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RESUMO 
 

Essa pesquisa teve como objetivo fazer um estudo sobre o atendimento pedagógico 
na Classe Hospitalar localizada no Hospital de Base Ary Pinheiro, na cidade de 
Porto Velho. O estudo realizado foi de cunho qualitativo e utilizou a metodologia de 
observação e coleta de dados do campo da pesquisa por meio de entrevistas 
semiestruturadas, observação do espaço pedagógico na enfermaria oncológica do 
hospital, articulado apesquisa bibliográfica. A Pedagogia Hospitalar é uma área que 
vem se expandindo muito nos últimos anos, porém ainda é pouco discutida em 
nosso estado. O objetivo geral do estudo é buscar respostas para as funções e 
diretrizes estabelecidas para o funcionamento das Classes Hospitalares, a partir 
doentendimento de ampliação do campo de ação do Pedagogo. As perguntas 
norteadoras são: as Classes Hospitalares têm como função ser auxiliar no 
tratamento das patologias, na perspectiva de manter as rotinas próprias das crianças 
e funcionar como auxiliar na organização emocional?As Classes Hospitalares têm 
como função apoiar pedagogicamente a criança no entendimento para que no 
retorno à escola haja uma redução das perdas na aprendizagem? No atendimento 
em Classe Hospitalar, a criança internada parece não perder sua rotina escolar, não 
deixar de acompanhar os conteúdos que sua professora na escola de origem vem 
desenvolvendo com os demais alunos e, sendo assim, quando retornar à escola 
essa criança tem a oportunidade de dar continuidade a sua vida escolar. Os sujeitos 
da pesquisa foram as mães e professora que desenvolve o trabalho no Hospital de 
Base Ary Pinheiro. O estudo foi baseado nos trabalhos desenvolvidos sobre a 
temática e leituras da legislação que norteia as práticas pedagógicas no ambiente 
hospitalar, documentos historiográficos e arquivos do Hospital de Base e 
depoimentos das mães e professora a partir de um roteiro semiestruturado com 
intenção de aferir a percepção das famílias sobre o funcionamento das Classes 
Hospitalares; projetos e estudos de autores tais como: Ceccim (1999), Esteves 
(2008), Matos; Muggiati ( 2007), Sandroni (2008) Os resultados preliminares indicam 
que  a Classe Hospitalar pesquisada tem grande importância para os alunos-
pacientes  e suas famílias colaborando para que as crianças internadas não percam 
o contato com suas rotinas de criança. 

 
 
Palavras-chave: Classe Hospitalar. Aprendizagem. Legislações. Rotinas 
Pedagógicas. Formação de Professores. 
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INTRODUÇÃO 
 

Quando uma criança em período escolar adoece, e precisa ficar internada 

em um hospital, além de perder por um tempo sua interação com a família e suas 

rotinas, essa criança perderá também seu vínculo com os estudos, caso o hospital 

em que ela estiver internada não possuir uma Classe Hospitalar. 

Nesta perspectiva, a Classe Hospitalarparece assegurar a criança o direito 

de frequentar, acompanhar e dar continuidade as suas rotinas escolares, e ainda 

não se sentir tão isolada e presa em um leito hospitalar, fora de suas rotinas. 

O que motivou o interesse na temática das Classes Hospitalares foi o 

encantamento que tivemos durante as leituras de monografias e artigos publicados 

sobre esse assunto, bem como as múltiplas oportunidades que pareciam se abrir 

diante de um campo novo de trabalho para o Pedagogo.Então, surgiu a inquietação 

em prospectar como esse trabalho é realizado nesses espaços não escolares, e qual 

a perspectiva dos familiares dessas crianças com o trabalho desenvolvido nestes 

contextos. A partir desses questionamentos deu-se a imersão antropológica da 

pesquisadora da prática docente em buscar respostas, ainda que provisórias as 

questões que orientam este trabalho.As perguntas que norteiam esse trabalho 

são:01- as Classes Hospitalares têm como função ser auxiliar no tratamento das 

patologias, na perspectiva de manter as rotinas próprias das crianças? 02- As 

Classes Hospitalares funcionam como auxiliar na organização emocional de 

crianças? 03- Classes Hospitalares têm como função apoiar pedagogicamente a 

criança no entendimento de que no retorno à escola haja uma redução das perdas 

na aprendizagem?  

Por meio dessa pesquisa de campo de cunho qualitativo tenciona-se 

aprofundar um pouco mais o conhecimento em processo sobre as Classes 

Hospitalares, com referências ao fato de que em face da ascensão recente do tema 

na pesquisa em educação, faz-se necessário que mais e densos trabalhos sejam 

produzidos, sobretudo no Município de Porto Velho.  

Ressalte-se que o interesse por essa área da Pedagogia foi desenvolvido a 

partir de leituras sobre o assunto tendo como motivadoro Estágio realizado na 

disciplina de “Estágio Supervisionado no Ensino Fundamental em Espaços Não 

Escolares”, onde houve a oportunidade de interagir em um espaço pedagógico 

hospitalar. 
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A metodologia utilizada foi de abordagem qualitativa na qual há uma 

interação quase absoluta entre pesquisadora, contexto, sujeitos produzindo dados 

que buscam traduzir aos fenômenos pesquisados. Os dados foram coletados por 

meio de entrevistas semiestruturadas, analisadas a luz das teorias estudadas em 

articulação com a prática que é possível desenvolver. 

Esse trabalho monográfico está organizado na seguinte forma: o primeiro 

capítulo trata sobre o histórico das Classes Hospitalares,e o seu início desde quando 

surgiram, e também se apresenta parte da legislação que ampara essa modalidade 

de ensino. No segundo procurou-se discorrer sobrea Pedagogia desde seu início até 

os tempos atuais. O terceiro vem contando os métodos para a realização da 

pesquisa e coleta de dados. O quarto capítulo traz um confronto entre as 

concepções teóricas sobre as Classes Hospitalares e o que vimos na prática no 

espaço de pesquisa. O quinto capítulo mostra a análise da entrevista realizada com 

duas mães e a professora.  

Por fim, são tornadas públicas as considerações finais, onde se apresenta 

reflexões sobre o trabalho e as práticas em Pedagogia Hospitalar no Hospital de 

Base Ary Pinheiro. 

As considerações desta pesquisa sinalizam para o fato de que, a Professora 

da ClasseHospitalar do Hospital de Base é devidamente formada para atuar nesse 

espaço e também contribui muito para o ensino de seus alunos-pacientes, mas não 

recebe no exercício de seu trabalho nenhuma formação para fortalecer e consolidar 

sua identidade docente, bem como nenhum tipo de cuidado com sua saúde física e 

mental. Nas conclusões preliminares foi possível constatar serem as mães 

entrevistadas um importante apoio a CH1. Foi perceptível o fato de os alunos- 

pacientes desenvolvem com aquele espaço escolar relação de tanta intensidade que 

muitas se recusam a voltar para seus contextos pedagógicos, necessitando passar 

por um período de adaptação no retorno a escola, o que revela um conflito na 

estadia na instituição hospitalar: as crianças desejam sair do Hospital, mas não 

desejam deixar de frequentar as Classes Hospitalares em face de sua metodologia 

diferenciada, do atendimento individualizado e dos recursos naquele espaço 

existente. 

 

                                                 
1
 A partir deste momento a autora denominará pela sigla CH – Classes Hospitalares. 
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1 HISTÓRICO DA CLASSE HOSPITALAR 

 

A CH surgiu no ano de 1935, quando Henri Sellier inaugurou a primeira 

escola para crianças inadaptadas, nos arredores de Paris. Seu exemplo foi seguido 

na Alemanha, em toda a França, na Europa e nos Estados Unidos, com o objetivo 

de suprir as dificuldades escolares de crianças tuberculosas, maspode-se considerar 

como marco decisório das escolas em hospital a Segunda Guerra Mundial com o 

grande número de crianças e adolescentes atingidos, mutilados e impossibilitados 

de ir à escola.  

