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PALAVRA DA SecretáriA
Ao nos aproximarmos das escolas, observamos a cultura, as influências do ambiente e as diversas interferências do processo educacional, nelas e no seu entorno. Além disso, compreendemos seu
significado, conhecemos as oportunidades criadas por elas, os processos nelas vividos e as experiências
ali realizadas. No entanto, também verificamos que o desafio maior é, sem dúvida, o conhecimento em
si, razão do nosso trabalho e função essencial da escola.
As escolas, constantemente, apresentam novas demandas, exigindo um posicionamento em
relação aos novos desafios que se põem para a educação e que devem ser trabalhados, tanto para os
profissionais da escola como para os educandos, seus pais e a comunidade, em toda a complexidade de
cada um desses segmentos. Tais desafios trazem as inquietudes humanas, as relações sociais, econômicas,
políticas e culturais, levando-nos a avaliar os enfrentamentos que devemos fazer. Implica, imediatamente, a organização de nossas tarefas, considerando o Projeto Político Pedagógico, que aponta a direção
educacional dada pelo coletivo escolar; e de nossos planos, métodos e saberes a serem enfrentados
para hoje, sobre o ontem e para o próximo passo.
Essas demandas constantes nos impele a pedir mais estudos, pesquisas, debates, novos conhecimentos, pois o que reconhecemos como valoroso inserimos e disponibilizamos na escola, replanejando
e reorganizando nossas práticas.
Os princípios e as diretrizes que nos guiam são, sem dúvida, os mesmos. A escola é, na nossa
concepção, o local do conhecimento produzido, reelaborado, sociabilizado dialeticamente, que busca
novas sínteses construídas na e com a realidade.
A tarefa de rever a prática educativa nos impulsiona para que voltemos aos livros, analisemos os
trabalhos desenvolvidos por nossos professores, adicionemos, co-participemos, contribuamos, façamos
a releitura das realidades envolvidas e caminhemos para o futuro.
O Caderno Temático Serviço de Atendimento à Rede de Escolarização Hospitalar (Sareh) é um pouco de
tudo isso e é parte de uma coleção que pretende dar apoio a diferentes propostas emanadas das escolas. É uma produção que auxilia nas respostas dadas aos desafios educacionais contemporâneos que
pairam sobre nossa ação escolar e precisam ser analisados e refletidos para as necessárias intervenções
e superações no contexto educacional.
Yvelise Freitas de Souza Arco-Verde
Secretária de Estado da Educação
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O Serviço de Atendimento à Rede
de Escolarização Hospitalar
(Sareh) na Rede Estadual de
Ensino
O Serviço de Atendimento à Rede de Escolarização Hospitalar (Sareh) objetiva o atendimento educacional aos educandos que se encontram impossibilitados de
frequentar a escola em virtude de situação de internamento hospitalar ou tratamento
de saúde, permitindo-lhes a continuidade do processo de escolarização, a inserção e a
reinserção no ambiente escolar.

Assim, para suprir boa parte dessa lacuna, foi produzido o Caderno Temático Serviço
de Atendimento à Rede de Escolarização Hospitalar (Sareh), que discute com profundidade
o tema e subsidia o debate e o planejamento de ações educacionais dedicadas à superações da exclusão escolar proporcionada pelos alunos em situação de internamento
hospitalar ou tratamento de saúde. Além disso, ele apresenta reflexões e informações
dos aspectos mais comumente abordados pelo meio de comunicação social, explicitando as relações sociais e econômicas envolvidas e os mecanismos que têm contribuído
para a evolução dessas ações.
Portanto, é por intermédio deste material e das demais ações que dão suporte ao
conjunto de políticas relacionadas à formação integral e salutar dos jovens paranaenses,
que a Secretaria de Estado da Educação responde a uma demanda da sociedade em
geral, a qual solicita da escola a proposição de ações educativas e preventivas capazes
de envolver toda a comunidade escolar.
Alayde Maria Pinto Digiovanni
Superintendente da Educação

Serviço de Atendimento à Rede de Escolarização Hospitalar (Sareh)

Compreendemos que esse atendimento precisa se dar a partir de uma rede que
deve trabalhar coletivamente para a melhoria do ensino público do Estado, e, nesse
sentido, a instituição escolar necessita de acesso a textos e materiais resultantes de pesquisas sérias e de uma interlocução qualificada sobre o assunto, para que, devidamente
amparada, possa contribuir para a formação integral de nossos alunos.
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APRESENTAÇÃO DO CADERNO
É com satisfação que apresentamos aos profissionais da educação e à sociedade
em geral o Caderno Temático Serviço de Atendimento à Rede de Escolarização Hospitalar (Sareh).
Essa iniciativa da Diretoria de Políticas e Programas Educacionais, por meio do
Núcleo de Apoio ao Sareh, busca iniciar uma discussão sistematizada sobre um dos
assuntos mais emblemáticos da sociedade contemporânea, o qual, direta ou indiretamente, tem interferido no processo educativo: a questão da inclusão de alunos com
necessidades educacionais especiais temporárias ou transitórias.
Observa-se que, cada vez mais, esse assunto está repercutindo nos debates públicos e na escola, assim como nas unidades hospitalares e conveniadas, pois, enquanto
espaços de produção de conhecimento social, histórico e científico, não podem escapar
dessa discussão.
A inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais temporárias ou
transitórias pode ser entendida como um processo complexo e desafiador que requer
um tratamento adequado, cuidadoso e fundamentado, teoricamente, por meio de conhecimentos científicos desprovidos de preconceitos e discriminações.
Nesse sentido, esta publicação é dirigida aos professores de todas as disciplinas
da Educação Básica e aos demais interessados no assunto, e seu principal objetivo é
subsidiar teórico-metodologicamente àqueles que buscam aprofundar conhecimentos
em torno das questões relacionadas ao atendimento educacional hospitalar.

Fátima Ikiko Yokohama
Diretora de Políticas e Programas Educacionais
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Serviço de Atendimento à Rede de Escolarização Hospitalar (Sareh)

INTRODUÇÃO
O processo de democratização do ensino tem sido defendido no Brasil de forma mais intensa nas
últimas décadas, tanto na questão do acesso quanto na da permanência na escola. Nessa perspectiva, a
Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR), no intuito de garantir o direito à continuidade da
escolarização formal, implantou o Serviço de Atendimento à Rede de Escolarização Hospitalar (Sareh).
Esse serviço atende crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos que se encontram impossibilitados de frequentar a escola em virtude de internamento hospitalar ou tratamento de saúde, permitindolhes a continuidade no processo de escolarização, a inserção ou reinserção em seu ambiente escolar.
Os referenciais teóricos para embasar as práticas pedagógicas voltadas para a formalização dos
conteúdos apreendidos pelos alunos-pacientes e para o amparo metodológico dos profissionais da
educação ainda são insuficientes. Assim, ressalta-se a importância deste Caderno Temático como aporte
teórico para confrontar, embasar, justificar e ampliar as práticas pedagógicas em ambientes hospitalares.
Organizado em quatro partes, este Caderno, primeiramente, apresenta o histórico, o embasamento
legal e a contextualização da Educação Hospitalar no Brasil e do Serviço de Atendimento à Rede de
Escolarização Hospitalar (Sareh) no Paraná.
A segunda parte, enfoca a fundamentação teórico-metodológica da Educação Hospitalar, assim
como a formação de professores, enfatizando o perfil necessário aos profissionais que atuam nesse
novo ambiente educacional.
A terceira parte expõe as Políticas Públicas referentes à Educação Hospitalar, bem como os
direitos dos alunos hospitalizados.
Os relatos de experiências de práticas educativas são descritos na quarta parte por profissionais
que atuam no Sareh.
As páginas finais propõem indicações de leitura acerca da fundamentação sobre a Educação
Hospitalar; sugestões de sítios eletrônicos, a fim de auxiliar na pesquisa e aprofundamento sobre essa
questão; e sugestões de filmes para sensibilização e orientação dos envolvidos com essa temática.
Portanto, difundir a Educação Hospitalar e suas peculiaridades, bem como somar alicerces teóricos que fundamentam a ação pedagógica específica, são compromissos do Caderno Temático Serviço de
Atendimento à Rede de Escolarização Hospitalar (Sareh),1 cuja divulgação respeita e reforça o compromisso
da Seed-PR com o professor da Rede Estadual de Ensino do Paraná.
Boa Leitura!
1
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Para esta publicação, os artigos passaram por revisão textual e seus formatos foram adequados ao projeto gráfico deste Caderno
Temático.
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SERVIÇO DE ATENDIMENTO À REDE
DE ESCOLARIZAÇÃO HOSPITALAR: O
CARÁTER INOVADOR NA CONSTRUÇÃO
DE UMA POLÍTICA PÚBLICA NO
ESTADO DO PARANÁ
Cinthya Vernizi Adachi de Menezes*

Resumo
Este texto apresenta o Serviço de Atendimento à Rede de Escolarização Hospitalar
(Sareh), proposto pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR), que
objetiva atender educandos que se encontram impossibilitados de frequentar a escola
em virtude de internamento hospitalar ou sob outras formas de tratamento de saúde,
permitindo-lhes a continuidade do processo de escolarização, contribuindo para seu
retorno e reintegração na escola de origem e até mesmo a inserção daqueles não
matriculados no sistema educacional. O Sareh é uma iniciativa que demonstra os
caminhos para a efetivação de uma política pública de promoção da universalização
da educação, pois mostra o reconhecimento formal do atendimento educacional em
ambiente hospitalar, promovendo parcerias interinstitucionais e oportunizando campo
de estágio nos hospitais universitários estaduais. Cabe destacar as seguintes estratégias da
Seed-PR: organização da rede de coordenadores do Serviço em todo o Estado; processo
de seleção e capacitação de professores; sistematização de informações por meio do Portal
*

Mestre em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina. Especialista em Organização do Trabalho
Pedagógico pela Universidade Federal do Paraná e em Administração Escolar pela Faculdade de Administração e Economia.
Graduada em Pedagogia pela UFPR. Técnica em Assuntos Educacionais da UFPR atua como Chefe de Gabinete da Secretária
de Estado da Educação do Paraná. E-mail: cinthyavam@gmail.com
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Alguns homens veem as coisas como são, e dizem“Por quê?”.
Eu sonho com as coisas que nunca foram e digo “Por que não?”.
Bernard Shaw
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Educacional do Estado do Paraná;1 proposta de currículo flexibilizado e documentação
escolar diferenciada, garantindo a equivalência de frequência e aproveitamento escolar. O
ineditismo deste serviço se confirma no diferencial de garantir a presença de um pedagogo,
responsável pela organização do trabalho pedagógico na instituição de saúde conveniada e
pela articulação entre família, escola, hospital e Núcleo Regional de Educação, trabalhando
com uma equipe de três professores, divididos por áreas do conhecimento, atendendo todas
as disciplinas curriculares da Educação Básica. A prática pedagógica do Sareh está voltada
para a perspectiva da educação universal e inclusiva.
Palavras-chave: Pedagogia hospitalar. Escolarização hospitalar. Secretaria de Estado da
Educação do Paraná. Política Pública.

