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Resumo: O presente artigo trata da Pedagogia Hospitalar tendo como base um cuidado especial com
o atendimento à criança hospitalizada, marcando o objetivo do estudo. Com o propósito de focar na
qualidade de vida desses enfermos, foi realizado um estudo de caso no Hospital Escola da Universidade
Federal de Pelotas, usando como instrumento uma conversa formal com a psicopedagoga da referida
instituição hospitalar. Viu-se que o trabalho do pedagogo pode auxiliar na recuperação de crianças e
adolescentes hospitalizados, reduzindo, assim, a ansiedade que surge com a internação. Compreendeu-se
que a Pedagogia Hospitalar, por meio de atividades lúdicas, pedagógicas e recreativas, previne o fracasso
escolar, por ser uma modalidade de ensino da Educação Especial que visa à ação integrada do pedagogo
no ambiente hospitalar. Para tanto, é imprescindível que o pedagogo seja um profissional capacitado para
atuar na área hospitalar, visto que seu trabalho é de vital importância também na área da saúde, já que
contribui não somente na educação continuada, mas, em muitos casos, na recuperação dos enfermos,
ampliando, assim, o escopo da pedagogia.
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The contribution of pedagogy to the
treatment of hospitalized children
Abstract: This paper deals with Hospital pedagogy based on a special care with the attention to the
hospitalized child marking the aim of the study. With the purpose of focusing on the quality of life
of these patients, a case study was accomplished at the University Hospital of the Federal University
of Pelotas by using as an instrument a formal talk with the educational psychologist of that hospital
institution. It was seen that the work of the pedagogue can assist in the recovery of hospitalized children
and adolescents, thereby reducing the anxiety that comes with admission. It was understood that Hospital
Pedagogy, through ludic, educational and recreational activities, prevents school failure once it is a mode
of Special Education that aims at the integrated action of the pedagogue in the hospital environment.
Therefore, it is imperative that the pedagogue be a professional skilled to work in hospitals, since their
work is also of vital importance in the health area, once it contributes not only to continuing education,
but in many cases, the recovery of the sick, thus expanding the scope of pedagogy.
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1 INTRODUÇÃO
No início do século XXI ocorrem algumas mudanças na área da educação no
que diz respeito à organização curricular no curso de Pedagogia. Uma delas referese à atuação do pedagogo, que, a partir de então, pode trabalhar em vários campos e
ambientes não escolares, dentre eles, o ambiente hospitalar.
O interesse pelo tema da Pedagogia Hospitalar prende-se ao fato de ser um assunto
não muito difundido no curso de Pedagogia e por potencializar a ação do cuidado com
a criança. Além disso, a Pedagogia Hospitalar amplia o campo de atuação do pedagogo
para fora dos limites da escola. A educação que se faz necessária nesta proposta
pedagógica hospitalar exige do pedagogo o preparo e a formação adequada para atuar
nesta área, fomentando a integração escolar, seja qual for o ambiente, favorecendo
ao bem-estar social e a qualidade de vida das crianças que necessitam de auxílio de
profissionais de diferentes áreas: médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais e
pedagogos.
Sob esse aspecto, a Pedagogia Hospitalar surge com o intuito de manter o vínculo
da criança com o processo educativo, do qual está afastada por motivo de doença,
ou seja, permite que ela, por meio de atividades lúdicas, recreativas e pedagógicas,
continue o seu processo educativo, no qual potencializa a continuação dos seus estudos
no hospital, além de beneficiar sua saúde física, mental, afetiva e emocional.
O pedagogo hospitalar deve desenvolver habilidades para exercer suas atividades
em sistemas integrados, em que as relações multi/inter/transdisciplinares devem ser
estreitas (MATOS; MUGGIATI, 2006).