No Brasil, a CH surgiu nos anos de 1950, no Município do Rio de Janeiro. 

Esta Classe iniciou oficialmente suas atividades em 14 de agosto de 1950 no 

Hospital Municipal Jesus (Hospital Público Infantil), mas só foi finalmente 

reconhecida pelo Ministério da Educação e do Desporto em 1994, pela publicação 

da Política Nacional de Educação Especial, que ampara o direito da criança 

hospitalizada ao atendimento escolar. 

Em que se pese o fato de que as CH iniciaram seu funcionamento em 1950, 

somente com a Promulgação da Constituição Cidadã de 1988 este espaço 

pedagógico passou a ter normativas próprias para institucionalização. 

Neste intervalo, pelas leituras efetivadas foi possível inferir que as crianças 

enfermas ou internadas por outros motivos recebiam atendimento para tratamento 

apenas de suas patologias sem haver preocupação com o estabelecimento de 

rotinas de ser criança e nem com seu retorno à escola. Neste momento de 

vulnerabilidade de toda a família a prioridade era a recuperação da saúde. 

No Município de Porto Velho, a CH teve seu início no ano de 1992 na ala 

pediátrica do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro (HBAP), com o intuito de dar 

continuidade às rotinas escolares das crianças internadas e que elas não perdessem 

o seu vínculo com a escola de origem. A CH contano momento com duas 

professoras: Maria Elisabeth Alves de Oliveira que trabalha no turno matutino e 

Maria Gorett Fernandes no turno vespertino, que foi a idealizadora e percussora do 

projeto da CH, e atua nessa área desde o início. 

De acordo com Maria Gorett, os atendimentos pedagógicos no início, eram 

realizados na ala da enfermaria, nos corredores, refeitórios ou leitos.Com o tempo 

ficou difícil a condição dos atendimentos pedagógicos no Hospital, foi então que o 

diretor do Hospital, DrRachedMohamoud percebeu a necessidade de um espaço 
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para ampliar o projeto da CH.  Assim, o projeto ganhou novas instalações e 

condições melhores de atendimento. 

A inauguração oficial da Classe Hospitalar ocorreu no dia 10 de março de 

1998, e foi nomeado como Classe Hospitalar Dr.Otão Azambuja, homenagem a um 

médico cirurgião plástico que realizava cirurgias reparadoras na pediatria, e havia 

falecido um tempo antes da inauguração.Sendo assim, o diretor do hospital 

resolveuhomenageá-lo nomeando a CH com seu nome. 

Segundo Maria Gorett, o projeto esteve sob o comando da Subgerência da 

Educação Especial até o mês de outubro de 2011, sendo transferido para a 

Subgerência da Educação Básica.Atualmente a CH tem como orientador legal e 

mantenedor um convênio estabelecido entre SEDUC/Secretaria Estadual de 

Educação e SESAU/Secretaria Estadual de Saúde e também recebe doações de 

terceiros. 

No ano de 2013 a pediatria do HBAPfoi transferida para o Hospital Infantil 

São Cosme e Damião, e como esse hospital possui outra direção e administração, 

as atividades da CH “Dr.Otão Azambuja foram encerradas, pois o hospital alega não 

ter espaços para as atividades da CH, sendo assim somente a CH da Ala da 

Oncopediatriado HBAPque continua com suas atividades pedagógicas, Classe  essa 

que foi implantada no ano de 2007, pelo Dr. Milton Luiz Moreira,  diretor do hospital 

na época. 

No ano de 2012, o Governador do Estado de Rondônia (Confúcio Moura) 

juntamente com a Secretaria de Educação (SEDUC), elaboraram um projeto de 

expansão da C.H. Dr.Otão Azambuja, com o título: “Aprender e Conviver: Superando 

limites”. O projeto tem como objetivo propor uma expansão da CH já existente, 

compreendendo que com a reestruturação e ampliação do atendimento médico, a 

clínica pediátrica foi dividida em duas, como destacado noProjeto de expansão da 

Classe Hospitalar, Rondônia (2012, p. 6): 

 

Pediatria I – com 45 leitos que tende as especialidades de cirurgia 
pediátrica, ortopedia, pneumologia, neurologia, neurocirurgia, nefrologia, 
cirurgia plástica reconstrutiva ou reparadora (Maioria queimaduras) 
Pediatria II – com 16 leitos, atende cardiologia, hematologia e oncologia. 

 

Considerando que uma pediatria fica distante da outra e a impossibilidade de 

agrupar as duas pediatrias, o projeto tem como objetivo também propor atendimento 
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para as crianças da Pediatria I, que foi transferido para o Hospital Infantil São Cosme 

e Damião.  Também é proposto a ampliação das CHna cidade de Cacoal no Hospital 

Regional de Cacoal, ambos foram inclusos no ano de 2012. Porém até a data de 

hoje, não houve a realização desse projeto, e sendo assim ainda são poucas as 

crianças internadas que tem o direito a educação no hospital adquirido. 

 

1.1 LEGISLAÇÃO SOBRE A CLASSE HOSPITALAR 

 

 A educação é assegurada como direito de todos na legislação brasileira, e 

isso inclui crianças que por algum motivo estão internadas em hospitais, e em 

questão disso ficam impossibilitadas de dar continuidade a sua rotina escolar, essas 

crianças tem direito ao atendimento pedagógico hospitalar, segundo os documentos 

oficiais que constam da análise bibliográfica utilizada neste estudo. 

A Constituição Federal de 1988 diz que a educação é direito de todos e 

dever do estado e da família, deverá ter o apoio da sociedade, visando o 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para exercer a cidadania e sua 

qualificação para o trabalho, diante desta declaração podemos identificar que a 

criança hospitalizada também faz parte deste direito. 

Podemos identificar esse direito assegurado em nosso município, somente 

no HBAP, que possui uma CH que está instalada na ala da Oncopediatria, e que faz 

atendimentos pedagógicos, tanto para as crianças que estão internadas, quanto 

para as crianças que frequentam esse espaço somente uma vez por semana, para 

procedimentos médicos no hospital dia2. 

Na Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDBEN) de nº 9394/96, 

a educação é considerada também como direito de todos, como adscrito no título II: 

 

Dos Princípios e Fins da Educação Nacional 
Art. 2º. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios 
de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o 
pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho.  
Art. 3º. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:  
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;  
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 
pensamento, a arte e o saber;  
III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas [...] 

                                                 
2
Hospital dia: local onde os pacientes frequentam para realizar as seções de quimioterapia, e no final 

do dia voltam para a casa. 
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O entendimento que se organiza em torno da Carta Constitucional e da 

LDBEN é que todas as crianças, independente do lugar e contextos nos quais 

estejam inseridas, têm o direito de estudar, de aprender e estabelecer rotinas de 

acordo com suas possibilidades e dever ampliando suas habilidades e saberes. 

Mesmo as crianças internadas em hospitais e enfermarias ambulatoriais devem ter 

assegurados estes direitos.  

A constituição de 1988 já garante às crianças hospitalizadas, o direito ao 

atendimento pedagógico durante o período de internação. Por sua vez, na LDBEN nº 

9394/96 podemos observar de forma mais detalhada a finalidade da Educação 

Nacional, garantindo que toda criança tem direito a educação, independentemente 

da sua situação de saúde, como se destaca no artigo 58, inciso 2: o atendimento 

será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função 

das condições especificas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes 

comuns de ensino regular.  