Introdução
A Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR), em sua política educacional, aponta
como princípios: defesa da educação como direito do cidadão, a valorização dos profissionais da educação;
garantia da escola pública, gratuita e de qualidade; atendimento à diversidade cultural e a gestão escolar
democrática, participativa e colegiada.
No intuito de garantir a efetivação dos referidos princípios, a Seed-PR estabeleceu os seguintes eixos
de ação que objetivam apoiar as práticas pedagógicas: a formação continuada, a gestão democrática e a
infraestrutura.
Nessa perspectiva, e com a preocupação de possibilitar a formulação de propostas e aprofundamento
de conhecimentos teóricos e metodológicos para o atendimento educacional aos educandos em situação
de internamento hospitalar, é que se abordam as especificidades deste campo educacional com vistas à
universalização da educação.
O Serviço de Atendimento à Rede de Escolarização Hospitalar (Sareh) está fundamentado nas
pesquisas de Menezes (2004), que discute a importância do papel do pedagogo em ambiente hospitalar e
suas implicações no desenvolvimento cognitivo das crianças, adolescentes, jovens e adultos afastados da
escola por motivo de tratamento de saúde. Entende-se que esta situação de internamento não pode se
configurar como impeditivo do acesso à educação, que é direito fundamental do cidadão.
Nesse contexto, a Pedagogia Hospitalar pode contribuir para reforçar a autoestima, conferindo
ao educando internado a possibilidade de contribuir para a continuidade de seu desenvolvimento, bem
como lhe restituir um espaço de convivência social do qual é inesperadamente afastado. Essa linha de
pensamento reflete-se em Matos e Muggiati, quando descrevem: “observa-se que a continuidade dos estudos,
paralelamente ao internamento, traz maior vigor às forças vitais do enfermo, como estímulo motivacional,
induzindo-o a se tornar mais participante e produtivo, com vistas a uma efetiva recuperação” (2001, p. 39).

1
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Pensar no educando hospitalizado requer, sob ponto de vista pedagógico, estabelecer relações que
possibilitem adequar as atividades desenvolvidas para um contexto educacional específico, de forma a
produzir os saberes escolares. Assim, o educando que se encontra afastado da sua escola de origem,
por período de longa permanência para tratamento de diferentes enfermidades, tem a possibilidade
de estabelecer vínculos que contribuem para manter sua identidade enquanto sujeito do processo
educativo, uma vez que está fora de sua rotina diária. Sendo assim, esta análise atende ao disposto nas
legislações vigentes,2 que legitimam e amparam o direito à educação aos educandos hospitalizados e
impossibilitados de frequentar a escola.
Ao instituir o Sareh, o Estado do Paraná, por meio da Seed-PR, implantou o atendimento
educacional aos educandos que se encontram impossibilitados de frequentar a escola em virtude de
internamento hospitalar ou sob outras formas de tratamento de saúde, permitindo-lhes a continuidade
do processo de escolarização, bem como sua inserção ou a reinserção em seu ambiente escolar.
Com esse objetivo, destacam-se as duas últimas legislações citadas anteriormente, que norteiam
especificamente esse tipo de atendimento educacional, com o diferencial de uma documentação
apropriada que regulamenta a equivalência de frequência e aproveitamento escolar nas instituições de
saúde.

A história do Sareh tem início formalmente com a criação, em julho de 2005, de uma comissão
regulamentada por meio da Resolução Secretarial n. 2.090/05, que contou com representantes dos
departamentos de ensino da Superintendência da Educação (Sued) e demais unidades da SeedPR, com a finalidade de promover estudos para a elaboração de uma proposta de trabalho com
metodologia adequada para atender à demanda dos educandos hospitalizados no Estado do Paraná.
No desenvolvimento das atividades da comissão, houve a necessidade de integração de técnicos de
outras unidades da Secretaria, substituindo a referida Resolução pela publicação da Resolução Secretarial
n. 3.302/05.
A nova comissão deu continuidade aos trabalhos, subdividindo-se em quatro grupos, para abordar
os seguintes assuntos: 1) questões legais e de recursos humanos; 2) adaptação do currículo da Educação
Básica; 3) espaço físico e materiais pedagógicos; 4) formação continuada dos profissionais. Com este
cenário, procurou-se discutir e propor ações que viabilizassem a implantação do Sareh.

2

Decreto-Lei n. 1.044/69, art. 1.º, que dispõe sobre tratamento excepcional para alunos portadores de afecções; Lei n. 6.202,
de 17 de abril de 1975, que atribui à estudante em estado de gestação o regime de exercícios domiciliares; Constituição Federal
1988, art. 205; Lei n. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente); Resolução n. 41/95 (Conselho Nacional de Defesa dos
Direitos da Criança e do Adolescente); Lei n. 9.394/96 (Diretrizes e Bases da Educação); Resolução n. 02/01 – CNE/CEB
(Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica); Documento intitulado Classe hospitalar e atendimento
pedagógico domiciliar: estratégias e orientações, editado pelo MEC, em 2002; Deliberação n. 02/03 – CEE (Normas para Educação Especial); Resolução Secretarial n. 2.527/2007- Institui o Serviço de Atendimento à Rede de Escolarização Hospitalar
(Sareh); e Instrução Normativa n. 006/2008, que estabelece procedimentos para a implantação e funcionamento do Sareh.
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Segundo Menezes (2004), o atendimento educacional hospitalar ou escolarização hospitalar,
conforme encontra-se em literatura específica, é um assunto que conta com poucos estudos
especializados, apesar de a primeira classe hospitalar no Brasil datar de 1950. Com isso, houve a
preocupação da realização, em nível nacional, de um levantamento diagnóstico junto às secretarias
estaduais e do Distrito Federal, para arrolar políticas já existentes para essa demanda. Ressalta-se que
a Seed-PR encaminhou correspondência às Secretarias de Educação dos 25 estados e do Distrito
Federal, solicitando informações sobre os encaminhamentos referentes ao atendimento educacional
hospitalar. Apenas 13 das Secretarias de Educação enviaram resposta e, destas, sete indicaram alguma
forma de atendimento.
Após esse levantamento, realizou-se, nos Núcleos Regionais de Educação do Paraná (NREs),3
uma pesquisa para investigação das orientações indicadas em circunstâncias relacionadas ao atendimento
de educandos de Educação Básica, em caso de afastamento por motivo de internamento hospitalar.
Como ilustração, em 2006, nos arquivos do NRE de Curitiba, há registros do acompanhamento de 133
alunos da Educação Básica das escolas estaduais sob a sua jurisdição e mais 29 atendimentos a alunos
de outros estados e cidades. São números que levam a refletir sobre uma unidade de atendimento que
se transforme em uma política pública, uma vez que (é sabido) a literatura específica aponta o relevante
papel do professor no desenvolvimento do processo de ensino e de aprendizagem e no resgate da
saúde do educando hospitalizado.
Tendo em vista que o espaço educativo do Sareh se configura nas instituições de saúde, pensouse em uma articulação com a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa), para a indicação das
instituições que participariam do Serviço, de acordo com o interesse na oferta, municípios envolvidos,
número e tempo de internamentos, tipos de enfermidades, recursos humanos e físicos.
Além dessa parceria, contatou-se com a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior do Paraná (Seti) e verificou-se a necessidade de se ter o envolvimento das Pró-Reitorias de
Graduação das Universidades Estaduais na discussão sobre a abertura de campo de estágio aos alunos
das licenciaturas, abrangendo, assim, Hospitais Universitários Estaduais que indicassem demanda.
Enfatizando o processo democrático e integrador no encaminhamento dos trabalhos, iniciaramse com essas parcerias interinstitucionais as primeiras discussões sobre os critérios de participação na
celebração de convênios e outros instrumentos de cooperação técnica com instituições de saúde pública,
universidades e organizações não governamentais, promovendo a humanização, escolarização e atenção
integral a crianças, adolescentes, jovens e adultos, internados ou sob outras formas de tratamento de
saúde. Anunciou-se o critério estabelecido inicialmente: Unidades próprias do Estado, Hospitais-Escola
das Universidades Estaduais e instituições com demanda significativa de alunos em idade escolar com
atendimento ao Sistema Único de Saúde (SUS).
Com esses critérios de indicação das instituições, salienta-se a relevância da participação dos
hospitais universitários na abertura de espaços de campo de estágio que possibilitem aos acadêmicos
3
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O Núcleo Regional da Educação (NRE) é um órgão da Secretaria de Estado da Educação do Paraná que tem como finalidade
acompanhar, mediar, orientar e fiscalizar as ações pedagógicas implementadas dentro de uma política educacional estabelecida
junto às escolas da Rede Estadual de Ensino. Ao todo, são 32 Núcleos Regionais de Educação.

dos cursos de licenciatura uma experiência no ambiente hospitalar, amparada pelo artigo 13, parágrafo
3.º das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em Nível
Superior, Curso de Licenciatura, de Graduação Plena, quando indica que, em tempo e espaço curricular
específicos, a coordenação da dimensão prática poderá transcender o estágio, tendo como finalidade a
promoção e articulação das diferentes práticas numa perspectiva interdisciplinar e inovadora.
Esse artigo aponta, ainda, que o estágio curricular supervisionado, definido por lei, deve ser
realizado em escola de Educação Básica. Segundo Menezes (2004), seria de extrema relevância que as
Instituições de Ensino Superior pudessem discutir outros espaços educativos como campo de estágio.
É o caso dos hospitais, já que em seu artigo 14 é enfatizada a flexibilidade de elaboração de projetos,
inovadores e próprios, garantido a educação na forma da lei.

