes 
hospitalares do Rio Grande do Norte 
para participar do grupo reflexivo de 
mediação biográfica (PASSEGGI, 
2011; PASSEGGI; OLIVEIRA; 
NASCIMENTO, 2019), sendo um 
dispositivo de constituição de fontes 
e de pesquisa-formação, que integra 
três esferas da reflexão autobiográ-
fica, quais sejam: a reflexão com 
os pares/os outros, a reflexão em 
ação e a reflexão consigo mesmo. 
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O corpus do trabalho é constitu-
ído por narrativas autobiográficas 
escritas, em quadros de reflexão 
autobiográfica e em cartas. A aná-
lise temática e a metainterpretação 
dos dados colaboram para com-
preendermos as experiências que 
fundamentam a formação docente 
especializada em classe hospitalar.

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Consideramos as narrativas auto-
biográficas como dispositivos de 
pesquisa e formação. Nelas, encon-
tramos materiais das experiências 
de vida desses sujeitos, os quais 
são seres únicos, que produzem 
vida com o coletivo de sua profissão. 
Ao elaborar narrativas acerca de 
experiências com crianças e adoles-
centes em tratamento de saúde, as 
professoras refletem acerca do que 
aconteceu e do que lhes aconteceu. 
Nesse processo, ao exporem tais 
narrativas no grupo reflexivo de 
mediação biográfica, vivenciam o 
processo de reflexividade autobio-
gráfica individual e coletivamente, 
delineando narrativas de capital 

autobiográfico e de um ethos 
docente em contexto hospitalar.

Entre os elementos concernentes 
ao capital autobiográfico dessas 
professoras, identificamos quatro 
dimensões que fundamentam 
esse capital numa relação estreita 
com a atuação docente em classe 
hospitalar: a histórico-cultural, a 
pedagógica, a autopoiética e a social 
e afetiva. Interpretamos as narrativas 
com base nessas quatro dimen-
sões e compreendemos que elas 
fundamentam a formação docente 
especializada em classe hospitalar. 
A partir dessas dimensões, seguimos 
analisando as fontes autobiográfi-
cas, interpretamos os dados – com 
base nos estudos de Nóvoa (2002) 
– e identificamos cinco aspectos 
concernentes ao ethos docente em 
contexto hospitalar, quais sejam: o 
conhecimento, a cultura profissional, 
o tato pedagógico, o trabalho em 
equipe e o compromisso social. 

As noções de alteridade biopsicos-
social e empatia pedagógica trazem 
para o contexto da formação docente 
especializada em classe hospitalar 

a compreensão de um processo 
de inovação pedagógica, que vai 
se construindo no cotidiano das 
classes hospitalares. Freire (2011, 
p. 101) auxilia nessa compreensão 
quando problematiza que o ensinar 
exige compreender que a educação 
é uma forma de intervenção no 
mundo. Desse modo, não cabe ao 
professor reduzir sua prática ao 
ensino dos conteúdos, pois “[...] tão 
importante quanto ele, o ensino dos 
conteúdos, é o meu testemunho 
ético ao ensiná-los. É a decência 
com que o faço. É a preparação 
científica revelada sem arrogância, 
pelo contrário, com humildade. É o 
respeito jamais negado ao educando, 
a seu ‘saber de experiência feito’ 
que busco superar com ele”. Essa 
formação que se dá no encontro 
com o outro, com a criança e o ado-
lescente em tratamento de saúde, 
com seus “saberes de experiência 
feitos”. Assim, as professoras bus-
cam superar limitações emergentes 
no processo de adoecimento e 
hospitalização, e, com os educandos, 
constroem possibilidades formativas, 
desenvolvem a empatia pedagógica 
como práxis social, que revela essa 
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“preparação” formativa, com respeito, 
decência, humildade e ética em fazer 
educação em contexto hospitalar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Experiências pedagógicas de 
formação docente especializada 
em classe hospitalar são capazes 
de revelar a complexidade dessa 
profissionalidade que envolve: o 
acompanhamento pedagógico de 
crianças e adolescentes em tra-
tamento de saúde, respeitando o 
desenvolvimento integral dessas 
pessoas; as relações construí-
das e em construção com esses 
sujeitos, com suas famílias e 
com os profissionais de saúde; 
a formação com o lugar em que 
habitam (o hospital) com o lugar 
que lhes habitam (a escola) e com 
a classe hospitalar, um não lugar 
que emerge de um “entrelugares”. 

Compreendemos então que a forma-
ção docente especializada acontece 
por experiências que indicam: o 
conhecimento pessoal das profes-
soras, mediante a representação 
narrativa do capital autobiográfico; 

a identidade docente coletiva em 
formação, com base no ethos 
docente em contexto hospitalar; a 
alteridade biopsicossocial, indicada 
pelo respeito às diferenças, limita-
ções e possibilidades; a empatia 
pedagógica, apresentada pelos 
modos de compreender o outro 
para mais bem desenvolver práticas 
pedagógicas em contexto hospitalar.

As experiências pedagógicas em 
classe hospitalar vão mostrando 
processos formativos provenien-
tes da ação docente em contexto 
hospitalar. Com base nessas experi-
ências, nós nos aventuramos nesta 
investigação sobre princípios que 
norteiam esse fazer pedagógico, 
compreendendo-o como práxis 
social inalienável, promotora de 
bem-estar, respaldada em preceitos 
de dignidade humana e justiça social, 
sensível ao novo, ao diferente, àquilo 
que nos causa inquietação. Por isso, 
fomenta a luta por dias melhores, 
especialmente para crianças, jovens 
e adultos em processo de adoeci-
mento, de hospitalização, e de vida.
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RESUMO

Este estudo apresenta a atuação 
do pedagogo em uma Instituição 
Filantrópica de Apoio à Criança 
com Câncer, do município de Natal/
RN, uma das facetas da Pedagogia 
Hospitalar, considerando as especifi-
cidades das crianças em tratamento 
e as discussões sobre a ampliação 
dos espaços de práticas pedagógi-
cas em contextos não escolares. O 
estudo considerou a abordagem qua-
litativa e os princípios da pesquisa 
exploratória e bibliográfica. A coleta 
de dados ocorreu por meio de entre-
vista semiestruturada abordando 
questões relativas às diferenças exis-

tentes entre a educação no contexto 
hospitalar e as classes regulares; 
as particularidades da atuação do 
pedagogo na Instituição e os obs-
táculos existentes no atendimento 
educacional das crianças hospitali-
zadas. Como resultado, destaca a 
importância da atuação do pedagogo 
na Instituição hospitalar, contribuindo 
para a saúde e o bem-estar dos 
alunos, considerando suas condições 
físicas, psíquicas e emocionais, e 
a importância da colaboração entre 
escolas regulares e o/a pedagogo/a 
atuante na classe hospitalar.

Palavras-chave: Pedagogia hospita-
lar. Prática Pedagógica. Educação.

INTRODUÇÃO

Adoecer é um processo natural 
na vida das pessoas e pode levar 
à hospitalização, afetando o seu 
quotidiano em certo espaço de 
tempo. Quando uma criança é 
hospitalizada, o afastamento da 
sua rotina pode contribuir para que 
ela fique mais doente. Levando 
em consideração que as crianças 
hospitalizadas, afastadas de suas 
atividades temporariamente, não 
conseguem frequentar a escola 
regular, alguns hospitais passaram 
a adotar a prática de acompanha-
mento pedagógico para atendê-las, 
evitando a defasagem série/ano, 
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bem como permitindo um retorno 
sem muitas dificuldades à escola 
regular com o fim da hospitalização.

A partir das Diretrizes Nacionais para 
a Educação Especial na Educação 
Básica (BRASIL, 2001), no artigo 13, 
preconiza-se o atendimento edu-
cacional para crianças que estejam 
internadas em hospitais, por meio 
de ação integrada entre os sistemas 
de ensino e saúde, garantindo-lhes 
assim o direito à aprendizagem 
escolar. O processo de ensino-apren-
dizagem se dá muito além das salas 
de aula convencionais em escolas 
regulares, devido às mudanças que 
acontecem frequentemente ao longo 
dos anos, cabendo à sociedade 
se adaptar e criar novas formas de 
agir e de pensar, influenciando a 
cultura, as famílias e principalmente 
a educação. Nesse sentido, o pro-
fissional de pedagogia, ao atuar 
no contexto hospitalar, exerce a 
docência em um ambiente distinto 
das escolas regulares, vivenciando 
situações em que terá de compre-
ender os limites das crianças em 
tratamento, as restrições impostas 
pelo diagnóstico, oportunizando 

possibilidades no seu processo de 
ensino e aprendizagem das mesmas.

METODOLOGIA

Com a perspectiva de compreender 
a atuação do pedagogo em espaço 
não escolar, buscamos a Instituição 
Filantrópica de Apoio à Criança 
com Câncer, onde realizamos uma 
entrevista semiestruturada com 
a pedagoga. A profissional con-
cordou em assinar um Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido 
para que pudéssemos gravar 
sua fala durante a entrevista. 

Considerando a entrevista como 
um fator importante para coletar o 
máximo de informações necessárias 
ao estudo, Gil (2010) adverte sobre 
a importância dessa ferramenta, 
pois consiste em uma forma de 
interação social que nos ajuda a ter 
uma melhor compreensão da reali-
dade a partir do diálogo. Para tanto, 
seguimos um roteiro de entrevista 
elaborado com questões relaciona-
das a: a atividade profissional da 
pedagoga e as diferenças encontra-
das na atuação no âmbito hospitalar 

e na escola regular; as dificuldades 
encontradas no ambiente hospi-
talar; as limitações das crianças e 
as práticas pedagógicas adotadas; 
a relação com a escola regular; 
a questão da afetividade com as 
crianças e os familiares, entre várias 
outras questões que surgiram no 
decorrer da entrevista. Os dados 
foram analisados com base na 
técnica de análise de conteúdo 
(BAUER; GASKELL, 2002). 

A ATUAÇÃO, OS DESAFIOS 
E AS PERSPECTIVAS NA 
VISÃO DA PEDAGOGA

A pedagoga trabalha há três anos 
na Instituição e ingressou nesse 
espaço logo quando se formou 
pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte. Também atuou 
como estagiária em escolas públi-
cas e privadas em seu período de 
formação. Foi bolsista pelo PIBID 
(Programa Institucional de Bolsas 
de Iniciação à Docência), e, durante 
a entrevista, ressaltou o programa 
como muito importante e construtivo 
para sua para formação docente. 
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No primeiro momento, a pedagoga 
relatou que houve um estranha-
mento do novo espaço de atuação, 
devido a ser uma realidade dife-
rente da escola regular, ambiente 
no qual ela atuou como estagiária 
durante sua formação acadêmica. 
Após conhecer o trabalho desen-
volvido pela Instituição, iniciou um 
processo de adaptação ao seu 
novo espaço de atuação profissio-
nal. Compreendemos, na fala da 
pedagoga, que essa adaptação 
apresentou dificuldades iniciais, 
uma vez que a classe hospitalar 
é um espaço diferenciado, com 
crianças e adolescentes em 
processo de tratamento quimio-
terápico, não sendo um espaço 
tradicional de atuação pedagógica.

Dessa forma, percebemos que a 
pedagoga sentiu a necessidade 
de transformação e ressignifica-
ção da prática docente, conforme 
sua própria fala: “Tive que me 
desconstruir para construir”. No 
que condiz ao espaço não escolar, 
em especial, em classes hospita-
lares e domiciliares, o processo 
pedagógico deve ser desenvolvido 

de uma forma diferenciada do 
que ocorre na escola regular.

A pedagoga afirma reconhecer as 
dificuldades das crianças, que, na 
maioria das vezes, não estão em 
condições de aprender naquele 
momento. Compreende que pre-
cisa fazer adaptações curriculares 
ou procurar formas de interações 
para atender cada um em especial. 
Nesse sentido, percebemos uma 
compreensão empática da pedagoga 
para com as crianças. Por existir 
grande heterogeneidade e diversi-
dade de diagnósticos, tratamentos 
e condições de saúde, é preciso 
conhecer cada criança, levando em 
consideração suas especificidades.

Com base no relato da pedagoga, 
podemos associar que sua atuação 
pedagógica está pautada direta-
mente na Teoria da Emoção, de 
Henri Wallon (1989) e Taam (2000), 
que consideram que as práticas 
pedagógicas possuem característi-
cas próprias do seu contexto, tempo 
e espaço, não podendo ser apenas 
adaptadas da escola para o hospital. 
O conhecimento contribui para o 

bem-estar físico, psíquico e emocio-
nal da criança doente, e o diferencial 
de um profissional que atua nesse 
campo de ensino é se utilizar de 
atitudes como afetividade e empatia.

Uma questão importante abordada 
na entrevista com a pedagoga foi o 
caráter relacional dessa profissional 
com as crianças e adolescentes, que 
não está apenas numa perspectiva 
de ensino, pois concluímos que 
seu papel na unidade filantrópica 
ultrapassa aspectos estritamente téc-
nicos, tendo em vista que promove 
uma aproximação com os agentes 
envolvidos no espaço. Assim, pode 
ser percebido que o processo de 
aprendizagem realizado na casa de 
apoio está entrelaçado com as rela-
ções interpessoais dos professores 
e pacientes. Os pedagogos e os 
demais professores que trabalham 
na casa de apoio criam um vínculo 
afetivo com as crianças e os jovens 
que passam pelo tratamento.

A pedagoga relatou as dificuldades 
encontradas na colaboração de 
muitas escolas regulares, que não 
enviam os conteúdos que estão 
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sendo trabalhados na turma para que 
possa haver uma adaptação para 
as crianças que estão na institui-
ção. Segundo a pedagoga: “Muitas 
escolas não enviam os conteúdos 
que estão sendo estudados nas 
classes regulares para que eu possa 
ter um direcionamento. Penso que 
essa é a maior dificuldade encon-
trada atualmente”. Nesse sentido, 
percebemos que a não colaboração 
entre as escolas regulares e a pro-
fissional da classe hospitalar dificulta 
para que haja a continuidade das 
atividades escolares das crianças 
e adolescentes em tratamento.

A pedagoga também falou da 
importância dos conhecimentos não 
necessariamente escolares, visando 
a recuperação da saúde da criança. 
Para ela: “A educação das crianças 
em tratamento oferece as mais 
diversas possibilidades de ativida-
des, sendo a prioridade de tudo a 
recuperação da saúde das crianças.”

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A atuação do pedagogo em 
Instituição Filantrópica de Apoio à 

Criança com Câncer, sendo uma 
vertente da Educação Hospitalar, 
é um desafio, uma vez que se 
insere em contexto diferente da 
escola regular, não se constituindo 
um espaço tradicional da atuação 
pedagógica. A prioridade nesse 
momento delicado da vida das 
crianças, que estão doentes, é 
a reabilitação, a recuperação da 
saúde, sendo o conhecimento, 
a educação, um meio a ser utili-
zado visando ao seu bem-estar.

Nesse cenário, o pedagogo deve 
estar aberto a conhecer novos âmbi-
tos de atuação, procurar a educação 
continuada, pesquisar, para se atu-
alizar e desenvolver habilidades que 
não são ensinadas no curso de peda-
gogia. A esse respeito, percebemos a 
importância do papel das universida-
des para que atendam as demandas 
de formação e pesquisa relacionadas 
à educação hospitalar. Na classe 
hospitalar, o profissional deve com-
preender a condição das crianças, 
ser sensível, escutá-las para que as 
atividades propostas sejam aplicadas 
em intensidade que esses indivíduos 
se sintam confortáveis a realizar.

A colaboração entre a escola regular 
e o pedagogo atuante na classe 
hospitalar é de extrema importância 
para que haja uma continuidade 
nas atividades realizadas pelos 
alunos, no período de tratamento, 
sendo bem planejadas e lhes pos-
sibilitando um retorno sem muitas 
dificuldades para a escola regular. A 
atuação do pedagogo nesse âmbito 
se mostra de extrema importância, 
uma vez que garante o direito à 
educação das crianças hospitaliza-
das e uma efetivação das políticas 
públicas da educação hospitalar.
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RESUMO

A ludicidade está presente na maio-
ria das práticas dos professores 
atuantes na educação especial no 
que diz respeito às classes hospi-
talares, sendo o caminho para o 
processo de ensino e de aprendiza-
gem. Considerando a importância 
das práticas lúdicas no ambiente 
educacional hospitalar, o presente 
estudo teve como principal objetivo 
descrever o uso de jogos entre 
os estudantes atendidos em um 
projeto de extensão em hospital de 
um município do interior paulista. 
O presente estudo consiste em um 
relato descritivo. Os dados revelam 
que o uso de jogos possibilita mais 

interação entre os estudantes, bem 
como a melhora da autoestima, do 
lazer, da diversão, bem como da 
aquisição de conceitos, contribuindo 
com a aprendizagem. Além disso, 
é possível afirmar que os jogos 
desempenham papel importante no 
processo de recuperação de crianças 
e adolescentes hospitalizados.

Palavras-chave: Educação Especial. 
Classe Hospitalar. Projeto de 
Extensão. Jogos. Ludicidade.

INTRODUÇÃO

O atendimento educacional hospita-
lar objetiva minimizar os efeitos da 
hospitalização, oferecendo continui-

dade ao processo de escolarização 
e por meio de atividades lúdicas, 
o aprendizado se concretiza de 
forma mais prazerosa. O lúdico 
está presente na maioria das 
práticas dos professores atuantes 
nas classes hospitalares, sendo o 
caminho para o processo de ensino 
e de aprendizagem. Além disso, a 
ludicidade é a forma mais eficaz 
de se trabalhar no ambiente hospi-
talar, considerando que, por meio 
de jogos, brincadeiras, brinquedos 
pedagógicos e contação de histórias, 
os alunos constroem seu conheci-
mento de modo prazeroso, ajudando 
no enfrentamento do processo de 
hospitalização (RODRIGUES et 
al., 2018; TEIXEIRA et al., 2015).
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Considerando a importância dessas 
práticas no ambiente educacio-
nal hospitalar, o presente estudo 
teve como objetivo, descrever o 
uso de jogos entre os estudan-
tes atendidos em um projeto de 
extensão em hospital de um 
município do interior paulista.

MÉTODO

O presente estudo configura-se 
como um relato descritivo, em que 
são realizados o registro, a análise e 
a interpretação de dados extraídos 
de uma determinada realidade espe-
cífica. O projeto de extensão “Escola 
no hospital: acompanhamento 
didático-pedagógico de atividades 
escolares para crianças hospitali-
zadas” teve início em 2014. Desde 
então, vem sendo desenvolvido com 
a coordenação e a atuação da pro-
fessora responsável, contando, para 
tanto, com bolsistas de extensão, 
uma pedagoga, alunos da graduação 
do Curso de Licenciatura e alunos 
da pós-graduação em Educação 
Especial. As atividades acontecem 
uma vez por semana no período da 
tarde, na brinquedoteca do hospital.

O público-alvo atendido são crian-
ças e adolescentes em idade de 
escolarização, correspondente à 
educação infantil e ao ensino fun-
damental, ou seja, na faixa etária 
de quatro a catorze anos de idade, 
que estejam em internação na ala 
pediátrica do hospital. Entretanto, 
já foram realizados atendimento 
com crianças mais novas.

As intervenções descritas neste 
trabalho ocorreram de março a 
setembro do ano de 2019, pau-
sando apenas algumas semanas 
durante o recesso de julho. Foram 
analisadas cerca de 30 fichas de 
registro dos atendimentos realiza-
dos nesse período, bem como as 
anotações em diário de campo das 
integrantes do projeto de extensão.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

As intervenções realizadas utili-
zando os jogos são, normalmente, 
realizadas ao final de todos os 
atendimentos pedagógicos que 
ocorreram durante o Projeto de 
Extensão. Os jogos mais utilizados 
são: “Cara-a-cara”, “Mercado imo-
biliário”, “Jogo da vida”, “Detetive”, 

além dos jogos do tipo dominó, 
quebra-cabeça, jogo da memória 
e stop, dependendo da idade e 
do interesse dos participantes.

De todas as atividades propostas 
durante as intervenções, as que 
envolvem os jogos nunca foram 
recusadas por crianças e ado-
lescentes, o que demonstra uma 
grande aceitação pelo desafio e 
pela oportunidade de aprender algo 
novo, relembrar alguma experiência 
anterior ou ainda demonstrar suas 
habilidades na execução dessas 
atividades (KISHIMOTO, 2011). 
Observou-se que, quando os 
estudantes estão jogando, há um 
aumento da interação entre eles e 
também com os colaboradores do 
projeto de extensão. Em algumas 
situações, os próprios acompanhan-
tes (pais, mães, avós e tias) são 
convidados por crianças e adoles-
centes a jogar também, ampliando a 
participação de outras pessoas nes-
sas atividades (KISHIMOTO, 2010).

Nesse sentido, alguns jogos 
demonstram ser grandes aliados no 
processo de ensino e de aprendiza-
gem, especialmente de habilidades 
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matemáticas e de raciocínio lógico, 
como o “Mercado Imobiliário”, “Jogo 
da vida” e o “Detetive”. Outros 
trabalham aspectos importantes da 
produção textual, como a elaboração 
de perguntas e o desenvolvimento 
de habilidades descritivas dos 
personagens do “Cara-a-cara”.

De todo modo, os jogos não são 
meros passatempos, mas instrumen-
tos para potencializar o aprendizado 
e também a autoestima, o lazer e 
a diversão (RAU, 2012). Em vários 
momentos durante as intervenções, 
constatou-se que quando os estu-
dantes estão jogando, deixam de 
pensar nos desconfortos em decor-
rência das enfermidades ou mesmo 
deixam de ficar tão apreensivos 
diante dos procedimentos a que 
estão sendo submetidos (NEVES; 
ALVES; GONZALEZ, 2015).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pode-se afirmar que o Projeto de 
Extensão em questão representa 
uma importante ferramenta na 
proposição de atividades didáti-
co-pedagógicas para crianças e 

adolescentes durante o período 
de internação. Pelos dados ana-
lisados, pôde-se perceber que o 
uso de jogos possibilita a interação 
entre os estudantes atendidos, 
proporcionando o aprendizado 
de forma mais prazerosa.

Além disso, é possível afirmar que 
os jogos desempenham papel 
importante no processo de recupe-
ração de crianças e adolescentes. 
Espera-se que este trabalho tenha 
contribuído com as discussões 
sobre o uso de jogos no ambiente 
educacional hospitalar e com 
mais conhecimentos relacionados 
à educação de modo geral.
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RESUMO

O Grupo Reflexivo de Mediação 
Biográfica constitui-se um dispo-
sitivo de pesquisa-formação que 
nos permite refletir sobre experi-
ências narradas por professoras 
em formação inicial ou continuada. 
Nossos estudos apontam as dis-
cussões desse grupo como um 
espaço que proporciona momentos 
de reflexões sobre experiências 
vivenciadas cotidianamente “no 
chão do hospital”. O objetivo é 
apresentar relatos de experiências 
vivenciadas com o grupo, mediante 
narrativas de graduandas do curso 
de Pedagogia, e as aprendizagens 
adquiridas na formação inicial. O 
referencial teórico-metodológico 
tem por base a pesquisa (auto)
biográfica em educação (PASSEGGI, 

2011; PASSEGGI; OLIVEIRA; 
NASCIMENTO, 2019) e estudos da 
formação docente (NÓVOA, 2002; 
LARROSA, 2002). As análises 
permitem compreender as ações 
desse grupo como um espaço que 
proporciona processos formativos 
que contribuem para que possamos 
ressignificar experiências, diante das 
reflexões construídas com o outro, 
e das experiências que contribuem 
com aprendizagens para a vida.

Palavras-chave: Grupo Reflexivo 
de Mediação Biográfica. Formação 
inicial. Experiências docentes.

INTRODUÇÃO

O grupo reflexivo de mediação bio-
gráfica vem se constituindo como um 
dispositivo de pesquisa-formação, 

que nos permite refletir sobre as 
experiências que são narradas pelas 
professoras participantes. Utilizando 
como base os estudos de Passeggi 
(2011, p. 148), compreendemos que 
o grupo reflexivo pode ser definido 
como um “espaço-tempo propício 
a partilhar, refletir, e ressignificar as 
experiências com o outro, no pro-
cesso de formação de formadores”.

Assim compreendemos essas expe-
riências como formadoras, pois nos 
fazem refletir sobre elas, estimulando 
a possibilidade de (re)pensar nossas 
práticas. Para uma melhor compre-
ensão sobre o grupo reflexivo de 
mediação biográfica, baseamo-nos 
em Passeggi, Oliveira e Nascimento 
(2019, p. 602) para apresentar 
algumas características funda-
mentais para mais bem defini-lo.
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Em primeiro lugar, a ideia de perten-
cimento institucional ao grupo [...] Em 
segundo lugar o objetivo de se voltar 
para si. Em terceiro lugar, partilhar 
experiências e práticas comuns, na 
direção de um projeto comum: reela-
borar, coletivamente, conhecimentos 
disciplinares, práticos, identitários, que 
se encontram no cerne de suas prá-
ticas pedagógicas. As aprendizagens 
decorrentes da reflexão e reinterpre-
tação incidem sobre a percepção de 
si, dos pares e de crianças, jovens e 
adultos, que acompanham na escola.

Assim como o conceito de grupo 
reflexivo, os estudos de Passeggi, 
Oliveira e Nascimento (2019, p. 602) 
também nos fazem refletir sobre o 
conceito de mediação biográfica, 
construído a partir de um estudo 
multirreferencial. Tomando como 
base, entre outros, os estudos de 
Vygotsky, as autoras nos fazem 
pensar sobre a importância da 
interação e da colaboração exis-
tente no grupo, bem como sobre 
a construção de um saber fazer.

O conceito de mediação biográfica 
inspira-se nos estudos de Vygotsky 
(1989) sobre a lei geral no desen-
volvimento das funções psíquicas 

superiores, que se desenvolvem 
mediante micro transformações, num 
duplo movimento: entre pessoas 
(interpsicológico), e por apropriação 
interna (intrapsicológico). O primeiro 
corresponderia a um saber-fazer com 
o outro, e o segundo a um saber fazer 
sozinho. Mas pouco se sabe sobre a 
passagem de um movimento para o 
outro. A mediação biográfica pretende 
se situar na sequência dessa reflexão.

Quando pensamos na nossa for-
mação, compreendemos que as 
experiências que são compartilha-
das no grupo pelas professoras 
que atuam em contexto hospitalar 
podem nos proporcionar relações 
de aprendizagens do sujeito con-
sigo mesmo e com o outro. Nesse 
sentido, fazer parte do grupo per-
mite que possamos compreender 
que é preciso pensar e (re)pensar 
nossas práticas cotidianamente, e 
desenvolver em nossas vivências 
reflexões críticas, que nos tornem 
seres autônomos e emancipados.

As experiências compartilhadas no 
grupo, assim como as narrativas 
escritas pelas professoras que 
atuam em contexto hospitalar, per-
mitem-nos construir reflexões acerca 
dos caminhos que, na condição de 

graduandas e futuras professoras, 
pretendemos trilhar, garantindo o 
direito do acesso à educação. As 
aprendizagens construídas com 
o grupo nos permitem tecer aná-
lises sobre nossa formação como 
estudantes do curso de pedago-
gia, que aprendem e se formam 
com os relatos das experiências 
narradas pelas professoras.

O presente estudo tem o objetivo 
de apresentar resultados acerca do 
trabalho desenvolvido por projeto 
de extensão: Grupo reflexivo de 
mediação biográfica e experiências 
de formação docente em classe 
hospitalar no RN, que já é resultado 
do projeto de pesquisa: Experiências 
docentes com crianças em classes 
hospitalares, ambos institucionali-
zados pela Universidade do Estado 
do Rio Grande do Norte – UERN. 
Estudantes do curso de Pedagogia 
da UERN (Campus de Assu) par-
ticiparam de curso de formação 
continuada para professores que 
atuam em classes hospitalares 
no Rio Grande do Norte, por meio 
do grupo reflexivo de mediação 
biográfica. Destacamos que, para 
as estudantes, sobressai-se a 
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oportunidade de refletir, durante a 
formação inicial, sobre experiências 
construídas no grupo, a partir de 
trocas de saberes, e as aprendiza-
gens adquiridas durante processos 
de atuação docente “no chão do 
hospital”. Desse modo, professoras 
iniciantes aprendem em diálogo 
com professoras experientes.

A esse respeito, Nóvoa (2002) nos 
faz refletir sobre a nossa formação, 
e a relevância de refletirmos criti-
camente sobre nossas práticas, e 
nos chama atenção sobre o saber 
da experiência, quando relata sobre 
a nossa formação. Para ele,

A formação não se constrói por 
acumulação (de cursos, de conhe-
cimentos ou de técnicas), mas sim 
através de um trabalho de reflexi-
bilidade crítica sobre as práticas e 
de (re)construção permanente de 
uma identidade pessoal. Por isso é 
tão importante investir a pessoa e 
dar um estatuto ao saber da expe-
riência (NÓVOA, 2002, p. 57).

Participar do grupo nos propicia 
tomar consciência dos saberes que 

as professoras são portadoras, não 
são apenas saberes que advém 
dos aportes teóricos, são saberes 
resultantes das suas experiências 
profissionais cotidianas. As pro-
fessoras que atuam nas classes 
hospitalares são constantemente 
desafiadas. Surgem situações novas 
e únicas, que as fazem buscar 
nesses saberes oriundos da prática, 
aprendizagens construídas no chão 
do hospital, resultantes dessa rela-
ção tão íntima entre a educação e a 
busca pela saúde, na luta constante 
de garantido direito à educação 
para crianças e adolescentes que 
se encontram hospitalizados.