O objetivo da Pedagogia Hospitalar é também proporcionar melhor qualidade de
vida para todas as crianças que requerem um cuidado e um olhar especial no atendimento
do ambiente hospitalar, cuja otimização do vinculo mãe e filho se sensibilize nessa
experiência pedagógica. Essa experiência oferece ferramentas para o desenvolvimento
dessa modalidade educacional e explora sua relação com o sistema educacional formal
e, além de potencializar sua característica forte, que é a humanização, olha com cuidado
especial cada criança que está hospitalizada naquele período, e que precisa de especial
atenção. Nesse tempo, o importante é fazer com que ela estimule seu raciocínio mental,
motor e cognitivo para que o tempo passe mais depressa, podendo, assim, sair e ter o
contato com o mundo externo novamente.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96 (Brasil, 1996)
assegura o comprimento da obrigatoriedade de ensino, afirmando que o poder público
deve criar formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, podendo
organizar diversificadas maneiras para garantir o processo de aprendizagem. Para
asseverar a demanda, surgem as possibilidades à hospitalização escolarizada e, dentre
suas modalidades, à classe hospitalar.
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A classe hospitalar, para Matos e Muggiati (2006), conforme indica sua
nomenclatura, oferece atendimento conjunto de forma heterogênea, isto é, toma todas as
precauções, porém atende a diversos escolares em uma classe ou sala de aula no hospital,
de forma integrada, não atendendo cada escolar especificamente. Na hospitalização
escolarizada acontecem momentos integrados entre escolares, mas também na forma
lúdica e recreativa, inserindo no processo pedagógico.
Além disso, nesses casos, previne o fracasso escolar gerado pelo afastamento da
rotina escolar. Por isso, a Pedagogia Hospitalar deve ser integrada neste novo ambiente
de recuperação da criança enferma, com o propósito de tornálo um lugar acolhedor,
humanizado, mantendo contatos com o meio exterior no sentido de privilegiar as
relações sociais da criança e reforçando seus laços familiares. A Pedagogia Hospitalar é
capaz de promover um elo entre o paciente, seja criança ou adolescente, com o mundo
fora do hospital.
O hospital pode ser uma janela que conecta a criança ou o adolescente ao
mundo. Nesse sentido, Matos e Muggiati (2006) mostram que as classes hospitalares
estão incluídas entre as mudanças desencadeadas pelo processo de humanização dos
hospitais, com o objetivo de tornar um ambiente hospitalar menos aversivo e frio. E,
com a inserção da Pedagogia Hospitalar, esse ambiente acaba sendo transformado.
Sob essa ótica, Schilke (2010) salienta que a ação pedagógica pode auxiliar no
enfrentamento dos efeitos traumáticos da internação e do impacto causado pelo
distanciamento da criança da sua rotina, principalmente no que se refere ao afastamento
escolar. O período de hospitalização é transformado, então, num tempo de construção
de conhecimento e aquisição de novos significados, não sendo preenchido apenas pelo
tratamento.
Diante dessa temática, apresenta-se o objetivo do presente artigo que visa ao
cuidado da criança hospitalizada na visão do pedagogo. O propósito é focar na
qualidade de vida desses enfermos, uma vez que o trabalho do pedagogo pode auxiliar
na recuperação deles, reduzindo, assim, a ansiedade que surge com a internação. Dessa
forma, o pedagogo deve cuidar, de maneira especial, dessa criança com sensibilidade no
sentido de perceber que ela, neste momento diferente de sua vida, encontra-se suscetível
e vulnerável.

2 Breve histórico da Pedagogia Hospitalar
Vasconcellos (2006 apud MATOS; MUGGIATI, 2010) discorre acerca da classe
hospitalar e salienta que a Segunda Guerra Mundial foi um período relevante, pois
marcou a escola dentro do hospital, tendo em vista o grande número de crianças
hospitalizadas, ou seja, crianças e adolescentes mutilados por causa dos acontecimentos
da época. Desta forma, não podendo frequentar a escola, médicos, religiosos e
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voluntários se uniram e trabalharam muito para que esse tipo de escola se propagasse
por toda a Europa.