••

Associação Hospitalar de Proteção à Infância Doutor Raul Carneiro / Hospital Pequeno
Príncipe – Curitiba;

••

Associação Paranaense de Apoio à Criança com Neoplasia (Apacn) – Curitiba;

••

Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná – Curitiba;

••

Hospital do Trabalhador – Curitiba;

••

Hospital Erasto Gaertner – Curitiba;

••

Hospital Universitário Evangélico – Curitiba;

••

Hospital Universitário Regional – Maringá;

••

Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná – Londrina.

Após a identificação das instituições conveniadas, existiu a inquietação em constituir uma rede
regional de responsáveis pelo Sareh, nos Núcleos Regionais de Educação (NREs), mesmo em localidades
onde não existissem instituições conveniadas. Essa ideia possibilita a contribuição dos 32 NREs do
Estado na implantação do Serviço, pois as unidades conveniadas recebem alunos de diferentes cidades
paranaenses.
Os responsáveis pelo Sareh nos Núcleos Regionais de Educação de Curitiba, Londrina e Maringá
têm atribuições específicas no acompanhamento e supervisão na implantação e implementação do
Sareh nas instituições conveniadas; divulgação das ações, sobre essa forma de atendimento, nas escolas;
assessoramento dos professores pedagogos designados para esse trabalho; e organização e sistematização
de um banco de dados sobre os atendimentos educacionais realizados.
A escola de origem do aluno, ao ser informada sobre o seu afastamento, envia aos NREs uma
Ficha Informativa e Situacional providenciando o acompanhamento pedagógico durante o período de
afastamento deste educando da sala de aula. No retorno desse aluno, após o acompanhamento pedagógico
durante período de afastamento, constata-se que a reintegração às atividades do cotidiano escolar tem
os efeitos de readaptação minimizados e proporciona quase que imediata situação de regularidade.

Serviço de Atendimento à Rede de Escolarização Hospitalar (Sareh)

Assim, oito instituições localizadas em três regiões do Estado do Paraná foram sugeridas para
firmar termo de cooperação técnica, absorvendo o Sareh em suas estruturas administrativas, com o
acompanhamento e supervisão da Seed-PR. São elas:
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Após a finalização da elaboração da proposta do Sareh, a Seed-PR realizou, no período de
dezembro de 2006 a março de 2007, o processo interno de seleção dos professores do Quadro Próprio
do Magistério para prestarem serviço nas instituições conveniadas, indicando como critérios: graduação
em Pedagogia e nas áreas do conhecimento; especialização na área da educação; experiência prioritária
como docente em ambiente hospitalar; análise de Curriculum Vitae e de Memorial Pedagógico. Ofertaramse 32 vagas para atender às oito instituições conveniadas, que foram preenchidas após esse processo
rigoroso de avaliação dos profissionais com perfil adequado para atuar em ambiente hospitalar.
Pode-se dizer que a proposta é inovadora e seu ineditismo se confirma no diferencial de se
garantir a presença de um professor pedagogo, que é o responsável pela organização do trabalho
pedagógico na instituição conveniada realizado por uma equipe de três professores, divididos por áreas4
do conhecimento e que atendem todas as disciplinas curriculares, por meio de currículo flexibilizado,
garantindo aos alunos da Educação Básica e suas modalidades a continuidade do processo educacional
de sua escola de origem.
A partir do embasamento legal descrito anteriormente e da afirmação de Matos e Muggiati (2001,
p. 49), para os quais “verificada a necessidade da existência de uma práxis e uma técnica pedagógica nos
hospitais, confirma-se a existência de um saber voltado à criança/adolescente, num contexto hospitalar,
envolvido no processo ensino-aprendizagem, instaurando-se aí um corpo de conhecimentos de apoio
que justifica a chamada Pedagogia Hospitalar”, fica claro que, para atuar com essa forma de atendimento
aos educandos hospitalizados, a docência só poderá ser ministrada por profissionais em pleno exercício
de suas funções, vinculados ao sistema de educação e com sua formação continuada garantida.
Com essa concepção e dando prosseguimento ao planejamento de trabalho para a implantação do
Sareh, duas ações de destaque foram indicadas como prioritárias: o processo de formação continuada e
a produção de material pedagógico para apoio à prática docente.
Para a primeira ação, houve a preocupação em garantir a participação das equipes selecionadas e
dos órgãos parceiros em cursos e eventos com o objetivo de discutir, esclarecer e aprofundar as questões
referentes ao desenvolvimento de atividades docentes no ambiente hospitalar, elaboração da Proposta
Pedagógica Hospitalar e construção do currículo essencial da Educação Básica, visando concretizar a
segunda ação indicada anteriormente, pois consideramos o professor como sujeito epistêmico e, por meio
do trabalho coletivo, valoriza-se a capacidade intelectual dos professores da Rede Pública de Educação
Básica do Paraná na produção de conhecimento. Previu-se, ainda, o acompanhamento aos professores
por meio de reuniões técnicas e grupos de estudos, possibilitando troca de experiências sobre o exercício
da prática docente em ambiente hospitalar, subsidiando a avaliação constante da implantação do Sareh.
A formação continuada é realmente intensificada em todos os setores da Seed-PR e é o evento
intitulado “Educação e Saúde – Serviço de Atendimento à Rede de Escolarização Hospitalar e a Prática
Pedagógica”, ocorrido em Curitiba, no período de 30 de maio a 2 de junho de 2007, que marca o
lançamento e início das atividades do Sareh.
4
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Área de Linguagem (disciplinas de Língua Portuguesa, Arte, Língua Estrangeira Moderna e Educação Física); Área de Ciências
Exatas (disciplinas de Matemática, Ciências, Física, Química e Biologia); Área de Ciências Humanas (disciplinas de História,
Geografia, Sociologia, Filosofia e Ensino Religioso).

Cabe ainda destacar que, após seis meses de implantação do Serviço, se pode vislumbrar seus
resultados nas apresentações de palestras, pôsteres e mesas-redondas no VII Educere/V Encontro
Nacional de Atendimento Educacional Hospitalar, ocorrido em Curitiba, no mês de novembro de
2007, na Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Foi um momento marcante de divulgação e
reconhecimento dos primeiros frutos do trabalho do Sareh neste evento de nível nacional.
Em quinze meses de atividade, os professores participaram de uma carga-horária de mais de 200
horas de formação continuada, cuja certificação é utilizada para a progressão funcional5 em sua carreira
docente.

5
6
7
8

••

legislação vigente que normatiza a Educação Hospitalar no Brasil;

••

relação dos responsáveis nos 32 Núcleos Regionais de Educação;

••

documento referência do programa, apontando estratégias e cronograma das ações
desencadeadas e previstas, além de importante diagnóstico nacional e levantamento das
demandas pelo programa nos NREs;

••

datas e informações sobre a formação continuada;

••

projetos desenvolvidos pelas equipes de professores e/ou pedagogos nos hospitais;

••

editais e informes referentes à seleção e convocações de professores e informações;

••

link das secretarias de estado parceiras;

••

link dos hospitais conveniados onde as equipes de professores e/ou pedagogos atuam;

••

fotos;

••

links relacionados à Educação Hospitalar;

••

biblioteca virtual, reunindo textos, resumos, artigos e dissertações de mestrado;

••

e-mail do Núcleo de Apoio ao Sareh (Fale conosco).

A progressão por cursos é regulamentada por meio da Resolução n. 2.363/08 de 15 de julho de 2008.
Sobre a TV Multimídia, acessar: http://www.diaadia.pr.gov.br/multimeios/
Sobre a TV Paulo Freire, acessar: http://www.diaadia.pr.gov.br/tvpaulofreire/
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br
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Ao pensar na equipe docente, remete-se a um olhar sobre as condições de trabalho de cada uma
delas nas instituições conveniadas. Para dar suporte pedagógico e administrativo às equipes selecionadas,
previu-se para cada unidade conveniada um computador desktop para registro escolar e uso dos professores
e dois notebooks para atendimento dos alunos nos leitos, aquisição de acervo bibliográfico, material de
consumo, jogos pedagógicos, aquisição da TV Multimídia6 com recursos midiáticos específicos, veiculação
de programas sobre o assunto na TV Paulo Freire7 e a sistematização de informações relacionadas a esse
Serviço, com a criação da página do Sareh no Portal Educacional do Estado do Paraná,8 que apresenta:

21

Figura 1 - Tela de acesso
Fonte: www.diaadiaeducacao.pr.gov.br

Além do suporte acima descrito, articulou-se com as unidades conveniadas a liberação de
espaço físico, linha telefônica, mobiliário adequado e acesso à Internet. Houve também o cuidado
com a identificação do Serviço, criando uma logomarca, um fôlder institucional, banners ilustrativos e
personalizando o jaleco utilizado pelas equipes.