Buscamos apresentar relatos de 
experiências vivenciadas por gra-
duandas do curso de Pedagogia, 
que participaram do grupo reflexivo 
de mediação biográfica, como pro-
posta formativa para professores 
que atuam em classes hospitalares 
no RN. O intuito é ressaltar apren-
dizagens construídas na formação 
inicial em contato com processos de 
formação continuada, que conside-
ramos essenciais para toda a vida.

FUNDAMENTAÇÃO 
TEÓRICO-METODOLÓGICA

O referencial teórico-metodológico 
encontra-se entre a pesquisa (auto)
biográfica em educação, mediante 
estudos sobre o grupo reflexivo de 
mediação biográfica (PASSEGGI, 
2011; PASSEGGI; OLIVEIRA; 
NASCIMENTO, 2019) e estudos 
da formação docente (NÓVOA, 
2002; LARROSA, 2002). Pensando 
na formação docente, nós nos 
baseamos em Nóvoa e em seus 
estudos sobre a importância da 
experiência para nossa formação 
e a necessidade de uma formação 
contínua, ressaltando a relevância de 
pensar nos professores como pes-
quisadores de sua própria prática. 
Ele relata em seus estudos que:

Parece assim justificar-se uma forma-
ção contínua alicerçada na experiên-
cia profissional. Mas não se trata de 
mobilizar a experiência apenas numa 
perspectiva pedagógica, mas também 
num quadro conceptual de produção 
de saberes (NÓVOA, 2002, p. 39).
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Partindo dos nossos estudos com 
o grupo reflexivo de mediação 
biográfica, além dos processos 
de formação docente, compreen-
demos o grupo como um espaço 
no qual podemos exercer nossa 
subjetividade, ao mesmo tempo que 
compreendemos o sujeito como um 
todo; é um lugar de reflexões cons-
truídas com o outro. Nóvoa também 
defende espaços como o GRMB, 
ao nos mostrar, em seus estudos, 
a importância desses espaços de 
formação afirmando que “A troca de 
experiências e a partilha de saberes 
consolidam espaços de formação 
mútua, nos quais cada professor é 
chamado a desempenhar, simulta-
neamente, o papel de formador e de 
formando” (NÓVOA, 2002, p. 39).

Larrosa (2002, p. 21), em seus 
estudos sobre a experiência e o 
saber da experiência, afirma que “a 
experiência é o que nos acontece, 
o que nos toca”. São essas expe-
riências que nos tocaram ao ouvir 
narrativas de professoras experien-
tes. Experiências que desejamos 
contar, que no momento de reflexão 
foram compartilhadas com o grupo, 

e indicam vivências que se tornam 
aprendizagens, seja na formação 
inicial, seja na formação continuada.

Passeggi, Oliveira e Nascimento 
(2019, p. 607) demonstram o quanto 
são significativas experiências 
resultantes das construções das 
narrativas, tanto para quem as ouve 
quanto para quem está narrando. 
A escuta das narrativas permite: 

Emergir outro saber sobre si e sobre 
o outro, e que se constitui como um 
saber coletivo. O que fica para quem 
tem acesso à narrativa do outro é o 
conjunto de experiências e saberes 
biográficos, aquilo que é construído 
pela atribuição de sentidos, numa 
inter-relação do que se fala, o que 
se escuta e o que corresponde 
ao mundo da vida de quem parti-
cipa dessa construção coletiva.

São essas experiências, assim como 
as aprendizagens resultantes das 
nossas reflexões, que nos permitem 
compreender a relevância do saber 
construído de forma coletiva, par-
tindo das vivências narradas pelas 
professoras que atuam em contexto 
hospitalar e dos saberes resultantes 

das histórias de vida narradas no 
grupo, que nos possibilitam uma for-
mação docente inicial, com um olhar 
mais crítico e reflexivo para pensar 
nossas futuras práticas docentes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nossas experiências com o GRMB 
nos levam a compreender processos 
de formação docente a partir da 
experiência das professoras que 
atuam em contexto hospitalar, cons-
tatando que saberes ressaltados em 
diálogo no grupo refletem que elas 
se formam a partir de suas práticas 
cotidianas e das reflexões construí-
das com o grupo. Como estudantes 
de graduação ainda em formação 
inicial, podemos nos entender como 
sujeitos subjetivos e constituídos de 
experiências, que estamos nos for-
mando inicialmente e continuamente 
em processo, mas a educação se 
dá ao longo da vida, como apontam 
Passeggi, Oliveira e Rocha (2016).

Participar do grupo gerou em 
nós reflexões acerca da nossa 
formação, para atuar em contexto 
escolar ou em contexto hospitalar. 



62

Anais do III Seminário Regional sobre Atendimento Educacional Hospitalar  
e III Fórum sobre Atendimento Educacional Hospitalar e Domiciliar do RN

Despertou em nós a consciência 
de que nossas práticas precisam 
ser emancipatórias e reflexivas, na 
busca de garantir o acesso a uma 
educação de qualidade, garantin-
do-a como direito essencial para 
a vida com dignidade humana e 
possibilidades de escolhas. As 
experiências que vivenciamos com 
o GRMB nos permitem compreender 
que não existe uma maneira única 
de agir em todas as situações, os 
desafios surgem, e com eles novas 
situações de aprendizagem. Cabe 
a nós direcionar um olhar sensível 
para os outros/novos desafios, e 
buscar outras/novas estratégias 
pedagógicas para o que vier.
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Morte e morrer – uma difícil aceitação
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RESUMO

Este trabalho vem relatar minhas 
experiências pessoais e também 
profissionais no que se refere a 
medo da morte e do morrer como 
uma aceitação difícil, negando sua 
existência e fugindo dessa realidade 
que é de uma certeza para todos. Foi 
preciso anos até chegar o momento 
de conviver de perto com essa rea-
lidade tão temida, que chegou de 
maneira inesperada, sendo necessá-
rios o enfrentamento e a aceitação 
de forma cruel e dolorosa, encon-
trando forças em Deus. Saio deste 
momento com outro olhar sobre a 
morte, que me fortaleceu em relação 
a outras que vieram. Minha trajetória 
na classe hospitalar me trouxe tam-
bém novas experiências e visão da 
finitude da vida e sobre os processos 
pelos quais é necessário passar 
para ressignificar nosso olhar sobre 

a morte. Utilizaremos como referen-
ciais teóricos metodológicos autores 
que tratam da pesquisa e trazem 
à tona a importância do exercício 
reflexivo sobre a morte e suas fases.

Palavras-chave: Morte. Vida. Luto. 
Sofrimento. Ressignificação. 

INTRODUÇÃO

Morte e morrer, sempre foram e 
serão assuntos delicados para todos, 
pois ninguém está acostumado 
com a ideia de que tudo um dia 
acaba, de que começamos a morrer 
no momento em que nascemos. 
É um tema que sempre assustou 
o ser humano de modo geral.  

Com esse tema, iremos falar da 
morte não como um tabu, mas como 
uma etapa da vida, mesmo que isso 
nos faça sofrer. Todos um dia pas-

saremos por ela, ou iremos perder 
pessoas queridas e, assim, enten-
deremos que a morte não é um fato 
cuja concretude só se dá ao final da 
velhice, ela ocorre inexoravelmente, 
não importa a idade ou as circuns-
tâncias. A dificuldade de aceitar a 
finitude das coisas leva-nos a olhar 
para a morte como uma inimiga 
que devemos ignorar, combater e 
driblar, como se fosse possível. 

DESENVOLVIMENTO

O ciclo da vida é constituído por nas-
cimento, crescimento, reprodução e 
morte. Esses eventos são naturais 
e próprios para a construção da 
vida humana. Por esse motivo, esse 
assunto foi e sempre estará em 
constante aprendizado. Quando a 
morte é negada, logo as pessoas 
perdem a noção da temporalidade 
e da sua própria transcendência. 

mailto:costa.analucia%40gmail.com?subject=
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Ela é a única certeza de nossas 
vidas, e o que há de comum para 
qualquer ser vivo, humano ou não. 

Um dia, o corpo se cansa, as 
doenças surpreendem, fatalidades 
acontecem e a morte chega, levando 
tudo. É natural. Por temê-la, o 
homem a nega e não se sente con-
fortável em falar da morte. Mesmo 
sem êxito, esforça-se para adiá-la 
ao máximo e, utopicamente, acredita 
que a vencerá. Não temos o poder 
de saber o dia de sua chegada, mas, 
ainda assim, temos a certeza que 
virá.  O medo da morte tem como 
componentes principais: a angústia 
de deixar essa vida; a incerteza 
quanto à inexistência de vida pós-
-morte; e o pavor dos possíveis 
sofrimentos no momento da morte. 
Apesar de todo o desenvolvimento 
da sociedade e do homem, com 
novas descobertas nos mais variados 
assuntos, os aspectos que envolvem 
a morte e o morrer continuam sendo 
objeto de reflexões e de alterações 
na condução desses fenômenos. 

Diante de um tema tão difícil de 
aceitar, sempre tive restrições, medo, 
negação e repulsa e evitava falar 

sobre, porém, fui surpreendida com a 
morte de uma filha de 12 anos, sau-
dável e com uma vida pela frente e 
muitos planos e sonhos. Ela chegou 
sem aviso prévio, em um acidente 
trágico que me deixou sem norte, 
sem chão e impotente. Sem sombra 
de dúvida, foi o dia mais difícil de 
minha vida. E o luto chegou. O que 
fazer com ele? Onde encontrar 
forças? Não nos preparamos para 
esse momento e sua vinda, mesmo 
sendo real, custou a acreditar. De 
acordo com Engel (1961 apud 
STROEBE; STROEBE; HANSSON, 
1993), o luto não é só um estado 
pessoal de intensa angústia mas 
também um fenômeno associado 
a uma grande variedade de pertur-
bações psicológicas e somáticas. 

Realmente é fato, pois é um 
momento de profunda tristeza 
e pesar, uma parte sua se foi e 
passamos por um período de cons-
ternação e a saudade é grande 
dilacera o coração. Só Deus pode 
amenizar esta dor, porque um dia 
ela passa, mas a saudade fica 
eternamente. Tudo o que viven-
ciamos é um aprendizado e, com 
certeza, esse foi. Partindo daí, tive 

de ressignificar meu olhar sobre a 
morte, sendo ela de difícil aceita-
ção, porém, necessária, pois faz 
parte da vida. Segundo Papalaia, 
Olds e Feldman (2006), morrer tem 
pelo menos cinco aspectos inter-
-relacionados: biológicos, legais, 
médicos, sociais e psicológico. 

A morte torna-se uma preocupação 
inevitável, contudo, é vista como 
um elemento integrante do ciclo da 
vida. Assim, compreendê-la ajuda na 
percepção de integridade da existên-
cia. Toda experiência que adquirimos 
durante nosso percurso foi válida, 
e é preciso continuar essa jornada, 
tirando lições de vida e aprendendo 
com a realidade, realidade essa que 
serviu para outra etapa em minha 
vida. Com muito prazer e dedica-
ção iniciei, como professora na 
classe hospitalar do hospital Varela 
Santiago, precisamente no setor de 
oncologia, trazendo-me a consci-
ência de que, além do nosso fazer 
pedagógico, iremos também conviver 
com várias situações complicadas 
e que, algumas vezes, iremos nos 
deparar com a morte, a perda e o 
luto. Mesmo assim, precisamos dar 
continuidade ao nosso trabalho. 
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De acordo com Fontes (2005, p. 122),

O trabalho pedagógico em hospi-
tais apresenta diversas interfaces 
[...] é preciso deixar claro que tanto 
a educação não é elemento exclu-
sivo da escola quanto à saúde não 
é elemento exclusivo do hospital. 

Portanto, temos a responsabilidade 
de apresentar o conhecimento 
de forma leve, sempre buscando 
a ludicidade para que haja um 
aprendizado que não venha a se 
tornar um peso em seus dias. Iniciar 
esse fazer pedagógico com alunos/
pacientes em tratamento oncoló-
gico é um desafio. O câncer é uma 
doença que traz consigo perdas, 
dores físicas e emocionais. Em 
todos os momentos vividos com a 
perda, nós nos sentimos paralisados 
e sem argumentos, apesar disso, 
com o suporte que recebemos nos 
estudos e as formações, encontra-
mos forças e a compreensão de 
que, para todos, a finitude chega 
através da morte, e assim continuei 
com meu novo olhar sobre ela. 

Minha função como professora de 
uma classe hospitalar vai muito 

além do fazer pedagógico, essa 
experiência muito me marcou. 
Deparei-me com desafios ainda 
não vividos, mesmo diante de um 
sofrimento e da perda de um filho. 
Esse acontecimento me deixou 
mais forte. Quando passei a viven-
ciar o tratamento oncológico, as 
quimioterapias – mesmo sendo 
bem-vindas, pois é um recurso que 
pode aumentar a sobrevida diante a 
espera da cura, mas não deixar de 
ser muito sofrido e traumatizante, 
trazendo sequelas –, tive uma lição, 
pois, não é fácil ver crianças e 
jovens passando por esse processo. 
Diante da dor e do sofrimento, eles 
encontram ânimo e forças para 
ressignificar sua nova condição de 
vida e renovam sua esperança de 
voltar a sua vida normal, participam 
das aulas com prazer. Há alguns 
que necessitam de atendimento no 
leito, por estarem isolados, mesmo 
assim, eles puderam interagir uns 
com uns outros, por meio de corres-
pondência por cartas. Com muito 
prazer, eu fazia essas mediações. 

Todos os casos marcam nossa 
vida. Lembro-me alguns, e dois 
deles me despertaram uma atenção 

maior e permanecem bem vivos em 
minha mente. No primeiro, pude, de 
maneira inusitada, contribuir para 
realizar o último desejo, que era ir às 
lojas Americanas e comprar presen-
tes para ele e sua irmã mais nova, 
que veio ao mundo com o intuito de 
salvar a vida do irmão, porém, não 
houve tempo hábil para isso. Ao che-
gar à classe, recebi essa missão de ir 
com ele ao computador e fazer seus 
pedidos on-line, pois os médicos não 
autorizaram sua ida ao shopping. 
Então, fomos cumprir essa missão 
difícil, mas necessária. Mesmo 
diante de uma criança debilitada, 
sem expectativa de dias melhores, 
realizamos essa tarefa com alegria. 
Ele, embora triste, animou-se com 
os brinquedos que escolheu. 

O segundo caso foi de um adoles-
cente que, na minha chegada, já me 
marcou. Ele apresentava os sintomas 
do tratamento e estava de cadeiras 
de rodas. Apesar disso, vinha para 
a classe participar das aulas. Com o 
tempo, seu estado se agravou e não 
pode mais vir para a classe. Assim, 
realizamos o atendimento no leito. 
Certo dia, fui ao seu leito, mas ele 
já se encontrava em coma. Realizar 
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este trabalho agora se estendia tam-
bém à mãe, por se encontrar muito 
sofrida. Então, procurei fazer a leitura 
de um livro, cuja história falava de 
superação, fé e derrotar gigantes, 
pois, naquele momento, o seu 
gigante era o câncer. Por conhecer 
bem o tamanho daquela dor, procurei 
também dar um conforto àquela mãe, 
uma vez que, naquele momento, nós 
sabíamos o tamanho daquela dor, 
e nessa mesma tarde ele partiu. 

Assim foi minha trajetória na classe 
do Varela Santigo: cheia de experi-
ências marcantes, dor e sofrimento, 
mas também de alegrias e supera-
ções, deixando ali outas crianças 
lutando ainda para viver. Encerro 
esse ciclo fortalecida e ainda mais 
entendendo o sentido da morte, para 
uma melhor aceitação. Hoje atuo na 
classe hospitalar no Hospital Maria 
Alice Fernandes, onde nos depara-
mos também com dor, sofrimento, 
traumas e a morte, só que de forma 
diferente, pois elas não acontecem 
nas enfermarias e, sim, na UTI. 
Diante das perdas que ocorrem 
na oncologia, em clínica médica 
e cirúrgica, elas são mínimas. 

Como já falei antes, as formações 
e os estudos muito têm me aju-
dado nesses anos, atuando com 
crianças e jovens em tratamento 
de saúde. Este estudo veio ainda 
mais me dar suporte para continuar 
conhecendo mais sobre esses 
estágios do processo da morte. 
Nas minhas pesquisas, fui atraída 
pelo livro de Kubler-Ross (1991), 
que fala sobre cinco estágios de 
enfrentamento à morte, a saber: 
negação, raiva, barganha, depres-
são e, por fim, aceitação. O autor 
descreve uma pesquisa, feita com 
base em entrevistas com pacientes 
já desenganados, que buscou iden-
tificar como eles reagem diante da 
cruel realidade. O estudo ocorreu 
em um hospital em Chicago. As 
pesquisas até então realizadas, 
não conseguem apoiar a hipótese 
de que todos os pacientes passam 
pelos cinco estágios, nem que 
estes ocorram necessariamente na 
ordem apresentada. Observou-se 
também que as atitudes diante da 
morte e do morrer apontam que 
a sociedade é propensa a evitá-
-la, e, sobretudo, a ignorá-la. 

Tal atitude chega até a interferir nos 
procedimentos dos profissionais da 
saúde que lidam diretamente com 
essa realidade. Apesar de esse 
profissional ter um vasto estudo 
científico, não recebe qualquer trei-
namento sobre a relação médico/
paciente. Isso sugere que os profis-
sionais precisam refletir sobre sua 
própria morte como aspecto compo-
nente e central da vida, auxiliando, 
assim, a transmissão de valores 
humanos aos alunos, de modo a 
facilitar a lida com os pacientes e 
seus familiares. Esses estágios 
são bem evidentes, pois seu pro-
cesso é doloroso, traz sofrimentos, 
dores, angústias. A esse respeito, 
Nietzsche (2008) afirma que:

Aquele que sofre profundamente, 
encerrando de alguma forma em seu 
sofrimento, lança um olhar gélido 
para fora sobre as coisas: todos 
esses pequenos encantamentos 
enganadores em que habitualmente 
se movem as coisas quando são 
olhadas por alguém saudável, des-
parecem para ele: ele permanece 
envolto em si, sem encanto e sem 
cor (NIETZCHE, 2008, p. 113).
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Assim, devemos enfrentar essa 
realidade. Cada momento que 
precisamos encará-la, tudo perde 
o sentido e a morte traz esse 
sofrimento, por isso é tão temida. 
Apesar de ter adquirido experiên-
cia, estudos, reflexões, relatos de 
vivências, ainda reconheço minhas 
limitações perante a morte e o 
morrer. Reconheço também alguns 
avanços e percebo que estou no 
caminho correto para esse cresci-
mento em aceitar essa perda sofrida. 
Com isso, posso enfrentar com mais 
tranquilidade quando chegar meu 
momento. Nesse sentido, continuo 
no processo de cura e aceitação. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante a leitura, a escrita e a 
reescrita deste estudo, tive vários 
momentos de ressignificação, e 
chego à conclusão de que tive tanto 
aprendizados quanto dificuldades. 
Nesse percurso, trago muitas 
lembranças e limitações vencidas. 
Segundo Ernesto Sábato (1977, 
p. 8), “em todo caso, havia apenas 
um túnel, sóbrio e solitário: o meu”. 
Muitas vezes, com a morte de paren-

tes, amigos e pessoas conhecidas 
com quem convivemos de perto, 
acreditamos que não vamos encon-
trar a felicidade novamente e seguir 
em frente. Nós nos apegamos tanto a 
essas pessoas e a situações vividas 
que acreditamos que não poderemos 
continuar vivendo. No entanto, não 
é bem assim. Para compreender 
a perda e o luto, é preciso abra-
çar a dor, senti-la e, finalmente, 
aceitá-la para seguir em frente. 
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RESUMO

Aprendizagens e experiências cola-
boram para a formação profissional, 
mediante a ação autônoma e ativa 
de ouvir e considerar como fonte 
de experiência e reflexão a prática 
docente em classe hospitalar. A pro-
fissionalidade docente nesse lócus 
revela relações e possibilidades de 
uma teoria e uma prática concisas 
e coesas, em que se estabelecem 
relações do indivíduo para a socie-
dade, tendo como objetivo primordial 
a garantia do direito à educação 
para crianças e adolescentes em 
tratamento de saúde. O referencial 
teórico-metodológico tem por base 
a pesquisa (auto)biográfica em 
educação (PASSEGGI, 2011, 2016) 
e os estudos da formação docente 

(NÓVOA, 2002; FREIRE, 2016). 
Como forma de refletir, repensar e 
formar o professor de classe hospita-
lar, professoras em formação inicial 
e professoras em formação continu-
ada realizam encontros nos quais 
aprendem por meio de diálogos com 
o outro e consigo mesmas, desta-
cando narrativas autobiográficas de 
experiências vivenciadas “no chão 
do hospital”, projetando em cada 
uma a profissional que deseja ser.

Palavras-chave: Formação 
docente. Experiências. Narrativas 
autobiográficas.

INTRODUÇÃO

As narrativas nos auxiliam neste 
estudo como instrumento, individual 

e coletivo de experiências vivencia-
das, relacionando teoria e prática 
docente no contexto hospitalar, ser-
vindo de subsídios para a construção 
de nossa profissionalidade. Mediante 
a participação no Grupo Reflexivo de 
Mediação Biográfica (GRMB), estu-
dantes de licenciatura em Pedagogia 
(UERN) tiveram a possibilidade de se 
formar, ouvindo narrativas de profes-
soras em formação continuada. Os 
relatos de vivências e experiências 
dessas professoras que atuam em 
classes hospitalares no Rio Grande 
do Norte nos levam a tentar compre-
ender as relações construídas entre 
pares que se formam em comunhão. 

A esse respeito, Passeggi (2011, p. 
48) afirma que o saber é produzido 
coletivamente, e é nessas experi-
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ências vividas a partir do relato do 
outro, na diversidade de elementos 
que constituem as experiências pes-
soais e a prática docente exercida 
por cada uma, que é possível (re)ela-
borarmos nossas leituras, atribuindo 
outros/novos significados à atuação 
docente em contexto hospitalar. 
As singularidades e subjetividades 
das experiências, expressas nar-
rativamente, são representações 
que cada uma faz, possibilitando 
(auto)formação de si, partilhando 
e apreendendo com o outro, numa 
práxis dialógica, crítica e reflexiva.

REFERENCIAL 
TEÓRICO-METODOLÓGICO

Passeggi (2011, p. 104) afirma que 
o processo de biografar é um hábito 
constante, pois “narrar a própria vida 
é uma ação humana espontânea”. 
Em nossa vida cotidiana, no traba-
lho, no meio familiar e/ou em outros 
espaços, temos a necessidade de 
narrar. Por isso, estamos sempre 
falando sobre nossas vivências, 
experiências, isso nos é inerente 
como humanos. Refletimos, pen-
samos e tornamo-nos autores de 

nossas próprias histórias e são 
essas narrativas que nos auxiliam 
como instrumentos de pesquisa-
-formação, em que as memórias 
individuais e coletivas nos proporcio-
nam a produção de conhecimento 
relativos à formação docente.

Isso nos permite ainda observar as 
diversidades de elementos que cons-
tituem a experiência, na construção 
de um conhecimento que associa 
teoria e prática, entendendo-as como 
indissociáveis. Nessas narrativas 
que fazemos de nós mesmos, nós 
nos constituímos autores, atores 
e agentes de nossas histórias, 
num cenário contextualizado, na 
perspectiva de ouvir, falar e refletir. 
Assim, formamo-nos profissionais 
reflexivos, críticos e humanos, 
em constante aprendizado.

Nessa perspectiva, fundamenta-
mo-nos nas proposições de Freire 
(2016, p. 25), pois “quem ensina 
aprende ao ensinar, e quem aprende, 
ensina ao aprender”. Nesse viés, 
entendemos que aprender e ensinar 
são ações simultâneas, com via de 
mão dupla, e usamos da alteridade, 

o ato de nos colocar no lugar do 
outro, como uma reflexão para a 
(auto)formação, o que nos constitui 
autores de nossa aprendizagem, 
a partir de diálogos tecidos com o 
outro, da compreensão e releitura 
das narrativas, numa aprendizagem 
mútua e contínua. Para Nóvoa (2002, 
p. 38), “a formação contínua deve 
estimular uma perspectiva crítico 
reflexiva que forneça aos profes-
sores os meios de um pensamento 
autônomo e que facilite as dinâmicas 
de auto formação participada”.

Assim, a formação da consciência 
emancipatória para a docência em 
classe hospitalar é trabalhada como 
aprendizagem pautada na reflexão 
de uma formação crítica e autônoma, 
uma educação como direito da 
criança em tratamento de saúde, 
com formação concisa e coesa, 
numa práxis que revela lugar de 
produção de saberes, que buscam 
aproximar o discurso da prática. 
Nesse viés, vamos repensando, 
(re)conhecendo  a necessidade da 
reflexão sobre a formação inicial, e 
a importância de sermos inseridas 
nesses projetos, que nos levem a 
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ouvir e a refletir sobre a vivência 
e a pratica do outro, construindo 
nossas reflexões acerca da prática, 
organizando ideias, (re)construindo 
experiências, uma vez que o GRMB 
nos leva a conhecer o fazer pedagó-
gico do outro e, assim, ir tecendo e 
refletindo o nosso, para que a nossa 
formação e atuação seja intencio-
nal, crítica, reflexiva e humana.

TECENDO REFLEXÕES

Buscamos relatar experiências que 
fizeram parte do Curso de Formação 
Continuada de professores que 
atuam em classes hospitalares 
no Rio Grande do Norte em 2019, 
quando, além de ser ofertado curso 
de capacitação profissional pelo 
Programa de Formação Continuada 
(PROFOCO) do Centro de Educação 
(CE) da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (UFRN), estu-
dantes de licenciatura da própria 
UFRN e de universidades parceiras, 
como é o caso da Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte, 
por meio de projeto de extensão 
institucionalizado, puderam apren-
der, com professoras experientes, 

ao ouvi-las e a dialogar com elas 
sobre desafios e possibilidades da 
atuação docente em contexto hos-
pitalar. Nesse processo de narrar 
e vivenciar experiências formativas 
com o outro, vamos formando-nos, 
em meio à variedade de saberes, 
vamos tecendo também outros/novos 
saberes, subjetivos e coletivos. 

As narrativas e experiências (com)
partilhadas naquele espaço nos 
levaram a (re)descobrir o fazer 
pedagógico, a galgar uma profissio-
nalidade mais concisa e coerente 
com a atuação contextualizada in 
loco. Desse modo, quando ouvimos 
das colegas atuantes em classe hos-
pitalar que professoras no hospital, 
em alguns casos, são vistas como 
“intrusas”; que a morte é a parte 
mais difícil de se lidar; que o conte-
údo é o fator menos preponderante 
nesse contexto de aprendizagem, 
tudo isso nos levou a uma reflexão 
profunda, fazendo-nos analisar o 
saber apreendido nos bancos da 
universidade e o saber comparti-
lhado e narrado. Essas reuniões 
do grupo nos proporcionaram um 
saber partilhado, porém (re)cons-

truído com o outro e com o meio, 
atendendo a demandas específicas 
do exercício da profissão docente 
em contexto hospitalar. Assim, 
constituímo-nos autores de um 
conhecimento, de uma aprendiza-
gem que nos formará para a atuação 
profissional, intelectual e humana.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Narrativas e experiências docentes 
em classe hospitalar contribuem para 
uma formação concisa e coesa, em 
especial, no contexto da formação 
inicial, mobilizando encontro de 
professoras em formação inicial 
com professoras experientes, em 
formação continuada. Os relatos 
e as vivências de professoras em 
formação continuada nos revelam 
aprendizagens que não são ensi-
nadas nos bancos da universidade, 
e nos constituem autores desse 
saber, a partir das vivências do e 
com o outro, compreendendo o 
saber como via de mão dupla.

Os encontros de formação que nos 
foram proporcionados no GRMB. 
Tais reuniões mostram-se como 
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dispositivos de reflexão e saberes 
compartilhados, em que ouvimos 
experiências, situações e saberes 
resultantes da docência exercida no 
“chão do hospital”. Os saberes pro-
duzidos e, posteriormente, narrados 
nos encontros de formação contri-
buem para a promoção de outros/
novos saberes, e, assim, auxiliam em 
processos de construção de saberes 
contínuos, em que as narrativas são 
fontes de reflexividade e de autofor-
mação, contribuindo para uma (re)
elaboração do fazer pedagógico 
e da profissionalidade docente.
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RESUMO

Este estudo apresenta alguns recor-
tes de intervenções pedagógicas 
realizadas no contexto hospitalar, 
visando a um melhor entendimento 
acerca da realidade do aluno hos-
pitalizado, na perspectiva de criar 
debates e reflexões a respeito da 
prática pedagógica dos professores 
de classes hospitalares. Há, nesse 
relato de experiências, o objetivo 
de identificar as possibilidades de 
atendimentos ao proporcionar um 
“espaço” inclusivo para todas as 
crianças. Garantir que o processo 
de inclusão possa fluir da melhor 
maneira é responsabilidade da 
equipe multiprofissional. Para que 
isso aconteça, é importante que 
haja conhecimento e condições para 

aplicá-lo no dia a dia, por meio de 
tecnologia assistiva, por exemplo. De 
início, o desenvolvimento do trabalho 
priorizou dois grupos de estudantes 
– crianças que adquiriram deficiência 
pós-cirurgia neurológica e também 
crianças em tratamento oncológico 
–, mas, na prática, foi evidenciada a 
necessidade de redirecionamentos, 
estendendo-se ao hospital geral 
e a outras alas de atendimento.

Palavras-chave: Inclusão. 
Intervenção pedagógica. Tecnologia 
assistiva.