Na CH Dr.Otão Azambuja, esse atendimento é oferecido de forma 

humanista, que respeita as condições de cada aluno, onde estudar não é obrigação 

e sim um prazer para as crianças, pois cada aluno tem seu atendimento 

diferenciado, respeitando seus limites e dificuldades, pois quando a criança não está 

disposta a frequentar a CH, a atividade é aplicada no leito, quando a criança está de 

acordo, se ao contrário, ela só irá ter atendimentos pedagógicos quando se sentir 

disposta. 

Com base nisso, podemos destacar o Decreto Lei nº 1044/69, o 

qualestabelece que os alunos que se encaixam na condição daqueles que 

necessitam de tratamento especial têm direitos a exercícios domiciliares com 

acompanhamento da escola sempre que compatível com o seu estado de saúde e 

condições do estabelecimento. Esse documento vem reforçar o respeito com a 

criança hospitalizada e a garantia que ela não será forçada a nada e seu estado de 

saúde sempre consistir em ser respeitado. 

A Resolução nº 41 de 13 de outubro de 1995, do Conselho Nacional dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, chancelada pelo Ministério da Justiça, vem 

discorrer sobre os direitos das crianças hospitalizadas: 9. Direito a desfrutar de 

alguma forma de recreação, programas de educação para a saúde, 

acompanhamento do currículo escolar, durante sua permanência hospitalar. 
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A Resoluçãodefende que a criança tem o direito a recreação, educação para 

que acompanhe seu currículo escolar e possua todo o atendimento necessário para 

o desenvolvimento e sua aprendizagem, ou seja: que ela mantenha suas rotinas de 

criança na medida do possível, que tenha o direito de sonhar com o futuro e manter 

suas habilidades em desenvolvimento de maneira a ser a minimamenteprejudicada 

em relação aos tempos escolares. Na CHDr. Otão Azambuja, as crianças têm 

atendimento pedagógico e também podem desfrutar de uma brinquedoteca, que fica 

situada ao lado da sala de atendimento pedagógico. 

As leis que orientam as práticas pedagógicas e rotinas escolares na 

contemporaneidade estão fortemente embasadas por legislação, decretos e 

constituições, assim amparando as crianças que necessitam da CH, porém, há muito 

ainda para ser feito, pois nem todos os hospitais possuem um atendimento em CH, e 

os que possuem ainda, em grande medida, ainda estão criando normas e ambientes 

que favoreçam esta modalidade pedagógica fora dos espaços escolares. 
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2 A INSERÇÃO DA CLASSE HOSPITALAR NO ÂMBITO EDUCACIONAL 

 

Quando nos debruçamos sobre a História da Educação, constatamos que a 

função de Pedagogo parece ter sempre estado diretamente relacionado as funções 

de acompanhamento da aprendizagem do conhecimento formal de crianças. 

Os estudos de Ghiraldelli(2006) sinalizam para o fato de que a Pedagogia na 

contemporaneidade vai assumir novos papéis diante de um mundo em permanente 

mudança, no qual a necessidade de buscar conhecimentos vai se ampliar na medida 

da evolução da tecnologia da informação e da comunicação criando novos campos 

para as Ciências da Educação. Assim, a tradição da sociologia francesa de Émile 

Durkheim e americana de John Dewey (1859-1952) foram reinterpretadas à 

claridade dos contextos das necessidades contemporâneas. 

Libâneo (2010, p.38) explica que: 

 

O curso de Pedagogia deve formar o pedagogo stricto sensu, isto é, um 
profissional qualificado para atuar em vários campos educativos para 
atender demandas socioeducativas de tipo formal e não formal e informal, 
decorrentes de novas realidades – novas tecnologias, novos atores sociais, 
ampliação das formas de lazer, mudanças nos ritmos de vida, presença dos 
meios de comunicação e informação, mudanças profissionais, 
desenvolvimento sustentado, preservação ambiental. 

 

Nesta perspectiva e interpretando as considerações de Libâneo, compreende-

se que o pedagogo na contemporaneidade não pode mais ser formado para se 

centrar somente em uma sala de aula, mas precisa desenvolver suas atividades, em 

outros espaços, que não seja escolar, pois os novos tempos e legislação exigem 

isso. 

De acordo com a Constituição Federal de 1988 a educação é um direito de 

todos os cidadãos, sendo assim podemos afirmar que criança hospitalizada também 

faz parte deste direito, mas para isso é necessário que seja inserido um profissional 

qualificado para estar atuando nessa área. 

O professor deverá ter a formação pedagógica, preferencialmente em 

Educação Especial ou em curso de Pedagogia e terá direito ao adicional de 

insalubridade (ESTEVES, 2008, p.6). 

O Profissional Pedagogo que se interessar em trabalhar nas CH precisa 

estar ciente que será necessário preparar projetos flexíveis, que possam atender 

todos os alunos-pacientes que se encontram na CH naquele momento, de várias 
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idades e anos diferentes. Na Classe Hospitalar, o atendimento é conjunto, de forma 

heterogênea, atendendo a todos os escolares de forma integrada, sem atender a 

cada escola especificamente (CARVALHO et al, 2013, p.6). O atendimento na CH 

tem como objetivo dar continuidade a rotina escolar do aluno-paciente, e também 

proporcionar a essa criança um momento de inclusão para que ela não se sinta 

afastada de sua rotina de criança. O professor deverá criar vários métodos e meios 

para atender alunos- pacientes, para que não se perca a objetividade da Classe 

Hospitalar, como salienta Sandroni (2008, p.9): 

 

O professor é um estimulador que precisa constantemente criar formas para 
que o aluno consiga desafiar a própria doença dando continuidade aos 
trabalhos escolares e mantendo a esperança na cura. Este atendimento 
pode ser feito em uma sala dentro do hospital ou no próprio leito do aluno – 
paciente caso este não possa se locomover  

 

Preciso se faz esclarecer que uma das funções centradas da CH é o ensino, 

dar continuidade aos conteúdos que essa criança estava estudando em sua escola 

de origem, para que ao retornar a escola não tenha um fracasso escolar por conta 

de não ter acompanhado os conteúdos de sua turma, para isso é necessário contato 

do professor da CH com o professor da escola de origem do aluno-paciente. Esteves 

(2008, p.3) destaca que: 

 

O aluno que frequenta a classe por três dias ou mais é realizado contato 
telefônico com sua escola, comunicando da sua participação na classe e 
obtendo-se informações referentes aos conteúdos que estão sendo 
trabalhados, no momento, em sua turma. Após alta hospitalar, é enviado 
relatório descritivo das atividades realizadas, bem como do seu 
desempenho, posturas adotadas, dificuldades apresentadas.  

 

A CH visa manter o desenvolvimento cognitivo e social da criança, fazendo 

com que ela possa continuar suas rotinas, para que assim não se perca o vínculo 

com seu modo de vida fora do hospital, como defende Esteves (2008, p.4): 

 

A implantação da Classe hospitalar nos hospitais pretende integrar a criança 
doente no seu novo modo de vida tão rápido quanto possível dentro de um 
ambiente acolhedor e humanizado, mantendo contato com seu mundo 
exterior, privilegiando suas relações sociais e familiares. 

 

A criança que fica hospitalizada tem sempre um responsável como 

acompanhante que geralmente as mães, que por conta de ser um momento de dor e 
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angustia ficam sem saber o que fazer, e para poupar seu filho não incentivam a 

frequênciana CH. Por conta disso a criança acaba perdendo a oportunidade de 

desenvolver/manter a aprendizagem durante a internação. Esteves (2008, p.5) 

ressalva que: 

 

A preocupação com a saúde física da criança deixa os pais desnorteados e 
muitos deixam de dar o devido valor aos estudos durante o tratamento, a 
criança neste período de internação ficam desestimuladas, sem estimulo 
para continuar a desenvolver suas habilidades e competências. 
 