Figura 2 - Logomarca do Sareh
Fonte: www.diaadiaeducacao.pr.gov.br
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Nesse campo educacional, ainda novo, percebe-se ações concretas na busca da superação das
dificuldades encontradas pela escola no enfrentamento do processo de afastamento e abandono dos
alunos, por meio de uma dinâmica na qual a família do aluno atendido se aproxima ainda mais da escola,
envidando esforços para garantir o direito à educação.
E essa ação coletiva, que envolve a família, a escola, a equipe Sareh, a equipe do NRE, a Seed-PR
e a unidade conveniada, move a construção de estratégias pedagógico-educacionais que contribuem
para a melhora do quadro clínico do educando, garantindo que seus direitos sejam preservados nesse
momento de fragilidade ocasionado pela doença. Assim, colabora também para a política de humanização
das instituições de saúde, pois:
O atendimento pedagógico-educacional no ambiente hospitalar deve ser entendido como uma escuta
pedagógica às necessidades e interesses da criança, buscando atendê-las o mais adequadamente possível
nestes aspectos (Ceccim e colaboradores, 1997), e não como uma mera suplência escolar ou “massacre”
concentrado no intelecto da criança. O sucesso deste trabalho depende da contínua e próxima cooperação
entre professores, alunos, familiares, e os profissionais de saúde do hospital, inclusive no que diz respeito
aos ajustes necessários na rotina e/ou horários quando da interferência destes no desenvolvimento do
planejamento para o dia-a-dia de aulas na escola hospitalar. (FONSECA, 2003, p. 14).

A elaboração da proposta de atendimento foi um desafio vencido e, ao reconhecer esse desafio,
a sociedade paranaense deve exigir ações concretas, gerenciadas pelo poder público, que venham ao
encontro de seus interesses e necessidades na busca da democratização e universalização do ensino, do

Serviço de Atendimento à Rede de Escolarização Hospitalar (Sareh)

Figura 3 - Jaleco da equipe do Sareh
Fonte: Seed-PR
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acesso e da permanência dos educandos no processo de escolarização e da aprendizagem efetiva dos
alunos hospitalizados, instaurando-se, assim, uma efetiva política pública.
Os relatos das equipes do Sareh indicaram que, durante o processo de atividades pedagógicas
com esses educandos internados, pais e/ou responsáveis por eles mobilizados solicitaram orientações
de como proceder para dar prosseguimento aos seus estudos, que foram interrompidos. Alguns, ainda,
declararam-se analfabetos e com desejo em aprender. Essa constatação possibilitou, em agosto de
2007, formar 12 turmas do Programa de Alfabetização da Seed-PR, denominado Paraná Alfabetizado,9
implementando ações no sentido de reduzir a taxa de analfabetismo encontrada entre os familiares
dos alunos internados e/ou em tratamento nas unidades conveniadas. Houve também a reativação
de Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos (Ceebja) para atender funcionários do
Hospital do Trabalhador que se encontravam fora da escola.

Considerações necessárias
Durante a estruturação do Sareh, e pensando nesse Serviço como política de Estado, nos
reportamos ao que refere Fonseca (1999, p. 3), quando enfatiza a importância do estabelecimento de
políticas que garantam os direitos e necessidades dos alunos nessa situação de fragilidade, por meio
de “uma política voltada para as necessidades pedagógico-educacionais e os direitos à educação e a
saúde desta clientela que se encontra em particular estágio de vida, tanto em relação ao crescimento e
desenvolvimento, quanto em relação à construção de estratégias sócio-interativas para o viver individual
e em coletividade”.
Nesse sentido, deve ser prioridade do Estado, e também da sociedade civil, combater os fatores que
afastam as crianças, adolescentes, jovens e adultos do acesso à escolaridade. A efetivação de uma política
pública pressupõe um estudo minucioso sobre o contexto da realidade, embasado no levantamento
diagnóstico, indicando as demandas existentes. Reconhecemos que esse desafio exige ações concretas,
gerenciadas pelo poder público, que atendam aos interesses e necessidades da sociedade, que por sua
vez deverá acompanhar essas ações.
Destacamos a relevância do Sareh ao considerar os elementos relacionados às condições de vida
dos alunos e seus familiares, seu contexto social, cultural e econômico, a realidade da escola de origem,
sua relação com o ambiente hospitalar e a formação continuada específica dos professores que iniciam
suas atividades nesse novo espaço escolar. Esses elementos apresentam dados capazes de subsidiar
estratégias e ações efetivas que garantam o processo ensino–aprendizagem dos alunos, atendendo
as suas necessidades diferenciadas, em um processo que permitirá a equivalência de frequência e de
aproveitamento escolar. Essa é uma das ações que busca garantir o processo de democratização e
universalização do ensino, o acesso e a permanência dos educandos no processo de escolarização e a
aprendizagem efetiva dos alunos.
Oferecer atendimento escolar aos alunos em situação de internamento permite-lhes a manutenção
do vínculo com os colegas e professores da escola de origem, pois eles não se sentirão alheios ao sistema
9
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Sobre o Programa Paraná Alfabetizado, acessar: www.paranaalfabetizado.pr.gov.br

de educação formal, podendo continuar como elementos integrantes, com acesso ao conhecimento e
em igualdade de condições. Vale ressaltar que a continuidade do processo de escolarização do aluno
internado é um fator que assegura seu desenvolvimento intelectual, embora não existam dados para a
comparação entre alunos atendidos e o dos não-atendidos pela Classe Hospitalar. É fato percebido pela
equipe de saúde que existe uma diminuição do tempo médio de permanência desses pacientes alunos
no hospital e dos índices de abandono ao tratamento, como também é possível notar que a recuperação
dos pacientes atendidos pelo Serviço é mais rápida.
A iniciativa de se estabelecer um processo educacional específico para um espaço diferenciado,
considerando o tempo de ensinar e o tempo de aprender, contribui também para a política nacional
de humanização das instituições de saúde, uma vez que envolve a família, a escola, a equipe médica e
os professores do Sareh.

Para a sociedade paranaense apresenta-se esse Serviço, acompanhado, supervisionado e avaliado
continuamente pela Seed-PR e NREs. Essa avaliação pressupõe análise qualitativa e quantitativa do
atendimento pedagógico, traduzida em produções e relatórios circunstanciados emitidos pelas equipes
das unidades conveniadas para subsidiar uma revisão das ações planejadas com vistas à melhoria do
processo educacional que se dá neste novo espaço educacional.
Dessa forma, o Sareh se configura como resultado do reconhecimento oficial de que, independente
do período de hospitalização, os educandos em situação de internamento têm seu direito à educação
garantido. Esse Serviço vem ao encontro dos princípios estabelecidos na política educacional para o
Estado do Paraná, ilustrado por meio do índice quantitativo de atendimentos, realizados em um ano
de funcionamento: 9.783 atendimentos até o mês de julho de 2008.
A partir dos dados de atendimento apresentados é possível esboçar a dimensão do impacto
social e econômico que o Serviço de Escolarização apresenta, seja pelo número de atendimentos
realizados, seja pelo atendimento à diversidade, princípio básico de cidadania que visa assegurar a cada
pessoa condições de pleno desenvolvimento de seus talentos e potencialidades, considerando a busca
por oportunidades iguais e o respeito à dignidade, fato configurado por meio do número razoável de
inclusões educacionais que tem ocorrido rotineiramente no trabalho realizado nos hospitais.

Serviço de Atendimento à Rede de Escolarização Hospitalar (Sareh)

As portas das instituições de saúde, nesse processo de atendimento e humanização, recebem as
contribuições do professor que não traz a escola formal para o hospital, mas possibilita descortinar
um espaço escolar diferente, respeitando a diferença entre o tempo de ensinar e o de aprender. Tal
ação contribui para a socialização e fortalece laços que não precisam ser rompidos, uma vez que,
involuntariamente, esses alunos estão afastados do seu dia a dia na escola. Existe a valorização, por
parte da equipe multiprofissional de saúde do hospital, do trabalho pedagógico no ambiente hospitalar.
O respeito ao trabalho dos professores é visível quando se constata uma mudança nos procedimentos
de rotina, como, por exemplo, instalar o soro no braço que o aluno paciente não utiliza para escrever
ou administrar medicação que pode causar sonolência longe do horário das aulas. Assim, a atenção
integral ao educando, respeitando as necessidades individuais, é assegurada e passa a ser o compromisso
entre as áreas da educação e saúde que aliadas unificam os papéis de aluno e paciente em prol da vida.
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A defesa da educação básica e da escola pública, gratuita e de qualidade, como direito fundamental
do cidadão consolida-se quando a Seed-PR reconhece oficialmente a intervenção escolar hospitalar,
por meio do Sareh, aos educandos impossibilitados de frequentar a escola, em virtude de situação de
internamento hospitalar ou sob outras formas de tratamento de saúde, garantindo a continuidade do
processo de escolarização, bem como sua inserção ou reinserção em seu ambiente escolar de origem,
pois a atual gestão compreende que esta situação de internamento é, particularmente, desafiadora a
todos os envolvidos no processo educacional (alunos, professores, pedagogos, pais e/ou responsáveis,
NREs, direção da escola). Entretanto, tal desafio não nos impede de ousarmos na busca de soluções e
caminhos que garantam aos nossos alunos – crianças, adolescentes, jovens e adultos – os seus direitos
de cidadania, a busca por oportunidades iguais e o respeito à dignidade.
Este Governo está pautado por políticas afirmativas de universalização do ensino e melhoria da
qualidade da educação pública. O Sareh é uma das iniciativas que compõem essa política, e que nos
permite dizer, com plena convicção, de que a educação de nosso estado é vanguarda.
Destacam-se algumas das principais ações desenvolvidas pela equipe em dois anos de existência
do Sareh:
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••

Elaboração da fundamentação teórica e da concepção pedagógica do Programa.

••

Processo interno de seleção de professores e pedagogos do Quadro Próprio do Magistério da
Rede Estadual de Educação Básica do Estado do Paraná.