Já no Brasil, o primeiro hospital a trabalhar com a classe hospitalar foi o Hospital
Municipal Jesus no Rio de Janeiro no ano de 1950. O referido hospital funciona até hoje
com o atendimento educacional, que, na década citada, era realizado pela professora
Lecy Rittmeyer, que atendia crianças que ficavam muito tempo internadas (CASTRO,
2010).
Com isso, a criança muda seu ambiente escolar para dentro de um ambiente
hospitalar, mas não deixa de realizar as atividades propostas, mesmo estando
hospitalizada.
A Resolução nº 41, de 13 de outubro de 19953 , do Conselho Nacional dos Direitos
da Criança e do Adolescente dispõe sobre os direitos da criança e do adolescente e
prevê, em seu Art. 9º, que toda criança internada em unidade pediátrica tem direito
de desfrutar de alguma forma de recreação, de programas de educação para a saúde, do
acompanhamento do currículo escolar durante sua permanência hospitalar (BRASIL,
1995).
Considera-se que a educação assume a proposta de resgatar a possibilidade do
educando em dar continuidade aos seus estudos, conforme expresso no parágrafo 2º do
Art. 58 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB nº 9.394/96. Assim
dispõe o referido artigo:
Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade
de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para
educandos portadores de necessidades especiais.
[...]
§ 2º. O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços
especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não
for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular.
[...]

Não são, no entanto, todos os hospitais que dispõem de um espaço exclusivo, como
salas de aula, para desenvolverem esse tipo de atendimento pedagógico, a fim de que os
pacientes possam ter suas necessidades educacionais atendidas. Por conta disso, a classe
hospitalar, na luta da obrigatoriedade e da evasão escolar, encaminha a criança que
estava hospitalizada para reingressar na sua escola de origem ou para matrícula após
sua alta. A intenção é fazer com que a criança não se sinta deslocada quando retornar às
aulas, embora afastada do meio escolar.
3 Resolução disponível em: <http://www.smec.salvador.ba.gov.br/site/documentos/espaco-virtual/
espaco-educacao-saude/classes-hospitalares/WEBLEGISLA%C3%87%C3%83O/resolucao%20
n%C2%BA%20%2041-1995.pdf>
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É um desafio realizar estratégias diferenciadas e que sejam adaptáveis às crianças
e adolescentes hospitalizados, respeitando as realidades e necessidades de cada um,
resgatando de cada um, a vontade de aprender, mesmo diante de uma doença grave.

3 A humanização por meio do atendimento
pedagógico
Primeiramente é importante entender o que vem a ser humanização. Para
Mezzomo (2003, p. 39), em seu artigo sobre Ética e a Humanização Hospitalar,
humanizar é “assegurar e garantir o respeito à ética nas relações interpessoais [...].”
Acrescenta esse autor que humanizar é “essencialmente dar atendimento humano”,
tratando qualquer pessoa com “dignidade, carinho, respeito, atenção e, se possível, com
amor” (MEZZOMO, 2003, p. 58).
Diante desse significado acerca da humanização, tem-se que o pedagogo deve
estar sempre atento ao enfermo, com posturas flexíveis e afetivas, que funcionam como
uma fonte de energia. Da mesma forma, fazer uso da ética por tratar-se de um ser
humano, respeitando limites, fortalecendo a individualidade da criança, e permitindo a
continuidade da escolarização da criança inclusa no ambiente hospitalar.
Para resgatar a vida e a identidade do enfermo com sucesso é necessário que o
pedagogo o atenda com carinho e respeito, respeitando o processo de humanização.
Uma estratégia imprescindível para fazer com que o paciente se sinta mais valorizado
é chamá-lo pelo próprio nome, com suas próprias delimitações e restrições. Isso, sem
dúvida, ajudar-lo-á no novo ambiente em que está vivendo.