INTRODUÇÃO

A narrativa de experiências é algo 
muito singular. A mesma experi-
ência pode não trazer o mesmo 

significado para todas as pessoas. A 
experiência, por si só, nem sempre é 
considerada pertinente, mas quando 
ela possibilita a reflexão, isso nos 
move e nos transforma, com isso, 
pode-se dizer que foi a experiência. 
Como afirma Larrosa (2002, p. 24),

A experiência, a possibilidade de 
que algo nos toque, requer um gesto 
de interrupção [...] requer parar 
para pensar, para olhar, escutar, 
pensar mais devagar, olhar mais 
devagar, escutar mais devagar, 
para sentir, sentir mais devagar.

Foi assim que se apresentou para 
nós: deparamo-nos com inter-
rupções, nesse caso, interrupção 
de forma literal, interrupções do 
falar, do mover-se, do enxergar. 
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Ao mesmo tempo, dentro de 
cada um, do(a) estudante, dos 
familiares, e do(a) professor(a), 
havia uma grande movimentação, 
uma grande ebulição: ebulição de 
sentimentos, de medos, ideias, pos-
sibilidades, esperanças, histórias.

O relato a seguir contará a história 
de crianças/adolescentes que, 
apesar da interrupção sofrida, de 
modo transitório ou permanente, 
não “paralisaram” e não nos para-
lisaram também. Vivenciamos, no 
âmbito das classes hospitalares, 
não tão diferentes da escola regular, 
diversos contextos: social, político, 
econômico, existencial, educacional 
e, apesar de estarmos na conjun-
tura de educação especial, muitas 
vezes, esquece-se quão especial é 
o fazer do professor – não apenas 
o professor de classe hospitalar 
mas também de modo geral – e 
quão libertadora é a educação.

O sentimento de liberdade, de 
respeito, de garantia de direitos, é 
imprescindível quando nos depara-
mos com tantas impossibilidades, 
interrupções. O direito de acesso 

e o dever de oportunizar a todos 
os estudantes a escolarização 
estariam sendo efetivamente 
garantidos? Referimo-nos, nesse 
momento, ao atendimento edu-
cacional com um olhar inclusivo, 
humanizador. Mas o que de fato 
entendemos como inclusão? Tanto 
no hospital como na escola, mui-
tas vezes, reforçam-se estigmas, 
com os quais é preciso romper.

DESENVOLVIMENTO

Em nossa rotina de trabalho, além 
dos estudantes que se encontram 
acometidos de doenças crônicas, 
identificamos, diariamente, as 
sequelas que essas doenças acar-
retam, como também os que já 
chegam comprometidos por uma 
deficiência. É comum iniciarmos 
o atendimento educacional com 
criança/adolescente e, no decorrer 
dos dias, depararmo-nos com esse 
mesmo estudante apresentando 
repentinamente uma deficiência, 
desde um comprometimento motor 
leve a um grau mais severo, uma 
cegueira, por exemplo. Temos 
ainda os estudantes com diferentes 

deficiências, desde encefalopatia 
crônica não progressiva, micro-
cefalia, o Transtorno do Espectro 
Autista – TEA e síndromes diversas. 

Diante desse cenário e das informa-
ções que esses estudantes trazem 
em seus corpos, é inconcebível 
paralisarmo-nos. Nesse sentido, 
deve-se romper com os estigmas 
e refletir sobre inclusão. A esse 
respeito, Sassaki (1998, p. 9) 
explicita o paradigma da inclusão:

[...] as escolas (tanto comuns como 
especial) precisam ser reestrutura-
das para acolherem todo espectro da 
diversidade humana representado 
pelo alunado em potencial, ou seja, 
pessoas com deficiências físicas, 
mentais, sensoriais ou múltiplas [...].

Assim, é necessário mobilizar, 
ampliar práticas de ensino e 
aprendizagem na classe hospita-
lar, buscando superar os antigos 
mecanismos de ensino que excluem 
e discriminam o estudante.

Nesse processo, é fundamental 
que o professor de classe hospi-
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talar potencialize a sua escuta, o 
seu olhar, o seu fazer pedagógico, 
e vivencie continuamente a ação 
reflexiva, não se prendendo apenas 
à sistematização do fazer “linear”, 
e sim, se o que pode ser oferecido 
ao estudante garante, valida, dá 
significado ao aprendizado. É preciso 
humanizar o nosso fazer. É claro, 
para nós, o quanto a humanização 
faz parte de nossa prática: humani-
zar, no sentindo amplo da palavra, é 
trabalhar o processo “humaniza-dor” 
– a dor do conhecimento (ou da 
falta dele), a dor de estar e sentir-
-se excluído de estudos, amigos, 
convívio familiar – e garantir de fato 
a escolarização apesar das ditas 
“impossibilidades” do ambiente.

Estudar no hospital é um processo 
humanizador. Definitivamente, é 
preciso pensar e respeitar todos 
os direitos a eles devidos e sermos 
promotores, incentivadores, coopera-
dores da garantia de sua cidadania. 
Trata-se de um trabalho desafiador, 
uma vez que “desafia a dor” de uma 
nova estrutura de vida, da realidade 
muitas vezes incapacitante; apesar 
disso, é duplamente gratificante 

perceber que nem sempre o corpo 
“sequestrado” pela deficiência é 
inerte, é refém, e mais emocionante 
ainda perceber que as famílias dese-
jam vê-los ativos, vivos, participando.

 Ouvimos no cotidiano do hospital 
frases que ressaltam o dito acima, 
como a de uma mãe: “Professora, 
ela entende tudo, ela pode estudar?” 
ou “Quando a professora falou do 
serviço eu pensei: não é para a 
minha filha. Mas me surpreendi, 
ela atendeu minha filha!”, e refletir: 
essas famílias conhecem todos os 
seus direitos? Cabe-nos orientá-las 
quanto a isso, muitas vezes esti-
mulá-las a matricular seu filho(a) na 
escola regular, orientar que esses 
sujeitos têm direito de estudar, de 
ter uma professora auxiliar em sala, 
frisar a importância de terapias e 
acompanhamentos diversos. Uma 
mãe representou isso em sua fala, 
num retorno ao hospital: “Quando 
voltamos para casa, o fisioterapeuta 
perguntou se ele estava sendo 
estimulado, se eu lia para ele. 
Aí eu disse que sim e que tinha 
aprendido com a professora do 
hospital”. E outra ainda: “Assim que 

ele fizer 4 anos vou matricular ele 
perto de casa, porque ele é capaz 
de estudar, não é professora?”. 

Portanto, é necessário pensarmos 
nas especificidades, nas necessi-
dades cognitivas do estudante, e 
que tipo de instrumentos de apren-
dizagem devemos desenvolver para 
que possa favorecer a superação 
ou a diminuição de suas dificul-
dades. É preciso criar estratégias 
pedagógicas que favoreçam a 
aquisição ou o resgate do potencial 
cognitivo desses estudantes, nosso 
foco foi pautado na potenciali-
dade, no que ficou preservado. 

As experiências oferecidas aos 
estudantes com deficiência tiveram 
em vários momentos o objetivo de 
ampliar-lhes ou de proporcionar-lhes 
a aquisição de um repertório que 
poderia ou não ser acessado por 
ele(a) no momento ou futuramente. 
Algumas atividades serviram efetiva-
mente para preparar o estudante ao 
que estaria por vir, como a utilização 
da prancha de comunicação ou o 
uso do sistema braile de escrita.
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A estimulação possui grande sig-
nificado na complexidade de uma 
deficiência. Sabemos que quanto 
mais cedo se intervém, mais resul-
tados positivos podem ser gerados. 
Infelizmente, nem sempre é este 
quadro que encontramos num hos-
pital – a estimulação precoce – o 
que poderia ter feito grandes mudan-
ças na vida daqueles estudantes. 
Utilizamos os estímulos sensitivo-mo-
tores como ponto de partida, como 
estratégia para alcançar e conduzir 
o estudante no processo educativo.

É importante dizermos que nada 
podemos sozinhas. Nesse caso, 
uma equipe comprometida é 
imprescindível e uma equipe 
multidisciplinar hospitalar é de 
extrema importância. Tentamos 
buscar nas demais equipes do 
hospital (médicos, enfermeiros, 
psicólogos, nutricionistas, fonoau-
diólogos, fisioterapeutas) entender 
as limitações adquiridas para que 
pudéssemos, na condição de profes-
soras, proporcionar um atendimento 
significativo para o estudante.

Diante de reflexões coletivas e do 
reconhecimento que precisamos 
buscar mais recursos, aprender mais 
para nosso trabalho, deparamo-nos 
com muitas dificuldades do nosso 
não saber, das nossas limitações. 

Como afirma Schön (2000, p. 31),

[...] é possível através da observação 
e da reflexão sobre nossas ações, 
fazermos uma descrição do saber 
tácito que está implícito nelas.

Foi preciso reorganizarmo-nos 
para dar conta do que se apresen-
tava a nós. Isso pressupôs ações, 
mudanças em diferentes âmbitos, 
entre elas, os planejamentos e a 
adaptação de materiais, além da 
confecção de tecnologias assis-
tivas de baixo custo, em função 
das necessidades de cada estu-
dante, com deficiência ou não. 

Focamos em alguns pontos para 
qualificar esse atendimento: cria-
mos oportunidade para a escuta 
pedagógica sensível, para que 
ele(a) manifestasse à sua maneira 

as dificuldades. Contudo, comu-
mente é a família que dá voz a 
esse estudante; em outras vezes, 
é a reação dele(a) que nos dá o 
“tom” do atendimento; em outras, 
seguimos por tentativas, erros e 
acertos no propósito de ampliar sua 
participação. Deve-se, ainda, avaliar 
o contexto em que esse aluno se 
encontra, se tem recursos humanos, 
materiais, que tipo de resposta 
e envolvimento ele apresenta. 

A gestão de tempo é um ponto 
importante para a realização e a 
qualidade desse atendimento, outro 
seria a prática pedagógica baseada 
sempre no cuidado em organizar 
atividades que auxiliem o aluno a 
superar barreiras que limitam sua 
aprendizagem, favorecendo novas 
aprendizagens. Nesse processo, 
nossa maior motivação parte da 
consciência de que toda(o) criança/
adolescente, hospitalizada(o) ou não, 
tem direito ao atendimento educacio-
nal, apesar de, neste estudo, darmos 
ênfase ao atendimento hospitalar. 
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Ao darmos início a esse atendi-
mento, não tínhamos experiência em 
educação especializada para o aten-
dimento ao deficiente. Na prática, 
percebemos, como nós, professoras, 
estávamos despreparadas para isso! 
Porém, na esperança de não deixar-
mos ninguém para trás, construímos 
materiais de tecnologia assistiva de 
baixo custo como instrumento media-
dor de aprendizagem. A prancha de 
comunicação é um exemplo disso, 
nós a construímos pela necessidade 
imediata de atender uma criança 
que perdera a fala e teve os movi-
mentos diminuídos pós-cirurgia, 
e mesmo assim queria estudar. 
Precisávamos agir. A tecnologia 
assistiva de baixo custo utilizada foi 
pretexto e recurso para alcançar o 
estudante, acessá-lo, estimulá-lo, 
incluí-lo nesse desafio/tarefa. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A compreensão de nossa limitação 
trouxe momentos de discussões e 
angústias que nos fizeram buscar 
formações, estudos. Como resultado, 
trouxe a certeza de que as barreiras 

podem ser grandes, mas também 
podem ser superadas. Com base 
nessa experiência, temos a cons-
ciência de que, ao longo de todo o 
processo, nem sempre foi possível 
alcançar a todos, que esse foi o 
mínimo realizado. Também sabemos 
quão relevante é nosso papel como 
“escola” (papel social representa-
tivo no hospital). Compreendemos 
ainda a necessidade de um acom-
panhamento efetivo para esses 
estudantes e que esses sujeitos 
devem ser valorizados em seu 
desenvolvimento global. Por fim, 
acrescentamos a importância da 
educação, das políticas de saúde 
e assistência social no sentido de 
oportunizar sua inserção no mundo.
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RESUMO

O presente relato de experiência 
versa sobre o processo de constru-
ção de um livro baseado na leitura 
do texto base, O Caracol Viajante, 
de Sônia Junqueira, desenvolvido 
no ambiente hospitalar com crianças 
dos anos iniciais. O objetivo é esti-
mular a leitura por meio do acesso 
a histórias de diversos gêneros 
textuais, principalmente, expressa 
em livros infantis e infantojuvenis, 
possibilitando às crianças criarem 
suas próprias histórias, proporcio-
nando interações com as demais 
crianças e desenvolvendo a escrita 
do sistema alfabético. No decorrer 
do estudo, relatamos como se iniciou 
todo o processo de construção e 
desenvolvimento do livro Os super-
-heróis do hospital, bem como o 
prazer e a felicidade das crianças 

em produzir algo tão significativo e 
singular, além de estimular a leitura e 
escrita. Em suma, não é sobre fazer 
história, mas sim sobre proporcionar 
meios para que a criança desen-
volva seu potencial cognitivo, sendo 
autoras de suas próprias histórias.

Palavras-chave: Livro. Leitura. 
Escrita.

INTRODUÇÃO

A leitura como fator educacional, 
constrói no ser humano campos de 
conhecimentos, tanto do mundo 
quanto de si mesmo, além de ser a 
base do processo de alfabetização 
e da formação da cidadania. Ao ler 
uma história, a criança desenvolve 
seu potencial crítico, como pensar, 
duvidar, questionar e ainda estimular 
reflexões acerca de suas vivências.

A prática da leitura faz-se presente 
em nossas vidas, em um constante 
desejo de decifrar e interpretar o 
sentido das coisas que nos cercam, 
de percebermos o mundo sob 
diversas perspectivas, relacionando 
a realidade fictícia com o que vive-
mos. Embora, muitas vezes, sem 
nos darmos conta, fazemos leitura, 
ainda que não haja o processo 
de codificar e decodificar. Nessa 
perspectiva, temos como objetivo, 
estimular a leitura a partir do acesso 
a histórias de diversos gêneros 
textuais, principalmente expressa 
em livros infantis e infantojuvenis, 
possibilitando às crianças criar 
suas próprias histórias, proporcio-
nando interações e desenvolvendo 
a escrita do sistema alfabético.

mailto:lanny_ramos08%40hotmail.com%20?subject=
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DESENVOLVIMENTO

Antes de nos aprofundarmos nesse 
relato de experiência, é importante 
falar do ambiente no qual ele foi 
realizado. Quando nos remetemos 
ao processo de leitura e escrita, logo 
nos vem à mente a instituição escolar 
como lugar adequado para o ensino, 
o que não deixa de ser, pois, cultural-
mente, a escola tem características 
e definições para esse fim. Porém, 
existem ambientes que também são 
propícios para se realizar o ensino, 
e um deles é o ambiente hospitalar.

Nesse sentido, podemos nos per-
guntar: que lugar ou ambiente é 
esse? O hospital é um local com 
muitas pessoas passando, entrando 
e saindo o tempo todo. No espaço, 
há médicos, enfermeiros, técnicos, 
pessoal de apoio, uma infinidade 
de pessoas que são características 
desse ambiente. Ademais, temos 
uma escola, não convencional, com 
rotinas pré-estabelecidas, mas que 
aprende e ensina todos os dias, 
que recebe crianças e adolescentes 
para propiciar a continuidade da 
escolaridade. Essa escola dentro 
do hospital tem características 

diferentes da escola comum, tais 
como, rotatividade das crianças, 
dinâmicas de internamentos e rotina 
flexível para melhor adequação 
das atividades pedagógicas.

Escutar histórias é o início da aprendi-
zagem para ser um leitor, e ser leitor é 
ter todo um caminho de descobertas e 
de compreensão do mundo, absoluta-
mente infinito” (MATOS, 2012, p. 31).

Não poderia deixar de iniciar esse 
relato de experiência com essa 
citação, pois foi a partir do ouvir uma 
história que tudo começou. Assim, 
o presente relato de experiência 
foi desenvolvido com crianças dos 
anos iniciais em processo de alfabe-
tização, tendo como leitura do livro 
base O Caracol Viajante, escrito 
pela autora Sônia Junqueira. Ao 
ouvirem a história do livro supraci-
tado, as crianças foram convidadas 
a fazer uma reflexão, levando em 
consideração o ambiente hospitalar 
no qual se encontram. Ao refleti-
rem, compreenderam que assim 
como o caracol fazia dos lugares 
por onde passava o seu lar, isso 
acontecia com eles, pois, apesar de 
estarem no hospital, trata-se tam-

bém de um ambiente propício para 
conhecer pessoas, fazer amigos, 
ter abrigo, receber cuidados, além 
de ser tratado com amor, carinho, 
respeito e atenção, assim como em 
um lar, mesmo que temporário.

Como afirma Kramer (2003, p. 
66), “A leitura e a escrita podem, à 
medida que se configuram como 
experiência, desempenhar papel 
na formação”. Diante dessa afir-
mação, podemos perceber o quão 
importante é a leitura para o desen-
volvimento cognitivo das crianças, 
pois, a partir da leitura de O Caracol 
Viajante, foi proposta a construção 
de um livro, não uma cópia, mas 
algo escrito por eles, criado, com 
ilustrações feitas por eles, seguindo 
a estrutura do livro supracitado. 
Nesse momento, as crianças que 
estavam em processo de aquisi-
ção da escrita tinham o professor 
mediador como escriba e, assim, 
toda a produção de texto foi feita.

 As ilustrações foram criadas pelos 
alunos seguindo o conteúdo do livro, 
as cores, os tamanhos e os perso-
nagens. Após a criação da história 
e das personagens ilustradas, as 
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crianças nomearam o livro de Os 
super heróis do hospital, uma história 
repleta de singularidades, significa-
dos e vida, na qual exploramos a 
linguagem oral e escrita, pois, como 
afirma Prado (1986, p. 19-20), “o 
livro leva a criança a desenvolver 
a criatividade, a sensibilidade, a 
sociabilidade, o senso crítico, a ima-
ginação criadora, e algo fundamental, 
o livro leva a criança a aprender”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É interessante pensar sobre as 
práticas de leitura e escrita, seja 
na escola propriamente dita, seja 
em outros espaços formais ou não 
formais, pois ler é um ato que trans-
forma o ser humano e, ao mesmo 
tempo, leva-o a criar e a imaginar 
inúmeras situações em uma única 
leitura. Refletindo sobre esse relato 
de experiência, e recordando todo 
o processo de construção do livro 
Os Super-heróis do Hospital, vejo 
e revejo o entusiasmo das crianças 
ao construírem esse livro. Mesmo 
eles não sabendo ler e escrever, o 
prazer de construir e ter concretizado 
estava presente. A felicidade de 

chegar e dizer meu livro está pronto, 
a ansiedade era de pegar, de ver o 
produto final. Essa experiência foi 
muito gratificante. Por isso, penso e 
repenso nas práticas pedagógicas. 
Às vezes, o docente quer algo ino-
vador e grandioso, mas, o simples 
pode se tornar grande e tão valioso 
que só nos damos conta quando 
conseguimos enxergar o pequeno.

A construção do livro surgiu de um 
planejamento, aparentemente sem 
expectativas de engrandecê-lo, mas 
o comprometimento dos alunos e 
a vontade de ter o livro em mãos 
fez com que ele se tornasse um 
importante projeto e os super-heróis 
do hospital cresceram. Isso se deu 
de uma forma tão linda que outras 
pessoas irão poder conhecer e 
se deleitar com essa história.

Como afirma Matos (2012, p. 31-32),

A palavra deixa de ser um instrumento 
de dominação para se transformar em 
instrumento de libertação do homem, 
possibilitando a partir da reflexão, que 
ele se torne sujeito de sua história”. 

Não é sobre fazer história, mas 
sim de proporcionar meios para 
que a criança desenvolva seu 
potencial cognitivo, conduzindo-as 
a acreditar que são capazes e 
autoras de suas próprias histórias.
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RESUMO

O artigo tem como objetivo discu-
tir significações constituídas por 
professoras acerca da importância 
do acompanhamento educacional 
hospitalar e domiciliar para além 
do espaço físico do hospital. O 
pressuposto teórico metodológico 
é a Psicologia Sócio-Histórica, pois 
compreendemos, que a relação com 
o mundo é mediada pelas relações 
entre sujeitos, assim, a constituição 
humana é um processo social, 
histórico e cultural. A produção das 
informações será por relatos de 
professoras de uma classe hospita-
lar oncológica de Mossoró/RN, em 
que discorrem sobre elementos de 
vivência que transcendem o espaço 

do hospital. Para essas professoras, 
a classe hospitalar tem como pilar a 
instituição escolar em que crianças 
e adolescentes estão matriculados, 
pois é necessária uma relação 
entre esses segmentos, em que o 
professor que está no espaço da 
classe hospitalar tem como uma 
das suas atribuições a mediação 
pedagógica entre instituições.

Palavras-chave: Acompanhamento 
educacional. Classe hospitalar. 
Significações.

INTRODUÇÃO

A cada dia no âmbito educacional 
temos percebidos que o papel do 
pedagogo não está limitado apenas à 

tradicional sala de aula. Desse modo, 
com as constantes modificações da 
sociedade, percebemos a necessi-
dade de inserção desse profissional 
em outros espaços. Essa modalidade 
começou a ser inserida no espaço 
hospitalar para primeiramente 
garantir o direito educacional de 
continuidade dos estudos de crian-
ças e adolescentes que, por motivos 
de saúde, estejam impossibilitados 
de frequentar sua escola regular.

A partir desse direito, a Pedagogia 
Hospitalar surge como uma aliada ao 
tratamento desses alunos/pacientes 
visando não só seguir um roteiro de 
conteúdo a ser trabalhado mas tam-
bém auxiliar crianças e adolescentes 
a passar por essa fase de sua vida 
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de uma maneira mais humanizada, 
minimizando os efeitos negativos 
que a hospitalização causa. Nesse 
ambiente, onde saúde e educação 
estão lado a lado, o pedagogo traba-
lha com uma equipe multidisciplinar 
a partir de uma relação de respeito 
entre os mais diversos profissio-
nais existentes nesse espaço.

Com base nesse entendimento, 
Matos e Mugiatti (2014) apresen-
tam as seguintes considerações 
a respeito do papel do peda-
gogo no ambiente hospitalar:

Observa-se que a continuidade dos 
estudos, paralelamente ao interna-
mento, traz maior vigor às forças 
vitais da criança (ou adolescente) 
hospitalizada, como estímulo moti-
vacional, induzindo-o a se tornar 
mais participante e produtivo, com 
vistas a uma efetiva recuperação 
(MATOS; MUGIATTI, 2014, p. 72).

É notório que os estudos já evi-
denciam a importância da atuação 
pedagógica no ambiente hospitalar 
para crianças e adolescentes que 
estão em tratamento de saúde. 

No entanto, o nosso trabalho 
apresenta elementos da vivência 
pedagógica de professoras de 
uma classe hospitalar oncológica 
na cidade de Mossoró/RN, a partir 
dos pressupostos da abordagem 
sócio-histórica, que discute acerca 
da importância do acompanhamento 
educacional hospitalar e domiciliar 
para além do espaço do hospital. 

Compreendemos que a criança 
hospitalizada, ao fim ou durante o 
percurso do tratamento, irá voltar 
para sua escola regular. Nesse sen-
tido, o professor da classe hospitalar, 
em articulação com a instituição 
escolar desse sujeito, deve oferecer 
condições para que o aluno prossiga 
no seu desenvolvimento educacional, 
embora saibamos que o tratamento 
oncológico poderá acarretar impli-
cações para esses educandos. 
Dessa forma, surge a importância 
do trabalho em equipe, pois a insti-
tuição escolar deve estar preparada 
para receber esse aluno e cabe ao 
professor da classe articular orienta-
ções que serão fundamentais nesse 
processo de reinserção educacional.

PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 
E METODOLÓGICOS

O pressuposto teórico-metodoló-
gico eleito para alicerçar o relato 
é a Psicologia Sócio-Histórica, 
desenvolvida por Vigotski e seus 
colaboradores. Essa vertente teó-
rica compreende o humano em 
constante transformação social, 
cultural e humana, em um movi-
mento dialético, isto é, o humano 
se constitui em um processo que 
não é linear, mas dinâmico.

Essa relação dialética possibilita o 
humano transformar-se a si mesmo 
em um movimento constante de 
constituição pessoal, social e cul-
tural. Partindo desse pressuposto, 
acreditamos no processo de signi-
ficação e transformação do homem 
em contato com a atividade que 
realiza. Esse homem se realiza 
em um movimento contínuo de 
constituição e transformação.

Dessa forma, com base em Silva 
(2018, p. 34) compreendemos que: 
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Na análise da Psicologia Sócio-
Histórica, o homem é compreen-
dido como um sujeito histórico, 
social, ativo, mas, sem deixar de 
lado as suas feições naturais da 
espécie. Por ser ativo, o homem 
constitui uma analogia dialética 
com o social, constituído pelo 
mundo que o cerca e, ao mesmo 
tempo, constituinte desse mundo.

Assim, o homem é compreendido 
como um ser singular. No entanto, 
a sua constituição humana acorre 
em direta relação com o social, 
a historicidade e a cultura em 
que está inserido, isto é, a nossa 
constituição humana está rela-
cionada com os aspectos que 
vivenciamos em sociedade.

O ACOMPANHAMENTO 
PEDAGÓGICO HOSPITALAR

A nossa classe hospitalar per-
tence à Associação de Apoio aos 
Portadores de Câncer de Mossoró 
e região – AAPCMR. Por meio de 
um Termo de Cooperação Técnica, 
no ano de 2012, a AAPCMR foi 
vinculada à Secretaria de Estado da 
Educação do Rio Grande do Norte. 

A classe está localizada na cidade 
de Mossoró/RN e atende crianças 
e adolescentes da mesorregião do 
Oeste potiguar e tem como público-
-alvo alunos/pacientes em tratamento 
oncológico. Nesse processo, a 
criança ou o adolescente que esteja 
em idade escolar no momento que 
irá receber o diagnóstico de uma 
patologia oncológica, a médica 
exigirá a presença do pedagogo, 
como também de outros membros 
da equipe. Assim, como professoras, 
iniciamos o nosso acompanhamento 
pedagógico com esses sujeitos.

Apresentaremos, a seguir, um 
relato de vivência no acompanha-
mento pedagógico de crianças e 
adolescentes para além do espaço 
físico da classe hospitalar. Isto é, 
acreditamos que esses sujeitos, no 
momento do tratamento, estão em 
condição especial. Por ser tratar 
de doenças oncológicas, esses 
estudantes ficam ausentes fisica-
mente por, no mínimo, seis meses 
da sua escola regular. Dessa forma, 
o professor da classe hospitalar 
passa a ser um mediador entre a 
criança e sua instituição escolar.

O contato com a escola regular 
ocorre por meio de visitas à institui-
ção. Nessa direção, as professoras 
encaminham para a escola um 
documento com a solicitação de 
conteúdos curriculares. A partir 
disso, esses profissionais irão 
construir estratégias pedagógicas 
que serão utilizadas para garantir o 
acompanhamento pedagógico do 
aluno. Na condição de professoras 
de classe, buscamos um profis-
sional da escola para ser o elo, ter 
uma atitude de mediação, que, na 
maioria das vezes, é o supervisor 
ou o professor do Atendimento 
Educacional Especializado. Então, 
esses educadores se articulam 
com os demais para organizar as 
atividades que serão estabelecidas 
para o aluno/paciente, visando 
que o aluno é da escola e cabe à 
instituição assegurar o seu direito 
educacional, que independe se 
este esteja fisicamente presente.

No decorrer do tratamento, a criança 
poderá retornar à sua escola regular, 
porém, estamos em uma classe 
oncológica em que o tratamento, na 
grande maioria das vezes, é invasivo. 
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Com isso, esse estudante passa a 
ter certa mudança na sua aparência, 
como a ausência do cabelo, o uso da 
máscara, a ausência de uma parte 
do corpo, entre outras decorrências. 
Assim, torna-se importante que a 
instituição escolar esteja sendo 
orientada a discutir e a compreender 
o que é uma doença oncológica. 
Por conseguinte, como estratégias, 
elaboramos apresentações com fan-
toches, para falar sobre câncer para 
crianças da escola, desmistificando 
mitos em relação a essa patologia. 

Nesse sentido, com a realização de 
um trabalho em equipe, a criança 
ou o adolescente se sente aco-
lhido ao retornar para sua escola 
regular. Diante desse retorno, 
compreendemos a necessidade de 
buscar estratégias pedagógicas para 
garantir o direito educacional desses 
estudantes. Assim, reafirmamos a 
importância do fazer pedagógico 
do professor da classe hospitalar 
além do espaço físico do hospital.

CONSIDERAÇÕES A RESPEITO 
DAS SIGNIFICAÇÕES 
CONSTITUÍDAS POR 
PROFESSORAS

Ser professor de classe hospitalar de 
crianças e adolescentes é, acima de 
tudo, assegurar o direito educacional 
para os sujeitos que transitam esse 
ambiente. Nesse caso, visamos 
ao desenvolvimento educacional 
integral desses educandos, não 
só no período em que estejam no 
espaço do hospital mas também 
para que ele tenha condições 
educacionais de dar continuidade 
ao seu processo educativo. 

Entendemos que o retorno à vida 
anterior ao adoecimento não será 
um movimento linear, é um momento 
de uma nova constituição como 
sujeito. Isto é, são vários os confli-
tos que permeiam esse processo. 
Assim, em meio a esse turbilhão 
de conflitos, entra a figura do pro-
fessor da classe hospitalar que 
atua nesse processo como sendo o 
elemento de mediação para asse-

gurar que esses estudantes deem 
continuidade à sua vida escolar.

Torna-se importante acompanhar 
esses estudantes nesse movimento 
de retorno à sua escola, pois 
estamos diante de um estudante 
que, embora esteja inserido em 
uma classe hospitalar, passou um 
longo período de tempo afastado 
da instituição regular de ensino. 
Assim, quando a classe recebe uma 
criança ou um adolescente, temos 
sempre as condutas de acolhimento 
dessa e de sua família nesse espaço 
que elas irão frequentar por um 
longo período. De início, sempre 
nos apresentamos, explicamos 
o serviço e percebemos que, em 
meio a esse momento de turbu-
lência que esses familiares estão 
enfrentando, somos bem-vindas. 