••

Celebração de termos de cooperação técnica com as instituições conveniadas.

••

Articulação com as instituições conveniadas para adequações de espaço físico e infraestrutura
necessária para a acomodação das equipes.

••

Formação continuada da equipe de professores e pedagogos.

••

Criação da página web do Sareh, que sistematiza as informações do Programa por meio do Portal
Dia-a-Dia Educação.

••

Documentação escolar diferenciada, garantindo a equivalência de frequência e aproveitamento
escolar.

••

Gravação de programa específico na TV Paulo Freire como subsídio para os professores na
condução de suas práticas pedagógicas.

••

Formação da rede de 32 responsáveis pelo Serviço que atendem todo o Estado do Paraná.

••

Criação de Grupos de Estudos, que visam proporcionar a troca de experiências sobre o exercício
da prática docente em ambiente hospitalar.

••

Apresentação do Sareh por meio de publicações de artigos em livro e revistas de circulação, pôsteres,
palestras e mesas-redondas em eventos nacionais e internacionais.

••

Suporte pedagógico e administrativo às equipes do Sareh, por meio de aquisição de acervo
bibliográfico, material de consumo e TV com recursos midiáticos específicos.

••

Regulamentação do Serviço por meio da Resolução Secretarial n. 2.527/07 e da Instrução
Normativa n. 006/2008 da Superintendência da Educação da Seed-PR.

••

Criação de logomarca, fôlder institucional, banners ilustrativos, confecção e personalização de jalecos.

••

Integração com o Programa Paraná Alfabetizado, com formação de turmas nas instituições
conveniadas.

••

Atendimento a 3.872 alunos, o que totaliza, somente no ano de 2008, 13.670 horas de trabalho
docente de nossas equipes.

••

Seleção de professores do Sareh no PDE.

Diante do exposto, espera-se ter destacado a importância do espírito inovador deste Serviço na
forma como vem sendo conduzido, e também indicar sua replicabilidade dada sua relevância para a
comunidade atendida. Por apresentar ações planejadas, monitoradas e avaliadas, a proposta metodológica
do Sareh pode ser utilizada em outros estados e municípios. Tendo em vista o caráter legal do processo
de escolarização por meio do atendimento pedagógico em instituições de saúde, essa replicabilidade é
possível se existir uma integração entre as secretarias de Saúde e de Educação.

••

Avaliação formal do Programa.

••

Aprofundamento da discussão curricular, com base nas Diretrizes Curriculares do Estado do
Paraná, com vistas à flexibilização do currículo.

••

Concretização da Proposta Pedagógica-Hospitalar.

••

Ampliação das equipes de trabalho e aumento do número de instituições conveniadas, de forma
gradativa e coerente com as demandas existentes.

••

Institucionalização de um banco de dados quantitativo e qualitativo dos atendimentos realizados.

••

Incentivo aos processos de formação continuada aos professores e pedagogos pertencentes ao
Programa.

••

Institucionalização das ações de tecnologia relacionadas ao Sareh (blogs, sites e vídeos no YouTube).

••

Estreitamento de laços com a Seti, para a participação da Unioeste, por meio de seu Hospital
Universitário, e para a discussão junto às Pró-Reitorias de Graduação sobre a abertura de campo
de estágio para os acadêmicos das licenciaturas; e com a Sesa, para estudos sobre a viabilidade de
ampliação nas novas unidades hospitalares próprias do Estado.

••

A elaboração de uma proposta efetiva para o atendimento pedagógico domiciliar.

Nesse sentido, o Sareh envida esforços na luta para combater os fatores que afastam as crianças,
adolescentes, jovens, adultos e idosos do acesso à educação, com a participação coletiva da sociedade
civil para a efetivação de uma política pública. Estabelece-se, assim, a legitimidade das ações, permitindo
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No intuito de colaborar com o planejamento das ações a serem instituídas no biênio 2009/2010,
lançam-se alguns desafios:
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que o educando não seja excluído da escola, sabendo que seu afastamento está amparado legalmente e
que as atividades desenvolvidas terão equivalência de frequência e aproveitamento escolar.
Para finalizar, vale a pena recordar um trecho de uma entrevista do Professor Belmiro Valverde
a um jornal do estado quando era secretário de Educação: “apesar de novo, a Secretaria da Educação
pode estudar a possibilidade de sugerir a adoção do projeto em outros hospitais, inclusive no interior
do Paraná”. Essa fala foi feita em 1988, durante a assinatura do primeiro convênio para escolarização
de crianças hospitalizadas, entre a Seed-PR e a Associação Hospitalar de Proteção à Infância Raul
Carneiro, Hospital Pequeno Príncipe, indicando uma professora para atuar no hospital.
Vinte anos se passaram e hoje podemos afirmar que o Paraná tem uma proposta efetiva e inédita
de atendimento educacional hospitalar, onde a atenção integral ao educando, respeitando as necessidades
individuais, é assegurada e passa a ser o compromisso entre as áreas da educação e saúde que, aliadas,
unificam os papéis de aluno e paciente em prol da vida.
O Sareh é um dos Programas que abrilhantam a proposta educacional do Paraná, considerado em
2008, pelo MEC, como o estado da federação com o melhor Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica. Todos os envolvidos neste Serviço são, portanto, responsáveis por mais essa conquista, e
constroem uma educação pública melhor a cada dia.
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CLASSES EDUCACIONAIS
HOSPITALARES E A ESCUTA
PEDAGÓGICA NO AMBIENTE
HOSPITALAR*
Ricardo Burg Ceccim**

Classes educacionais hospitalares são uma modalidade de atendimento pedagógicoeducacional oferecido às crianças em internação hospitalar, não esgotam o conceito de
atendimento pedagógico e nem significam a presença de uma escola formal no interior
dos hospitais. A principal “novidade” da classe educacional hospitalar está em assegurar
o compromisso das áreas da educação e da saúde com o desenvolvimento das crianças,
tanto cognitivo como afetivo. Atender as demandas do desenvolvimento é condição
para a atenção integral à saúde e uma exigência ao tratamento de crianças quando
hospitalizadas, uma vez que esta condição oferece risco ao desenvolvimento e seu não
atendimento acentua as vulnerabilidades em saúde.
Palavras-chave: Classes hospitalares. Escuta pedagógica. Crianças e adolescentes
hospitalizados. Ambiente hospitalar.
O reconhecimento de que todas as crianças apresentam necessidades educacionais próprias ao
seu desenvolvimento integral implica o reconhecimento de que um projeto terapêutico às crianças
hospitalizadas inclui o atendimento pedagógico no ambiente hospitalar durante sua internação para
tratamento de saúde. As “necessidades educacionais” se traduzem em desenvolvimento psíquico e
desenvolvimento cognitivo da criança, assim o atendimento pedagógico realizado no ambiente hospitalar
*
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é aquele que opera com os processos intelectivos (aprendizagens complexas) e os processos afetivos
(vivências de interação) que não só não se interrompem frente ao adoecimento e à hospitalização, como
ganham os contornos próprios dessa experiência.
Essa constatação não é novidade na história da melhoria da qualidade da atenção hospitalar
pediátrica, entretanto não dispomos de sistematização nessa oferta. Pode-se dizer que o atendimento
pediátrico-hospitalar se expressa majoritariamente pelo atendimento às necessidades médicas (o
tratamento) e às necessidades de enfermagem (o cuidado), mas quando esse atendimento se orienta
pela “atenção integral à saúde”, o atendimento de outras necessidades devem estar presentes no cenário
assistencial. Entre essas necessidades, a proteção emocional e a proteção ao desenvolvimento psíquico e
cognitivo passaram a ser objeto de pesquisa psicológica e de pesquisa pedagógica. A proteção emocional
tem sido assegurada pela inclusão da família no acompanhamento durante a internação e pela inclusão
do apoio psicossocial na prática assistencial, efetivados pelo trabalho do assistente social e do psicólogo
na unidade de internação pediátrica. A proteção ao desenvolvimento emocional no tocante à intersecção
com o desenvolvimento psíquico tem sido assegurada pela inclusão da recreação terapêutica nessas
unidades de internação, efetivada pelo trabalho de recreacionistas (professores de Educação Física,
pedagogos e terapeutas ocupacionais). A proteção ao desenvolvimento cognitivo tem sido postergada
na maioria das vezes, mas a proposta de classes educacionais em ambiente hospitalar viria preencher
essa lacuna. O atendimento pedagógico, por operar com as aprendizagens complexas e com a mediação
didático-educativa, próprias do trabalho escolar, traria ao ambiente hospitalar a garantia de proteção
ao desenvolvimento psíquico e cognitivo, apropriando recursos de ensino-aprendizagem no projeto
terapêutico. É preciso aceitar uma diversidade de ofertas na designação “classe hospitalar”, essas ofertas
devem variar conforme o tempo de internação previsto em patologias conhecidas e conforme os abalos
na prontidão emocional decorrentes de quadros psicológicos, respostas farmacológicas, restrições do
tratamento médico ou dos cuidados de enfermagem. Quando defendemos uma “escola” com conteúdos
escolares, falamos de crianças com longas e frequentes internações, com muitas interrupções escolares
e dificuldade de retorno à escola pelo simples fato de não terem sequência nas aprendizagens e, com
isso, perderem a possibilidade de escolarização, crescimento pedagógico e lugares sociais. Defendemos,
por outro lado, uma “escola” profundamente distante dos conteúdos escolares quando falamos em
internações de crianças com patologias terminais, episódios de grande risco à vida, como acidentes, e nas
internações muito breves. Defendemos, portanto, uma “escola” singularizada ao hospital, sem formatos
prévios, que não resultante de uma “escuta pedagógica” e de uma “oferta pedagógico-educacional”.
O termo “escuta pedagógica” foi proposto por mim em 1997 ao organizar o livro Criança
Hospitalizada: atenção integral como escuta à vida e retomado em três publicações: Revista Pátio (1999), Revista
Integração (1999a) e Revista Temas sobre o Desenvolvimento (1999b). A palavra escuta diferencia-se da palavra
audição. Enquanto a última se refere a um dos órgãos do sentido, a captação dos sons ou a sensibilidade
do ouvir, a primeira se refere à captação das sensações do outro, realizando a integração ouvir–sentir.
A associação com a palavra “pedagógica” sugere que este ouvir–sentir decorre de uma sensibilidade
aos processos psíquicos e cognitivos experimentados pelo outro, no caso, a criança hospitalizada.
Na história, o hospital tem sido apontado como ameaçador do crescimento e desenvolvimento
integral de criança pela exclusão da família, do brincar, dos amigos, da rua e da escola. As medidas
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registradas na história para contornar e modificar esse quadro foram a introdução de visitas mais
frequentes e longas dos familiares, a permanência de um dos pais por tempo integral, a constituição de
enfermarias pediátricas, a decoração e móveis apropriados à infância, a instalação de salas de recreação
e trabalho recreativo no leito, a introdução de terapias recreativas e o desenvolvimento de classes
escolares hospitalares. As pesquisas mais frequentes sobre a hospitalização na infância apontavam um
quadro de lesões psicológicas expressas pela vivência do abandono, medo, perda e ruptura do apego,
entre outros registros, mas a pesquisa bibliográfica praticamente não registra a ocorrência de lesões
pedagógicas. Cada vez mais claras nos estudos em educação ou psicopedagogia, as pesquisas sobre
lesões pedagógicas não registram a variável adoecimento e hospitalização, se não pelo viés psicoafetivo
(lesões psicológicas).