 

Conforme a autora, o incentivo dos pais é muito importante para o 

desenvolvimento cognitivo e social da criança nesse período de internação, sendo 

necessário que a família compreenda o papel da CH, quando o professor consegue 

convencer os pais que com a frequência dos filhos nesse ambiente pedagógico 

haverá uma esperança a mais para vencer a doença e que a criança tem a 

oportunidade de ter um tratamento mais humanizado no hospital. 

 O docente precisa deixar claro que, a criança não será obrigada a fazer 

nada que não queira, e ela só irá ter atendimento pedagógico se tiver disposição,se 

ao contrário essa criança não precisa ir regularmente a CH. 
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3 METODOLOGIA E COLETA DE DADOS 

 

O interesse por esse tema surgiu após leituras realizadas sobre Pedagogia 

Hospitalar, e no qual foi percebido que esse assunto, apesar de importante, ainda é 

pouco discutido durante a Graduação de Pedagogia. A partir daí surgiu a 

inquietação sobre o trabalho realizado em CH: de que maneira é 

desenvolvido?Como os familiares contribuem no estabelecimento das rotinas destes 

espaços?E como são organizadas pelo profissional que atua nessa área o 

planejamento dos processos pedagógicos e sobre quais pressupostos? 

O estudo foi realizado por meio de pesquisa bibliográfica, como citam 

Lakatos; Marconi (2003, p. 183): 

 

[...] abrange toda bibliografia já tornada pública em relação ao tema de 

estudo, desde publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, 
pesquisas, monografias, teses, material cartográfico etc., até meios de 
comunicação orais: rádio, gravações em fita magnética e audiovisuais: 
filmes e televisão.  

 

Para a realização desta investigação foi realizada pesquisa de campo, na 

qual foram coletados dados diretamente com uma professora e mães dos alunos-

pacientes, numa abordagem qualitativa, realizada por considerar que ela permite 

uma maior aproximação das características do trabalho do Pedagogo Hospitalar e os 

resultados que sua atuação traz para a vida escolar do aluno-paciente, em virtude 

de sua subjetividade. Segundo Ludke; André (1986, p.18), se desenvolve numa 

situação natural, é rica em dados descritivos, tem um plano aberto e flexível e 

focaliza a realidade de forma complexa e contextualizada. 

O lócus da pesquisa foi a enfermaria oncológica Infantil do HBAP, no 

Município de Porto Velho, tendo em vista ser o único espaço hospitalar que adotou 

atendimento pedagógico para as crianças internadas. Para este atendimento, o 

referido hospital oferece dois espaços educativos, sendo a CH para o trabalho 

pedagógico e a brinquedoteca para as atividades lúdicas, tão necessárias às 

crianças, principalmente quando precisam passar por períodos de 

internaçãohospitalar. 

Embora o foco deste estudo seja a CH,entende-se ser pertinente trazer 

algumas informações sobre a brinquedoteca, a título de caracterização deste 

ambiente também disponibilizado as crianças que estão internadas. 
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A exigência de uma brinquedoteca em hospital que possua atendimento com 

crianças em regime de internação é atualmente obrigatória em todo o território 

nacional, estando amparada pela Lei Federal 11.104 (BRASIL, 2005). 

 

Art. 1
o
 Os hospitais que ofereçam atendimento pediátrico contarão, 

obrigatoriamente, com brinquedotecas nas suas dependências. 
 Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se a qualquer 
unidade de saúde que ofereça atendimento pediátrico em regime de 
internação. 
Art. 2

o
 Considera-se brinquedoteca, para os efeitos desta Lei, o espaço 

provido de brinquedos e jogos educativos, destinado a estimular as crianças 
e seus acompanhantes a brincar. 

 

Os artigos citados anteriormente explicitam com clareza a obrigatoriedade 

da existência e a principal função das brinquedotecas nos Hospitais que possuem 

internação de crianças: manter o desenvolvimento das crianças e que elas tenham a 

oportunidade de dar continuidade as suas rotinas de crianças, para que o brincar 

possa por algum momento dar um certo conforto e prazer para essas crianças. 

 A brinquedoteca do HBAP fica localizada na ala da Oncopediatria, ao lado 

da CH, e nela interagem as crianças que ficam internadas. 

Retomando o foco principal da pesquisa, foram coletadas informações 

detalhadas sobre a atuação da CH, neste caso, espaço que está vinculado a Escola 

Estadual de Ensino Fundamental e Médio 21 de Abril localizada no Município de 

Porto Velho. Vale ressaltar que o detalhamento da pesquisa sobre a CH será 

apresentado e analisado no capítulo V deste texto monográfico. 

A primeira oportunidade de observação se deu no 2º semestre de 2014, 

durante o Estágio realizado na Disciplina Espaços Não Escolares, na qual foram 

apresentadas novas possibilidades para o campo de atuação do Pedagogo. 

O material escolhido para a realização da coleta de dados foià entrevista 

semiestruturada, por ser um instrumento que facilita muito a pesquisa e possibilita ao 

entrevistado expor suas respostas com clareza e prontidão. Pádua (2004, p.70) 

explica que na pesquisa semiestruturada: 

 

O pesquisador organiza um conjunto de questões sobre o tema que está 
sendo estudado, mas permite, e ás vezes até incentiva, que o entrevistado 
fale livremente sobre assuntos que vão surgindo como desdobramentos do 
tema principal 
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Foram entrevistadas duas mães de alunas que frequentam a CH,as quais 

serão nomeadas como Maria e Joana. As entrevistas foram realizadas em duas 

datas diferentes, sendo Maria entrevistada no primeiro dia de observação no espaço 

hospitalar, na data de 24 de março de 2015, no período matutino. Mariaestava 

acompanhando sua filha que estava em procedimento médico no hospital dia. A 

garota já havia sido internada, mas como apresentou melhora foi liberada para ir 

para a casa, só retornando uma vez na semana para realizar seções de 

quimioterapia no hospital dia.  

A entrevista com Joana foi realizada na data de 14 de Abril de 2015, também 

no período matutino, ela estava acompanhando sua filha que estava internada na 

oncopediatria, e como a aluna-paciente está impossibilitada de frequentar sua 

escola de origem, ela frequenta todos os dias a CH, e faz atividades de acordo com 

os conteúdos que está aprendendo na escola. 

Para a realização dessa pesquisa optou-se por entrevistar apenas uma das 

professoras responsáveis pela Classe Hospitalar do HBAP. Por uma questão de 

cronograma e afinidade a entrevistada foi Maria Elisabeth Alves de Oliveira que é 

formada em Psicologia, Licenciatura e Pós-Graduada em Educação Especial e 

Psicopedagogia.A Professora trabalha no turno matutino, a entrevista foi realizada 

na primeira visita para a coleta de dados na CH,na data de 14 de abril de 2015. 

Naquele momento, a docente se dispôs a responder todas as perguntas, com isso 

contribuindo para o desenvolvimento desta pesquisa. 

No entendimento da docente Maria Elizabeth sua formação é suficiente para 

fazer o atendimento com acolhimento e eficácia junto aos alunos- pacientes. 

A partir de todo o material em mãos, pretende-se relatar todos os dados que 

foram coletados e analisá-los. Pádua (2004, p.82) ressalta que: [...] A Análise dos 

dados é importante, justamente porque através desta atividade há condições de 

evidenciar-se a criatividade do pesquisador. De outra forma, não haveria sentido na 

atividade da pesquisa.  