Desse momento em diante, busca-
mos conhecer um pouco esse aluno/
paciente e criar vínculos que irão 
nos auxiliar no desenvolvimento de 
nosso trabalho. Em seguida, tenta-
mos fazer a mediação com a escola 
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na qual esse paciente/aluno está 
matriculado. Quando a escola é da 
própria cidade, fazemos o possível 
para poder manter esse primeiro 
contato pessoalmente, quando não, 
solicitamos aos pais e pedimos para 
que eles nos deem os números dos 
responsáveis para que possamos 
entrar em contato também e escla-
recer mais a escola sobre o que é e 
como é a classe hospitalar. A partir 
disso, juntos, planejarmos as melho-
res estratégias para esse aluno. É 
exatamente pela criação desses vín-
culos que pensamos nesse retorno 
do aluno à escola, identificando 
como eles se sentem, como irão ser 
recebidos, visto que os adolescentes, 
principalmente, estão em uma fase 
em que a vaidade conta muito.

Nesse sentido, o nosso fazer nesse 
espaço está interligado com vários 
desafios, que envolvem a diversidade 
do planejamento, a incerteza do 
público do dia, ou até mesmo alguma 
intercorrência hospitalar durante um 
atendimento educacional. Dessa 
forma, percebemos que o fazer 

pedagógico na classe hospitalar é 
mediado por desafios praticamente 
diários. Nesse processo, firmar uma 
boa relação com as escolas dos 
educandos favorece nosso trabalho, 
estreita vínculos e prepara o retorno 
desse aluno para a classe regular.
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RESUMO

Este estudo objetiva trazer um relato 
de experiência da prática profis-
sional como professora de classe 
hospitalar com uma criança com 
síndrome de Down em tratamento 
oncológico. O hospital no qual fun-
ciona a referida classe hospitalar 
é localizado na cidade de Natal/
RN, sendo referência no tratamento 
oncológico de crianças e adoles-
centes no Estado do Rio Grande 
do Norte. Adota como metodologia 
relatos de experiências postos em 
diálogos com leis, documentos 
oficiais e autores que tratam da 
temática classe hospitalar. Em meio 
a esse contexto incerto, de tantas 
idas e vindas ao hospital, a classe 
hospitalar vem cumprindo seu papel 
de inclusão escolar na vida de muitas 

crianças e adolescentes com e sem 
a síndrome de Down nessa cidade.

Palavras-chave: Classe hospitalar. 
Educação. Inclusão. Tratamento 
oncológico. Criança com Down. 

INTRODUÇÃO

A criança quando se encontra em 
tratamento oncológico se depara 
com uma dura realidade que é a 
ruptura com a sua vida escolar e 
social. Dependendo do diagnóstico, 
ela pode passar um período muito 
longo afastada de sua rotina escolar, 
do convívio com familiares e amigos, 
de passeios, entre outras atividades. 
A classe hospitalar surge como 
um espaço que pode possibilitar a 
inclusão escolar das crianças em 
tratamento de saúde. Diante disso, 

este trabalho tem como objetivo 
trazer um relato de experiência da 
minha prática profissional, como 
professora de classe hospitalar, 
com uma criança com síndrome de 
Down em tratamento oncológico. 
Para tanto, dialogo com leis, docu-
mentos oficiais e autores que tratam 
da temática classe hospitalar.

De acordo com Larrosa (2002, p. 
26), “o saber de experiência se dá 
na relação entre o conhecimento e 
a vida humana”. Esse saber é algo 
individual, próprio de cada sujeito, 
pois vai depender da forma como 
a pessoa foi tocada por tal acon-
tecimento. Sabendo que cada ser 
humano é único, torna-se impossível 
duas pessoas relatarem a mesma 
experiência de forma igual. O hos-
pital no qual funciona a referida 

mailto:kiara.lilian%40bol.com.br?subject=
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classe hospitalar é localizado na 
cidade de Natal/RN, sendo refe-
rência no tratamento oncológico 
de crianças e adolescentes no 
Estado do Rio Grande do Norte.

CLASSE HOSPITALAR: 
ESPAÇO DE INCLUSÃO

Em 2015, iniciei como professora no 
Núcleo de Atendimento Educacional 
Hospitalar e Domiciliar do RN 
(NAEHD/RN) e fui alocada para 
trabalhar numa classe hospitalar 
que atende crianças e adolescentes 
em tratamento oncológico. Entre 
os muitos desafios que enfrenta-
mos, nós nos deparamos com uma 
criança de aproximadamente três 
anos de idade, oriunda do interior 
do RN para tratar de uma leucemia. 
Além da doença, “Maria”, como 
vamos chamá-la, tem síndrome de 
Down, também conhecida como 
trissomia do cromossomo 21, que 
é uma alteração genética cau-
sada por erro da divisão celular. 
As crianças com essa síndrome 
apresentam comprometimento 
intelectual e, consequentemente, 
aprendizagem mais lenta que as 
ditas “normais” (VARELA, 2019).  

Quando iniciou o tratamento, Maria 
ainda não estava matriculada em 
escola, pois além de, na época, 
não possuir a idade mínima obriga-
tória, vinha desde bebê passando 
por internações e cirurgias para 
tratar a cardiopatia congênita e 
refazer parte do intestino que não 
estava formado, usava a bolsa de 
colostomia. Lembro-me de que 
seus primeiros contatos na sala 
foram bem “agitados”, pois a classe 
hospitalar funciona, também, como 
brinquedoteca e era o único espaço 
em que as crianças podiam brincar 
enquanto esperavam a vez na 
consulta médica quando estavam 
internadas. Assim, para qualquer 
criança da idade de três anos que 
chega num espaço cheio de brinque-
dos, jogos, livros infantis, a diversão 
está garantida! Maria explorava 
vários objetos, melhor dizendo, 
todos que estivessem à altura de 
suas mãos. Sua mãe sempre estava 
presente, até o dia em que não mais 
foi preciso, pois Maria já estava 
acostumada ao novo ambiente e às 
pessoas que trabalhavam no espaço.  

Nossa classe hospitalar funciona 
nos períodos manhã e tarde, atu-

almente, com duas professoras 
pedagogas e duas de disciplinas 
específicas. O objetivo principal 
é que os estudantes possam dar 
continuidade aos estudos mesmo 
estando hospitalizados. As atividades 
realizadas são de projetos elabora-
dos por nós, professoras, e também 
pelas escolas de origem dos alunos 
atendidos. Outros objetivos são 
que esses estudantes tenham um 
espaço para jogar, brincar, desenhar, 
pintar, conversar, sorrir, interagir e 
conhecer novas pessoas. Para as 
crianças da educação infantil, como 
é o caso de Maria, a salinha se torna 
um lugar atraente por tudo o que 
promove. Nesse processo, a partir 
dos brinquedos e brincadeiras, ela 
vai desenvolvendo sua capacidade 
de explorar, refletir, imaginar e 
socializar adquirindo, assim, conhe-
cimentos necessários para uma 
aprendizagem mais significativa.

Diante desse contexto, a classe 
hospitalar surge como espaço de 
inclusão escolar das crianças em 
tratamento de saúde, mesmo antes 
de elas terem a idade mínima obri-
gatória para frequentar a escola 
regular. “É obrigatoria a matrícula 
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na educação infantil de crianças 
que completam 4 ou 5 anos até 31 
de março do ano em que ocorrer a 
matrícula” (BRASIL, 2010, p. 15). 

Nesse sentido, Rodrigues (2018, 
p. 130) destaca a classe do hos-
pital como propulsora do direito à 
educação quando relata  “a classe 
hospitalar tem buscado atender ao 
direito da criança e do adolescente 
em tratamento de saúde de con-
tinuar estudando, mesmo quando 
não é possível sua frequencia na 
escola regular”. Maria, como tantas 
outras crianças que já passaram 
pelo hospital, teve seus primeiros 
contatos com histórias infantis, 
desenhos, jogos pedagógicos, 
pinturas, entre outras atividades na 
classe hospitalar. Por isso, torna-se 
importante ter um espaço assim em 
cada hospital infantil do estado do 
RN, e por que não dizer do mundo!

 No caso de Maria, sabemos o 
quanto os estímulos são importantes 
para crianças com síndrome de 
Down nessa idade. Apesar de ela 
ainda não possuir a linguagem oral 
totalmente desenvolvida, era per-
ceptível por todos o quanto gostava 

de estar naquele espaço, sendo 
suas atividades favoritas: pinturas 
com coleções e/ou guache, cola-
gem, vídeos com músicas variadas, 
instrumentos musicais de brinquedos 
(microfone, violão, pandeiro). 
Nessas atividades, nós, professoras, 
procuravámos trabalhar conteúdos 
da área da educação infantil como: 
as cores, a contagem, as letras do 
próprio nome, a coordenação motora 
fina, e ainda estimular a oralidade. 

É nessa realidade que a classe hos-
pitalar desempenha um importante 
papel na vida de muitas crianças 
que estão em tratamento médico, 
garantindo direitos assegurados por 
nossa Constituição Federal de 1988, 
quando, em seu artigo 6º,  destaca:

São direitos sociais a educa-
ção, a saúde, a alimentação, o 
trabalho, a moradia, o lazer, a 
segurança, [...] na forma desta 
Constituição (BRASIL, 1988).

Durante o tratamento médico, 
quando internada ou para fazer 
consultas e exames de rotina, Maria 
frequentava a classe do hospital. As 
atividades eram realizadas sempre 

respeitando seu estado físico, emo-
cional e psicológico. O tempo vai 
passando e ela completa a idade de 
ir à escola regular, logo, orientamos 
à mãe para fazer a matrícula esco-
lar mesmo não tendo a liberação 
médica, pois, de acordo com o 
documento Direitos das Crianças 
e Adolescentes Hospitalizados, 
transformado na Resolução nº 41, 
de outubro de 1995, que prevê que 
toda criança hospitalizada tem

o direito a desfrutar de alguma forma 
de [...] programas de educação para a 
saúde, acompanhamento do curricu-
lum escolar, durante sua permanência 
hospitalar (BRASIL, 1995, p. 1).

Tempos depois, Maria recebe libe-
ração para frequentar a escola. A 
mãe nos conta essa notícia com 
um sorriso no rosto e muita alegria, 
pois essa liberação representa 
uma esperança de que a cura está 
próxima e que sua filha poderá par-
ticipar de atividades e lugares até 
então proibidos, pelas condições de 
saúde e em virtude do tratamento.

Ao retornar ao hospital para uma 
consulta de rotina, a mãe de Maria 
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nos conta que realizou a matrícula, 
porém, o CMEI irá passar por uma 
reforma e a gestão precisará solicitar 
uma estagiária para ficar na turma 
de Maria auxiliando a professora. 
No início do ano, temos a excelente 
notícia de que Maria está frequen-
tando as aulas. Contudo, a prefeitura 
não enviou a estagiária e é a mãe 
que precisa ficar na sala para ajudar 
a professora! É perceptível que 
essa realidade acontece muito em 
nosso estado: a falta de docentes 
para atuar nas escolas é um fato. 
Por isso, muitas crianças ficam sem 
frequentar as aulas esperando que 
as secretarias de educação enviem 
professores e estagiários para suprir 
a enorme demanda de estudantes 
com necessidades educativas espe-
ciais. Isso contradiz o que está posto 
no Plano Nacional de Educação – 
PNE, 2014-2024, em sua meta 04, 
quando trata da universalização do 
ensino a partir de 04 anos de idade.

Sabemos que trabalhar na 
educação infantil com crianças 
pequenas que estão o tempo todo 
explorando tudo à sua volta exige, 
entre muitas habilidades, um bom 

preparo físico, cantar, dançar, fazer 
a rodinha, momento das leituras, 
higienizar as mãos, lanche, tarefas, 
brincadeiras, entre tantas outras 
atividades. Essa é a rotina diária de 
uma professora com seus alunos. 
Diante dessa realidade, a mãe de 
Maria chegou a dizer: “Não sei se 
vou aguentar. É muito cansativo! 
Fico com minhas costas doendo!”. 
Orientamos a mãe sobre o processo, 
informando que Maria está pas-
sando por uma fase de adaptação 
nesse novo lugar e com pessoas 
novas, mas que, com o tempo, 
irá se comportar como quando 
frequentava a classe do hospital.

Em meio a esse relato, chega-nos, 
em pouco tempo, uma notícia não 
muito boa, de que Maria teve uma 
recaída da leucemia! Precisou 
ficar um bom tempo na Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) de outro 
hospital da cidade. Com isso, ela 
ficou muito debilitada, o prognós-
tico não era favorável. Mas assim 
como a fênix ressurge das cinzas, 
ela saiu da UTI, ficou uns dias na 
enfermaria e depois foi para casa. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Em meio a esse contexto incerto, 
de tantas idas e vindas ao hospi-
tal, podemos afirmar que a classe 
hospitalar vem cumprindo seu 
papel de inclusão escolar na vida 
de muitas crianças e adolescentes 
da nossa cidade, sejam elas ditas 
“normais” ou com alguma neces-
sidade educativa especial. Maria 
conviveu e interagiu com outras 
crianças que frequentam a sala. 
Em nenhum momento foi excluída 
de participar das atividades ali 
realizadas. Com isso, sabemos que 
o seu desenvolvimento social, afe-
tivo, cognitivo foi estimulado e que, 
para além disso, ela foi feliz nesse 
lugar chamado classe hospitalar.
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RESUMO

O presente trabalho tem como 
objetivo compartilhar experiências 
como professora de classe hospitalar 
desde o início da carreira até os dias 
atuais. A coleta dos dados ocorreu 
pelo resgate de memórias, registros 
pessoais, relatórios, e momentos 
vividos. Consiste em uma pesquisa 
que tem como suporte metodológico 
a abordagem qualitativa, com uso 
do método autobiográfico apoiado 
em Passegi (2016). Objetiva tam-
bém investigar a relevância dos 
laços afetivos na relação professor/
aluno e na responsabilidade social 
do docente em repensar sobre sua 
prática, sendo ele agente principal 
desse processo. O estudo aponta 
para a importância de uma boa 
relação entre professor e aluno 

concluindo que se aprende melhor 
quando há sentimentos envolvidos.

Palavras-chave: Memórias. Classe 
hospitalar. Laços afetivos. Relação 
professor/aluno.

INTRODUÇÃO

Vygotsky (1988, p. 78) afirma que 
quanto mais formos capazes de dar 
conta de nós mesmos e nos outros 
da experiência de vida, mais ela é 
vivida conscientemente. A narrativa 
autobiográfica me proporcionou 
fazer uma viagem no tempo e via-
jar assim foi muito emocionante! 
Eu pude reviver meus medos, 
minhas angústias e os desafios.

Nesses momentos, eu me emocio-
nei, chorei, senti culpa, questionei, 

neguei, mas também senti alegria, 
sorri, pois, durante o processo, foi 
possível visualizar as dificuldades e 
a superação de desafios. É nesse 
sentido que, segundo Vygotsky, 
as escritas de si são formadoras. 
Começo minhas narrativas con-
tando a minha trajetória profissional 
desde o início, como professora em 
ambiente hospitalar até o presente 
momento, bem como discorro 
sobre o grande poder do papel 
da afetividade na construção da 
relação professor-aluno e no pro-
cesso de ensino aprendizagem.

A PRÁTICA PROFISSIONAL EM 
CLASSE HOSPITALAR – O INÍCIO

Lembro-me da primeira vez em que 
fui trabalhar como professora no hos-
pital. Chegando lá, fui informada que 



97

Anais do III Seminário Regional sobre Atendimento Educacional Hospitalar  
e III Fórum sobre Atendimento Educacional Hospitalar e Domiciliar do RN

trabalharia com alunos vítimas de 
queimaduras. Nesse momento, meu 
coração bateu mais forte. Enquanto 
me dirigia ao setor de queimados, 
achava que encontraria, talvez, 
algum espaço adequado para a 
prática educacional, porém, essa não 
foi a realidade com que me deparei. 
Encontrei sim crianças desfiguradas, 
com ataduras por todo o corpo, com 
muitas limitações de movimento e 
que só poderiam ser atendidas nos 
leitos do hospital. Eu não estava 
preparada para essa realidade e isto 
foi um desafio para mim: a prática da 
educação nos leitos para crianças 
fragilizadas em estado aflitivo.

Percebi que isso exigia de mim 
novas metodologias, incluindo recur-
sos adequados e novas estratégias. 
Durante esse período inicial, tive 
uma crise de identidade profissional. 
Todos os dias, eu me pergun-
tava como seria minha próxima 
aula, como também que recursos 
poderia utilizar e como deveria 
repassar os conteúdos das aulas. 
Isso se deu por um certo tempo.

Estava muito preocupada em 
repassar os conteúdos, sem muito 
envolvimento com as crianças 
pacientes, no sentido da compreen-
são humana referente ao efeito que 
as patologias acarretam sobre elas. 
Isso provoca certo distanciamento, 
no entanto, diariamente, nos aten-
dimentos pedagógicos,  constatei 
um fato: para ter sucesso como 
educadora precisaria empregar 
daquilo que chamamos na classe 
hospitalar de “estratégias de con-
quista” que consiste em desenhos, 
contação de histórias, músicas, 
pinturas, jogos educativos, fanto-
ches, vídeos, brinquedos etc. Com a 
utilização desse tipo de abordagem, 
não só conseguia me aproximar da 
criança que se sentia insegura e 
com medo mas também despertava 
nela o interesse pelo aprendizado.

Em adição ao uso das estratégias 
de conquista, outro avanço no aten-
dimento educacional hospitalar se 
deu quando passei a interagir com 
as crianças e seus pais em um nível 
mais pessoal, buscando entender por 
que meus alunos apresentavam dife-
rentes estados de humor que, clara e 

infelizmente, interferiam no processo 
educativo. Algumas crianças eram 
tristes e desanimadas, outras cala-
das e, ainda, outras mal humoradas. 
A empatia de se colocar no lugar do 
aluno na condição de paciente me 
fez entender melhor cada situação 
especifica e, por conseguinte, fez 
com que me transformasse em pes-
soa mais humana na transmissão do 
conhecimento, ajudando as crianças 
a lidar com seus traumas emocionais 
e, assim, melhorar significativamente 
sua disposição para os estudos. 

Considero isso um marco no meu 
atendimento como profissional da 
educação, pois, com essa nova 
postura, foram se construindo os 
laços afetivos entre a professora 
e os alunos, incluindo os seus 
familiares, pais e acompanhan-
tes. Com esse relacionamento de 
respeito mútuo, de carinho, de 
amizade, consequentemente, os 
alunos se sentiam mais seguros 
e motivados a aprender diante de 
um clima prazeroso (RELATO DA 
AUTORA, 2019). Considerando 
o papel social do professor sobre 
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o exercício da afetividade na sua 
prática pedagógica, Saltini diz:

O professor obviamente precisa 
conhecer a criança, mas as deve ser 
conhecida não apenas na sua estru-
tura biofisiológica e psicossocial mas, 
também na sua interioridade afetiva, 
na sua necessidade de criatura que 
chora, ri, dorme, sofre, e busca cons-
tantemente compreender o mundo 
que a cerca, bem como o que ela faz 
na escola (SALTINI, 1997, p. 73).

Adotar a afetividade é uma atitude 
emergente na escola regular; na 
escola do hospital, é urgente. É 
imprescindível nesse ambiente lan-
çar mão da escuta pedagógica que 
não envolve só conhecer sobre sua 
enfermidade. Com isso, pontua-se 
a importância de um diálogo per-
manente, principalmente da escuta 
durante o processo de internação, 
pois, segundo Fontes (2005, p. 123),

Certamente, fica menos traumático 
enfrentar esse percurso quando não 
se está sozinho, podendo compar-
tilhar com o outro a dor, por meio 
do diálogo e de escuta atenciosa.

Essa escuta não se limita apenas 
ao ouvir mas também a conhecer 
a criança, buscando as interpre-
tações de seus olhares, medos 
e desejos. A esse respeito, Henri 
Wallon (GALVÃO, 2003) corrobora 
a relevância do olhar holístico para 
o outro, pois considera a pessoa 
como um todo. Nesse processo, 
afetividade, emoções, movimento 
e espaço físico se encontram num 
mesmo plano. As emoções, para 
o autor, têm papel preponderante 
no desenvolvimento da pessoa.

MINHAS PRÁTICAS 
NOS DIAS ATUAIS

Atualmente, continuo exercendo 
minha função profissional no mesmo 
hospital, totalizando um período de 
sete anos de experiência em classe 
hospitalar. Ao longo desse tempo, fui 
me valendo do olhar de Henri Wallon 
quanto a considerar o ser humano na 
sua totalidade. Desse modo, percebi 
a grande necessidade de me integrar 
junto à equipe multiprofissional do 
hospital para juntos darmos apoio à 
criança hospitalizada. Certamente 
essa atitude ressignifica a ação do 

pedagogo nesse espaço, tornan-
do-o mais educativo e humanizado 
possível, pois o educador, como 
participante dessa equipe, retorna ao 
educando o seu papel social, sobre-
tudo como agente de mudanças 
nos controles de ações pedagó-
gicas integradas. Quanto a isso, 
Matos e Mugiati (2006) afirmam:

É necessário que o educador possa 
ter visão de uma formação de cons-
ciência crítica de todos os envol-
vidos, numa atuação incisiva, na 
reestruturação dos sistemas vigen-
tes para uma nova ordem superior. 
Para tanto, é necessário adaptar 
criativamente essas práticas às 
novas realidades que se apresentam 
(MATOS; MUGIATI, 2006, p. 102).

Atualmente, desenvolvemos como 
equipe um projeto com atividades 
permanentes intitulado Trabalhando 
sentimentos e emoções em con-
texto hospitalar. Com isso, criamos 
recursos, estratégias que incentivam 
as crianças a nomearem o seus 
sentimentos durante o processo de 
hospitalização e, assim, abrem-se as 
linhas de comunicação entre todos a 
fim de que sejam criadas condições 
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que contemplem as especificidades 
dos sujeitos ao mesmo tempo que 
eles passam a elaborar as suas 
experiências traumáticas causadas 
durante o processo de internação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Verdadeiramente, ao rememorar 
minhas experiências profissionais 
como professora em classe hospi-
talar, isso me possibilitou enxergar 
com clareza o meu amadurecimento 
profissional e como ser humano, ao 
mesmo tempo que tomo consciência 
de que sou um ser inacabado e que 
eternamente preciso aprender e o 
quanto eu preciso do outro nessa 
jornada e quanto o outro também 
precisa de mim para que possamos 
trilhar esse caminho juntos. Fica 
também aberto o caminho para 
as reflexões sobre a importância 
do relacionamento afetivo entre 
professor e aluno, considerando 
as instituições onde funcionam as 
classes hospitalares, buscando 
fundamentação teórica que permita 
ao docente uma compreensão 
melhor da relevância dessa relação, 
bem como de suas próprias rela-

ções interpessoais que envolvem a 
escola e suas diretrizes e estudar 
as ligações entre o desenvolvi-
mento  do aluno e o sentimento de 
responsabilidade social do sujeito.
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RESUMO

Este trabalho tem como objetivo 
apresentar reflexões acerca de 
questões relacionadas à morte e ao 
luto no contexto da classe hospitalar. 
A classe hospitalar é um serviço que 
visa possibilitar o acompanhamento 
pedagógico-educacional de crianças 
e adolescentes impossibilitados 
de frequentar a escola, devido ao 
tratamento de saúde, promovendo 
a continuidade da escolarização 
prevista por lei. Nesse contexto, 
especialmente nas classes de hos-
pitais oncológicos, há a vivência de 
algumas “perdas”, que significam 
o falecimento de alunos. O estudo 
tem por base autores que tratam 
da temática (KUBLER-ROSS, 
1991; HAYASIDA et al., 2014). A 
pesquisa discute inicialmente sobre 
a morte e como esse assunto é 
visto pela sociedade em geral. Em 

seguida, traz reflexões da prática 
docente, especificamente sobre 
situações vivenciadas de algumas 
perdas, a postura adotada em 
relação a elas, as conclusões que 
as reflexões trouxeram, bem como 
as estratégias para que a dor da 
perda seja amenizada/minimizada.

Palavras-chave: Morte. Luto. Classe 
hospitalar. Prática docente.

INTRODUÇÃO

O tema “morte” ainda é considerado 
um tabu por parte da sociedade 
em geral. Ele foi escolhido por se 
tratar de um acontecimento bastante 
recorrente no contexto da classe 
hospitalar, a depender da patolo-
gia tratada no hospital. O objetivo 
desse trabalho é trazer reflexões 
acerca de experiências profissionais 
relacionadas às questões sobre a 

morte e o luto no contexto da classe 
hospitalar, e que estratégias pude 
perceber que são necessárias aos 
docentes atuantes nesse espaço, 
para minimizar o impacto das perdas 
de seus alunos. Não é todo mundo 
que gosta de falar sobre esse 
assunto. Aliás, não é um assunto 
agradável de conversar e, por esse 
motivo, muitas pessoas o evitam.

O estudo da morte e do luto é algo 
muito subjetivo, e cada profes-
sor vivencia-o de uma forma. Os 
relatos a seguir são baseados em 
experiência profissional da minha 
prática cotidiana em classe hospi-
talar em um hospital oncológico.

Cerca de seis anos atrás, iniciei 
meu trabalho como professora 
de classe hospitalar em um 
hospital referência que trata de 
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pacientes oncológicos na cidade 
de Natal/RN. Vale destacar que

a criação das classes hospitalares 
resultaram da identificação formal 
de que as crianças e adolescentes, 
mesmo hospitalizados, têm necessida-
des educativas e direito à escolariza-
ção e à cidadania, independentemente 
do tempo de permanência interna-
das ou de quaisquer outros fatores 
(NAEHD/SUESP/SEEC-RN, 2014).

Quando iniciei meu trabalho, desde 
a primeira perda (falecimento de 
aluno) tentava ao máximo não falar 
sobre o ocorrido, pois, dessa forma, 
pensava que o sofrimento seria 
menor. Não sabia eu que o fato de 
não falar sobre o assunto preju-
dicava-me ainda mais. Conforme 
Kovács (2012), Lima e Buys (2008 
apud HAYASIDA et al., 2014, p. 113), 
esquivar-se de “falar o que pensa 
ou o que sente em relação à morte 
e ao luto não fortalece a pessoa, ao 
contrário, pode limitar suas chan-
ces de lidar de forma adequada e 
saudável com essas questões”.

À medida que mais perdas sofria 
e sem externar minha dor, isso foi 

ocasionando uma sobrecarga emo-
cional profunda. A partir do momento 
que me dei conta dessa sobrecarga 
foi que compreendi que eu precisava, 
sim, falar sobre morte, sobre as 
“perdas” e que tentar fazer de conta 
que não acontecem, não me ajuda 
em nada. Compreendi que precisava 
falar da minha dor, precisava colocar 
para fora o que estava sentindo e 
pensando a respeito dessas perdas.

Esse meu pensamento foi confir-
mado em conversas informais com 
psicólogos e por meio de leituras 
sobre a temática para a escrita deste 
trabalho. Uma das estudiosas de 
referência nesse assunto, Kubler 
Ross (1991), citada por Macedo 
(2004), defende veemente a exte-
riorização dos sentimentos diante 
da perda de alguém próximo:

Esta atitude é segundo a autora 
uma expressão saudável de lidar 
com a perda, não permitindo que 
os sentimentos de culpa, raiva ou 
desespero permaneçam escondi-
dos e sejam escamoteados pela 
pessoa perante si própria e a 
sociedade (KUBLER ROSS, 1991 
apud MACEDO, 2004, p. 116).

Conforme a autora, a externalização 
de sentimentos negativos como 
impotência, negação, tristeza é o 
que vai aliviar a sobrecarga emo-
cional e psicológica, fazendo uma 
limpeza dentro de si, buscando real 
aceitação. Antes de ler sobre esse 
tema, eu acreditava que aceitava as 
perdas dos alunos que tive. Porém, 
depois das leituras, verifiquei que 
minha postura de não pensar ou 
não falar sobre a perda era, na 
verdade, uma negação, fuga, uma 
forma de me distanciar da reali-
dade que acabara de acontecer.

Essa atitude, na minha ignorância, 
iria causar menos dor e sofrimento. 
Hoje, percebo que por muito tempo 
não aceitei de verdade as perdas 
que sofri, aceitei por obrigação 
diante da minha impotência e da 
falta de controle sobre a saúde e a 
vida do outro, por não haver mais 
o que fazer além de expressar uma 
palavra de conforto para a família, 
quando eu mesma não entendia 
e não aceitava aquela perda.

Diante da minha constatação, 
pude perceber o quanto falar/
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narrar sobre algo ajuda a nos 
conhecermos melhor. Certa vez, 
ouvi uma frase de uma renomada 
pesquisadora, Maria da Conceição 
Passeggi, que disse, “narrar é 
humano é um processo de auto-
conhecimento, por isso, faz bem”1. 
Ainda segundo a mesma autora:

O que importa é que o autoco-
nhecimento constitui a condição 
necessária para conhecer: “os 
deuses”, simbolicamente, tudo o 
que nos governa, e “o universo”, 
simbolicamente, tudo o que nos 
rodeia, empírica e culturalmente, 
pois o lugar onde habitamos é feito 
de coisas e de ideias sobre as 
coisas (PASSEGGI, 2016, p. 71). 

Na minha ideia/concepção anterior, 
o distanciamento da temática morte 
era adequado a se fazer a fim de 
evitar mais sofrimento. No entanto, 
no processo de autoconhecimento, 
essa ideia foi desconstruída, pois 
compreendi que a melhor atitude 
a ser tomada é a de externalizar 
a dor, conversar sobre as perdas. 