As necessidades educacionais a serem atendidas pelas classes hospitalares correspondem ao
restabelecimento de ligações com a vida em casa e na escola (como no cotidiano e com colegas);
realização da mediação didático–educativa do desenvolvimento; promoção da maior segurança aos
pais e às crianças; garantia de atenção profissional ao desenvolvimento e às aprendizagens complexas;
e, finalmente, oportunidade à manutenção ou recuperação ou, ainda, ao início dos vínculos com a
escolaridade.
A criança não nos fala de diagnóstico, testes laboratoriais e efeitos da prescrição, ela fala dos
familiares (do pai, da mãe, dos avós, dos tios, dos irmãos, da madrinha...), dos amigos, dos brinquedos
e das brincadeiras (praça, bicicleta, cachorro, jogos), da escola infantil ou das salas de aula, dos colegas,
da casa (comida, televisão, telefone, visitas, roupas...), da rua e dos passeios...Quando a criança fala
dos bons enfermeiros, ela fala dos que conversam e brincam com ela. Quando a criança fala dos bons
médicos, ela fala da sua paciência e atenção. As crianças pedem para brincar, ir à escola e ter amigos,
mas quem escuta esse pedido? Pedem para brincar, ir à escola e ter amigos porque pedem atenção à
dimensão vivencial de sua experiência de adoecer e ser hospitalizada e não só às dimensões biológicas
ou psicológicas de seu adoecimento e hospitalização. A dimensão biológica pode ser atendida por
meio da tecnologia médica e de enfermagem tradicional, como também a dimensão psicológica pode
ser ouvida por meio do psicodiagnóstico, mas a dimensão vivencial não pode ser diagnosticada, só
pode ser sentida junto com a criança, quando nos medimos por ela, quando nos permitimos escutar
seus processos afetivos e cognitivos, observamos suas interações e suas produções, mediamos suas
construções e interpomos convites a que produza conosco. Exemplifico com o trabalho do professor
na sala de aula. O que faz o professor com o aluno com dificuldades de aprender? Não deve ele penetrar
no mundo da criança, compreender as dificuldades e tentar trazê-las para fora, junto com o desejo de
exploração, descoberta e aprendizagem?
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A realidade nacional mostra que a maior demanda infantil em ambiente hospitalar se volta à
faixa etária menor de 2 anos (educação infantil) e à faixa etária dos 6 aos 10 anos (as chamadas séries
iniciais), evidenciando-se um perfil ao atendimento pedagógico. Para muitas crianças, talvez o trabalho
de pedagogos no hospital seja a oportunidade de recuperar os laços com o aprender e mobilizar energias
para o desejo de cura ou retomada de projetos afetivos com o viver e com a recriação da vida e saúde,
uma vez que o trabalho pedagógico instaura uma relação propriamente educativa (de desenvolvimento
psíquico e cognitivo) e de autorização ao aprender–crescer–desenvolver-se.
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Pois bem, onde a criança mostra e esconde suas vivências? No olhar, na lágrima, no sorriso, na
resistência, na birra...? Sim, mas também objetivamente na escrita; no desejo, ou não, de aprender; nos
recursos de leitura e escrita que utiliza; nas etapas de desenvolvimento cognitivo que percorre e por
onde avança; no desenho; na colaboração em grupo para um fim comum; na conversa sobre os móveis,
janelas, corredores, elevadores, luzes, macas etc. que observa e convive no ambiente hospitalar. Tudo
pode ser ouvido e virar trabalho coletivo, ganhar suporte em papel ou em meio digital e ser guardado
ou mostrado/enviado. O que acontece quando daí surge uma conta de somar ou de dividir, uma
pergunta sobre quem é o sujeito da frase e qual a ação do sujeito? Quando surge o questionamento
sobre uma dada ideia mudar de lugar ou ter outro sentido se for colocada uma vírgula, dois pontos ou
parênteses? Quando se pede que em uma escrita seja colocado um início, um desenvolvimento e uma
conclusão? Quando se abre uma discussão a que se pede que seja dado andamento para retomar no
encontro seguinte ou debater em grupo de pares presentes ou a distância pela via eletrônica? Quando
se sugere uma pesquisa de dados e informações que ampliem compreensões? Quando se pede imagens
e imaginações?
Em que lugar do hospital se pode colocar mesinha, lápis, caderno, jogos, livros, computador,
caderno de chamada/frequência? Se o hospital é um lugar de onde não se sai, que efeito tem a “chamada”?
Onde se pode colocar um professor que corrige, ensina e devolve trabalhos; que manda tema para
fazer no quarto e devolver amanhã; que lembra que amanhã tem aula e não se pode faltar; que pede
“reunião com os pais”; que quer olhar os cadernos da escola, saber dos colegas e da professora da
classe, o que a criança já aprendeu e o que gostaria de aprender; que ajuda na escrita de cartas, e-mails
e recados no Orkut, se possível, aos colegas da escola regular, bem como a troca de correspondências
com a professora da classe regular e o comentário desses recados na classe hospitalar. Estamos falando
de “laços sociais”, não de regras, isto é, o desafio posto é o do despertar desejo, não as imposições
escolásticas (essas, nunca).
Com que saúde opera um professor? Não é a mesma dos médicos, enfermeiros, psicólogos,
assistentes sociais e recreacionistas. Isto só quer dizer que não se tratará nunca da escola formal, e
sim de atendimento pedagógico-educacional. O que mais caracteriza essa escuta? A continuidade e
segurança dos laços sociais do aprender (colegas, professor, espaço coletivo de crianças – presencial,
virtual, ambos) e as conexões com as potências infantis de criação, invenção e fantasia (o hospital impõe
limites à socialização e às interações, afastamento da escola/dos amigos/da rua/da casa e põe regras
ao corpo/ao tempo/aos espaços), onde a cura passa a ser uma parte e não um fim.
Uma anamnese pedagógica seria possível ao professor como, também, aos demais profissionais
ou aos estudantes que estão na enfermaria pediátrica tentando aprender sobre crianças (não deveriam
aprender só pediatria). Uma anamnese pedagógica perguntaria à criança qual a sua doença, porque
acha que adoeceu, como acha que se fica bem, quem cuida no hospital, o que é o hospital, como
que o hospital funciona, como era antes de vir para o hospital, como será depois, concluindo com o
pedido de um desenho sobre o que se conversou. E, então, buscar conexões entre entrevista e desenho,
impressões/sensações do entrevistador e as palavras ditas/anotadas. Deter-se nos exemplos utilizados
e, finalmente, não se deter em interpretações, mas escolher elementos para a produção pedagógica.
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Exemplo: A criança fala muito sobre ter regras, horários e dieta, então se pode trabalhar com desenho
livre, poesia, dança dos dedos e dos lábios, como deixar um quarto maluco...
Afirmar positivamente a experiência da doença ou hospitalização e não marcá-las como ruptura
com os laços interativos da aprendizagem de si, do mundo, das relações é o objeto de uma escuta
pedagógica. O direito à invenção de si e do mundo é o devir ético do trabalho educacional. Uma escuta
pedagógica em saúde decorre da defesa de vida como valor maior.
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O PAPEL DO PROFESSOR NO
AMBIENTE HOSPITALAR E A INTERRELAÇÃO DA EQUIPE PEDAGÓGICA
COM A EQUIPE DE SAÚDE E A FAMÍLIA
DA CRIANÇA HOSPITALIZADA*
Eneida Simões da Fonseca**