A ação pedagógica no hospital realizada com crianças em situação diferenciada, em
enfermarias transformadas em salas de aulas, exige que os pedagogos procedam a uma
intervenção em que prevaleça a escuta da criança. É preciso que esse profissional esteja
atento para, constantemente, cuidar da criança hospitalizada; um momento difícil a
ser enfrentado. É uma ocasião oportuna para aplicar os princípios humanísticos, tendo
em vista o indivíduo como um todo, não somente corpo, mas provido de necessidades
físicas, anseios de ordem emocional, afetiva e social.
Nesse sentido, Freire (1996, p. 54) relata:
Gosto de ser gente porque, mesmo sabendo que as condições materiais, econômicas,
sociais e políticas, culturais e ideológicas em que nos achamos geram quase sempre
barreiras de difícil superação para o cumprimento de nossa tarefa histórica de
mudar o mundo, sei também que os obstáculos não se eternizam.

A humanização no ambiente hospitalar deve partir do pedagogo, fazendo com que
as crianças resgatem sua autoestima, gostando de si mesmas e dos outros, conhecendo
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a si mesma e a sua nova realidade, e valorizando-se sem se deixar consumir pelo seu
estado de enfermidade.
Novaes (2006) reforça dizendo que especialmente a mãe da criança internada
carrega o sentimento de culpa maior, pois se julga responsável pela situação do filho, já
que este está sob seus cuidados mais diretos. A relação com a equipe é feita diretamente
com a mãe, portanto deve-se ter o cuidado em lidar, para que esta não reforce este
sentimento de culpa existente. A criança, mesmo encontrando-se em situação de
paciente, deve ser vista como criança, como pessoa e não como simples números que a
identificam no leito. É preciso continuar a respeitar sua individualidade, escutar o que
ela tem a dizer, seja verbalmente ou por meio do lúdico4.
Embasando-se nas palavras de Novaes (2006), entende-se que o pedagogo precisa
adquirir uma escuta sensível da criança hospitalizada e um cuidado especial, pois está
tratando com seres humanos. Nesse ínterim, acrescentam Silva, Cassebe e Girlane
(2010, p.2)5:
Ter uma ‘escuta sensível’ a essas crianças/adolescentes hospitalizados não quer
dizer apenas escutá-los, ouvir o que estes têm para te dizer e apresentar é buscar
conhecer estes pelo seu todo, é penetrar seu mundo, suas emoções. Mas, para
adquirir uma escuta sensível, é preciso se ter uma acepção humanista.

Para tanto, as crianças hospitalizadas estão distanciadas da sua vida diária,
principalmente da rotina escolar, tornando-se, cada vez mais, desmotivadas e
desanimadas, e, se não forem cuidadas da forma que a ética exige, muitas podem
desenvolver doenças de origem psicológica.

4 Atuação do pedagogo na modalidade da
Pedagogia Hospitalar
O pedagogo está apto apenas para trabalhar no ambiente escolar. Essa frase
preconceituosa remonta até o século XXI, porém, com as mudanças que ocorreram
na área da educação, abriram-se vastos caminhos para o pedagogo, podendo atuar,
indiscutivelmente, nos vários ambientes, e não só no escolar. A educação, por não ser
exclusividade da escola, dentro do hospital acontece de forma diferenciada de uma
escola, porque é um outro tipo de ambiente.
Com base na política do Ministério da Educação (MEC), classe hospitalar é
conceituada como “um ambiente hospitalar que possibilita o atendimento educacional
4 De acordo com o Miniaurélio (2006), o termo lúdico se refere a jogos, brinquedos e divertimentos.
5 Disponível em: < www.fortium.com.br/faculdadefortium.com.../Hospitalar_instituicoes.doc>.
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de crianças e jovens internados que necessitam de educação especial e que estejam em
tratamento hospitalar” (BRASIL, 1994, p. 20).
Dessa forma, crianças e jovens hospitalizados recebem uma educação diferenciada
pelo fato de necessitarem de um tratamento todo especial e uma atenção mais cuidadosa,
tendo em vista estarem passando por um período delicado em suas vidas.