1  Informação verbal.

O processo de autoconhecimento 
nos possibilita reavaliar pensamen-
tos, atitudes, ações e reações.

Nessa linha de pensamento, Kubler 
Ross (1974 apud MACEDO, 2004), 
defende uma “educação para morte” 
indo contra o tabu da sociedade 
em falar sobre esse tema, pois 
somente assim as pessoas estarão 
mais preparadas para enfrentar tal 
situação, compreenderão a morte 
como parte integrante da vida e sua 
aceitação ocorrerá mais facilmente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a análise das minhas leituras, 
pesquisas e reflexões, entendi que a 
dor também precisa ser vivida e não 
negada. É preciso também viver o 
sofrimento. Ver a morte como parte 
da vida. Cheguei à conclusão que, 
assim como a classe hospitalar serve 
de escape para a rotina massificante 
e dolorosa dos alunos em trata-
mento, a partilha de sentimentos e/
ou pensamentos após uma perda, 
seja em equipe, seja individual, com 
um psicólogo, semelhantemente 
serve de escape para o professor 

que atua em ambiente hospitalar. 
Um cenário ideal seria que houvesse 
momentos periódicos dirigidos por 
um profissional de psicologia no 
local de trabalho ou em outro lugar 
com as professoras, para que as 
docentes possam extravasar as 
emoções, buscando juntas, com as 
orientações do psicólogo, encontrar 
um caminho para aceitação da 
perda ou até mesmo da condição de 
cuidados paliativos de algum aluno.

 No decorrer deste trabalho, ficou 
claro que ainda existe certa ten-
são, ocultação e silenciamento da 
sociedade em relação à temática 
morte. Entretanto, segundo Kubler 
Ross (1969 apud MACEDO, 2004), 
deve haver uma atenção e prepa-
ração em relação a essa temática, 
como forma de conscientização das 
pessoas sobre a finitude do ser.

Este trabalho teve o intuito de trazer 
um “despertar” a respeito da cons-
cientização e da relevância de se 
trabalhar a temática da morte com 
professores que atuam em classe 
hospitalar, especialmente aqueles 
que estão em hospitais que tratam 
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de doenças graves. Apresentamos 
reflexões acerca da morte e do luto 
na prática docente e sugestões de 
estratégias para o professor lidar 
melhor com essa problemática, 
visando minimizar o impacto da dor 
da perda dos alunos, bem como 
estimular outras reflexões e o desen-
volvimento de outras estratégias.
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Ana Cláudia do Nascimento Silva | anaclaudians73@gmail.com
Prefeitura do Recife/PE

Maria José da Silva Costa | historiamjcosta@hotmail.com
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RESUMO

Este relato tem o objetivo de 
mostrar como se desenvolveu o 
projeto Ler para Sonhar, Escrever 
para Criar, da Prefeitura do Recife, 
realizado na Classe Hospitalar 
Semear, anexo da Escola Cidadão 
Herbert de Souza, no Centro de 
oncohematologia pediátrica, situado 
no Hospital Universitário Oswaldo 
Cruz. O projeto buscou tornar os 
estudantes/pacientes autores de 
suas próprias histórias, incentivando 
a produção textual e a leitura, 
tendo como resultado um livro 
contendo as histórias de cada um.

Palavras-chave: Classe hospitalar. 
Leitura. Escrita. Produção textual.

INTRODUÇÃO

A produção textual é um eixo da 
língua portuguesa, permeado por 
significativas etapas até o produto 
final, entre elas: a escrita, a revi-
são e a reescrita.  De acordo com 
Soares e Batista (2005, p. 35),

Esse aprendizado não consiste numa 
simples imitação mecânica da escrita 
utilizada por adultos, mas numa 
busca de compreender o que é a 
escrita e como funciona; é por essa 
razão que se diz que se trata de um 
aprendizado de natureza conceitual.

Desse modo, é importante propor 
produções de texto desde o início 
da escolarização, pois mesmo 

aqueles que ainda não estão 
apropriados do sistema de escrita, 
são capazes de criar, podendo a 
sua produção ser registrada por 
um escriba. Com esse trabalho, 
tornamos os estudantes autores 
protagonistas, e mesmo aqueles que 
ainda não estão apropriados, são 
capazes de produzir com apoio.

Nessa perspectiva, durante a vivên-
cia na Classe Hospitalar Semear, 
anexo da Escola Municipal Cidadão 
Herbert de Souza, podemos observar 
um trabalho bastante significativo 
que envolveu o referido eixo da lín-
gua portuguesa. A Classe Hospitalar 
Semear é multisseriada e atende 
crianças da Educação Infantil ao 5º 
Ano do Ensino Fundamental I, está 
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localizada no 4º andar do Centro 
de Oncohematologia Pediátrica 
no Hospital Universitário Oswaldo 
Cruz, Campus da Universidade de 
Pernambuco, Santo Amaro – Recife, 
realiza o atendimento pedagógico 
para pacientes/estudantes internados 
nas enfermarias do 4º e 5º andares. 
Essa modalidade provém de um con-
vênio entre a Prefeitura do Recife, 
o Hospital Universitário Oswaldo 
Cruz e o Grupo de Ajuda à Criança 
Carente com Câncer-Pernambuco.

Objetivamos, portanto, expor bre-
vemente como se desenvolveu o 
projeto intitulado: “Ler para sonhar, 
escrever para criar”, realizado no 
ano de 2018, na referida classe. 
Vale ressaltar que se trata do 
projeto do ano letivo proposto 
pela Rede de ensino do Recife.

DESENVOLVIMENTO

Anualmente, a Secretaria de 
Educação da Prefeitura do Recife 
propõe um tema para ser desen-
volvido durante o ano letivo pelas 
escolas, tendo como objetivo colocar 
em prática atividades relacionadas 

ao tema durante o ano. Assim, o 
planejamento de ensino, ao longo do 
ano, busca desenvolver atividades 
que contemplem a temática proposta.

Na classe hospitalar, o projeto foi 
pensado de acordo com a rotina 
do atendimento pedagógico no 
ambiente, considerando o tratamento 
e todas as limitações provenientes 
dele, que devem ser respeitadas. 
Qualquer projeto ou atividade precisa 
ser organizado(a) com antece-
dência, em virtude da rotatividade 
dos estudantes, na perspectiva 
de que todos sejam contemplados 
mesmo diante da dinâmica do 
internamento e do período de alta.

Durante o ano, foram realizadas 
diversas leituras e contações de his-
tórias, tanto pelos professores quanto 
pelos estudantes. Para tanto, diver-
sos livros de literatura infantil foram 
usados a fim de possibilitar a com-
preensão do gênero textual conto. 
Um dos objetivos era fazer com que 
os alunos entendessem a importân-
cia de ler e compreender o que foi 
lido. Nesse sentido, foi lido o texto A 
importância do hábito da leitura em 

sua vida, do autor Jeferson Peres, 
que enfatizou a relevância e a função 
da leitura no cotidiano. Os estudan-
tes produziram textos expondo a 
importância dos livros e da leitura. 
As partes mais importantes de cada 
texto foram separadas, transforman-
do-se numa poesia, lida e relida, 
trabalhada e musicalizada, que cul-
minou na trilha sonora do trabalho.

Figura 1 – Letra da música Ler e escrever.
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É importante destacar que: 

As produções textuais podem ter um 
melhor significado quando realizadas 
em torno de um estudo vivenciado 
pela turma, ou seja, quando o con-
teúdo é significativo, fato que torna 
tal atividade relevante. A situação 
desencadeadora da produção pode 
se configurar através de: assuntos 
estudados, circunstâncias vividas, 
etc. Tais situações indicam aos 
alunos representações do por que, 
para quem e para que se escreve. 
Atrelada à atividade de produção 
torna-se necessário o exercício da 
revisão textual, momento em que o 
aluno irá refletir sobre a coerência 
do que foi escrito e perceber, agora 
como leitor, as falhas de seus escritos, 
podendo alterar o que achar necessá-
rio, compreendendo, dessa forma, as 
particularidades do ato de escrever. 
Tal atividade também pode ser reali-
zada coletivamente, pois, ainda sem 
saber ler e escrever, o aluno é capaz 
de perceber a coerência ou não do 
que foi escrito e propor as devidas 
alterações (SANTOS, 2012, p. 5-6).

Outro objetivo foi a produção de um 
texto individual de cada estudante/
paciente. Durante o internamento, o 
estudante era questionado sobre o 

que queria compartilhar com os cole-
gas. Assim, os estudantes criaram 
suas histórias de acordo com seus 
gostos e interesses. Um estudante 
criou um conto de mistério, outro 
escreveu algo que recordasse o rio 
da sua cidade, visto que estava com 
saudade; uma estudante enveredou 
para o lado dos animais, enquanto 
outra, devido à saudade da família, 
contou uma história com os per-
sonagens que refletiam ela e seus 
irmãos, entre tantas outras histórias.

Destacamos que alguns contos 
eram realizados no mesmo dia, 
enquanto outros levavam um tempo 
maior, pois o estado de saúde e as 
condições dos estudantes variavam 
e isso precisava ser respeitado. A 
ilustração era a primeira produção 
do estudante, que criava os perso-
nagens e o cenário, pintava com 
tinta guache ou lápis de cor e, em 
seguida, fazia a produção das suas 
histórias. Aqueles que ainda não 
estavam apropriados do sistema de 
escrita tiveram o auxílio das profes-
soras. O material foi escaneado e 
cada história foi estruturada em uma 
página. Cada estudante recebeu 

o seu livro com a sua história e a 
história dos colegas da classe.

A culminância desse trabalho tão 
significativo ocorreu no Festival 
Literário de teatro e dança da 
Escola Municipal Cidadão Herbert 
de Souza, à qual a classe pertence. 
Como os estudantes da classe não 
poderiam participar presencialmente 
do evento, um vídeo foi produzido 
expondo um pouco das etapas 
de produção, tendo como música 
de fundo a poesia produzida que 
citamos anteriormente. O vídeo foi 
então projetado no festival mos-
trando as produções dos estudantes 
da Classe Hospitalar Semear.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante o desenvolvimento do pro-
jeto, vimos o quanto é importante o 
efetivo trabalho com o eixo produção 
textual, visto que dá espaço para 
que os estudantes possam criar e 
compreender textos, levando-os 
também a refletir acerca das ques-
tões gramaticais, das pontuações. 
A particularidade do trabalho rea-
lizado nos mostra que, de fato, é 
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possível realizar as mais diversas 
atividades na classe hospitalar. 

Apesar de não ter todos os alunos ao 
mesmo tempo, tudo foi organizado 
de modo que todos aqueles que 
estavam no processo de tratamento 
e pertenciam à classe pudessem 
participar do projeto. As atividades 
eram realizadas com alguns, mais 
adiante eram realizadas com outros, 
para que fosse possível ter o produto 
final. A experiência vivenciada nos 
possibilita (re)pensar o processo 
de ensino e aprendizagem e o 
trabalho com a heterogeneidade.
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RESUMO

A função do professor é ampla para 
atender as diversas demandas da 
sociedade. Uma delas é a sua atu-
ação nas classes hospitalares. Este 
estudo procura ampliar a reflexão 
a respeito da formação desses pro-
fessores em contextos hospitalares, 
objetivando apresentar a importância 
e a contribuição da formação conti-
nuada para a ressignificação do fazer 
pedagógico. Mediante encontros for-
mativos periódicos no ano de 2019, 
busca, por meio de discussões, 
relatos, troca de experiências, leitura 
de textos dirigidos e de contribuições 
vindas de palestrantes convidados, 
refletir sobre a trajetória profissional, 

como também trazer um novo olhar 
à prática alicerçado às contribuições 
de Passeggi (2016) e Larrosa (2002). 
Essa formação continuada propicia 
aos professores uma perspectiva 
de aquisição de conhecimentos 
específica da profissão, além de ser 
um processo de aperfeiçoamento 
relevante que possibilita a trans-
formação das práticas docentes.

Palavras-chave: Classe 
Hospitalar. Formação continuada. 
Ressignificação de experiências.

INTRODUÇÃO

A educação é um processo social 
que perpassa por toda a vida de 

um indivíduo, em diferentes meios 
e espaços sociais, pois à medida 
que a sociedade se organizou, 
a intencionalidade educativa foi 
expandida para diversos contextos. 
As novas possibilidades de atuação 
docente rompem as barreiras e 
ultrapassam os muros da escola. 
Nesse contexto, observa-se que a 
função do professor torna-se abran-
gente para atender as demandas da 
sociedade, uma delas é a atuação 
desse profissional nas classes hos-
pitalares, espaços em que crianças 
e professores compartilham apren-
dizagens de cunho pedagógico.

A atuação do professor no contexto 
hospitalar, bem como em outros 
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espaços em que se exerce a prática 
educativa, demanda construção de 
saberes necessários ao desenvol-
vimento de uma prática pedagógica 
que tenha em sua base princípios 
que sejam pertinentes à sua forma-
ção pessoal e profissional de forma 
contínua. Por isso, neste resumo 
expandido, objetivamos apresentar 
a importância e a contribuição da 
formação continuada para a ressig-
nificação do fazer pedagógico dos 
professores que atuam em contextos 
hospitalares, tendo por base as 
contribuições de Passeggi (2016) e 
Larrosa (2002) que nos remeteram 
a refletir sobre as transformações 
que nós, professoras, passamos 
no decorrer da nossa trajetória 
profissional e a importância da cons-
tante reflexão nessa trajetória. 
Segundo Passeggi (2016, p. 83),

[...] os professores que refletem a 
respeito de suas experiências na 
docência e as lições aprendidas na 
docência, que tiveram a possibilidade 
de refletir sobre a docência com seus 
pares, seriam mais suscetíveis de 
responder a situações difíceis e/ou 
imprevistas com maior segurança [...].

DESENVOLVIMENTO

No decorrer das nossas trajetórias 
como professoras de classe hospi-
talar, vivenciamos experiências que 
nos fizeram compreender a comple-
xidade e a necessidade de refletir a 
todo o momento sobre nossa prática, 
tomando-a como um processo de 
retomada crítica do fazer pedagó-
gico. Refletir sobre essa prática 
significa, segundo Perrenoud (2002, 
p. 173), “desenvolver uma reflexão 
ética, não de modo abstrato, mas 
sobre casos concretos e sobre dile-
mas vivenciados pelos participantes”.

A partir dos encontros formativos 
periódicos no ano de 2019, media-
dos pela Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN), 
pela Universidade Federal Rural 
do Semi-Árido (UFERSA), pela 
Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte (UERN), pela 
Secretaria de Estado da Educação 
da Cultura do Esporte e do Lazer 
do Rio Grande do Norte (SEEC/
RN), e pela Secretaria Municipal de 
Educação de Natal (SME), busca-
mos, a partir das discussões, dos 

relatos, das trocas de experiências, 
da leitura de textos dirigidos e das 
contribuições vindas de palestrantes 
convidados, refletir sobre nossas 
trajetórias como professoras de 
classe hospitalar. Para tanto, retoma-
mos registros em diários de campo 
durante a trajetória de formação.

Quando fomos convidadas para 
sermos professoras de classe hospi-
talar (sem experiência no contexto), 
pensamos que iríamos assumir uma 
sala de aula para ministrar conteúdos 
para alunos. Normal. A diferença seria 
apenas o espaço, que agora seria em 
um hospital (Narrativa de uma das 
professoras, autora deste trabalho).

Porém, ao nos depararmos com 
o aluno enfermo, com suas res-
trições e fragilidades emocionais, 
surge em nós um despertamento 
quanto ao sentimento e a neces-
sidade de nos demitir da rotina do 
contexto da escola regular, pois, 
segundo Lima (2011, p. 25), 

[...] a aula no hospital é única, 
particular, há interação pessoal e 
afetiva entre dois sujeitos que se 
colocam frente a frente em um diá-
logo sobre o tema em estudo que 
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conduz a um aprendizado comple-
tamente diferente daquele da sala 
de aula, pois o aluno está ali estu-
dando porque escolheu estudar.

Mediante a compreensão dessa 
realidade, afirmamos a rele-
vante contribuição da formação 
continuada para nossa prática 
pedagógica; que nos faz enxergar 
a complexidade do trabalho do 
professor no contexto hospitalar 
como uma área de conhecimentos, 
investigação e novas propostas 
teóricas e práticas. Para isso, Garcia 
(1999, p. 22) ensina que é

[...] um encontro entre pessoas 
adultas, uma interação entre forma-
dor e formando, com uma intenção 
de mudança desenvolvida num 
contexto organizado e institucio-
nal mais ou menos delimitado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste estudo, abordamos a perspec-
tiva de aquisição de conhecimentos 
específicos da profissão que a 
formação continuada propicia aos 
professores que estão inseridos 
na classe hospitalar, pois, nesse 

ambiente diferenciado, a busca 
de aprimoramento constante se 
faz necessária, tendo em vista 
que, em nosso cotidiano, muitos 
desafios deverão ser superados. 
Consideramos que a formação 
continuada e reflexiva, além de ser 
um processo de aperfeiçoamento 
profissional, também se constitui em 
um relevante instrumento para pos-
sibilitar a transformação das práticas 
docentes. Ao desempenhar nosso 
papel como professoras, assumi-
mos uma função extremamente 
importante e complexa, de tal forma 
que devemos estar constantemente 
nos qualificando para exercê-la 
a partir da reflexão contínua que 
pode ocorrer em diversos momen-
tos da prática pedagógica (antes, 
durante ou depois da nossa ação).
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RESUMO

O presente trabalho tem por objetivo 
apresentar um relato de experi-
ências adquiridas por professoras 
que atuam com estudantes em 
tratamento oncológico. Este estudo 
considera a grande incidência de 
adolescentes em processo de tra-
tamento de saúde contra doenças 
oncológicas, crônicas ou mesmo 
temporais, que necessitam de trata-
mento por longos períodos. Esses 
jovens passam a fazer “morada” 
em ambientes hospitalares e se 
afastam do espaço escolar por 
causa do tratamento a que estão 
submetidos. Desse modo, é grande 
a necessidade e a importância da 
presença do professor de disciplinas 
em classes hospitalares, a fim de 
facilitar a aprendizagem educacio-

nal desses educandos, com foco 
na continuação do processo de 
escolarização do estudante para o 
agora e com perspectivas futuras.

Palavras-chave: Classe hospitalar. 
Professor. Adolescentes. Educação 
para o agora.

INTRODUÇÃO

A expansão do atendimento hos-
pitalar começou a partir da década 
de 1990, quando órgãos públicos 
sentiram a necessidade de inserir 
o serviço, complementando a área 
da Educação Especial no Brasil. 
Tornou-se, então, uma proposta 
de ensino com a finalidade de 
acompanhar crianças e adoles-
centes afastados das escolas por 
orientação médica. A esse res-

peito, Esteves (2013) afirma que 
o ensino formal nesse contexto se 
consolidou por meio das classes 
hospitalares, como espaços edu-
cacionais no chão do hospital.

A princípio, as classes hospitalares 
contavam somente com a atuação 
de pedagogos. Entretanto, com o 
desenvolvimento do serviço e a 
quantidade de adolescentes em 
tratamento oncológico, os profes-
sores de disciplinas tornaram-se 
cada vez mais necessários para 
auxiliar essas demandas escolares.

Sabemos que a adolescência é 
uma fase de muitas alterações 
físicas e mentais sendo, portanto, 
uma etapa de vida do ser humano 
repleta de indagações, inquietações 
e processos de formação de ideias 
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e pensamentos. É um período de 
muitas mudanças e descobertas no 
qual os adolescentes também têm 
uma maior consciência sobre si e 
sobre as coisas ao seu redor. Nesse 
sentido, ensinar o adolescente que, 
diante de tantos dilemas, está em 
processo de adoecimento, enfren-
tando o câncer, torna-se ainda mais 
desafiador, sobretudo porque pos-
suem uma consciência sobre o que a 
doença representa e sobre uma pos-
sível finitude em decorrência dela.

Ser professor de adolescente em 
ambiente hospitalar é algo complexo 
e distinto do trabalho desenvolvido 
na escola, sobretudo pelo fato 
de que haverá outras questões 
a ser observadas para além do 
processo de ensino-aprendizagem 
do estudante, relacionadas ao seu 
tratamento de saúde, como dores, 
náuseas e mutilações com as 
quais não costumamos lidar com 
frequência no ambiente escolar. 
Por conseguinte, o acolhimento, a 
conquista, o diagnóstico, o trata-
mento, a perda e os lutos passam 
a fazer parte também da rotina do 
professor no ambiente hospitalar.

Atender o adolescente hospitalizado 
é uma conquista diária. É preciso 
instigar nele o desejo pelo conhe-
cimento pensando no futuro, mas 
sem deixar de fazê-lo como algo 
importante para compreender e dar 
sentido à sua vida no agora, pois 
eles questionam muito a importância 
real de estudar quando não têm 
a certeza de que seus esforços 
valerão a pena, considerando a 
realidade sobre o número de mortes 
de jovens por causa do câncer.

Outra questão que torna o fazer 
pedagógico do professor de discipli-
nas, em ambiente hospitalar, ainda 
mais complexo remete à necessi-
dade de desenvolver mediações 
educacionais considerando não 
só a sua formação específica mas 
também todas as demandas edu-
cativas do estudante. Se na escola 
costumamos ministrar aulas somente 
relativas às nossas áreas de forma-
ção, nas classes hospitalares, por 
não haver muitos profissionais de 
disciplinas vinculados, o professor 
atuante precisa “dar conta” de tra-
balhar com todas elas – caso esteja 
sozinho – e com todas as que são 

afins à sua área de formação, caso 
tenha mais de um profissional.

Assim, o objetivo deste relato é 
demonstrar algumas experiências 
profissionais que se desenvolvem no 
ambiente hospitalar na perspectiva 
do professor de disciplinas por meio 
das atividades desenvolvidas na 
classe hospitalar da Casa Durval 
Paiva de Apoio à Criança com 
Câncer, localizada na Policlínica da 
Liga Contra o Câncer. Ao refletirmos 
sobre a importância da experiência 
para a nossa formação como profis-
sionais, temos essas experiências 
como algo que nos atravessa, ou 
seja, “o que nos passa, o que nos 
acontece, o que nos toca”, como 
diz Larrosa (2002, p. 21). Assim, o 
modo como as nossas experiências 
na classe hospitalar foram se cons-
tituindo passou a organizar nossa 
forma de atuar, nossas metodologias 
e o nosso espaço de trabalho.

A experiência, a possibilidade de 
que algo nos aconteça ou nos toque, 
requer um gesto de interrupção, um 
gesto que é quase impossível nos 
tempos que correm: requer parar 
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para pensar, parar para olhar, parar 
para escutar, pensar mais devagar, 
olhar mais devagar, e escutar mais 
devagar (LARROSA, 2002, p. 24).

Ao pensarmos sobre a importância 
da educação para os adolescentes 
em tratamento oncológico, é impor-
tante fazermos uma análise sobre as 
experiências já realizadas e o que 
elas trouxeram para nós e para eles, 
como essas experiências foram signi-
ficativas para o nosso fazer docente 
e passaram a ser marcadoras das 
nossas transformações na condição 
de sujeitos em constante devir. 

DESENVOLVIMENTO

As experiências realizadas na classe 
hospitalar remetem às ações peda-
gógicas na perspectiva significativa 
do ensino e da aprendizagem. 
Assim, o professor que desenvolve 
suas atividades profissionais nesse 
ambiente, precisa estruturar suas 
mediações considerando todas 
as possibilidades relacionadas 
aos objetivos de vida do aluno. 
Avaliando suas oportunidades de 
crescimento pessoal e profissional 

para o amanhã e para o agora. Para 
Covic e Oliveira (2011, p. 89), eles

têm na escola hospitalar o 
espaço maciço de encontro com 
o conhecimento que possuem 
com aquele sistematizado.

Para “garantir” que a continuidade 
do processo educacional aconteça, 
muitos fatores são levados em 
conta. Assim, a nossa metodologia 
de trabalho inicia ao conhecermos 
nossos alunos, seus objetivos, seus 
desejos e sonhos, além do contexto 
familiar e social em que eles vivem. 
Um fator a ser levado em conside-
ração no atendimento ao estudante 
hospitalizado está relacionado às 
etapas do tratamento de saúde, 
às consequências geradas pelos 
efeitos das medicações, ao apoio 
familiar, à visão do aluno quanto aos 
desafios vividos nesse momento 
e suas perspectivas de futuro.

Ao iniciar o trabalho pedagógico, é 
necessário realizar o acolhimento e 
a inserção do estudante na sua nova 
rotina de estudos que, a partir do 
início do seu tratamento de saúde, 

será no hospital. Portanto, compre-
ender que pode aprender a continuar 
se desenvolvendo fora da escola é a 
primeira barreira que o adolescente 
precisa ultrapassar. Afinal, suas aulas 
acontecerão não somente no espaço 
físico “classe hospitalar” como tam-
bém no leito, no ambulatório ou em 
outro espaço possível dentro do hos-
pital, mas, como postula Rodrigues 
(2012, p. 59), o mais importante é

mostrar aquele aluno enfermo que, 
mesmo diante de todas as dificul-
dades por ele enfrentadas, está 
tendo a possibilidade de não parar 
com o seu desenvolvimento.

As propostas de atividades se diver-
sificam a partir de duas vertentes: 
desenvolvimento de projetos pela 
equipe e o acompanhamento a partir 
do ensino das atividades encaminha-
das pela escola do estudante. Nessa 
perspectiva, é importante ressaltar 
que o processo de ensino-apren-
dizagem deverá ocorrer sempre 
com a disponibilidade do estudante, 
levando em consideração o seu 
estado físico e emocional quanto 
à recepção dos atendimentos.
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O objetivo primordial do ensino é 
dar “significado” ao aprendizado 
do estudante. Por conseguinte, o 
trabalho do professor na classe 
hospitalar deve ser realizado de 
forma a envolvê-lo de várias formas 
possíveis. Não pode ser um trabalho 
“mecanizado” orientado apenas 
por informações. Assim, nas pala-
vras de Rodrigues (2012, p. 82),

as práticas pedagógicas preci-
sam romper com uma “doutrina 
didática, tornarem-se uma prá-
tica reflexiva capaz de construir 
e reconstruir novos saberes,

tendo em vista que, em muitas 
ocasiões, percebemos que o 
adolescente necessita ser ouvido, 
conversar sobre outras questões 
e dúvidas e cabe ao professor a 
sensibilidade de ouvi-lo e dialogar 
sobre tais assuntos que também 
são formativos e necessários.  

Diante das nossas vivências na 
classe hospitalar, pensamos em 
alguns pontos a ser considerados 
no atendimento aos adolescentes. 
Assim, a metodologia a ser utilizada 

com o estudante inicia a partir do 
seu cadastro. Estando a par de 
informações básicas dos estudantes, 
realizamos as primeiras atividades 
diagnósticas com o objetivo de 
compreender os níveis de apren-
dizagem de cada um nas várias 
disciplinas e também de conhecer 
um pouco sobre suas vidas antes 
do câncer. Durante as atividades, 
buscamos colocar o estudante como 
protagonista, tendo suas produções 
e ideias valorizadas. Muitos conte-
údos são trabalhados a partir dos 
seus interesses, o que possibilita 
mais envolvimento por parte deles.

Um ponto importante é promover a 
socialização com os demais colegas 
que frequentam a classe hospitalar, 
sobretudo outros adolescentes, a 
fim de que compartilhem experiên-
cias em atividades grupais que são 
muitas vezes abordadas de forma 
interdisciplinar. É importante utilizar 
o máximo de recursos tecnológicos 
tendo em vista o uso que os adoles-
centes fazem deles e que o professor 
precisa acompanhar os interesses 
que os estudantes têm sobre isso de 
uma forma pedagógica e sistemática.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando ser este um breve 
relato, podemos afirmar que o ensino 
na classe hospitalar segue um tempo 
diferente, não sendo algo sincrônico, 
pelo contrário, existem situações que 
extrapolam nosso controle, como a 
doença e os ciclos de quimioterapia. 
As relações que se estabelecem 
também ultrapassam os limites pro-
fessor-aluno, pois, nesse contexto, 
elas são mais profundas em com-
paração ao que comumente ocorre 
nas escolas. Na classe hospitalar, 
temos a oportunidade de estar com 
os estudantes individualmente, tendo 
abertura, inclusive, para conversar 
sobre outras questões que permeiam 
suas vidas. Além dos estudantes, 
temos a oportunidade de conhecer 
suas mães e também de ouvi-las.

Portanto, ser professor nesse espaço 
acarreta várias experiências distintas 
do que aprendemos nas escolas. 
A principal delas é a educação 
para o agora. Embora tenhamos 
de trabalhar pensando no futuro 
dos educandos, é preciso que o 
ensino seja algo que os auxilie hoje. 
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O que se aprende deve ser visto 
como algo importante, sobretudo 
para o momento que eles estão 
vivendo. O conhecimento para o 
agora precisa ser algo tão significa-
tivo que não os impeça de sonhar 
e de projetar seu futuro, mesmo 
que ele aconteça no presente.
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RESUMO

Família e escola contribuem de 
diferentes formas com o processo 
de aprendizagem do estudante. 
Este estudo busca, por meio de 
relato de experiência, refletir acerca 
das contribuições da família e da 
classe hospitalar no processo de 
aprendizagem dos estudantes/
pacientes, revelando como cada 
um tem um papel significativo no 
processo, tendo em vista as parti-
cularidades contextuais inerentes a 
uma sala de aula dentro do hospital. 
No intuito de estreitar a relação com 
cada família, as docentes realizam 
o plantão pedagógico, além de 
conversas individualizadas, que 
viabilizam uma parceria capaz de 

contribuir com a aprendizagem e 
amenizar o desconforto causado 
pela rotina que se inaugura no 
hospital. Para a classe hospitalar, 
a manutenção desse diálogo contí-
nuo tem sido bastante significativa. 
As mudanças são expressas no 
modo como cada família se rela-
ciona com esse novo ambiente 
escolar e com as professoras.