Sendo assim é nessa etapa do trabalho monográfico, que a pesquisa é 

demonstrada e analisada, com base nisso pretende-se relatar com perfeição e 

coerência todos os dados coletados durante o estudo de campo. 
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4 CONFRONTO: TEORIA VERSUS PRÁTICA 

 

As CH têm como objetivo ao atendimento pedagógico, visando elaborar 

estratégias e orientações para possibilitar o acompanhamento pedagógico 

educacional do processo de desenvolvimento e construção do conhecimento das 

crianças matriculadas ou não no sistema de ensino regular, no âmbito de educação 

básica e que se encontram impossibilitados de frequentar a escola, por meio de uma 

proposta que atenda às necessidades desses alunos, e que possibilita um retorno 

adequado ao seu grupo escolar de origem (BRASIL, 2005).  

Sendo assim, as CH não podem existir apenas para distrair ou ocupar o 

paciente, mas necessita ter todo um preparo para acompanhar o ensino dessas 

crianças e propor atividades que vão ajudá-las ao seu retorno para sua escola 

normal, para que não se perca com seus conteúdos durante sua internação e não se 

sinta excluído do restante da turma, por não estar acompanhando os conteúdos. 

Além de um espaço próprio para a CH, o atendimento poderá ser feito nos 

leitos, na enfermaria ou no quarto de isolamento, uma vez que as restrições 

impostas aos educandos por suas condições clinicas.  

A sala para desenvolver as atividades precisa ter mobiliários adequados, 

uma bancada com pia, instalações sanitárias próprias completas e adaptadas, para 

que seja feita sempre a higienização das mãos, pois além de orientações médicas, 

esse procedimento é muito importante para preservar a saúde dos alunos e 

professores. De acordocom o documento que orienta as CH, Brasil (2002, p.16): 

 

Nas classes hospitalares, sempre que possível, devem estar 
disponibilizados recursos audiovisuais, como computador em rede, 
televisão, vídeo-cassete, 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. Tais recursos se fazem essenciais tanto 
ao planejamento, desenvolvimento e avaliação do trabalho pedagógico, 
quanto para o contato efetivo da classe hospitalar, seja com a escola de 
origem do educando, seja com o sistema de ensino responsável por prover 
e garantir seu acesso escolar. Da mesma forma, a disponibilidade desses 
recursos propiciará as condições mínimas para que o educando mantenha 
contato com colegas e professores de sua escola, quando for o caso. 

 

Com base na citação acima, podemos identificar uma preocupação a partir 

do ministério da educação em prestar um ensino de qualidade para as crianças que 

frequentam a CH para que elas se sintam acolhidas e inseridas em seus contextos 
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de vida normal, e também para a professora da CH tenha um recurso a mais para 

desenvolver o ensino com seus alunos.  

Durante a realização do estágio que fiz na CH e durante a minha coleta de 

dados, pude observar que a CH da oncopediatria do HBAP, faltam muitas coisas 

ainda para ser esta CH ideal citada acima que defende a legislação. Sandroni, 

(2008, p. 6) argumenta que Mesmo com tantas leis que estabelecem a necessidade 

e a importância da implementação da Classe Hospitalar nos hospitais brasileiros, 

nota-se que ainda há uma defasagem muito grande deste serviço, pois além CH 

Otão Azambuja não possuir recursos tecnológicos suficientes para todas a criança e 

ser um espaço pequeno para a realização das atividades dos alunos pacientes, no 

estado de Rondônia esta é a única CH oficialmente implantada, sendo assim 

crianças internadas em outros hospitaisnão tem como usufruir do direito a educação 

neste período. 

Então, pode - se dizer que no papel está tudo organizado, mas a observação 

da prática leva a inferir que a realidade é outra.  Parece haver um longo caminho a 

ser percorrido na CH Otão Azambuja quanto a qualidade do espaço e matérias de 

auxílio ao professor. Carneiro (2014, p. 437) detalha que: 

 

As Classes Hospitalares precisam contar com recursos essenciais, do tipo: 
i) Professores com formação especifica para atendimento escolar 
hospitalar. 

ii) Materiais de apoio a aprendizagem como: filmes, DVDs, brinquedos, 
matéria para desenho e pintura, enfim, tudo aquilo que possa resgatas a 
criança em sua singularidade, como aprendente e em sua saúde físico-

mental, como pessoa humana detentora de dignidade. 

 

A CH Dr.Otão Azambuja conta com professoras comprometidas e 

qualificadas para estarem atuando nessa área, porém o que deixa a desejar é a 

estrutura que não faz jus as demandas de um contexto tão especificoe não estão de 

acordo com o que exige a legislação. Na leitura possível e articulação entre teoria 

(legislação, normas e conceitos) e prática ainda há um longo caminho a ser 

percorrido. Mas, com inspiração em Guimarães Rosa, podemos afirmar que o real 

não está na saída nem na cegada: ele se dispõe para agente é no meio da 

travessia. As CH no município de Porto Velho, ainda precisam de muitos ajustes em 

sua estrutura e organização, mas o caminho e compromisso das professoras faz 

com que a travessia já tenha se iniciado.Faz-se necessário que o agente público 
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inicie uma proposta efetiva de normas e legislação e comprometa-se com a 

formação dos professores para atendimento das crianças em regime de exceção.  
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5 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS REALIZADAS NA CLASSE HOSPITALAR 

 

Os dados para a realização dessa análise foram coletados no 1º semestre 

do ano de 2015 em dois ambientes: na CH, onde os alunos pacientes realizam suas 

atividades e participam das aulas, e na sala do Hospital dia, ambos ficam localizados 

na ala da oncopediatria do HBAP. 

 

5.1 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS DAS MÃES 

 

A coleta dos dados foi realizada com entrevistas semiestruturadas, com 

duas mães de alunos que frequentam a CH e com a professora responsável pela CH 

na parte da manhã. As mães entrevistas serão aqui nomeadas como Maria e Joana. 

 

Quadro 1 
Opinião sobre a CH 

 

1- Questão 1- Você é favorável que seu filho (a) frequente a Classe Hospitalar? Por 
quê? 

Maria Joana 

Sim, pois ela se interage e não perde o 
vínculo que ela tem com a sua escola, e 
quando ela retornar não ficará perdida 
quanto aos conteúdos escolares, e também 
a Classe Hospitalar motiva ela e estudar. 

 
Sou favorável sim, porque ela dá 
continuidade aos estudos e não perde o 
vínculo com a escola. 

Fonte: Pesquisa de Campo, Porto Velho, 2015.  

 

Nesses relatos das mães, podemos observar que ambas são favoráveis a 

frequência dos filhos na CH, e a maior preocupação é que seus filhos não deixem de 

estudar, para que não percam seu contato com a escola. Sobre isto, Sandroni (2008, 

p.10) salienta que a Classe Hospitalar é responsável também por sustentar o retorno 

e a reintegração de seus alunos ao seu grupo escolar e social, já que o aluno pode 

vir a se sentir excluído de seu meio social devido ao tempo que precisou ficar 

afastado. 

Sendo assim, constata-se por meio das inferências efetivadas a partir da 

análise dos depoimentos das mães em confronto com leitura de Sandroni é possível 

afirmar que as CH têm um papel muito importante na educação dos alunos– 

pacientes, pois além de proporcionar esperança a essas crianças e familiares, 

também traz uma contribuição para a aprendizagem delas. 
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Quadro 2 
Colaboração com o aprendizado 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, Porto Velho, 2015.  

 

Quanto ao aprendizado dos alunos, as mães concordam que a CH colabora 

com os estudos de seus filhos. Acreditam firmemente no ensino que a CH está 

passando para elas. 