A atuação profissional no âmbito da sala de aula no ambiente hospitalar não é tarefa
menos árdua para o professor que lá se encontra tentando dar conta de suas obrigações.
O reconhecimento da atividade do professor no ambiente hospitalar resulta da reflexão
deste sobre seu real comprometimento com o que faz e sobre a clareza que tenha de
seu papel mediador dos processos de desenvolvimento e de aprendizagem de seu aluno
hospitalizado que não deixou de ser cidadão de direito por conta de sua condição de
saúde e que, apesar da problemática médica, tem interesses e necessidades que precisam
de atenção. O foco no aluno e a atenção e cuidado tanto com o planejamento quanto com
o desenvolvimento das atividades propostas em sala de aula culminam em uma avaliação
mais significativa do trabalho desenvolvido pelo professor e do desempenho de cada
aluno na escola no hospital. Assim, a articulação entre a equipe pedagógica, a equipe de
saúde e a família se dá de maneira mais efetiva e eficiente, o que é extremamente benéfica
para todos e, não menos, para o indivíduo hospitalizado, aluno na visão do professor.
Palavras-chave: Classes hospitalares. Crianças e adolescentes hospitalizados. Ambiente
hospitalar. Prática pedagógica.
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A escola atual reflete a “Babel” social em que vivemos. Estamos meio que perdidos numa sociedade
onde o consumo, o “ter” a qualquer preço é o que manda. Vale mais “parecer” do que efetivamente
“ser”. Valores? Isso é coisa do passado e somente saudosistas, idosos e demagogos pensam e ainda
falam de tais questões que, definitivamente, estão sendo ultrapassadas pelo pós-modernismo vigente.
E, sendo assim, como pode o professor, nesse ambiente tão volátil, mediar os processos de ensino e
de aprendizagem e o desenvolvimento de seus alunos? Ser professor hoje, mais do que nunca, é um
grande e árduo desafio.
E para enfrentar tal desafio, o professor deve ter ou desenvolver a consciência de que suas atitudes
interferem, assim como a de qualquer outro profissional, naqueles com os quais interage. Refletindo
sobre seus atos, atitudes, interesses e disposições se têm uma visão mais clara do próprio papel e do
perfil exigido para uma atuação profissional qualificada. Se transportarmos essa nossa reflexão inicial
do espaço formal de escolarização, ou seja, da escola e de suas salas de aula para o espaço físico de
uma sala de aula ou escola dentro de um hospital, poderiam começar a sair faíscas de nossas cabeças,
não é mesmo? E por que isso acontece?
A primeira coisa que precisamos ter em mente quando pensamos na atuação de um professor no
ambiente hospitalar é o fato de que a tarefa pedagógico-educacional deste não é diferente da daquele
que atua em ambientes formais de educação, ou seja, salas de aula em escolas regulares. O professor
que atua no ambiente hospitalar não tem um desafio menor do que aquele que exerce sua profissão
numa escola regular, pública ou privada. Em outras palavras, a responsabilidade é extremamente
grande em qualquer que seja o ambiente de sua atuação profissional. Como bem descreve Vygotsky
(1987) em sua linha histórico-social, bastante adequada à nossa realidade, o professor é o mediador dos
processos de ensino e de aprendizagem de e com seus alunos. E media não apenas aqueles conteúdos
apresentados na sala de aula, mas também e, não menos especialmente, os conteúdos que o aluno traz
de suas experiências com o mundo fora da sala de aula e da escola, mas que vêm com ele para a sala
de aula a cada dia (LIBÂNEO, 1998).
Na dedicatória de sua publicação de 1998, Libâneo exemplifica bem a dinâmica dos processos
de ensino e de aprendizagem entre professores e alunos na construção do conhecimento:
Então, educamos e somos educados. Ao compartilharmos no dia-a-dia do ensinar e do aprender, idéias,
percepções, sentimentos, gestos, atitudes e modos de ação, sempre ressignificados e reelaborados em
cada um, vamos internalizando conhecimentos, habilidades, experiências, valores, rumo a um agir críticoreflexivo, autônomo, criativo e eficaz, solidário. Tudo em nome do direito à vida e à dignidade de todo o
ser humano, do reconhecimento das subjetividades, das identidades culturais, da riqueza de uma vida em
comum, da justiça e da igualdade social. Talvez possa ser este um dos modos de fazer pedagogia. (p. 5).

E o que lemos nesta cotação constitui (ou deveria) o modo de se fazer pedagogia dentro dos
hospitais ou, em outras palavras, de se articular os processos de ensino e de aprendizagem com o aluno
hospitalizado. Ou não?
Para uma atuação mais adequada em sala, o professor deve apropriar-se e efetivamente dispor
e usar do senso de observação para que possa subsidiar sua reflexão sobre o que vê, ouve e acontece
naquele espaço. Não se deve valer apenas das memórias e lembranças, mas se exercitar no anotar os
acontecimentos observados em sala de aula. Tal reflexão não se dará adequadamente se o professor
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Ao se buscar um modo de olhar mais aberto, tentando se aperceber das diversas facetas ou ângulos
de uma situação vivenciada (BIANCHETTI, 2002), o professor consegue mudar, também no ambiente
hospitalar, os olhares das hierarquias rígidas sem que se perca a importância das áreas profissionais e a
necessidade de, às vezes, umas serem mais necessárias que as outras pelo simples e adequado fato de
se estar vendo as necessidades daquele indivíduo que, hospitalizado, precisa de cuidados específicos
e, mesmo no hospital, apesar de ser paciente, aluno, filho, doente renal, por exemplo, em momento
algum deixa de ser cidadão. É esse tipo de olhar que temos que desenvolver: o de que o professor será
visto e respeitado dentro do hospital quando todos os profissionais que no hospital atuam se vejam
como indivíduos com valores, certezas e também medos e dúvidas, como cidadãos de direitos e, de
fato, como seres humanos. Aí também mora o sentido de sermos o único grupo do mundo animal
que discute (e é preciso!?) humanização. Quando sairmos um pouco de nosso individualismo, teremos
mais visibilidade e, sem dúvida, seremos respeitados não pelos títulos que temos, pelos locais e eventos
que frequentamos ou com quem nos relacionamos, e sim porque teremos voltado a utilizar, ou mesmo
desenvolvido, a capacidade de ver o outro como igual dentro da singularidade da diversidade humana.
Para chegarmos lá é preciso nos despir do valor imposto de superposição do ter sobre o ser e, como
Ariano Suassuna, exercitarmos cotidianamente, pelo menos, o realismo esperançoso. Não há espaço
para derrotismo ou pessimismo diante das dificuldades ao nosso redor e, muito menos, para competição.
Não estamos em uma raia de corrida, não estamos contra os outros profissionais. Temos que ter em
mente que estamos a favor da criança ou do adolescente hospitalizado que, para o professor, é o aluno.
Todas essas reflexões enquanto atuamos diariamente na função de professor no ambiente
hospitalar nos amplia a maneira de olhar esse ambiente e nossas relações com os diversos profissionais
que lá circulam. O principal é que essa mudança de olhar faz com que vejamos claramente nosso aluno
e, sendo assim, possamos pouco ou nada desfocar dele, de seus interesses e necessidades (CECCIM et al.,
1997). Esse novo olhar facilitará em muito nossa avaliação do trabalho desenvolvido e do desempenho
do aluno. Assim veremos os erros não como fracassos nossos ou dos alunos, mas como falhas que
servem como degraus que alicerçam nosso aprender e nosso desenvolvimento nos processos de ensino
e de aprendizagem, como De la Torre (2007) explicita ao defender o erro como estratégia de mudança
e, sendo assim, ferramenta do aprender.
Assim, a família também passa a ter novos olhares sobre seu doente e vislumbra outras
possibilidades para ele, mesmo enquanto no ambiente hospitalar. O hospitalizado passa, assim, a ser

Serviço de Atendimento à Rede de Escolarização Hospitalar (Sareh)