Palavras-chave: Classe Hospitalar. 
Escola. Aprendizagens. Família.

INTRODUÇÃO

Garantida na Constituição e na Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação 
(LDB), a educação é um direito 
público subjetivo, sendo direito de 

todos e dever do Estado e da família. 
Alicerçados nos aparatos legais e 
compreendendo que a aprendiza-
gem é um processo construtivo, 
dialógico, em que o professor é o 
mediador do conhecimento, acredi-
tamos na continuidade do processo 
de escolarização dos estudantes, 
mesmo quando precisam se afastar 
da rotina diária para realizar um 
tratamento de saúde, devido aos 
mais diversos acometimentos.

É importante salientar, conforme 
o documento do Ministério da 
Educação, intitulado Classe hos-
pitalar e atendimento pedagógico 
domiciliar, de 2002, que o direito 
à saúde precisa ser garantindo, 
tendo em vista a sua integralidade. 
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Assim, a qualidade do cuidado em 
saúde está referida diretamente 
a uma concepção ampliada, em 
que o atendimento às necessida-
des de moradia, trabalho, e edu-
cação, entre outras, assumem 
relevância para compor a atenção 
integral (BRASIL, 2002, p. 10).

A Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação (LDB 9.394/96) reafirma 
esse direito. Recentemente, com 
a alteração da lei, em abril de 
2018, valida-se a necessidade de 
garantia de direito em diversas 
situações e em variados espa-
ços dos estudantes/pacientes:

Art. 1º O Título III da Lei nº 9.394, de 
20 de dezembro de 1996, passa a 
vigorar acrescido do seguinte art. 7º-A: 

Art. 7º-A Fica assegurado atendi-
mento educacional, durante o período 
de internação, ao aluno do ensino 
básico internado para tratamento 
de saúde em regime hospitalar ou 
domiciliar por tempo prolongado, 
conforme dispuser o poder público em 
regulamento, na esfera de sua com-
petência federativa (BRASIL, 1996, 
documento online sem paginação).

Nesse sentido, abordaremos a 
temática considerando a realidade da 

Classe Hospitalar Semear, única no 
município do Recife e no estado de 
Pernambuco, garantindo às crianças, 
internadas na Oncohematologia 
Pediátrica do Hospital Universitário 
Oswaldo Cruz (HUOC/CEONHPE), a 
continuidade da escolarização. Vale 
destacar que a classe foi implan-
tada a partir de convênio celebrado 
entre o Hospital, a Prefeitura do 
Recife e o Grupo de Ajuda à Criança 
Carente com Câncer de Pernambuco 
(GAC-PE), em setembro de 2014, 
e instituída na Rede Municipal de 
Ensino do Recife, Decreto Nº 28.622, 
publicado em 06 de março de 2015.

Inseridos nesse contexto, faz se 
necessário construir uma rotina esco-
lar que tome como ponto de partida 
as especificidades do espaço e dos 
estudantes, mas que mantenha as 
suas características. Nessa perspec-
tiva, estabelecer um diálogo contínuo 
com a família é salutar. Afinal, ela 
assume um importante papel, visto 
que suas contribuições com a apren-
dizagem não se limitam às questões 
escolares, como temos visto recor-
rentemente nos trabalhos que 
abordam a temática família e escola.

Então, por que não se aproximar da 
família e criar situações em que o 
diálogo se faça presente? É exata-
mente isso que buscamos consolidar 
na rotina da Classe Hospitalar 
Semear. Nesse sentido, cabe não só 
cumprir a agenda da rede de ensino 
do Recife, cujos plantões peda-
gógicos ocorrem bimestralmente, 
como também manter uma rede de 
diálogo que nos ajude a compre-
ender as especificidades de cada 
estudante/paciente, estabelecendo 
diálogos individuais e coletivos.

Pretendemos, nesse relato de 
experiência, refletir acerca das 
contribuições da família e da classe 
hospitalar no processo de aprendi-
zagem dos estudantes/pacientes, 
revelando como cada um tem um 
papel significativo no processo, 
considerando as particularidades 
contextuais inerentes a uma sala de 
aula dentro do hospital. Ressaltamos 
que são as nossas experiências 
cotidianas como docentes que 
nos revelam o quanto a família 
contribui, mesmo quando não a 
vemos recorrentemente, e isso 
nos impulsiona a consolidar as 
reflexões que teceremos a seguir.



123

Anais do III Seminário Regional sobre Atendimento Educacional Hospitalar  
e III Fórum sobre Atendimento Educacional Hospitalar e Domiciliar do RN

DESENVOLVIMENTO

A família e a escola estão presentes 
e agindo diante do processo de 
aprendizagem dos alunos, presenças 
que se consolidam de diferentes 
modos e às vezes de forma inespe-
rada. De acordo com Santos (2016), 
a família contribui com o processo 
de aprendizagem não apenas com 
a realização de tarefas. Apropriados 
dessa perspectiva teórica, buscamos 
consolidar uma rotina em que a 
família possa se sentir parte efetiva 
do processo de aprendizagem.

Nesse sentido, as crianças que se 
inserem na classe hospitalar carre-
gam toda a particularidade da sua 
rotina da escola de origem, e as 
suas famílias trazem na bagagem 
o modo como lidam com processo 
de aprendizagem dessas crianças. 
É preciso, portanto, retomar o pro-
cesso escolar considerando toda a 
nova situação que se inaugura com 
o diagnóstico da doença e os inter-
namentos. O desafio da equipe da 
classe hospitalar é não só ensinar ao 
estudante/paciente como, sobretudo, 
estreitar os laços com cada família, 
a fim de compreender como cada 

uma contribui com a aprendizagem, 
buscando as informações neces-
sárias que possibilitem a devida 
continuidade da escolarização desse 
estudante. Ademais, esse fator 
pode ajudá-las a aprender novas 
formas de fortalecer a construção de 
aprendizagens e amenizar a situação 
de dor devido ao novo cenário.

Assim, no início do primeiro 
bimestre do ano de 2019, nós nos 
organizamos para seguir, apesar 
da particularidade da classe no 
hospital, o calendário da rede de 
ensino do Recife, estabelecendo 
como meta a realização dos conse-
lhos e plantões bimestrais, sendo 
necessário em algumas situações 
mudar a data prevista, no intuito de 
mantermos as famílias a par do que 
vem sendo desenvolvido. A data 
do primeiro plantão foi exposta no 
calendário mensal da classe, foi 
também avisada às famílias com 
antecedência. Embora seja uma 
prática escolar, os plantões nem 
sempre se configuram do mesmo 
modo nas classes hospitalares, por 
isso, acreditamos na necessidade de 
expor a importância desse momento.

O plantão pedagógico ocorreu com a 
participação de um grupo de mães, 
em que os filhos se encontravam 
internados no período. Estruturamos 
o planejamento e, no início, entrega-
mos uma pasta com caneta e a pauta 
do encontro, no intuito de acolher o 
grupo e proporcionar um estado de 
bem-estar (conforme Figuras 1 e 2).

Figura 1 – Pauta do plantão pedagógico.

Fonte: autoria própria (2019).
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Figura 2 – Plantão Pedagógico.

Fonte: autoria própria (2019).

Desse modo, a reunião se iniciou com uma leitura para deleite, que permitiu 
uma ampla reflexão acerca do ensino e da aprendizagem. Em seguida, 
expusemos algumas questões que caracterizam as particularidades da 
classe a que as famílias precisam estar atentas, como o levantamento diário 
para verificar quem terá condições de ir até a classe e quem será atendido 
no leito, entre outros aspectos. Na ocasião, as famílias tiveram a oportu-
nidade de verificar todo o material com atividades, trabalhos já realizados 
pelo estudante, ou seja, o portfólio individual de cada um. Visualizar as 
atividades e compreender as possibilidades do estudante/paciente ao longo 
do tratamento é de suma importância, visto que possibilita que cada família 
construa a perspectiva de futuro da criança que se encontra em tratamento.

Durante o encontro, pudemos 
compreender como cada família 
contribui para a aprendizagem do 
filho. Uma das mães expôs que 
mantém o diálogo com a escola e 
costuma estabelecer momentos 
de estudo quando a filha não está 
internada. Outra mãe expressou 
a dificuldade que encontra em 
manter o contato com a escola, 
sentindo-se, por vezes, relegada 
pela instituição. Esse diálogo, sem 
dúvida, ajuda-nos a conduzir do 
melhor modo o trabalho individu-
alizado com os estudantes, além 
de nos possibilitar ter uma melhor 
compreensão acerca da escola 
de origem deles. Vale ressaltar o 
permanente diálogo com as referi-
das escolas, algumas tentativas na 
busca de efetivar, da maneira mais 
próxima da realidade de cada um, a 
continuidade dessa escolarização.

Além das questões relacionadas ao 
ensino e à aprendizagem, encontros 
como o plantão configuram, no 
ambiente em que estamos, uma 
roda de conversa “terapêutica”, 
em que as mães puderam expor 
as suas particularidades, ouvir as 
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outras mães, trocar ideias e aliviar 
a situação de estresse e medo que 
as cerca. Acreditamos, portanto, 
que nós, educadores e educadoras, 
temos um papel fundamental em 
aproximar a família da escola.

Ademais, a rotina da classe envolve 
outros momentos com a família. O 
primeiro momento diz respeito ao 
acolhimento, quando o estudante/
paciente se insere no contexto do 
hospital e a equipe busca expor o 
papel da classe hospitalar, tendo 
em vista a continuidade da esco-
larização. Esse contato inicial é 
fundamental para a construção de 
uma boa relação e de um diálogo 
mais fluído. Uma particularidade 
significativa é que, para que o efetivo 
trabalho de continuidade ocorra, 
a família é peça central, porque é 
ela que nos dará as informações 
necessárias a fim de que possamos 
manter o contato com a escola de 
origem do estudante, no intuito 
de planejar de modo coerente 
as aulas que irão se suceder.

Outro momento se refere ao pro-
cesso permanente de diálogo, 

quando, em conversas individuais 
mais breves, buscamos expor o 
andamento do estudante na classe, 
como está o contato com a escola, o 
material já enviado pela instituição, 
entre outros aspectos. Essas conver-
sas individuais estreitam a relação da 
família com a classe hospitalar, que 
compreende a função do espaço e 
nos ajuda a consolidar o trabalho.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Manter o diálogo e aproximar as 
famílias do ambiente escolar é tam-
bém papel da escola. É importante 
deixarmos de lado os pré-julga-
mentos em relação à família e nos 
unirmos. Para a classe hospitalar, 
a manutenção desse diálogo con-
tínuo em diversos momentos tem 
sido bastante significativa, tendo 
em vista as mudanças já expressas 
no modo como cada família se 
relaciona com esse novo ambiente 
escolar e conosco, procurando-nos 
com frequência, dando notícias 
mesmo no período de alta, dando 
informes em relação à escola de 
origem. Diante da experiência 
exposta, esperamos que práticas 

como essas se tornem rotina, não 
só em classes hospitalares como 
ainda em todas as escolas que 
precisam tornar a família parte do 
processo e não apenas um elemento 
acionado para fins burocráticos.
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RESUMO

Este trabalho objetiva apresentar 
reflexões resultantes de experiên-
cias vivenciadas e partilhadas no 
“chão da classe hospitalar” de um 
hospital geral em Natal/RN. Essas 
práticas integralizadas convidam à 
construção do ser escola no hos-
pital como espaço de integração 
entre educação e saúde, postas 
em diálogo com autores e leis que 
fundamentam e asseguram o aten-
dimento educacional em contexto 
hospitalar. As discussões tecidas 
buscam contribuir com as reflexões 
em torno da educação em contexto 
hospitalar, defendendo que ações 
pedagógicas envolvem os múltiplos 

profissionais voltados ao cuidado 
da criança enferma, além de pos-
sibilitar mais integração entre os 
envolvidos (professores, estudantes, 
família, equipe de saúde e assis-
tência social), colocando a classe 
hospitalar como lugar privilegiado de 
encontro entre educação e saúde.

Palavras-chave: Classe hospitalar. 
Práticas integralizadas. Diálogo. 
Educação. Saúde.

INTRODUÇÃO

Desaprender 8 horas por dia ensina 
a ser professora de classe hospi-
talar. Essa afirmação inspira-se 
nas palavras do poeta, Manuel de 

Barros, em sua didática da inven-
ção: “Desaprender 8 horas por dia 
ensina os princípios”. Ela resulta 
de reflexões acerca de nosso ser 
docente em ambiente hospitalar e de 
(des)aprendizagens diárias que nos 
tornam professoras de classe hos-
pitalar. Na condição de professoras 
na Pediatria de um hospital geral, 
somos desafiadas, cotidianamente, 
a fugir dos moldes tradicionais de 
ver, entender e sentir a escola, 
aprendidos em nossa formação 
inicial, e construirmos, em diálogo 
permanente e comprometido com o 
outro, outra forma de ser escola. 

Neste trabalho, temos por objetivo 
apresentar reflexões resultantes 
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de experiências vivenciadas e 
partilhadas no “chão da classe 
hospitalar” de um hospital geral em 
Natal/RN. Essas experiências, que 
nos convidam à construção do ser 
escola no hospital como espaço 
de integração entre educação e 
saúde, serão postas em diálogo com 
autores e leis que fundamentam 
e asseguram o atendimento edu-
cacional em contexto hospitalar.

Nossos interesses situam-se em 
direção ao disposto na Constituição 
Federal de 1988, ao afirmar que se 
deve assegurar à criança e ao ado-
lescente, com absoluta prioridade, 
entre outros, o direito à saúde e à 
educação. A garantia desses direitos 
à criança enferma, de forma efetiva 
e plena, só é possível mediante 
diálogos entre as diferentes institui-
ções que as acolhem e os diferentes 
profissionais que as acompanham. 
Nesse sentido, Passeggi, Rodrigues 
e Furlanetto (2019) provocam a 
pensar sobre a necessidade de 
uma visão holística da criança 
enferma, assegurando que essa 
visão pode favorecer resultados 
promissores durante e depois do 

tratamento de saúde. É necessário 
pontuarmos que o diálogo do qual 
falamos e defendemos em nosso 
trabalho encontra amparo em Freire 
(2018), quando afirma que ele não 
se limita à simples troca de ideias, 
mas é encontro de homens que 
pensam e problematizam o mundo.

Nessa perspectiva, as discussões 
tecidas neste estudo buscam con-
tribuir com as reflexões em torno da 
educação em contexto hospitalar, 
defendendo que ações pedagó-
gicas que envolvam os múltiplos 
profissionais voltados ao cuidado da 
criança enferma, além de possibili-
tarem uma maior integração entre 
os envolvidos (professores, estu-
dantes, família, equipe de saúde e 
assistência social), inserem a classe 
hospitalar como lugar privilegiado de 
encontro entre educação e saúde.

CLASSE HOSPITALAR: 
OUTRAS FORMAS DE SER 
ESCOLA NO HOSPITAL

Tanto a educação não é elemento 
exclusivo da escola como a saúde 
não é elemento exclusivo do hos-
pital (FONTES, 2007, p. 279).

A imagem que se estabelece, 
comumente, quando falamos em 
escola, é de espaços amplos e 
iluminados, salas de aula com car-
teiras enfileiradas ou em círculos, 
o quadro negro afixado na parede, 
corredores repletos de estudantes e 
professores, horários de chegada e 
de partida. Pensar a escola dentro de 
um hospital, em momentos de aula 
repletos de crianças e adolescentes 
com diferentes patologias, internadas 
para tratamento de saúde, de más-
caras, presas ao soro ou tomando 
medicações, muitas vezes, não 
corresponde ao modelo de escola 
que conhecemos e idealizamos.  

Nesse cenário, é preciso repensar 
a infância em sua pluralidade, e 
oportunizar à criança, dentro e 
fora dos muros da escola regular, 
vivê-la com dignidade e respeito 
às suas singularidades. Nessa 
perspectiva, a classe hospitalar, 
além de se respaldar em uma 
visão integral da criança enferma, 
possibilita, como afirma Rocha 
(2014), a criação de estratégias de 
enfrentamento ao momento vivido.
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Em suas pesquisas recentes sobre 
a criança com doença crônica e a 
educação em contexto hospitalar, 
Rocha (2012, 2014) e Rodrigues 
(2018) afirmam que mesmo durante 
o tratamento de saúde, a criança 
continua ativa, em pleno desenvol-
vimento, estudando e produzindo 
conhecimento. De acordo com 
Passeggi, Rocha e Conti (2016), 
para a criança impossibilitada de 
frequentar a escola regular, sub-
metida à difícil rotina hospitalar de 
medicações, exames e frequentes 
internações, estudar dentro do 
hospital possibilita a projeção do 
futuro, fortalecendo sua saúde 
e seu desejo de sobreviver.

Nessa perspectiva, segundo 
Rodrigues (2018, p. 46)

A escola insere-se no ambiente 
hospitalar com vistas à garantia do 
direito ao acesso e continuidade da 
escolarização de crianças e ado-
lescentes em tratamento de saúde, 
buscando ser uma ponte entre eles 
e a escola fora do hospital, com a 
finalidade de amenizar as perdas 
educacionais desses sujeitos e contri-
buir para seu ingresso, reintegração 
escolar e em seu processo de cura.

Por sua vez, Assis (2009, p. 81), 
ao ponderar sobre o atendimento 
educacional em ambiente hos-
pitalar, afirma que tratar dele

é considerar a inter-relação de duas 
importantes áreas – educação e 
saúde – que devem atuar com a 
finalidade de promover o desenvol-
vimento integral da pessoa que está 
sob tratamento de saúde, visando aos 
direitos e à sua qualidade de vida.

Nesse contexto, as ações desen-
volvidas na classe hospitalar, lócus 
das reflexões tecidas neste estudo, 
buscam fazer dialogar os conteúdos 
escolares com as necessidades e a 
realidade de seus educandos, com 
vista ao acesso e à continuidade do 
processo educativo, à diminuição 
dos impactos no retorno à escola 
regular, ao cuidado integral e à 
promoção do bem-estar à criança 
e ao adolescente enfermo.

A referida classe hospitalar foi inau-
gurada no ano de 2015, por meio da 
assinatura do termo de cooperação 
técnica entre a instituição hospitalar 
da qual faz parte a Secretaria de 

Estado da Educação, da Cultura, do 
Esporte e do Lazer (SEEC/RN) e a 
Secretaria Municipal de Educação 
de Natal (SME). Desde então, vem 
realizando o acompanhamento edu-
cacional de crianças e adolescentes 
internados na pediatria do referido 
hospital para tratamento de saúde. 
Com patologias e idades diversas, 
crianças e adolescentes, além de 
realizarem o acompanhamento do 
currículo escolar de forma flexibili-
zada no modo e no tempo (BRASIL, 
2002), são convidadas a participar 
das atividades na classe hospitalar, 
na sala reservada para tal, nos 
leitos, nos isolamentos, ou na UTI.

Com o intuito de promover uma 
aprendizagem significativa e que 
considere as especificidades dos 
educandos, buscamos oportu-
nizar momentos de diálogos em 
rodas de conversa; aproximação 
dos conteúdos com experiências 
e necessidades dos estudan-
tes; aulas expositivas atrativas, 
dinâmicas e dialógicas; leitura e 
contação de histórias relacionadas 
aos temas trabalhados; produções 
individuais e coletivas. A ideia 
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principal é a de construir, com a 
participação de todos, uma iden-
tidade do ser escola no hospital. 
Nesse sentido, a participação de 
múltiplos profissionais (médicos, 
dentistas, psicólogos, enfermeiros, 
nutricionistas, assistentes sociais, 
farmacêuticos, pedagogos) nos 
momentos de aula tem como 
principal objetivo estreitar os laços 
entre educação e saúde e propor-
cionar um ensino interdisciplinar.

Para que esse encontro resulte em 
práticas reais de humanização e 
atenção à criança hospitalizada, 
é preciso haver colaboração 
mútua (ROCHA, 2014). Rocha 
(2014, p. 251), em diálogo com 
Fontes (2007), ajuíza que a classe 
hospitalar se constitui em

um espaço-ponte, um elo entre as 
instâncias educativas e hospitala-
res, suscetível de promover cola-
borações mútuas que favoreçam o 
desenvolvimento pleno da criança, 
ou seja, de promover bem-estar, 
qualidade de vida, humanização.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Admitir que a educação não é 
papel exclusivo da escola e que a 
saúde não é exclusiva do hospital 
representa rupturas no entendi-
mento disseminado ao longo da 
história sobre essas instituições: o 
da escola, tal como a conhecemos 
tradicionalmente, como detentora 
do saber escolarizado e lugar 
primordial do ensino e da apren-
dizagem; e o do hospital, como 
principal responsável no cuidado à 
criança e ao adolescente enfermo. 

Porém, como bem aponta 
Rodrigues (2018, p. 47),

ser escola dentro de um hospital, 
espaço aparentemente hostil à 
aprendizagem escolar, requer do 
professor uma busca incessante 
de reflexão sobre sua própria prá-
tica, pois não há escola sem refle-
xão, sem comprometimento.

Desse modo, as discussões 
tecidas neste trabalho são resul-
tantes de reflexões nascidas no 

“chão da classe hospitalar”, e 
buscaram afirmar esse espaço 
como lugar privilegiado de encon-
tro entre educação e saúde. 
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RESUMO

O presente trabalho busca refletir 
sobre a prática pedagógica e o 
papel do professor no exercício 
da docência com crianças da 
educação básica impossibilitadas 
de frequentar a escola devido a 
tratamento oncológico. O estudo 
expõe algumas dificuldades e 
estratégias encontradas na prática 
pedagógica exercida numa classe 
domiciliar. O fazer pedagógico pro-
põe a reinserção da criança com a 
vida escolar e destaca o papel do 
professor como ponte entre o mundo 
do adoecimento e a vida quotidiana.  
A metodologia para o desenvolvi-
mento deste trabalho tem por base 
constatações frutos da experiência 
de uma prática pedagógica em dois 
anos. Busca contribuir e apresentar 
os desafios encontrados na prática 

pedagógica exercida na classe 
domiciliar ao tentar se inserir na 
realidade da criança em tratamento 
e que necessita ter sua escolaridade 
respeitada. Destaca a necessidade 
de reflexão sobre os aspectos desse 
atendimento que busca a inclusão 
dos direitos social e escolar. 

Palavras-chave: Classe domiciliar. 
Prática pedagógica. Desafios.

INTRODUÇÃO

Inicialmente, cabe destacar que 
o trabalho realizado nas classes 
hospitalares e no atendimento 
pedagógico domiciliar consiste em 
cumprir e elaborar estratégias e 
orientações para possibilitar o acom-
panhamento pedagógico-educacional 
do processo de desenvolvimento 
e construção do conhecimento de 

crianças e jovens matriculados ou 
não nos sistemas de ensino regular, 
no âmbito da educação básica, e 
que se encontram impossibilitados 
de frequentar a escola, de forma 
temporária ou permanente. Ademais, 
busca-se 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 correspon-
dente, como parte do direito de 
atenção integral (BRASIL, 2002).

Parte-se do pressuposto de que o 
trabalho desenvolvido na classe 
domiciliar visa garantir a continuidade 
dos estudos escolares a crianças 
e adolescentes que se encontram 
afastados da escola por motivos de 
saúde, garantindo a eles o direito 
à Educação estabelecido pela  Lei 
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de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, em seu artigo 4°, no qual 

É assegurado atendimento educa-
cional, durante o período de interna-
ção, ao aluno da educação básica 
internado para tratamento de saúde, 
em regime hospitalar ou domiciliar, 
por tempo prolongado, conforme 
dispuser o Poder Público em regu-
lamento, na esfera de sua compe-
tência federativa (BRASIL, 2018). 

Sob esse prisma, o presente trabalho 
busca expor algumas dificuldades e 
estratégias encontradas na prática 
pedagógica exercida na classe 
domiciliar, mais especificamente, 
em uma casa de apoio. A Classe 
Domiciliar do Grupo de Apoio à 
Criança com Câncer GACC/RN faz 
parte do Núcleo de Atendimento 
Educacional Hospitalar – NAEHD/
RN, serviço que está sob a respon-
sabilidade da Secretaria de Estado 
da Educação da Cultura do Esporte 
e do Lazer do RN – SEEC/RN, e se 
caracteriza como classe domiciliar 
pelo fato de a instituição ser uma 
casa de apoio e não um hospital. No 
atendimento pedagógico-educacional 
realizado no GACC/RN, o professor 

da classe domiciliar continua sendo 
professor independentemente do 
espaço de atuação, e, portanto, 
vivencia desafios e dificuldades 
similares aos de um professor da 
escola convencional, o que dife-
rencia são os espaços, o tempo 
e as singularidades do alunado.

Propondo a reinserção da criança 
com a vida escolar, o papel do pro-
fessor, como ponte entre o mundo 
hospitalar/domiciliar e a vida quoti-
diana da criança internada, vai além 
do papel do professor de escola 
regular, uma vez que busca evitar 
que a escolaridade dessas crianças 
seja sistematicamente interrompida 
ou que sejam prejudicadas na 
conclusão de seus estudos por cons-
tantes internações, bem como as 
reinserir no contexto social, e ainda 
tenta estimulá-las a manter a vontade 
de viver e a valorizar a autoestima. 
O Ministério de Educação, por 
intermédio da Secretaria Nacional 
de Educação Especial, previu, por 
meio da Diretrizes Nacionais para 
a Educação Especial, aprovada em 
2001, o atendimento educacional em 
classes hospitalares e domiciliares.

EXPERIÊNCIA DA 
PRÁTICA PEDAGÓGICA NA 
CLASSE DOMICILIAR

O GACC/RN é uma instituição sem 
fins lucrativos que presta assistência 
psicossocial, nutricional, odontoló-
gica e pedagógica a cerca de 300 
crianças e adolescentes, entre 0 e 
18 anos de idade, em tratamento 
oncológico e hematológico crônico. 
O setor pedagógico é formado por 
uma brinquedoteca e pela sala de 
apoio pedagógico Tereza Cristina – 
Projeto Classe Hospitalar/Domiciliar. 
Possui uma equipe formada por 
uma coordenadora pedagógica, 
duas professoras da SEEC/RN e 
conta com aproximadamente com 
oito voluntários. Tem como objetivo: 
acolher, socializar e interagir, pro-
porcionando o desenvolvimento das 
habilidades motoras e intelectuais 
dos alunos pacientes durante o 
período em que se encontram em 
tratamento onco-hematológico. 

O espaço é rico em estímulos 
para o ensino-aprendizagem. A 
brinquedoteca possui um grande 
acervo com livros paradidáticos, 



134

Anais do III Seminário Regional sobre Atendimento Educacional Hospitalar  
e III Fórum sobre Atendimento Educacional Hospitalar e Domiciliar do RN

didáticos, revistas, DVDs, brin-
quedos e jogos variados. Há uma 
televisão e um DVD, um som 
portátil e um computador como 
ótimos recursos pedagógicos.

Os planejamentos acontecem 
semanalmente, partindo dos projetos 
e considerando o cronograma de 
atividades do GACC-RN, e seguem 
os objetos do conhecimento. Para 
tanto, traçamos atividades que visem 
à melhor forma de aproveitar os 
conhecimentos prévios, à criatividade 
e à satisfação dos alunos, respei-
tando e flexibilizando as idades e 
se adaptando às necessidades de 
cada aluno. Destacamos também 
que, sempre que possível, realiza-
mos atividades que possibilitam ao 
aluno sair da casa de apoio para 
sistematizar os conhecimentos em 
aulas de campo. Apesar de não ser 
um hospital, as crianças acolhidas 
na casa estão em processo tran-
sitório, seja por virem do hospital, 
depois de períodos de internações, 
seja por estarem se preparando 
para futuras hospitalizações. Assim, 
entendemos que os sentimentos e 
emoções vivenciados são relaciona-

dos aos processos de hospitalização. 
Disso decorre a nossa teorização 
inicial acerca do adoecimento e 
das internações de crianças.

O médico francês, Henry Wallon 
(1879-1962), um dos pioneiros da 
psicologia infantil e contemporâneo 
de Piaget e Vygotsky, dizia que 
“aprender alivia a dor infantil” e 
se alivia a dor infantil, o educador 
tem algo a fazer onde há crianças 
sofrendo por questões de saúde 
(MATA, 1997, p. 9). Em contrapar-
tida, tradicionalmente, o lócus de 
trabalho e pesquisa do pedagogo 
é a escola. O que implica dizer 
que a minha saída de uma classe 
comum da “zona de conforto” para 
enfrentar outras adversidades em um 
ambiente hospitalar/domiciliar levou-
-me a enfrentar novas questões, tais 
como: a morte, o luto, as imprevisi-
bilidades da saúde da criança, as 
carências familiares, a desmotivação 
dos alunos, o desafio de saber 
lidar com os cuidados e uso de 
Equipamentos de Proteção Individual 
 – EPI, a desinformação generalizada 
sobre o trabalho e a função de um 
pedagogo dentro da classe hospita-

lar/domiciliar (até mesmo dentro da 
própria instituição), a luta contra a 
falta de comunicação com as esco-
las de origem das crianças, entre 
outros aspectos. Considero esse 
novo desafio proposto para minha 
experiência profissional como algo 
que, além de desafiador e enriquece-
dor, veio a agregar valores incríveis 
para minha vida pessoal, desper-
tando em mim novas habilidades.