O papel do pedagogo no tratamento da criança hospitalizada é muito importante
por contribuir para a evolução do seu tratamento e quadro clínico, afinal a criança
aprende, não somente os conteúdos necessários para a continuidade de seus estudos,
como também passa a ter conhecimento sobre sua enfermidade, como será o tratamento,
o que precisa ser feito para sua recuperação e dar seguimento ao que antes havia deixado
de fazer. Este conhecimento é um direito da criança hospitalizada garantido por Lei,
um direito que motiva e permite a evolução no quadro clínico.
O pedagogo prepara o conteúdo e, no próprio hospital, realiza as atividades
propostas de forma adequada a cada criança, promovendo um processo menos doloroso
por estarem hospitalizadas, o que pode prejudicar a saúde da criança e também seus
estudos.
A classe hospitalar é um direito garantido por Lei para crianças e adolescentes
hospitalizados. Esse atendimento educacional está de acordo com a legislação, podendo
ser realizado tanto no hospital como em domicílio. Dessa forma, apresenta-se o Art. 13
da Resolução nº 2/01 (CNE/CEB)6, que institui as Diretrizes Nacionais para Educação
Especial Básica, e é clara e objetiva ao tratar as especificidades do atendimento escolar/
hospitalar. Dispõe o presente artigo:
Art.13. Os sistemas de ensino, mediante ação integrada com os sistemas de
ensino, mediante ação integrada com os sistemas de saúde, devem organizar o
atendimento educacional especializado a alunos impossibilitados de frequentar
as aulas em razão de tratamento de saúde que implique internação hospitalar,
atendimento ambulatorial ou permanência prolongada em domicílio (BRASIL,
2001, p. 4).7

Com base no disposto acima, tem-se que as inserções da escola nos hospitais
devem ser de ação conjunta de órgãos da saúde e da educação por meio de parcerias
que garantem os direitos das crianças e dos adolescentes. Assim, o parágrafo 1º da
Resolução nº 2/01 (CNE/CEB) mostra o objetivo das classes hospitalares:
As classes hospitalares e o atendimento em ambiente domiciliar devem dar
continuidade ao processo de desenvolvimento e ao processo de aprendizagem de

6 CNE/CEB - Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Superior
7 Disponível em: <http://www.pedagogiaemfoco.pro.br/lress2_01.htm>.
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alunos matriculados em escola de educação básica, contribuindo para seu retorno
e reintegração ao grupo escolar, e desenvolver currículo flexibilizado com crianças,
jovens e adultos não matriculados no sistema educacional local, facilitando seu
posterior acesso à escola regular (BRASIL, 2001, p. 4).

Dessa forma, as classes hospitalares surgem com a proposta de dar continuidade
às atividades escolares do processo educacional das crianças e adolescentes que se
encontram hospitalizadas. A forma de atendimento e a interação das ações educativas
devem estar em harmonia com a realidade dos pacientes, facilitando a reintegração
destes no processo escolar, bem como no reingresso à escola regular.

5 A importância do brincar para a criança
hospitalizada
Ao mesmo tempo, o ambiente hospitalar pode ser um local de dor e sofrimento, mas
oferece momentos de alegria, como a presença do pedagogo. Crianças e adolescentes
ficam alegres por causa da ajuda do profissional que está ali para conduzi-los nesse
novo momento que estão trilhando. Além disso, o pedagogo ajuda, principalmente,
a descobrir este espaço novo, proporcionando aos enfermos uma forma inovadora de
educar com prazer, mostrando-lhes que é preciso vencer os obstáculos e jamais desistir
de sonhar, pois a esperança é enriquecida pela imaginação e pela arte do brincar.
Com base em Vygotsky (1999), entende-se que o brincar preenche e satisfaz as
necessidades da criança, incluindo aquilo que a move, que a leva a agir, e que a faz
evoluir no seu desenvolvimento. Essas necessidades variam de acordo com a idade da
criança, o que implica que o brinquedo que interessa a uma criança menor não interessa,
por certo, a uma criança maior.