Nesse relato podemos destacar a importância que a CH está trazendo ao 

frequentar esse espaço, ela desenvolve seu raciocínio e ao mesmo tempo dar 

continuidade as suas rotinasde criança, ou seja os hábitosque ela tinha fora do 

hospital e que quando retornar a sua vida normal, essecostumenão tenha se 

perdido.Fontes (2005, p.121) defende: 

 
[...] a presença de professores em hospitais para a escolarização das 
crianças e jovens internados segundo os moldes da escola regular, 
contribuindo para a diminuição do fracasso escolar e dos elevados índices 
de evasão e repetência [...] em nosso país. 

 

A partir da interpretaçãode Fontes, comparando com as vozes maternas 

pode-se identificar a função seguida corretamente da CH, pois suas filhas estão 

aprendendo muito mais na CH Otão Azambuja. 

 

Quadro 3 
Gosto dos filhos pela CH 

Fonte: Pesquisa de Campo, Porto Velho, 2015.  

 

Nas respostas acima fica claro que as crianças gostam de ir para a CH,e 

Mariainforma que a filha não gostava muito de estudar, mas com a CH ela passou a 

gostar mais e a fazer suas atividades diariamente. 

Questão 2- No seu entendimento a Classe Hospitalar colabora com o aprendizado de seu 
filho (a)? 

Maria Joana 

Sim. Sim, colabora muito. 

Questão 3- Seu filho (a) gosta de frequentar a Classe Hospitalar? 

Maria Joana 

No início ela era um pouco 
desinteressada, mas agora ela gosta 
muito, traz atividades da escolinha para 
ser feitas aqui, com a ajuda da professora. 

 
Gosta sim, e muito. 
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Quando a criança passa a frequentar a CH, tem a oportunidade de dar 

continuidade aos estudos e principalmente às rotinas de infância, e não se permite 

ficar isolada em rotina hospitalar repetitiva, a CH promove acolhimento e esperança, 

a partir da qual a criança e a família encontram forças para lidar com a doença. 

 
Quadro 4 

Aprendizagens realizadas 
 

Fonte: Pesquisa de Campo, Porto Velho, 2015.  

 

Analisando o quadro acima percebe-seque as mães comentam sobre a 

diferença em relação ao aprendizado de seus filhos. Maria acrescenta que a filha 

melhorou as habilidades com o computador. Calegari-Falco (2015, p.4284) ressalva: 

 

Durante o tratamento hospitalar, nada impede que novos conhecimentos 
possam ser adquiridos pela criança, que venham contribuir para o seu 
desenvolvimento pessoal, cognitivo e escolar, daí a necessidade da Classe 
Hospitalar, interagir como um resgate da criança para escola dando a 
oportunidade para que esta possa exercer seu direito de cidadão, garantido 
legalmente, em aprender mesmo hospitalizada, não ficando em defasagem 
nos conteúdos de seu grupo escolar. 

 

Além da criança que está em tratamento hospitalar ter seu direito a 

educação e de desfrutar do seu momento de infância resguardado, na CH ela 

também tem a possibilidade de desenvolver suas habilidades cognitivas e escolares, 

pois não é porque se encontra internada que não pode promover seu aprendizado. 

 
Quadro 5 

Expectativas com a CH 
 

Fonte: Pesquisa de Campo, Porto Velho, 2015.  

Questão 4- Qual a diferença percebida entre antes e depois do início das aulas na 
Classe Hospitalar? 

Maria Joana 

Ela já desenvolveu muito a caligrafia, 
leitura e também matemática, e melhorou 
bastante suas habilidades com o 
computador. 

Ao retornar para a escola, ela apresentou 
um bom rendimento, conseguiu executar 
suas atividades e acompanhar o conteúdo 
com a sua turma. 

Questão 5 - Quais suas expectativas para aprendizagem de seu filho (a) na Classe 
Hospitalar? 

Maria Joana 

Que desenvolva mais seu aprendizado, 
porque quanto mais ela aprender, melhor 
para ela. 

Ela é muito desempenhada com os estudos, 
e com a Classe Hospitalar acredito que vai 
avançar muito em seu aprendizado. 
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As mães esperam que com a frequência de suas crianças nas CH, elas 

possam aprender mais e avançarem em seus aprendizadospois continuam suas 

rotinas escolares e desenvolvem a aprendizagem, a partir da participação dos aluno-

pacientes e interação entre si. 

 
Quadro 6 

Contribuição da CH para a melhora do estado de saúde do aluno-paciente 
 

Fonte: Pesquisa de Campo, Porto Velho, 2015.  

 

Identifica-se no discurso das mães que elas confiam na CH, pois possibilitam 

a seus filhos sair daquela rotina de internação e remédios, porém Maria, percebe um 

aprendizado melhor para sua filha com o atendimento individual da professora da 

CH,pois em sua escola de origem a atenção da professora é voltada para todos os 

alunos da sala de aula, e como na CH muitas vezes o atendimento é individual e 

com isso ela acredita sua filha terá oportunidade de melhor desempenho em sua 

aprendizagem. 

Quanto ao ponto de vista físico e emocional, as mães concordam que com a 

CH, as crianças têm algo para fazer dentro do hospital e não ficam somente naquela 

rotina de internação. Calegari-Falco (2015, p.4233) destaca que: 

 

A Classe Hospitalar vem fundamentar um papel importante ao atendimento 
que presta à criança hospitalizada, num momento em que esta necessita de 
uma atenção redobrada, já que seu estado físico e emocional está 
potencialmente abalado devido à enfermidade que esta acometida. 

 

O propugnado pelo autor vem reforçar a importância das CH para manter 

equilibrado e atendido o físico e emocional da criança, sendo que é salientada a 

importância da CH para superação destes momentos difíceis na vida familiar dos 

sujeitos atendidos em regime de internação. 

Questão 6 -. Do ponto de vista físico e emocional as Classes Hospitalares contribuem 
para a melhoria da saúde de seu filho? 

Maria Joana 

Sim, pois ela não fica presa em um leito, 
ela se distrai, e eu acredito que a Classe 
Hospitalar proporciona a ela um ensino 
melhor que a escola normal, pois aqui na 
Classe Hospitalar, pois ela tem uma 
atenção toda voltada para ela, e assim é 
mais fácil desenvolver sua aprendizagem. 

Sim, pois a partir do momento que ela vem 
para a Classe Hospitalar, ela se distrai e não 
fica somente em um leito hospitalar, a 
Classe Hospitalar é um ambiente que ela 
esquece por alguns distantes a sua 
internação. 
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Quadro 7 
Melhora no ambiente da CH 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, Porto Velho, 2015.  

 

 As mães estão satisfeitas com o ambiente da CH. Joana destaca ainda que, 

somente na Oncopediatria do HBAP encontrou esse tipo de atendimento para sua 

filha, e demonstra que isso a satisfaz muito, porém, diante da observação e leituras 

realizadas diante do assunto, foi considerado o fato de que a CH necessita de um 

espaço maior e equipamentos tecnológicos, como aparelho de DVD, mais 

computadores para que várias crianças possam usar ao mesmo tempo, projetores, 

impressoras, um telefone fixo para que a professora possa telefonar nas escolas de 

origens ou receber ligações relacionadas ao seu trabalho. Para o documento 

“Classe Hospitalar e Atendimento Pedagógico Domiciliar” Brasil, (2002, p.16): 

 

[...] Uma sala para desenvolvimento das atividades pedagógicas com 
mobiliário adequado e uma bancada com pia são exigências mínimas. 
Instalações sanitárias próprias, completas, suficientes e adaptadas são 
altamente recomendáveis e espaço ao ar livre adequado para atividades 
físicas e ludo-pedagógicas. 