Sobre o exposto, convém ressaltar 
que essas constatações foram frutos 
da experiência de prática pedagó-
gica, em um período de dois anos, 
durante os quais realizei diversos 
trabalhos no Hospital Infantil Varela 
Santiago (por um ano) e, atualmente, 
desenvolvo atividades no GACC-RN, 
Grupo de Apoio à Criança com 
Câncer. Na luta diária, logo percebi 
as necessidades identificadas pelos 
relatos pessoais dos pais e das 
próprias crianças, em diversas ações 
e situações, como sorrisos, abraços, 
melhoras, descobertas, avanços 
significativos de conhecimento, 
reconhecimento dos próprios profis-
sionais da saúde, necessidade de 
um refazer pedagógico a cada dia.
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A metodologia educacional utilizada 
para a realização das atividades 
de acompanhamento pedagógico 
é desenvolvida com o objetivo de 
minimizar a defasagem escolar, 
provocada pelo período de trata-
mento de saúde da criança, pois elas 
ficam impossibilitadas de frequentar 
a escola regular devido ao trata-
mento oncológico. Amparadas na 
proposta de planejamento curricular 
da SEEC, as atividades buscam 
identificar as fragilidades escolares 
das crianças vinculadas ao GACC e, 
a partir delas, trabalhar não somente 
suas defasagens cognitivas mas 
também as físicas, afetivas e sociais.

Quanto ao tempo de permanência 
das crianças no GACC, esse fator 
é variável, pois o acompanhamento 
educacional se organiza de acordo 
com agenda de tratamento de saúde 
da criança. Todas as atividades 
desenvolvidas são planejadas para 
ter início, meio e fim, num curto 
período de tempo, aproveitando, 
para tanto, todas as oportunidades 
de produção de novos conhecimen-
tos e revisão de antigos conceitos, 
já adquiridos pela criança.

Nesse processo, o diálogo com 
a escola do estudante ainda se 
apresenta como uma dificuldade, 
especialmente por muitos serem 
do interior do estado. Devido a 
essas informações não chegarem 
rapidamente das escolas, pau-
tamos nosso fazer pedagógico 
pelo Documento Curricular do RN, 
que tem como referência a Base 
Nacional Curricular Comum.

Cabe destacar também que as casas 
de apoio dependem totalmente 
de doações e parceiros. Assim, 
por diversas vezes, recebemos 
“ações voluntárias” que, mesmo 
previamente marcadas, interferem 
na rotina pedagógica e no anda-
mento dos projetos e nas atividades 
planejadas. Contudo, traçamos 
estratégias para não desperdiçarmos 
a riqueza e a oportunidade de um 
aprendizado de forma eficiente e 
prazerosa. Ao inserir essas ações 
no cronograma e adaptar o plane-
jamento, estamos transformando 
a realidade considerando as 
necessidades também do aluno.

 De início, fazemos uma triagem das 
“ações” que ocorrerão durante o 
determinado planejamento, e, depen-
dendo do tema, da causa ou da 
visita dos parceiros, transformamos 
essa ação em aulas de campo, aulas 
dinâmicas ou lúdicas, baseadas nos 
conteúdos. O aprendizado também 
deve ser adaptado de acordo com 
as idades e necessidades das 
crianças que estarão na casa no 
dia. Ressalto, assim, que a prática 
educacional não só é possível como, 
inclusive, abranda o sofrimento nas 
condições aparentemente mais 
adversas de aprendizagem, como é 
o caso da criança em tratamento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o entendimento apontado ao 
longo da pesquisa, quanto mais 
propício for o ambiente hospitalar/
domiciliar e igualmente mais pró-
ximo da vida quotidiana infantil, 
mais rápido e menos sofrido será 
seu restabelecimento. O processo 
educacional em muito pode cola-
borar para isso, conscientizando 
o indivíduo acerca da doença e 
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contribuindo para sua realiza-
ção da criança hospitalizada.

Com isso, para concluir, acredito que 
é possível contribuir, com este relato 
de experiência, para o desbravar 
de novos horizontes educacionais 
a ser investigados oportunamente. 
Com efeito, haverá a troca e a cons-
trução coletiva do conhecimento.
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RESUMO

Ao admitirmos que a saúde não é 
um elemento exclusivo do hospital 
e a educação não é um elemento 
específico da escola, consideramos 
que há uma necessidade, cada 
vez mais urgente de aproximar 
diálogos e ações, ou seja, interfaces 
entre essas duas áreas centrais 
para a qualidade de vida humana. 
Este trabalho tem por objetivo 
primordial divulgar o projeto de 
extensão Educação também é 
saúde, que se volta para atender 
demandas no campo educacional 
do Hospital Regional de Caraúbas 
(HRC), bem como na formação de 
licenciandos dos cursos de Letras 
Libras, Letras Inglês e Letras 
Português da Universidade Federal 
Rural do Semi-Árido (UFERSA).

Como resultado, o projeto aponta 
para a necessidade de criação da 
classe hospitalar na referida insti-
tuição, a partir de parcerias entre 
essa universidade e os programas 
estaduais e municipais de educação 
e saúde, a ampliação do campo de 
estágio para os estudantes das licen-
ciaturas, com benefícios de impacto 
social para a comunidade carau-
bense e o desenvolvimento científico. 

Palavras-chave: Educação. Saúde. 
Humanização Hospitalar.

INTRODUÇÃO

Os avanços recentes em Pediatria, 
Puericultura, Psicologia e Pedagogia 
têm levado a visão do adoecer a 
novas descobertas. Nos últimos 
anos, a atenção tem focalizado 

aspectos pedagógicos e sociais da 
criança e do adolescente hospitali-
zados, com a inclusão de programas 
e projetos de humanização e esco-
larização hospitalar, incentivados 
pelos Ministério da Saúde e o da 
Educação, como a criação das 
classes hospitalares em vários 
hospitais pediátricos no Brasil. 

Hoje, crianças e adolescentes hos-
pitalizados têm assegurado o direito 
à presença constante de sua mãe e/
ou acompanhante, e a possibilidade 
de desfrutar da continuidade de 
sua escolaridade. Uma prova disso 
foi a criação e o reconhecimento 
dos direitos das crianças e dos 
adolescentes hospitalizados, pre-
sentes na Resolução Nº 41, de 13 
de outubro de 1995, do Conselho 
Nacional de Direitos da Criança 
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e Adolescente (BRASIL, 1995), 
garantindo o direito de desfrutar 
de alguma forma de recreação, de 
acesso a programas de educação 
para saúde, bem como de acom-
panhamento do currículo escolar 
durante sua permanência hospitalar.

Com esse documento, o paciente 
e seu respectivo familiar, cientes, 
podem não só exigir mas também 
exercer o papel de cidadão junto ao 
órgão competente de saúde da sua 
região, garantindo o cumprimento da 
lei e viabilizando a sua dignidade. 
O trabalho pedagógico-educacional 
realizado em hospitais apresenta 
diferentes componentes de atuação 
e está sob a mira de vários olhares 
que buscam compreender e também 
construir um modelo que o possa 
explicar e enquadrar, no ideal de uma 
atenção integral ou global, a criança 
em situação de adoecimento. No Rio 
Grande do Norte, em 05 de janeiro 
de 2018, foi sancionada a Lei Nº 
10.320, que regulamenta o Programa 
de Atendimento Educacional 
Hospitalar e Domiciliar. O objetivo é 
assegurar o direito de crianças em 
tratamento de saúde, em hospitais 
ou no domicílio e matriculados na 

rede pública, de continuar estudando 
a partir das classes hospitalares. 

A presença de professores no 
ambiente hospitalar também 
pode contribuir para o desenvol-
vimento de ações formativas e de 
humanização hospitalar. O nosso 
projeto se justifica, portanto, pela 
necessidade de ações de inter-
venção pedagógica que gerem 
bem-estar social, emocional e 
pedagógico para crianças, adoles-
centes, jovens e adultos pacientes, 
assim como de capacitação para 
funcionários e acompanhantes.

DESENVOLVIMENTO

O objetivo geral do projeto é o de 
atender demandas do campo edu-
cacional do Hospital Regional de 
Caraúbas, bem como de formação 
para licenciandos dos cursos de 
Letras Libras, Letras Inglês e Letras 
Português da Universidade Federal 
Rural do Semi-Árido (UFERSA) para 
atuar em espaços não escolares. 
Como objetivos específicos, defen-
demos desenvolver ações no âmbito 
do Projeto MCTIC/CNPq Nº 28/2018 
– UNIVERSAL – Narrativa, educação 

e saúde: crianças, família e professo-
res entre o hospital e a escola – ao 
qual estamos vinculados, na tentativa 
de elaborar ponderações acerca 
do protagonismo da criança para 
integrar-se ao sistema de saúde, 
interrogando as especificidades 
dessa integração na infância como 
categoria geracional e societária.

O projeto – lançado no dia 08 de 
outubro de 2019, em cerimônia 
realizada na instituição hospita-
lar, com a presença de médicos, 
pacientes, funcionários, autoridades 
municipais e de representantes 
da UFERSA – será desenvolvido 
a partir das seguintes ações: 1. a 
atenção pedagógica às crianças e 
aos adolescentes hospitalizados 
na instituição – neste eixo, o traba-
lho firma-se na criação da classe 
hospitalar e no acompanhamento 
pedagógico das crianças e dos 
adolescentes, favorecendo o vínculo 
com a escola de origem; 2. A oferta 
de cursos de Libras para funcioná-
rios – a universidade dispõe de um 
Curso de Letras Libras, destacamos 
que, com o melhor conceito entre 
as universidade do estado do Rio 
Grande do Norte (RN), existe uma 
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associação de surdos no município 
de Caraúbas e uma grande demanda 
para que o hospital se torne bilíngue, 
a partir de cursos ofertados aos 
funcionários; 3. a oferta de cursos de 
alfabetização para jovens e adultos 
– funcionários e/ou pacientes, uma 
vez que há muitos funcionários que 
não são alfabetizados. Para tanto, 
buscaremos uma parceria com a 
Secretaria de Educação do RN; 4. a 
oferta de capacitação para a atuação 
em equipes multiprofissionais – tra-
ta-se de uma solicitação específica 
do hospital e será desenvolvida a 
partir de parcerias com profissio-
nais da UFERSA; 5. a realização 
de palestras e oficinas em salas 
de espera – é um espaço onde 
se encontram muitos pacientes e 
no qual vamos atuar com oficinas 
de orientações, com poesias, 
músicas e contação de histórias.

Por fim, destacamos que esse 
projeto se insere no âmbito do 
projeto Narrativa, educação e 
saúde: crianças, família e profes-
sores entre o hospital e a escola 
(MCTI/CNPq Nº 28/2018-Processo 
N.443695/2018-0)”. Ele é coor-

denado pela Professora Doutora 
Maria da Conceição Passeggi, em 
parceria com diferentes universi-
dades estrangeiras, das quais a 
UFERSA é unidade executora.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Trata-se de um projeto em anda-
mento, em seu primeiro mês de 
existência, mas que já podemos 
considerar como uma experiência 
exitosa a ser compartilhada, pois, 
por um lado, vem criando benefícios 
para a UFERSA, na medida em 
que ampliou o espaço de estágios 
para estudantes de Letras Libras 
que já iniciaram o curso de Libras 
Básico para funcionários; e, por 
outro, tem modificado a rotina do 
hospital. Nesse sentido, destaca-
mos que o projeto conta com uma 
consultoria nacional e internacional, 
com pesquisadores como Maria 
Teresa Jacinto Sarmento, Maria da 
Conceição Passeggi, Ecleide Cunico 
Furlanetto e Maria da Conceição 
Leal da Costa. O projeto é de grande 
interesse da instituição hospitalar 
e tem garantido apoio irrestrito 
para a realização do trabalho.

No momento, estamos em processo 
de implementação de todas as 
atividades. Já contamos com mais 
de doze estudantes de diferen-
tes cursos: Letras Libras, Letras 
Inglês, Letras Português, Ciência 
e Tecnologia (CeT). Com isso, 
esperamos que o projeto possa 
realizar a implementação da classe 
hospitalar no Hospital Regional 
de Caraúbas; atender demandas 
formativas do público alvo-externo 
e interno à  UFERSA; fomentar 
parcerias entre as secretarias de 
educação e saúde, em âmbito muni-
cipal e estadual; e ainda contribuir 
na formação de licenciandos para 
atuação em espaços não escolares.
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RESUMO

Este trabalho evidencia a experiência 
com a leitura literária realizada para 
crianças que frequentam a classe 
hospitalar de dois hospitais da cidade 
do Natal/RN. Essa prática articula 
as experiências com a linguagem e 
de socialização que proporcionam 
à criança contato com o real, o fic-
cional e o sociocultural. Diante das 
reflexões, este estudo busca refletir 
acerca da contribuição da leitura e 
da contação de histórias na classe 
hospitalar. Metodologicamente, 
opta por realizar um trabalho de 
leitura e contação de história para 
a formação de leitores na infância, 
considerando ser ações importantes 
para a interação cultural da criança, 
tendo em vista que literatura consiste 
em repertório para a vida, além de 

enriquecer esses processos, torna-os 
lúdicos, instigantes e desafiadores. 
Assim, a prática de ouvir histórias, 
lidas ou contadas, e sua presença 
significativa na classe hospitalar, 
mobiliza o sujeito pensante e o 
prazer pela leitura, constituindo uma 
relação compartilhada com o mundo 
imaginário, lúdico e sociocultural.

Palavras-chave: Leitura. Contação. 
Classe hospitalar.

INTRODUÇÃO: LEITURA E 
CONTAÇÃO DE HISTÓRIA, 
LUDICIDADE E IMAGINAÇÃO

O presente trabalho evidencia a 
experiência com a leitura literária 
realizada para crianças que fre-
quentam a classe hospitalar de 
dois hospitais da cidade do Natal/

RN.  Entendendo-se que essa 
prática possibilita a construção de 
um sólido vínculo de afetividade 
com a criança estimulando-a na 
busca de livros e, consequente-
mente, no gosto pela leitura. O 
seguinte relato fundamenta-se por 
um respaldo teórico embasado 
nos estudos de alguns autores que 
discutem sobre a temática, tais 
como: Abramovich (1991), Amarilha 
(1997), Dohne (2000), Coelho 
(1989), Silva (2011), Soares (1988), 
entre outros, para fundamentar as 
discussões acerca da importância 
da leitura e da contação de história.

A prática da leitura e contação de 
histórias articulada às atividades de 
linguagem proporcionam ao aluno o 
contato com o real, o maravilhoso e o 
mítico, contribuindo para o desenvol-
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vimento de habilidades que o leva a 
tornar-se um leitor capaz de compre-
ender, analisar, interpretar e produzir 
textos. Para Amarilha (1997, p. 22),

[...] a oralização tem a finalidade de 
enriquecer a bagagem antecipatória 
do leitor, buscando familiarizá-lo com 
as estratégias da narrativa, por conse-
guinte, com as convenções da escrita.

A leitura e a contação de histórias 
são recursos a ser utilizados para 
auxiliar o domínio da linguagem, 
colocando o sujeito em uma situ-
ação de comunicação social, na 
construção da interação com o 
outro, fornecendo-lhe conceitos e 
uma organização do real, estabele-
cendo, assim, uma relação entre o 
leitor e o objeto de conhecimento. 
Nessa perspectiva, esses recur-
sos devem ocupar o lugar de

linguagem a ser conhecida, des-
coberta nos aspectos que lhe são 
próprios (internos), e reconhecida 
como portadora de inúmeras sig-
nificações (socioculturais, histó-
ricas, emocionais, linguísticas, 
literárias) (BRASIL, 1992, p. 31).

Essa forma de aprender estender-
-se-á em um processo mais amplo 
na vivência da criança, levando-a 
a organizar ideias/fatos, exercitar a 
criatividade e a reflexão a partir da 
leitura. Essa prática de ouvir histórias 
lidas ou contadas por um leitor expe-
riente e sua exploração constante na 
classe hospitalar vivificará o prazer 
pela leitura a partir da interação que 
se estabelece entre ouvinte e o leitor, 
constituindo uma relação singular 
com o mundo imaginário e lúdico.

DESENVOLVIMENTO: 
LEITURA E CONTAÇÃO DE 
HISTÓRIAS, PLANEJAMENTO

Ao planejar o momento da leitura em 
sala de aula, o professor ou o conta-
dor deve dispor de alguns elementos 
para que haja um feedback entre o 
ouvinte e a história, como conhecer 
o grupo, a escolha de um bom livro 
para as crianças, conhecer a faixa 
etária e o nível de leitura que se 
encontra no grupo. Para alguns 
autores, professores ou contadores 
devem se utilizar de recursos para 
essa leitura ou contação, para que 

haja o envolvimento do ouvinte e 
o apoio para quem está lendo. O 
primeiro deles é a pré-leitura, um 
recurso que incita sobre a história 
que será contada, a partir do título 
ou das imagens na capa que o livro 
oferece. O segundo é a leitura, que 
envolve todo o momento da própria 
leitura da história. E o último é o 
da pós-leitura, momento esse em 
que o ouvinte faz suas reflexões 
e discussões sobre o andamento 
da história, sobre o desfecho e até 
mesmo sobre o que ele gostou, 
se era o que esperava, se estava 
de acordo com sua imaginação.

A escolha das histórias é um dos 
momentos mais importantes dessa 
iniciativa, pois, como afirma Coelho 
(1989, p. 20), “A escolha da história 
funciona como uma chave mágica 
e tem importância decisiva no pro-
cesso narrativo”. Ao contar a história, 
o contador faz uso de recursos 
como alguns objetos cênicos, livros 
e músicas. Além disso, é importante 
destacar que é a voz o principal meio 
de apresentar a narrativa. Pela inten-
sidade, clareza e tenacidade vocal 
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são produzidas as emoções que dão 
vida à contação e que se desenvolve 
e envolve o público. A esse respeito, 
Teixeira (1995, p. 13) afirma que

é este aspecto de envolvimento 
emocional que o torna uma atividade 
com forte teor motivacional, capaz de 
gerar um estado de vibração e euforia.

Ao contar histórias, levamos o 
ouvinte a refletir, por meio da 
imaginação, sobre valores éticos 
importantes para a sua formação 
social. Para Dohne (2000, p. 5),

Estas narrações, tão saborosamente 
recebidas, desencadeiam proces-
sos mentais que levarão à formação 
de conceitos capazes de nortear o 
desenvolvimento de valores éticos 
e voltados para formação da auto-
estima e a cooperação social.

Como podemos perceber nas 
palavras de Dohne, a contação de 
histórias, além de instigar a imagina-
ção dos ouvintes, leva-os também 
a refletir sobre sua condição social 
como sujeitos modificadores do 

ambiente em que vivem (SOARES, 
1988). Essa afirmação reforça 
a necessidade de se incentivar 
o gosto pela leitura em todos os 
espaços, pois, ampliando o acesso, 
ampliamos também a quantidade de 
pessoas críticas capazes de ques-
tionar o ambiente em que vivem.

Nesse sentido, ressaltamos a 
importância do trabalho com a lei-
tura e a contação de histórias, por 
propiciar às crianças aprender a 
língua materna de maneira eficaz 
e repleta de sentidos, possibili-
tando-lhes significar o mundo e 
a realidade, aprendendo, assim, 
não só palavras ou frases isoladas 
mas também contribuindo para o 
desenvolvimento de habilidades 
que as leva a tornar-se leitoras 
capazes de compreender, analisar, 
interpretar e produzir textos. De 
acordo com Amarilha (1997, p. 56),

quando se lê para a criança estamos 
lhe proporcionando informações e 
estruturas acima do seu nível de 
leitura, estamos tornando-lhe aces-
sível o complexo mundo da escrita.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES: 
CONCLUSÃO

A leitura e a contação de his-
tórias são importantes aliados, 
principalmente por despertarem 
e formarem leitores autônomos, 
além de enriquecerem o processo 
ensino-aprendizagem tornando-o 
lúdico, instigante e desafiador. Como 
esclarece Amarilha (1997, p. 91),

na relação criança e ficção, o cami-
nho do lúdico é o acesso seguro na 
elaboração do significado textual. O 
lúdico é uma forma de como a comu-
nicação textual se dá, estimulando a 
memória semântica do leitor, que é 
essencial à aprendizagem formal.

O ouvir histórias pode estimular o 
desenhar, o musicar, o sair, o ficar, 
o pensar, o “teatrar”, o imaginar, o 
brincar, o ver o livro, o escrever, o 
querer ouvir de novo. Ouvir histórias 
é viver um momento de gostosu-
ras, de prazer e de divertimento 
(ABRAMOVICH, 1991), pois o 
livro da criança que ainda não lê 
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é a história contada. Como escla-
rece Abramovich (1991, p. 24),

quando uma criança escuta a his-
tória que se lhe conta penetra nela 
simplesmente, como história.  Mas 
existe uma orelha detrás da ore-
lha que conserva a significação do 
conto e o revela muito mais tarde.

Dessa forma, percebemos que a 
leitura e a contação de histórias 
também criam um vínculo de afetivi-
dade com a criança, estimulando-a 
à busca de livros e, consequen-
temente, ao gosto pela leitura, 
levando-a, assim, a organizar ideias, 
a exercitar a criatividade e ao desen-
volvimento do imaginário. Ademais, 
esses recursos contribuem para a 
estruturação da linguagem oral e 
escrita, possibilitando a ampliação 
do repertório linguístico utilizado no 
cotidiano. Para tanto, a contação de 
histórias exerce um bem inigualável.

Essa iniciativa provoca em nós 
a reflexão acerca das práticas 
de leitura que estamos vivendo 
atualmente, e nos faz perceber 
a necessidade de promoção de 

práticas que venham ao encontro 
do resgate dos livros, das histórias 
e da formação de sujeitos leitores 
e por essa prática formar também 
para a vida a partir da compreensão. 
Percebe-se que a leitura e a conta-
ção realizada na classe hospitalar 
para as crianças, de forma prazerosa 
e intencional, expande as experi-
ências, aumenta o seu repertório 
linguístico e os seus conhecimentos. 
Logo, ao ouvir histórias, a criança 
traduz ideias, sentimentos, vontades, 
pensamentos, categoriza os objetos, 
busca a solução de problemas e 
ações articuladas e situacionais, 
além de se familiarizar com o jeito 
próprio de se construir narrativas.
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RESUMO

Este trabalho objetiva relatar a expe-
riência de uma prática pedagógica 
dialogando sobre a relação existente 
entre o exercício reflexivo do profes-
sor numa classe hospitalar, a morte 
de seu aluno e que repercussão traz 
em seu fazer pedagógico, levando 
em consideração que a prática peda-
gógica é constituída não apenas do 
conhecimento científico mas também 
das inter-relações entre professor 
e aluno, que vai para além do cog-
nitivo. Esta pesquisa utiliza como 
referencial teórico metodológico 
autores que tratam sobre a pesquisa 
(auto)biográfica que destacam a 
importância do exercício reflexivo de 
voltar-se a si mesmo e repensar as 
experiências vividas como docente. 
Compreender essas questões se 
faz necessário para que o professor 
nesse ambiente tenha subsídios 

para seu enfrentamento. Com as 
reflexões realizadas, conclui que a 
formação da identidade profissional 
está diretamente relacionada com 
a formação e a construção da iden-
tidade pessoal, familiar, escolar e 
relacional. Ademais, é necessário 
que esse profissional esteja continu-
amente no processo de autorreflexão 
de sua prática pedagógica.

Palavras-chave: Prática pedagó-
gica. Exercício reflexivo. Morte.

INTRODUÇÃO

A escola é um espaço de vida, de 
alegrias, de descobertas e de rea-
lizações. Essa é a frase que nós, 
professores, sempre ouvimos. No 
entanto, quando a escola sai dos 
seus muros habituais e adentra no 
hospital, é preciso ter outro olhar, 
que, muitas vezes, está envolto 

de dor, lágrimas, tristeza, perdas 
e morte, embora a alegria, as des-
cobertas e as realizações também 
façam parte desse contexto.

A função do professor nesse 
ambiente é, sem dúvida, para além 
do fazer pedagógico. É estabelecer 
a ponte entre esse estudante que 
se encontra fora da escola com o 
que a vida lhe tirou, possibilitando-
-lhe dar continuidade aos estudos, 
bem como diminuir a privação da 
liberdade ao poder se socializar 
com seus amigos e familiares.

DESENVOLVIMENTO

Refletir sobre esse espaço, que 
nos remete a inúmeras relações 
vividas e que traz à memória nossa 
experiência de vida, não é fácil. Esse 
exercício de pensar, dizer e escrever 
sobre si apresenta para mim dimen-
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sões diferentes, pois, ao pensar 
sobre o tema, dou significação ao 
passado; ao dizer, reflito sobre esse 
passado; e ao escrever, ressigni-
fico esse tempo. A esse respeito, 
Passeggi (2016, p. 76) afirma que

[...] refletir para aprender sobre 
nós mesmos e o mundo, torna 
inseparável o sujeito e o objeto do 
conhecimento. É preciso se expor 
para tirar lições de vida e apren-
der com elas sobre nós mesmos.

Pensar em minha constituição como 
profissional da educação em uma 
classe hospitalar me traz a consciên-
cia de que as relações, os saberes, 
as experiências positivas e/ou nega-
tivas, o modo como a profissão me 
foi apresentada, tudo isso me influen-
ciou. Segundo Silva (2000, p. 25), 
nós somos seres sociais e somos 
constituintes e constituímos o meio.

De todas as experiências vividas até 
o momento, a que mais me marcou 
foi, sem dúvida, a experiência de 
lecionar para crianças em tratamento 
oncológico, especialmente pelas 
peculiaridades que o câncer apre-

senta e a relação da doença com a 
iminência da morte. O câncer traz 
consigo perdas expressivas, entre 
elas, as perdas físicas, mas não 
apenas essas. Aprendi com as crian-
ças que a perda vai muito além do 
físico, existem tantas outras perdas 
que impactam sua vida no processo 
de tratamento, seja a perda da magia 
de ser criança, seja o afastamento 
de amigos e familiares, sejam as 
incapacitações, temporárias durante 
o tratamento ou definitivas pelas 
possíveis paralisias ou mutilações.

Diante de tantas perdas, a criança 
aprende a ressignificar o olhar sobre 
si. Esse novo olhar para com a vida 
foi, sem dúvida, o que me impactou. 
Apesar da situação delicada de 
saúde, as crianças encontram ânimo 
e força para ressignificar sua nova 
condição de vida. Sempre me ques-
tionei qual seria de fato a função de 
um professor nesse ambiente. Hoje 
percebo que é preciso entender que 
o hospital não é apenas um lugar 
ligado à saúde e que a educação 
não está atrelada apenas ao espaço 
escola. Os movimentos podem se 
entrelaçar e os conceitos abordados 

num espaço podem indubitavel-
mente encontrar-se em outro.

De acordo com Fontes (2005, p. 122),

O trabalho pedagógico em hospi-
tais apresenta diversas interfaces 
[...] é preciso deixar claro que tanto 
a educação não é elemento exclu-
sivo da escola quanto a saúde não 
é elemento exclusivo do hospital.

Portanto, esse processo educa-
tivo que ocorre no hospital se dá 
pelas relações multidisciplinares 
e que são imprescindíveis para o 
bom desempenho do professor.

O espaço da classe hospitalar deve, 
portanto, proporcionar o reencontro 
do estudante com a esperança, 
com o sorriso e com a descoberta, 
independentemente da idade escolar. 
Nesse processo, nós, professores, 
temos uma imensa responsabilidade 
de apresentar o conhecimento de 
forma leve, lúdica, para que não haja 
mais peso nos dias desses alunos. 
Mesmo com a morte de um estu-
dante, o que inevitavelmente ocorreu 
várias vezes, precisei dar continui-
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dade ao trabalho e compreendi que 
existem sentimentos que precisam 
ser expressados, que existem fases 
do luto que precisam ser vividas e 
que precisamos dialogar com o outro 
sobre essa experiência. A partir do 
diálogo e da reflexão, é possível dar 
um novo significado ao nosso traba-
lho, apesar e para além da perda. 
Sobre os sentimentos que a dor da 
perda para a morte e do luto nos 
traz, Parkes (1998, p. 23) afirma que

A dor do luto é tanto parte da vida 
quanto a alegria de viver, é talvez 
o preço que pagamos pelo amor, 
o preço do compromisso. Ignorar 
este fato ou fingir que não é bem 
assim é cegar-se emocionalmente.

Assim, compreendemos que entrar 
em contato com a questão da finitude 
e o luto nunca foi fácil, especialmente 
por vivermos em uma sociedade que 
busca tratar essa temática como se 
ela não existisse. Ocorre que, que 
para todos nós, um dia a finitude 
chegará através da morte. Diante da 
proximidade mais iminente da morte, 
precisei ressignificar meu olhar sobre 
ela, pois acredito que, em minha 

prática, tenho a responsabilidade 
de buscar o progresso pedagógico, 
mas que também sinto, choro, 
inclusive, inúmeras vezes, perdi e 
perco a voz diante da partida de um 
estudante. Por isso, compreendi 
que alguns aspectos necessitam ser 
observados, uma vez que ajudam 
no enfrentamento desse momento. 
Primeiramente, é preciso entrar 
em contato com os sentimentos, 
lembrando que, apesar e além 
dele, temos a responsabilidade 
para com os demais que ficaram. 
Após a reelaboração desses senti-
mentos, é preciso continuar com o 
processo de ensino-aprendizagem.

Para Fontes (2005), o papel do 
professor no ambiente hospitalar 
é o de proporcionar à criança o 
conhecimento, dando um significado, 
especialmente no que se refere à 
nova situação de vida. Nesse caso, 
surgiram, muitas vezes, questio-
namentos e conversas sobre a 
temática, e eu precisei ter a escuta 
ativa, refletindo sobre os sentimentos 
dos estudantes, permitindo que eles 
expressassem as emoções – pela 
fala, pelos desenhos, pelo olhar – e, 

quando foi preciso, permitindo o 
silêncio, seja dele, seja o meu. Entrar 
em contato com a história de um 
estudante, desde a descoberta da 
doença até sua morte, faz enten-
der o processo como um todo.