No Brasil, em conformidade com a Lei nº 11.184, de 21 de março de 20058 , é
obrigatória a instalação de brinquedotecas nas unidades de saúde que ofereçam
atendimento pediátrico em regime de internação.
Visando ao bem-estar físico e social da criança e do adolescente no hospital, a
brinquedoteca é uma necessidade, porque o trabalho com o lúdico os faz expressar seus
medos, sentimentos e fantasias com relação ao momento que está vivendo, diga-se, um
momento difícil que soma expectativa, angústia, tristeza, e que pode ser transformado
pelo processo de oferecer aos enfermos momentos de descontração, entretenimento e de
saber.
Importante ratificar que o profissional da saúde que atua diretamente com a
criança enferma muitas vezes possui dificuldade em lidar com determinadas situações,
8 Disponível em < www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/_quadro.htm>.
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solicitando auxílio aos serviços de psicologia e de recreação para atendê-la durante o
processo de internação. Por isso, como explica Novaes (2006, p 45), “a hospitalização
implica a ameaça ao corpo da criança, que fantasiará qualquer procedimento evasivo
como forma de retirada de partes do seu universo corporal”. Aqui, a criança reage de
uma maneira brusca a qualquer tipo de procedimento que lhe for executado, desde uma
punção de veia para administração de medicamento quanto um procedimento mais
invasivo, no caso uma cirurgia ou algo semelhante.
Vygotsky (1999) contribui assinalando a enorme influência do brinquedo no
desenvolvimento da criança, uma vez que é por meio do brinquedo que a criança
aprende a agir na esfera cognitiva.
No hospital o brincar acaba transmitindo maior segurança para as crianças e
adolescentes, gerando um clima de descontração e alegria para superarem a fase mais
difícil. Ajudá-los é imprescindível neste momento e fazê-los compreender o mundo
do hospital com o brincar é fundamental. Aqui o pedagogo desempenha seu papel
utilizando o pedagógico de forma que amenize as sensações desagradáveis do ambiente
hospitalar e o torne mais alegre por meio do brincar.
À vista de todo o exposto, entende-se que as brincadeiras lúdicas educacionais
para crianças estimulam a construção do conhecimento, e podem ter inúmeras
possibilidades de desenvolvimento. Desse modo, considera-se essa atividade eficaz
no processo ensino-aprendizagem, pois promove situações que levam a criança a
estabelecer relações colaborativas sociais e, consequentemente, melhoram seu empenho
educacional, motivando e estimulando o raciocínio lógico.

6 Hospital Escola da Universidade Federal de
Pelotas: um estudo de caso
Com o intuito de investigar, na prática, a importância e as atribuições do Pedagogo
em ambiente hospitalar, realizou-se um estudo de caso, que, segundo Triviños (1992),
é uma das investigações mais relevantes para a pesquisa qualitativa. O referido estudo
de caso foi feito no Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas, utilizando-se
como instrumento para a coleta de dados uma conversa formal com a psicopedagoga da
referida instituição hospitalar.
Constatou-se que a instituição pratica a Pedagogia Hospitalar, cujo foco é trabalhar
com a prevenção da dificuldade da aprendizagem, atendendo crianças na faixa etária de
zero a doze anos. As aulas são seriadas e o lúdico é bastante trabalhado, uma excelente
opção para o aprendizado; os horários são variados, existe o respeito pelo limite de cada
paciente, medicação e o momento do sono das crianças.
As pedagogas que trabalham no hospital visitam, diariamente, os leitos para
convidar a criança, acompanhada da mãe que participa efetivamente ou deixa seu filho
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brincar, a dirigir-se à sala de recreação, juntamente com outras crianças. Os grupos são
constituídos de, no máximo, dez crianças para brincarem na sala de recreação no dia
escolhido. Todas as datas comemorativas são realizadas com as crianças, simulando
trabalhos escolares.