 

Esse documento foi criado para que fossem organizadas estratégias para 

trabalhar com as CH, mas com base no que se foi observado na CH, ainda falta 

muito (equipamento e estrutura) essas exigências estratégicas se tornarem reais. 

 
Quadro 8 

Retorno à escola de origem 
 

Fonte: Pesquisa de Campo, Porto Velho, 2015.  

Questão 7 - Em seu entendimento o que poderia ser feito para melhorar o atendimento 
nestes espaços? 

Maria Joana 

Pelo meu entendimento, a CH está 
adequada, atende minhas expectativas, e 
proporciona um atendimento escolar 
propicio a minha filha. 

No meu ponto de vista, está muito bom, 
porque já passei por hospitais com ela, e 
não tinha esse tipo de atendimento para ela, 
minha filha ficava isolada em um leito.  

Questão 8-Como foi o retorno do seu filho (a) para a escola de origem? Apresentou 
alguma dificuldade referente ao acompanhamento com sua turma? 

Maria Joana 

Pelo ao contrário, ela melhorou muito o seu 
desenvolvimento na escola, já está lendo 
um pouco, e acredito que com a frequência 
na CH ela melhorará ainda mais. 

Foi muito bom seu retorno à escolinha, 
confesso que fiquei preocupada no início, 
mas suas notas foram ótimas e até recebeu 
elogio de sua professora da escolinha.  
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Notamos que de acordo com o relato das mães, as alunas apresentaram 

uma melhora em relação aos estudos, sendo que a filhade Joana, recebeu boas 

notas no retorno à escola de origem e conseguiu acompanhar sua turma. Ceccim 

(2008, p.44) destaca que: 

 

[...] O atendimento na Classe Hospitalar tem servido à manutenção das 
aprendizagens escolares, ao retorno e à reintegração da criança ao seu 
grupo escolar e também ao acesso à escola regular, uma vez que algumas 
das crianças hospitalizadas em idade de frequência escolar não estão 
matriculadas na rede de ensino. Quando a ausência da criança à escola 
decorre de sua história de adoecimento e tratamento hospitalar, a 
frequência à classe hospitalar incentiva a criança e a família a buscarem a 
escola regular após a alta do hospital. 

 

A CH não tem somente como principal objetivo distrair e ocupar a mente da 

criança, mas sim contribuir para a aprendizagem e garantir um bom retorno para 

aescola de origem, mas também em incentivar os pais que não matricularão os filhos 

em escolas para que o façam. 

 

5.2 ANÁLISE DA ENTREVISTA DA PROFESSORA 

 

A entrevista com a professora responsável pela CH, no período matutino, foi 

realizada no primeiro semestre de 2015, onde a mesma colaborou com a pesquisa 

respondendo todas as perguntas que lhe foram direcionadas. 

Quando perguntada sobre a formação necessária para atuar na CH, a 

professora informou: 

 

Para atuar nas Classes Hospitalares é exigido que o professor tenha especialização em 
Educação Especial ou Psicopedagogia (PROFESSORA, 2015). 

 

De acordo com a LDBEN 9394/96, em seu inciso III, do artigo 59 Professores 

com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento 

especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a 

integração desses educandos nas classes comuns, destaca que os professores para 

essa modalidade de ensino precisa ter formação adequada, e vai mais além do que 

a professora informou, diz também que o professor da escola de origem da criança, 

precisa estar capacitado para receber essa criança no seu retorno a escola, e com 

base em Brasil ( 2002, p. 22) destaca-se que: 
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O professor deverá ter a formação pedagógica preferencialmente em 
Educação Especial ou em cursos de Pedagogia ou licenciaturas, ter noções 
sobre as doenças e condições psicossociais vivenciadas pelos educandos e 
as características delas decorrentes, sejam do ponto de vista clínico, sejam 
do ponto de vista afetivo [...] 

 

Observa-se que o MEC, vai mais além sobre a formação dos professores 

das CH, exige também que o professor tenha noções sobre as doenças dos alunos, 

para que assim respeite os limites de cada criança durante a realização das 

atividades.A referida professora que já atua na CH há nove anos informou que 

determina o Programa Curricular a ser desenvolvido nas CH: 

 

A Secretaria Estadual de Educação (SEDUC) e a Lei de Diretrizes e Base da Educação 
Nacional (LDBEN) de nº 9394/96 (PROFESSORA, 2015). 

 

Identificamos na resposta da professora que o programa curricular para as 

CH é geral, onde ela segue o que é determinado por duas legislações que envolvem 

a educação e quanto ao calendário escolar ela salientou que é seguido o mesmo 

calendário das escolas do estado e que cada atividade é desenvolvida no tempo 

certo, de acordo com o calendário escolar. 

Quando perguntado sobre, se ela se interessa em saber a enfermidade das 

crianças que frequenta a CH, ela respondeu: 

 

Sim, é feito uma anamnese3, pois sabendo a enfermidade da criança, tenho como saber o 
estado emocional e a imunidade da criança, se ela vai precisar de atendimento individual 
ou não, e se pode fazer certo tipo de atividades, pois respeito os limites de casa 
criança(PROFESSORA, 2015). 

 

Observa- se que se é necessário a professora saber a enfermidade de cada 

criança, pois precisa ter todo um planejamento para cada uma, pois cada aluno 

possui seus limites, e isso precisa ser respeitado. Calegari-Falco (2015, p. 

4287)destaca: Todo o atendimento da classe hospitalar deve ser flexível, de acordo 

com a condição e possibilidade da criança, levando em consideração o tempo de 

internação, estado psicológico, patológico e capacidade de mobilidade. Identificamos 

esse tipo de tratamento na fala da professora, que procura sempre proporcionar um 

estado de tranquilidade para seus alunos da CH. 

                                                 
3
 ANAMNESE: Ficha preenchida como todos os dados dos alunos, inclusive escola de origem e 

patologia. 
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A professora prepara aula individualizada para os alunos, de acordo com a 

idade, série e condições de cada um de seus alunos, e as atividades são 

programadas com base no calendário escolar e os conteúdos que ela está 

estudando em sua escola de origem. De acordo com Sandroni (2008, p.10): 

 

 A Classe Hospitalar é uma modalidade de ensino que se adaptou ao 
ambiente hospitalar e que procura diminuir os muitos motivos de infelicidade 
para o aluno, através de atividades escolares. Estas atividades podem estar 
vinculadas aos conteúdos curriculares da escola regular e com a proposta 
lúdico-educativa, através de sua mescla de conhecer – brincar. 

 

Portanto, o intuito das atividades realizadas na CH, parece ser de por algum 

momento, promover ao aluno -paciente a motivação e a esperança diante da sua 

situação clínica, para que não se perca a vontade pela vida e seus momentos de 

infância. 

Na questão sobre a estrutura do espaço da CH, a professora ressalta que: 

 

Seria bom se houvesse uma estrutura mais adequada, mas pela quantidade de crianças 
que são atendidas aqui, o espaço ainda está apropriado (PROFESSORA, 2015). 

 

De acordo com a observação realizada na CH Otão Azambuja, a sala é 

pequena e tem uma mesa grande no centro, com dois bancos grandes onde são 

realizadas as atividades, e possui dois armários onde são guardados materiais 

pedagógicos usados diariamente pelos alunos. Possui também uma central de ar, 

um computador e uma televisão pequena. Brasil (2002, p.16) destaca que: 

 

Os ambientes serão projetados com o propósito de favorecer o 
desenvolvimento e a construção do conhecimento para crianças, jovens e 
adultos, no âmbito da educação básica, respeitando suas capacidades e 
necessidades educacionais especiais individuais. 