Nesse processo, cabem muitas expe-
riências, como vivenciar o primeiro 
dia da chegada da criança, com olhar 
assustado diante de outras crianças 
já com o aspecto que a doença traz; 
participar do momento do corte e da 
perda do cabelo e com ele a perda 
da identidade e muitas vezes da 
alegria; sentir a mão de alguém, que, 
frágil, quer apenas um apoio. São 
momentos difíceis, mas que estão no 
dia a dia de nossa prática. Faz parte 
de nosso trabalho na classe hospita-
lar acompanhar esses momentos de 
esperança, desesperanças, alegrias 
e tristezas. Ter a certeza de que o fim 
chegará é algo angustiante. Por isso, 
é essencial expressar esses senti-
mentos, utilizando o lúdico e a arte 
como instrumentos que possibilitam 
o desabafo, seja por imagens, falas, 
escrita, seja pelo próprio silêncio.
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Alguns aspectos de cunho pessoal 
necessitam ser observados para 
ajudar no enfrentamento desse 
momento. Nesse caso, é preciso 
estabelecer limites, encontrar um 
significado, explorar a maior gama 
de possibilidades, admitir que somos 
vulneráveis e que necessitamos 
desses momentos para a nossa 
reelaboração, pois, cada um reage 
de uma forma diante desses sen-
timentos. Como aponta Worden 
(2013), nem todas as pessoas 
vivenciam a mesma intensidade de 
dor ou a sentem da mesma forma, 
mas é impossível perder alguém 
a quem se tenha sido ligado de 
alguma forma sem passar por algum 
grau de dor, por isso que algumas 
pessoas conseguem ter melhor 
adaptação à perda do que outras.

Hoje compreendo que é preciso 
manter uma práxis reflexiva, bus-
cando estar sempre disponível para 
a mudança e o aprimoramento, obje-
tivando dar condições necessárias 
para que os alunos em tratamento 
médico possam exercer de forma 
integral o seu direito educacional 
sem interrupção, mesmo estando 

hospitalizados. Ademais, que, diante 
da morte, nós possamos ser capazes 
de expressar os sentimentos que 
nos contagiam naquele momento.

Pensar a educação diante da morte 
e refletir sobre a prática docente em 
uma classe hospitalar é desafiador 
e único para cada profissional, 
porque o que abala a mim, não 
necessariamente abalará o outro, 
especialmente pela formação de 
vínculos e apegos. Refletindo sobre 
essas questões, eu me deparei 
com Nobert Elias (2001), em A 
Solidão dos Moribundos seguido 
de Envelhecer e Morrer, que 
apresenta uma síntese de como 
enfrentar e ressignificar a morte, 
não apenas na educação mas 
também na vida, ao afirmar que

Há várias maneiras de lidar com o fato 
de que todas as vidas têm um fim [...] 
podemos encarar a morte como um 
fato de nossa existência [...] Podemos 
considerar parte de nossa tarefa fazer 
com que o fim, seja tão fácil e agradá-
vel quanto possível para os outros e 
para nós mesmos (ELIAS, 2001, p. 7).

Hoje reconheço todas as minhas 
limitações perante a morte do meu 
aluno, mas acredito que estou no 
caminho correto para realizar um 
processo de restabelecimento diante 
dessa perda sofrida. Só assim 
haverá um processo de cura ou acei-
tação. Com esse reconhecimento, 
tornam-se possíveis a retomada e a 
reorganização da prática docente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No curso de formação docente que 
ora concluo, tive a oportunidade 
de relatar minha experiência, ouvir 
a experiência do outro e, a partir 
dessa prática, pude me transformar 
e me ressignificar e ainda contribuir 
para que o mesmo procedimento 
ocorresse com os demais. Nesse 
processo de reflexão, escrita e 
reescrita, pude experenciar inúmeros 
momentos de ressignificação, até 
conseguir concluir a escrita final de 
minha autobiografia. Nessa escrita 
sobre mim, quantos aprendizados 
tive, quantas dificuldades enfrenta-
das, quantas limitações vencidas, 
quantos sentimentos relembrados 
e vivenciados, quanta troca com o 
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outro e quanto crescimento. Nessa 
experiência, eu me refiz e refiz o 
outro, pude me ressignificar e a aju-
dei o outro a se ressignificar. Nesse 
sentido, Souza (2006) assegura que 
esse processo de escrita narrativa 
me possibilita ter contato com a 
minha singularidade, e olhando para 
dentro de mim, começo a questionar 
minhas ideias, meus conceitos, 
meus valores, quem eu sou e como 
me constituí até o momento.
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RESUMO

O presente trabalho tem como 
objetivo apresentar reflexões acerca 
da relação entre classe hospita-
lar e escola regular, enfatizando 
vivências obtidas nesses espaços.  
Parte do projeto de pesquisa ins-
titucionalizado pela UERN e do 
Curso de Formação que conta com 
a participação de professoras de 
classes hospitalares em formação 
continuada e graduandas do curso 
de Pedagogia em formação inicial. 
Os estudos baseiam-se na proposta 
metodológica do grupo reflexivo de 
mediação biográfica (PASSEGGI, 
2011; PASSEGGI; OLIVEIRA; 
NASCIMENTO, 2019). O referencial 

teórico consiste em pesquisa (auto)
biográfica em educação (PASSEGGI, 
2011, 2016a, 2016b), refletindo sobre 
a ressignificação da experiência, 
a psicologia cultural que busca 
investigar sentidos atribuídos às 
narrativas em suas histórias de vida, 
e estudos da formação docente. Os 
resultados evidenciam a importância 
do elo entre a classe hospitalar e a 
escola regular, dos processos for-
mativos e desse acompanhamento 
pedagógico para crianças que 
convivem com doenças crônicas.

Palavras-chave: Classe hospitalar. 
Escola regular. Formação docente. 
Narrativas autobiográficas. Grupo 
reflexivo de mediação biográfica.

INTRODUÇÃO

As classes hospitalares destinam-se 
ao acompanhamento pedagógico 
de crianças e adolescentes que 
se encontram em tratamento de 
saúde, por períodos de tempo curto 
ou longo, com possibilidades de 
internações recorrentes, em casos 
de crianças e adolescentes que 
convivem com doenças crônicas. 
Em situações de internamento ou 
em rotinas de consultas médicas, 
essas limitações impossibilitam 
esses sujeitos de frequentar a escola 
regular, chegando a interromper 
o processo de ensino-aprendi-
zagem, em alguns casos.
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Parte-se da importância de garantir 
o direito à educação para todos, nos 
mais variados contextos, indepen-
dentemente das limitações nas quais 
os sujeitos se encontram, sejam 
permanentes, sejam temporárias, 
visto que a educação é essencial 
para a vida, valorizando nossas 
variadas aprendizagens, cotidianas 
ou institucionalizadas. Neste estudo, 
apresentamos reflexões acerca da 
relação entre a classe hospitalar e 
a escola regular, evidenciando os 
processos formativos que se consti-
tuem nesses contextos, priorizando, 
a partir de nossas experiências, 
contribuições que impulsionem a 
construção da relação entre a classe 
hospitalar e a escola regular.

Pensando no processo de ensi-
no-aprendizagem de crianças que 
permanecem parte do processo edu-
cacional formal na classe hospitalar 
e parte na escola regular, apre-
sentamos relatos de experiências 
em visitas a esses espaços, assim 
como narrativas coletivas, mediadas 
no grupo reflexivo de mediação 
biográfica (GRMB), para, assim, 
apresentarmos reflexões sobre 

possíveis contribuições ao acompa-
nhamento pedagógico educacional 
na classe hospitalar que se refletem 
positivamente na escola regular.

Partindo da proposta de pesquisa-
-formação, ressaltamos que nosso 
trabalho integra o projeto de exten-
são: Grupo reflexivo de mediação 
biográfica e experiências de forma-
ção docente em classe hospitalar 
no RN (Cópia) 14-03-2019, sendo 
resultado do projeto de pesquisa: 
Experiências docentes com crianças 
em classes hospitalares, ambos 
institucionalizados e desenvolvidos 
pelo departamento de Educação do 
Campus de Assú da Universidade 
do Estado do Rio Grande do Norte 
(UERN), sob a coordenação da 
Professora Roberta Ceres.

FUNDAMENTAÇÃO 
TEÓRICO-METODOLÓGICA

Para compreendermos a for-
mação docente em classes 
hospitalares, é imprescindível, con-
forme apontam Passeggi, Oliveira 
e Rocha (2016, p. 2), que:

Para pensar a formação de professo-
res para o acompanhamento edu-
cacional de crianças em contextos 
hospitalar e domiciliar é imprescin-
dível considerar os seus pontos de 
vistas sobre as classes hospitalares, 
seus desafios, suas aprendiza-
gens, conscientes e tácitas, que vão 
construindo no chão do hospital.

Considerando nossos estudos, 
compreendemos que a formação 
continuada torna-se essencial, visto 
que as experiências vivenciadas 
no grupo reflexivo de mediação 
biográfica, a partir das narrativas 
coletivas das professoras parti-
cipantes, apontam perspectivas 
de formação docente especiali-
zada para atuação docente em 
classe hospitalar, com base em 
experiências docentes cotidianas 
desenvolvidas “no chão do hospital”.

Conforme aponta Passeggi (2011), 
compartilhar experiências, com base 
em narrativas autobiográficas, tem 
se tornado uma prática pedagógica 
na formação dessas professoras. 
Desse modo, torna-se possível 
refletir sobre a ressignificação de 
experiências nesses espaços de atu-
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ação, resultando em aprendizagens 
formativas. Contar as experiências 
vividas e aprender com a história 
do outro traduz o objetivo do grupo 
reflexivo de mediação biográfica.

A formação inicial e continuada que 
acontece, por meio do GRMB e do 
projeto de extensão instituciona-
lizado pela UERN, é resultado de 
parceria firmada entre a Secretaria 
de Estado de Educação e Cultura do 
Rio Grande do Norte (SEEC/RN), a 
Secretaria Municipal de Educação de 
Natal (SME/Natal), a Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN), a Universidade Federal 
Rural do Semi-Árido (UFERSA) e 
a Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte (UERN), com 
professoras que atuam em classes 
hospitalares do RN e estudantes 
de graduação de Pedagogia que 
se formam em partilha, mediante 
diálogos reflexivos que possibilitam 
a atribuição de outros/novos sen-
tidos às experiências profissionais 
vivenciadas por tais professoras.

Um dos objetivos do traba-
lho com o GRMB é que,

A cada nova versão da história, a 
experiência é ressignificada, razão 
estimulante para a pesquisa educa-
cional, pois nos conduz a buscar as 
relações entre viver e narrar, ação e 
reflexão, narrativa linguagem, reflexi-
bilidade autobiográfica e consciência 
histórica (PASSEGGI, 2011, p. 148).

As narrativas das professoras 
estão imbuídas de seus anseios, 
de suas vivências. Nessa pers-
pectiva, a reflexão sobre o que 
elas falam possibilita formas de 
compreender e ressignificar experi-
ências nas práticas de formação.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Uma das preocupações narra-
das pelas docentes se refere ao 
estreitamento da relação entre 
a classe hospitalar e a escola 
regular. Para tanto, faz-se neces-
sário compreender o que se passa 
com crianças e adolescentes que 
convivem com doenças crônicas, 
que os conduzem a experienciar 
a escola e seus processos de 
aprendizagem em diferentes espa-
ços. Importante ressaltar que tais 
crianças e adolescentes passam 

por inúmeras mudanças em suas 
vidas. Desse modo, suas rotinas 
são desfeitas, tendo de se adap-
tar ao adoecimento e, em muitos 
casos, à recorrente hospitalização.

Na busca por compreender a 
experiência de quem (con)vive com 
a doença, Passeggi, Rocha e De 
Conti (2016, p. 47) afirmam que:

Nesse sentido, convocam-se as com-
plexas relações que o indivíduo esta-
belece com representações, crenças e 
valores que circulam em seu entorno, 
mediante uma infinidade de narrati-
vas, que lhes são transmitidas cultu-
ralmente, e as que ele próprio elabora 
sobre si mesmo no mundo da vida.

Como proposta do projeto de pes-
quisa institucionalizado pela UERN, 
em consonância com a nossa par-
ticipação no curso de formação de 
professores que atuam em classes 
hospitalares no RN, realizamos 
um levantamento de demandas de 
crianças acompanhadas pedagogica-
mente nessas classes hospitalares, 
mas que, por motivo de alta no trata-
mento, retornaram para suas cidades 
de origem. Nesse sentido, salienta-se 
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que boa parte desses sujeitos não 
reside no município de Natal, sendo 
oriunda de localidades interioranas 
do estado. O mapeamento foi feito 
com base em dados dos relatórios 
produzidos e compartilhados pelas 
professoras das classes hospitalares. 

Nosso foco foi para 12 (doze) muni-
cípios, em que havia estudantes 
da UERN, do Campus de Assú, 
residindo nessas cidades. Este 
trabalho originou-se de reflexão 
suscitada pelas narrativas das 
professoras de classe hospitalar, 
quando, durante encontros do grupo 
reflexivo, relataram a ausência de 
informações sobre o retorno das 
crianças aos seus locais de origem.

O levantamento resultou em um 
total de 23 crianças e adolescentes. 
Nesse caso, a quantidade de estu-
dantes acompanhados em classes 
hospitalares por município pesqui-
sado foi a seguinte: Assú (07), São 
Rafael (01), Paraú (1), Itajá (01), 
Triunfo Potiguar (1), Macau (03), 
Pendências (01), Jucurutu (02), Alto 
do Rodrigues (01) e Mossoró (05). 

Dando sequência à proposta, após 
o mapeamento, em consonância 
com diálogos com professoras que 
acompanharam essas crianças nas 
classes hospitalares, realizamos 
a etapa das visitas, inicialmente, 
em duas escolas: uma na locali-
dade rural da cidade de Assú, e 
outra na cidade de São Rafael.

A criança que reside em Assú 
apresenta um quadro de Síndrome 
de Crohn, aos 5 anos de idade, já 
passou por vários procedimentos 
e internações. Em conversa com 
a professora da classe hospitalar, 
soubemos que foi matriculada na 
escola regular aos 4 anos de idade, 
após orientações das professoras 
da classe hospitalar e da equipe 
de Psicologia do Hospital. Quando 
recebe alta do hospital, está apta 
a frequentar a escola regular. 
Conforme diálogo com representan-
tes da escola, a classe hospitalar 
auxilia no processo ensino-aprendi-
zagem da criança, evitando que haja 
rupturas no processo educacional, 
refletindo positivamente em seu 
desenvolvimento educacional.

As visitas realizadas revelaram 
que as crianças que convivem com 
doenças crônicas, no contexto 
investigado, estão se desenvolvendo 
integralmente, ora tendo acompa-
nhamento pedagógico na classe 
hospitalar, ora na escola regular. 
Nossas aprendizagens evidenciam 
a importância das trocas de experi-
ências, reafirmando a necessidade 
do estreitamento da relação entre 
classe hospitalar e escola regular, 
destacando resultados positivos para 
os processos formativos, constituindo 
práticas que auxiliem no processo 
de ensino-aprendizagem dessas 
crianças com doenças crônicas.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sabe-se que, desde cedo, a criança 
é capaz de refletir sobre o que 
lhe acontece. Surpreendem-nos 
pela capacidade de refletir sobre 
suas descobertas da doença que 
está acometida, desenvolvendo 
formas de conviver com o adoeci-
mento. A esse respeito Passeggi 
(2016a, p. 63) ressalta que
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independente do momento em 
que se encontre na vida, eles são 
pessoas em formação, realizando 
continuadamente aprendizagens 
autobiográficas nas mais diver-
sas circunstâncias da vida.

Desse modo, as reflexões no grupo 
reflexivo de mediação biográfica 
proporcionam ricas aprendizagens 
nos processos de formação docente, 
tanto inicial quanto continuada.

Ressaltamos a importância da 
relação classe hospitalar e escola 
regular, embora ainda em cons-
trução, conforme evidenciam as 
narrativas partilhadas no curso de 
formação, sendo destacado pelas 
professoras o pouco diálogo sobre 
o retorno das crianças aos locais 
de origem. Compreendemos que 
o estreitamento da relação classe 
hospitalar e escola regular acarreta 
resultados positivos no processo de 
ensino-aprendizagem de crianças 
com doenças crônicas, possibilitando 
a troca de práticas, experiências, 
consolidando aprendizagens nos 
processos formativos de professores 
em formação inicial e continuada.
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Experiências pedagógicas com bebês  
de zero a dois anos na classe hospitalar
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RESUMO

Pretendemos, neste breve estudo, 
relatar a experiência pedagógica 
vivenciada pelas alunas do Programa 
Pedagogia Hospitalar no município 
de Niterói na atuação com bebês. 
A análise em tela é fruto de um 
trabalho pautado no olhar atento, 
na escuta sensível e na observação 
diária das alunas “X” e “Y” (gêmeas) 
que permaneceram internadas na 
enfermaria pediátrica do Hospital 
Universitário Antônio Pedro durante 
um período de 54 dias, no primeiro 
semestre de 2019. Considerando a 
premissa de que todos os cidadãos 
têm direito à educação, o estudo 
objetiva partilhar as estratégias peda-
gógicas que foram desenvolvidas 
como possibilidades de intervenção 
do professor frente ao desafio de 
realizar um trabalho consistente 

com um público tão específico. O 
presente resumo também possibilita 
o fomento de algumas reflexões 
acerca da educação oferecida 
para bebês de 0 a 2 anos (período 
sensório-motor/primeira infân-
cia) nas classes hospitalares. 

Palavras-chave: Estratégias peda-
gógicas. Bebês. Classe hospitalar.

INTRODUÇÃO

É relevante ressaltar que, no que 
concerne ao atendimento pedagógico 
para o público-alvo deste trabalho, 
não nos parece forçoso afirmar que 
encontramos certa lacuna na for-
mação profissional e uma incipiente 
oferta de informação pelos órgãos 
de educação no país. Dessa forma, 
refletiremos sobre a importância 
do fazer pedagógico nas classes 

hospitalares com o público de zero a 
dois anos, pois, apesar da situação 
de internação e de doença, os bebês 
não deixam de se desenvolver, por 
isso, não podem ser alijados da 
condição de sujeitos, nem privados 
de experiências significativas rela-
tivas à sua faixa etária. O trabalho 
apresentado objetiva mais do que 
compartilhar algumas possibilidades 
de atuação com bebês, buscando 
também contribuir no fomento de dis-
cussões sobre a temática, trazendo à 
tona a visibilidade e o protagonismo 
dos cidadãos de zero a dois anos.

O RELATO DA 
EXPERIÊNCIA VIVIDA

Durante os últimos anos, perce-
beu-se, no Programa Pedagogia 
Hospitalar (PPH) do Hospital 
Universitário Antônio Pedro (HUAP), 

mailto:vivianpadial@hotmail.com 
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um aumento crescente nos atendi-
mentos aos bebês. No período que 
compreende o primeiro semestre de 
2019, dos 649 atendimentos realiza-
dos pelos professores do programa, 
296 foram com bebês de 0 a 2 anos.

Cabe ressaltar que, neste traba-
lho, os bebês são considerados 
sujeitos que falam por si mesmos, 
e são compreendidos para além 
do seu processo de desenvolvi-
mento biológico. Dessa forma, 
partimos da premissa de que 
assim como na antropologia, a 
educação deve considerar que:

[...] deve incluir não apenas a consi-
deração da perspectiva dos outros 
sobre os bebês, mas, e tão impor-
tante quanto, uma Antropologia 
dos próprios bebês, baseada na 
premissa de que bebês podem 
eles próprios serem atores sociais 
(Morton, 1996), embora possam 
utilizar modos exóticos de comuni-
cação (GOTTLIEB, 2009, p. 326).

Com relação ao desenvolvimento 
dos bebês, podemos afirmar que a 
psicologia possui um considerável 
arcabouço teórico sobre a fase da 

primeira infância. É esse arcabouço 
que tem embasado os estudos na 
área da educação, direcionando 
o fazer o pedagógico. Nessa dire-
ção, as contribuições teóricas de 
Vygotsky e Piaget são fundamen-
tais na análise deste trabalho.

Vygotsky traz a importância do 
ambiente social; e Piaget, o desen-
volvimento da maturação biológica. 
Conforme salienta Reis (2011), a 
junção de saberes de ambas as 
teses é relevante para os estudos 
na área da educação com essa faixa 
etária, trazendo diferentes olhares 
que se complementam no trabalho 
pedagógico. Nesse processo, os 
estágios de desenvolvimento piage-
tianos nos dão base para uma visão 
geral do desenvolvimento biológico 
dos bebês; já as teorias de Vygotsky 
trazem a premissa de que o desen-
volvimento se modifica conforme a 
variação do ambiente social em que 
a criança está inserida, valorizando 
a importância dos estímulos sociais. 

Em 21 de fevereiro, as irmãs “X” e 
“Y” (gêmeas) de sete meses foram 
internadas para investigação diag-

nóstica dos sintomas que estavam 
apresentando. Elas ficavam a maior 
parte do tempo no berço. Em meu 
primeiro contato, fui conhecer as 
alunas e conversar com a mãe para 
iniciarmos o estabelecimento de 
um vínculo. A criação do vínculo e 
o fortalecimento deste a cada dia é 
fator fundamental para conseguir-
mos iniciar e dar continuidade ao 
trabalho pedagógico com os bebês.

A utilização de uma linguagem impreg-
nada de afeto, no contexto pedagó-
gico em ambiente hospitalar, não é 
compreendida no sentido do assisten-
cialismo, mas no sentido criar vínculo 
com os educandos e seus respectivos 
responsáveis. Sendo assim, enfati-
zamos que os sujeitos para aprender 
precisam estabelecer vínculos afetivos 
com seus pares, com o meio e com os 
profissionais (BOTELHO, 2010, p. 28).

Segundo pesquisas científicas, o 
afeto é capaz de causar reações 
químicas no cérebro que incluem 
liberação de oxitocina (hormônio do 
prazer), dopamina (que nos faz sentir 
bem) e serotonina (hormônio que 
regula o humor). A partir do vínculo 
criado, iniciamos as intervenções 



163

Anais do III Seminário Regional sobre Atendimento Educacional Hospitalar  
e III Fórum sobre Atendimento Educacional Hospitalar e Domiciliar do RN

pedagógicas objetivando favorecer a 
estimulação precoce, compreendida 
como um conjunto de atividades 
significativas para recuperar ou 
compensar os prejuízos da interna-
ção no desenvolvimento das alunas.

Para não identificar os bebês, cha-
maremos de X e Y. Em relação ao 
local em que estavam os bebês, 
um problema a ser enfrentado foi 
a disposição da professora, uma 
vez que os berços se posicionavam 
de forma paralela, e Y não permi-
tia a aproximação de seu berço, 
pois não gostava da presença 
de pessoas com jaleco. Dessa 
forma, a solução encontrada foi o 
posicionamento apenas ao lado 
do berço da aluna X, respeitando 
sempre o desejo da criança e seu 
próprio ritmo de amadurecimento.

Durante os atendimentos, era opor-
tunizado um ambiente estimulante 
(mesmo que limitado) no berço 
de X. Foram apresentados livros 
de plásticos, fantoches, vídeos, 
instrumentos de bandinha, brin-
quedos de som/luz e brinquedos 
de plástico (todos os materiais que 

pudessem ser esterilizados). A ideia 
foi criar um ambiente diferenciado 
do vivido cotidianamente, mesmo 
que por alguns minutos apenas.

Outra estratégia utilizada foi a 
contação de histórias. As meninas 
observavam atentas cada mudança 
no timbre de voz, a entonação, a 
imitação de sons e vozes de ani-
mais. As ilustrações sempre eram 
apresentadas ao virar de cada 
folha, e apesar de não me auto-
rizar a permanência por perto, Y 
observava atenta toda a atividade.

A leitura de histórias para bebês, 
além de consolidar os laços afetivos, 
possibilita a aproximação destes com 
uma das variantes da língua: a escrita, 
fazendo com que tenham contato com 
formas narrativas diversas, levando-os 
a perceber que há várias formas de 
dizer. É claro que de início não per-
cebemos as relações que as crianças 
fazem, mas, com o passar do tempo, 
através da observação no dia a dia, 
notamos, por exemplo, como elas pas-
sam também a empregar diferentes 
entonações ao imitar uma persona-
gem, a construir pequenas narrativas 
com indeterminação de tempo, dentre 
outras atitudes próprias da narra-
tiva (RODRIGUES, 2016, p. 39).

É interessante ressaltar que, 
além da reconhecida a impor-
tância da leitura para bebês na 
área educacional, essa prática 
tem sido valorizada e recomen-
dada também na área médica.

A matéria intitulada Médicos ‘pres-
crevem’ livros para crianças com 
menos de três anos [...]. Conforme 
é apontado na matéria do jornal, os 
médicos deveriam orientar os pais 
a lerem em voz alta para os bebês 
como forma de estimular a linguagem, 
o desenvolvimento da alfabetização e 
o fortalecimento das relações afetivas 
entre eles (RODRIGUES, 2016, p. 38).

Durante a vivência, as alunas X e 
Y demonstravam suas preferências 
na temática das aulas, e nos parece 
que a hora da cantiga era o momento 
favorito das duas. Nas atividades 
musicais, ambas pareciam apreciar 
muito a melodia e o som emitido 
por diversos instrumentos. X ficava 
atenta ao movimento labial, às 
mímicas e à dança; por sua vez, Y 
participava apenas pela observação.

É importante analisar que durante 
uma das atividades musicais, foi 
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preciso furar o dedinho de X para 
aferir a glicose. O procedimento foi 
realizado pela enfermeira durante 
atividade pedagógica e, para nossa 
surpresa, ela nem chorou. Isso nos 
remete às avaliações de Romão 
(2016) em sua pesquisa de campo, 
considerando que o autor conclui 
que as crianças mostram alívio da 
dor após brincar na internação e 
que brincar dentro de um hospital 
torna-se elemento importante para 
o desenvolvimento, a saúde e o 
bem-estar da criança enferma. 

Para que o trabalho pedagógico 
não se encerrasse naquele espaço, 
confeccionamos um livreto com 
as cantigas cantadas e presentea-
mos a mãe das meninas para que 
ela pudesse dar continuidade ao 
trabalho, sempre orientando sobre 
os benefícios de cada atividade 
no desenvolvimento da criança. 
Nesse processo, a família tem papel 
fundamental para que a criança 
progrida e, além da intervenção 
pedagógica com a criança, existe um 
trabalho pedagógico com os res-
ponsáveis, pois eles, muitas vezes, 

desconhecem as potencialidades 
dos bebês e seus protagonismos.

Outro elemento de extrema de rele-
vância é que sempre incentivamos 
os responsáveis a participarem com 
seus filhos de todas as apresen-
tações que ocorrem nos espaços 
alternativos da enfermaria. Em 
uma apresentação de ballet, por 
exemplo, fiz questão de incentivar 
que a mãe levasse Y para assistir 
à apresentação. Sentei-me ao lado 
das duas no banquinho do corredor, 
e, nesse dia, Y sorriu para mim, 
permitiu que eu brincasse com ela 
e até a tocasse. Vivenciamos um 
grande avanço. A partir de então, 
já me era permitido a aproximação 
do seu berço para realizar ativida-
des e até lhe oferecer materiais.

Observamos, durante esses 54 
dias, que as alunas não tiveram 
seu desenvolvimento interrom-
pido. Sempre que possível eram 
estimuladas e lhes eram ofertadas 
variedades de materiais peda-
gógicos. X cada vez aumentava 
seu repertório gestual, já tentava 

balbuciar sons, arrastava-se pelo 
berço, rolava com mais facilidade 
e já estava quase engatinhando 
ao sair do hospital. Y vem desen-
volvendo gradativamente as áreas 
socioafetivas que ficaram afetadas 
com a vivência da internação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É necessário ter um olhar cuidadoso 
e atento, assim como uma escuta 
sensível para o trabalho com bebês. 
Suas linguagens são expressas de 
formas variadas assim como seus 
gostos e preferências. O tempo de 
maturidade e aprendizagem deve ser 
respeitado sempre, lembrando que 
os protagonistas do desenvolvimento 
são eles. Nós, professores, somos os 
mediadores que entramos com nosso 
conhecimento teórico, escolhendo as 
melhores estratégias de intervenção 
pedagógica para cada criança. É 
fundamental (re)planejar e avaliar 
nosso trabalho sistematicamente 
para manter as estratégias escolhi-
das ou reformular novas de acordo 
com as necessidades que os bebês 
sinalizam. É oportuno lembrar que:
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É também importante esclarecer 
que um currículo para a Educação 
Infantil em sua primeira etapa (de 
zero a três anos) apresenta carac-
terísticas bem diferentes daquelas 
correspondentes aos outros níveis 
mais elevados do sistema de ensino. 
Em lugar do rol de disciplinas que 
integram estes últimos, os de inter-
venção precoce centralizam-se nas 
áreas do desenvolvimento global 
da criança: física, motora, cognitiva, 
sensório-perceptiva, socioafetiva, de 
linguagem (BRASIL, 1995, p. 23).

Ainda há muito que se discutir e 
esclarecer sobre currículo, inter-
venções pedagógicas e formação 
de professores para atuação com 
bebês. É uma temática que vem 
ganhando espaço e importância 
lentamente, porém, ainda há muito 
que avançar. Esperamos neste 
trabalho ter contribuído para que 
novos questionamentos e reflexões 
surjam, trazendo a pauta do trabalho 
pedagógico com bebês nas classes 
hospitalares para futuras discussões.
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