Este trabalho já existe no Hospital há 15 anos, aproximadamente, sendo realizado
pelos profissionais do Serviço Social. No entanto, a partir de 1998, com a realização
de projetos, os pedagogos assumiram a coordenação dessa atividade juntamente com a
equipe de psicólogos e assistentes sociais.
A pediatria do Hospital se divide em uma brinquedoteca, que é a sala de recreação,
e 16 leitos para internação, que atende perto de 400 crianças por ano, mais precisamente,
30 a 40 por mês. É um ambiente alegre, calmo, bem cativante e inovador, com decoração
que torna mais atraente o espaço para as crianças que estão hospitalizadas.
Observou-se também que a Pedagogia Hospitalar contribui para o tratamento das
crianças, indo ao encontro da afirmação de Matos e Muggiati (2006, p. 38), os quais
enfatizam que “na hospitalização acontecem momentos integrados entre os escolares,
mas de forma lúdica e recreativa, como também nisto insere-se sempre o processo
pedagógico”.
A experiência com o lúdico também é fundamental, pois o brincar não é somente
uma questão subjetiva, ele já está inserido na referida cultura. Manipular brinquedos
e criar situações parecidas com aquelas que a criança tenha vivenciado fará com que
consiga, com alguma facilidade, aliviar o sofrimento causado pela hospitalização.
O estudo no hospital da Universidade Federal de Pelotas foi importante para
constatar que a participação da Pedagogia Hospitalar pode ser eficiente para a criança
enferma, demonstrando assim que a teoria aqui abordada pode ser perfeitamente
colocada em prática, ampliando assim a atuação profissional do pedagogo.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo com a bibliografia consultada, foi possível entender que tanto a Pedagogia
Hospitalar como a Pedagogia Escolar não merecem atenção diferenciada, uma vez que
a função do pedagogo abrange todos os aspectos do desenvolvimento físico, psíquico e
motor da criança. Entretanto, o pedagogo, por sua vez, está atento a essa diversidade
de posturas flexíveis e afetivas, respeitando os limites e a individualidade da criança, e
permitindo a continuidade da sua escolarização no ambiente hospitalar.
A Pedagogia Hospitalar, por meio de atividades lúdicas, pedagógicas e recreativas,
previne o fracasso escolar, por ser uma modalidade de ensino da Educação Especial que
visa à ação integrada do pedagogo no ambiente hospitalar. Da mesma forma, possibilita
que a presença da doença não seja vista como um fator de descontinuidade do processo
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educacional na formação da criança, que é gerado pelo afastamento da criança na rotina
escolar.
Para tanto, constatou-se que essa pedagogia deve integrar e promover um elo entre
a criança e/ou adolescente hospitalizado com o mundo que ficou fora do hospital.
Embora a modalidade de atuação do pedagogo hospitalar não seja muito difundida
no curso de Pedagogia, entende-se que é de extrema relevância, tendo em vista a
sensibilização da ação do cuidado e da escuta da criança que se encontra hospitalizada.
Da mesma forma, é necessário que o pedagogo seja um profissional capacitado
para atuar na área hospitalar com o intuito de ampliar seu campo de atuação, que está
limitado dentro da escola. Ao mesmo tempo, favorecer o bem-estar social e a qualidade
de vida das crianças que necessitam de auxílio e cuidado em momento em que se
encontram vulneráveis.
Na pesquisa de campo viu-se que as práticas realizadas com as crianças e
adolescentes hospitalizados devem ser planejadas cuidadosamente, obedecendo às
restrições e limitações de cada paciente, e que contribuem tanto para o aperfeiçoamento
educacional como para a recuperação da criança hospitalizada.
Assim, compreendeu-se que o apoio pedagógico hospitalar pode, perfeitamente,
ser aplicado em todos os hospitais brasileiros, pois como foi verificado no Hospital
Escola da Universidade Federal de Pelotas, é um trabalho relevante e que apresenta
resultados positivos.
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