 

A CH Otão Azambuja conta com profissionais qualificados para atuarem 

nessa área, e também possui muitos materiais pedagógicos e atividades que 

propõem o ensino aprendizagem dos alunos-pacientes, mas de acordo com a 

observação realizada no espaço, parece deixar muito a desejar quanto a sua 

estrutura e materiais tecnológicos. Apesar dessa defasagem, as professoras que 

atuam na CH, são comprometidas com os sujeitos que atuam naquele espaço, 

sendo afetuosos e profissionais. 
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Sobre a articulação entre a escola de origem do aluno e a CH, a professora 

destacou que: 

 

Acontece através de contatos por e-mail, telefonemas e visitas à escola quando possível, 
às vezes os próprios pais se encarregam de trazer conteúdo da escola de origem, para 
que seja aplicado na CH (PROFESSORA, 2015). 

Fonte: Pesquisa de Campo, Porto Velho, 2015.  

 

A professora articula com a escola de origem do aluno paciente de várias 

formas, a mesmainforma ainda, que existe também um diálogo muito bom com a 

escola, ela acredita que isso é muito importante para o desenvolvimento da criança e 

o valor que é dado para o trabalho desenvolvido na Classe Hospitalar.  

Matos; Mugiatti (2007, p.124) destacam que durante a fase de 

hospitalização, é necessário haver um permanente estímulo às relações com a 

escola de origem, por meio de intercâmbio de informações e de manutenção de 

interesses. 

Com o diálogo entre escola e hospital, a criança tem uma oportunidade de 

interagir nestes dois espaços, pois quando os professores, tanto da CH, quanto da 

escola de origem sabem sobre seuacompanhamento escolar, a chance de se 

desenvolver nos seus estudos, fica bem mais simplificada para o aluno e para a 

professora também. 

Por fim, foi perguntado como se dá o retorno das crianças após o período de 

internação, se elas são inseridas em ambiente de aprender e ensinar junto com os 

conteúdos do resto da turma, a que a professora respondeu o seguinte: 

 

Sim, o retorno é normal, os conteúdos que a criança estuda aqui, é enviado através de 
relatório para a escola de origem da criança, onde ela dá continuidade à sua rotina escolar 
(PROFESSORA, 2015). 

 

O discurso da professora vem reforçar a inferência sobre a relação que é 

estabelecida entre a escola de origem do aluno-paciente e a CH, pois tudo que o 

aluno realiza de atividades na CH, e passado para sua escola, pois quando retornar 

(espera-se) que tenha menos dificuldadesfrente aos conteúdos. 

Diante do que foi posto durante a realização desse texto monográfico, 

considera-se de extrema importância para atuar nesses espaços, faz-se necessário 

uma equipe que possua habilidade para trabalhar a multidisciplinaridade, pois o 
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professor tem o papel de promover a aprendizagem dos alunos- pacientes e também 

ao mesmo tempo dar um conforto e acolhimento a criança que se encontra nesse 

momento frágil e vivendo em um ambiente diferente de sua rotina de vida normal 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presença de um profissional pedagogo em hospitais vem crescendo a 

cada dia mais, pois além de ser um trabalho importante para os aluno-pacientes que 

precisam deste tipo de atendimento pedagógico, é preciso ser respeitado o proposto 

na legislação. Mas, para esse trabalho ser feito com qualidade, em nosso 

atendimento a partir da articulação entre teoria e prática, é preciso que essas 

Classes sejam compreendidas como espaço de aprendizagem de um momento 

peculiar na vida da criança e interligados com seu processo de aprendizagem 

escolar regular. 

Preciso se faz também que os Cursos de Graduação em Pedagogia possam 

abordar o tema “Pedagogia Hospitalar” deforma mais abrangente em algum 

momento do curso, pois esse assunto é pouquíssimo discutido na Graduação e 

muitos pedagogos se formam sem saber sobre esse tema. 

Importante ressaltar também sobre a dificuldade de encontrar referencial 

bibliográfico sobre esse assunto na biblioteca da Universidade Federal de Rondônia. 

Durante a escrita desse trabalho tivemos a percepção de como é importante 

a presença de um profissional pedagogo no ambiente hospitalar, pois além das 

crianças terem a oportunidade de dar continuidade aos estudos, também se, foi 

possível verificar a CH Dr. Otão Azambuja, em que se pesem as dificuldades, está 

cumprindo seu papel e mostrando resultados positivos. 

O profissional que pretende atuar nessa área precisa ter um olhar de 

afetividade e acolhimento com seus alunos, para promover um momento de 

esperança e segurança para essas crianças, é necessária formação de professores 

que promova um incentivo e conhecimento sobre as CH um novo campo para a 

produção do conhecimento. 

Para finalizar reforçamos o pressuposto de que, a presença de um 

pedagogo em ambiente hospitalar é de extrema importância para a criança usufruir o 

direito de dar continuidade as suas rotinas de infância, e que, além disso, a CH 

proporciona a criança uma sensação de esperança e até contribui para a melhora 

em seu estado de saúde, pois a partir da intervenção do pedagogo nesse espaço, as 

crianças podem sentir uma sensação de afeto e conforto, o ator Patch Adams, em 

atuação no filme intitulado “O amor é contagioso” diz que Comprimidos aliviam a dor, 
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mas só o amor alivia o sofrimento. Entende-se que nada melhor que atenção e o 

afeto para contribuir para a cura e bem estar da criança hospitalizada. 
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APÊNDICE A 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA  

PAIS DE ALUNOS-PACIENTE DA CLASSE HOSPITALAR 

 

1 Você é favorável que seu filho (a) frequente a Classe Hospitalar? Por quê? 

2 No seu entendimento a Classe Hospitalar colabora com o aprendizado de seu 

filho (a)? 

3 Seu filho (a) gosta de frequentar a Classe Hospitalar? 

4 Qual a diferença percebida entre antes e depois do início das aulas na Classe 

Hospitalar? 

5 Quais as expectativas da senhora para aprendizagem de seu filho (a) na 

Classe Hospitalar? 

6 Do ponto de vista físico e emocional as Classes Hospitalares contribuem para 

a melhoria da saúde de seu filho? 

7 Em seu entendimento o que poderia ser feito para melhorar o atendimento 

nestes espaços? 

8 Como foi o retorno do seu filho (a) para a escola de origem? Apresentou 

alguma dificuldade referente ao acompanhamento com sua turma? 
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APÊNDICE B 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

ENTREVISTA COM A PROFESSORA DA CLASSE HOSPITALAR 

 

1- Qual a formação necessária para ser Professora nas Classes Hospitalares? Torna-

se necessário um curso de especialização especifico? 

 

2- Há quanto tempo a senhora atua nas CH? 

 

3- Quem determina o Programa Curricular a ser desenvolvido nas classes 

hospitalares? 

 

4- O calendário escolar é o mesmo das escolas? 

 

5- Você procura saber sobre a enfermidade dos alunos? Justifique 

 

6- Quais orientações orientam a elaboração das rotinas pedagógicas nas classes 

hospitalares? Como são estabelecidas as propostas pedagógicas na enfermaria 

oncológica? 

 

7- Quais as condições estruturais do ambiente de aprendizagem? 

 

8- Como acontece a articulação entre o Hospital de Base e a Escola de origem da 

criança? 

 

9- O diálogo estabelecido (ou não) entre Escola e Enfermaria possibilita que a criança 

se mantenha em desenvolvimento de suas potencialidades salvaguardadas suas 

condições clinicas? 

 

10- Como se dá o retorno da criança após o período de internação? Elas são inseridas 

em ambiente de aprender e ensinar junto com os conteúdos do resto da turma? 
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