não tiver objetivos claros e bem definidos (planejamento) e se não os instrumentalizar e os desenvolver
por meio de atividades e situações de aprendizagem (estratégias) que possam desafiar com sagacidade
a vontade do aluno em resolver o desafio apropriando-se do conhecimento que decorrerá do exercício
de tal processo. Para tal, o planejamento é ferramenta essencial para que o professor saiba onde focar.
Isso, diferentemente do que muitos consideram, não engessa a atuação do professor e sim facilita
sobremaneira no que diz respeito à flexibilização tão necessária ao espaço escolar que se pretende
atender às necessidades e aos interesses do aluno. O planejamento contribui para com uma organização
mínima da dinâmica de sala de aula e desta em relação à dinâmica da escola (onde este professor e
seus alunos estão inseridos), que tem também seu projeto político-pedagógico que encerra, na versão
escrita, em que se pretende transformar os alunos nela matriculados.
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primeiramente visto como cidadão, o que muda a dinâmica da família na defesa dos direitos desse
indivíduo e isso, no aspecto psicossomático, interfere positivamente no enfrentamento da doença, seja
esta oportunista, grave ou crônica.
Tanto quanto o domínio de conhecimentos da área específica de atuação, da cultura sólida e
diversificada e do interesse pelo trabalho, é essencial que o professor se sinta compromissado com o
que faz e que tenha claro o seu papel no ambiente hospitalar. Verá o aluno como cidadão de direito,
também no que diz respeito ao aprender, mesmo que na condição de doente e com qualquer que
seja seu prognóstico médico. Se o aluno hospitalizado tem interesse para aprender e/ou se pode ser
despertado para tal, não importa quão pouco viva.
Sem dúvida que o apoio dos órgãos oficiais é importantíssimo e, sem ele, as dificuldades
aumentam em proporcionalidade inversa às possibilidades de melhoria dos processos de ensino e de
aprendizagem como um todo, e não apenas aqueles desenvolvidos no ambiente hospitalar. Mas esse
respeito e as mudanças necessárias devem começar em cada um de nós para que possam ter alcance
social. Acreditando, podemos mudar, ajustar nossos interesses, o que não significa nos demovermos
deles (GADOTTI, 2007). É uma pena pensarmos que não temos força. Não sabemos o quanto esse
pensamento, de fato, nos enfraquece.
Conseguimos as legislações pertinentes às demandas do cidadão e por que não as vemos
implementadas? Por que sempre as achamos inadequadas para nossa realidade? E por que não
exercitamos sua aplicabilidade para, na prática, mostrarmos aos órgãos competentes como esses
documentos poderiam estar melhores ajustados às nossas necessidades? Como disse Paulo Freire, o
professor é também um pesquisador. Será que, após dez anos de sua morte, ainda questionamos a
relevância e veracidade de sua colocação? Não queremos o que está aí posto pelos que mandam, mas
também não apresentamos nada que os convençam de suas falhas e de que há outras saídas. Entrar nesse
esquema de “lei do menor esforço” mata o interesse de nossos alunos pela escola e pela sistematização
do conhecimento e os entregamos alienados e sem qualquer senso crítico para a marginalidade que os
aproveitam como objetos de descarte.
A observação atenta do que consideramos falhar na educação dita formal e a reflexão sobre esses
pontos se transformam em aprendizagens que não nos deixarão repetir os mesmos erros na escola para
as crianças hospitalizadas. Maragliano (1986) nos ensina que “decidir o que e como ensinar significa
decidir que homem se pretende formar, que modelo de homem se tem em mente” (p. 8). Precisamos
valorizar essa atitude também junto ao aluno que temos no hospital.
O foco no aluno e a atenção e cuidado tanto com o planejamento quanto com o desenvolvimento
das atividades propostas em sala de aula culminam em uma avaliação mais significativa do trabalho
desenvolvido pelo professor e do desempenho de cada aluno na escola no hospital. Assim, a articulação
entre a equipe pedagógica, a equipe de saúde e a família se dá de maneira mais efetiva e eficiente, o
que é extremamente benéfica para todos e, não menos, para o indivíduo hospitalizado, aluno na visão
do professor.
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Este artigo aborda a demanda emergente de conhecimento, de preparo, principalmente
do pedagogo, para atendimento necessário à educação de crianças/adolescentes
hospitalizados, de modo a desenvolver uma singular atenção pedagógica aos escolares
que se encontram em atendimento hospitalar e, por extensão, ao próprio hospital na
concretização de seus objetivos, o qual a própria lei do CNE/2001 já alerta sobre essa
necessidade. Ressalta-se, aqui, a grande importância das instituições hospitalares ao
abrirem este novo e valioso espaço para a ação educativa em realidade hospitalar. Uma
vez verificada a já existência, nos hospitais, de uma práxis pedagógica, conclui-se pela
necessidade de uma contribuição especializada, sempre objetivando o melhor auxílio
à/ao criança/adolescente hospitalizada(o) em idade escolar. Nessa perspectiva, há que
levantar questões imprescindíveis para fundamentar a mencionada intervenção. Abre-se
lugar à investigação científica e sistemática, com vistas a ampliar a Pedagogia em espaços
alternativos, no caso, a gestão de propostas integrando educação e saúde em contexto
hospitalar, sob um eixo administrativo de cunho pedagógico, técnico, social e, sobretudo,
ético e cidadão.
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O homem, como agente de sua cultura, não se adapta, mas faz com que o meio se adapte às
suas necessidades. Assim, a quebra do paradigma “escola só em sala de aula e hospital apenas para
tratamento médico” faz parte da evolução. Nesse contexto, o pedagogo é o agente de mudanças, pois
se entende que o escolar hospitalizado não é um escolar comum, ele se diferencia por estar acometido
de moléstia ou algum dano ao seu corpo, razão pela qual precisou de cuidados médicos, bem como
necessita ainda de ajuda para vencer as consequências de sua própria hospitalização.
Sendo assim, hospital-escola constitui-se num espaço alternativo que vai além da escola e do hospital,
haja vista que se propõe um trabalho que não oferece somente continuidade de instrução. Ele vai
além, quando realiza a integração do escolar hospitalizado, prestando ajuda, não só na escolaridade e
na hospitalização, mas em todos os aspectos decorrentes do afastamento necessário do seu cotidiano
e do processo, por vezes, traumático da internação.
O conhecimento da realidade da(o) criança/adolescente hospitalizada(o) e as medidas preventivas
que se façam necessárias são, portanto, pontos determinantes, também, do ato pedagógico que vai se
delinear a partir destes aspectos.
A adaptação do ambiente hospitalar para escola e da escola para o ambiente hospitalar se constitui
numa necessidade, bem como uma possibilidade emergente para interação pedagógica em ambiente
diferenciado.
Existem, nessa intenção, dois fatores a serem minimizados em relação à criança/adolescente
em idade escolar: o primeiro se refere ao tratamento médico, em consequência de moléstia ou causa
da hospitalização, que demanda, pelas características e reações da(o) criança/adolescente, um tempo
prolongado que nem sempre se pode prever. São previsíveis, no contexto, entretanto, alterações de
ordem psicológica que tendam a se ampliar, dificultando o decurso do tratamento.
O segundo refere-se à frequência à escola, cuja continuidade se torna dependente do primeiro. Com
pertinência a essa questão, é importante que se tenha bem claro o prejuízo relacionado ao afastamento da
escola, com sérias implicações com a escolaridade e possibilidade de evasão definitiva. A hospitalização
escolarizada possibilita a superação dessa incompatibilidade, desse permanente processo de exclusão.
Cabe ressaltar a matéria intitulada: “Transplantado renal liberado do hospital”:
Garoto de 13 anos que teve como doadora a sua mãe, ao deixar o Hospital Pequeno Príncipe, disse
estar se sentindo bem e feliz ao voltar para casa. Esse mesmo garoto enquanto permaneceu no hospital
concluiu a 4ªsérie do ensino fundamental dentro do Programa de Hospitalização Escolarizada que atende
crianças obrigadas a permanecerem por longos períodos internadas. Ele vai para casa com duas certezas,
passou para a 5ª série e que a partir de agora poderá ter vida normal. (GAZETA DO POVO, 2 dez. 1990)

O meio educacional moderno permeia, assim, toda a sociedade e tem importante acolhida. Sua
fonte de legitimação é do âmbito das Ciências Humanas, das quais a Pedagogia faz parte, uma vez que
se instituiu em sua organização curricular e nela se desenvolve.
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A experiência adquirida pela Pedagogia, em sua trajetória, permitiu-lhe um acervo teórico-prático
de ensino e de aprendizagem, credenciando-a a auxiliar a Pedagogia Hospitalar, o que leva a apontar a
necessidade da existência de demandas por um aperfeiçoamento, como condição de desenvolvimento
de uma prática educativa competente e comprometida.
Nessa perspectiva, a atenção pedagógica, mediante a comunicação e diálogo, é essencial para o ato
educativo e se propõe a ajudar a(o) criança/adolescente hospitalizada(o) para que, imerso na situação
negativa que atravessa no momento, possa se desenvolver em suas dimensões possíveis de educação
continuada, como uma proposta de enriquecimento pessoal.
A enfermidade é uma situação com a qual, muitas vezes, o ser humano convive passiva ou
ativamente no seu cotidiano. Tal situação é responsável, em certos casos, por levar o aluno a se ausentar
da escola por tempo prolongado, o que, indubitavelmente, acarreta prejuízos, por vezes irreparáveis,
no curso normal de suas atividades escolares.
No intuito de se evitar tais consequências ao sistema de ensino, cabe a iniciativa de se
promoverem novas alternativas de procedimentos para a continuidade escolar da(o) criança/adolescente
hospitalizada(o), em função da separação dita como necessária.

Ratifica-se, aqui, então, a necessidade de uma projeção emergente que, além de atender ao estado
biológico e psicológico da criança, atenda também às obrigações escolares do educando no aspecto
pedagógico. Tal alternativa, que se processará num ambiente diferenciado, ao tempo que irá beneficiar
sua saúde mental, certamente refletirá positivamente nos aspectos da saúde física, contribuindo,
sensivelmente, para abreviar seu tempo de internação.
O vislumbrar da oportunidade de desenvolvimento de trabalho, nesse sentido, envolve um
compromisso com transformações que estarão canalizando vários fatores positivos do ponto de
vista biopsicossociais da(o) criança/adolescente hospitalizada(o), que contribuirão efetivamente para
reabilitação de seu estado clínico, anteriormente dissociado da função escolaridade. É oportuna a
contribuição denominada: “Hospital não impede criança de estudar”, que salienta:
“Hospitalização escolarizada, uma nova alternativa para criança doente”. O título já diz tudo, mas não
os efeitos sociais benéficos que está trazendo o atendimento escolar para estudante de diversos graus
de educação básica que, apesar de sofrerem com uma doença, conseguem levar adiante o aprendizado
dentro do hospital. Isso é o que está fazendo o Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, depois que
um convênio firmado com a Secretaria de Educação e a Prefeitura Municipal, permitiu o trabalho de
duas professoras. Ontem mesmo foi possível observar, no setor de Nefrologia do hospital, o menino
de 14 anos realizar uma avaliação de ciências como parte de suas obrigações escolares. (GAZETA DO
POVO, 1.º nov. 1990).
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Esse afastamento no seu cotidiano, provocado pela doença e pela hospitalização, traz uma nova
situação à vida do enfermo que, além de afastá-lo do curso normal de suas atividades escolares, o induz
a apresentar alterações de ordem psíquicas possíveis no contexto.
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Sob tal ponto de vista, o objetivo é claro e definido, isto é, manter e potencializar os hábitos
próprios da educação intelectual e da aprendizagem de que necessitam as(os) crianças/adolescentes
em idade escolar, mediante atividades desenvolvidas por pedagogos em função docente. Freire (1983,
p. 33), evidencia:
[...] o desenvolvimento de uma consciência crítica que permite ao homem transformar a realidade se faz
cada vez mais urgente. Na medida em que os homens, dentro de sua sociedade, vão respondendo aos
desafios do mundo, vão temporizando os espaços geográficos e vão fazendo história pela sua própria
atividade criadora.

A função docente, sob tal ótica, é uma perspectiva integradora da dimensão de ação e operação
pessoal com atividades racionais, técnicas e práticas significativas em espaços ordenados. Uma concepção
de prática educativa contempla o conceito integral da educação, enquanto melhora o crescimento e
aperfeiçoamento humano, bem como a realização de cada pessoa. Citando Altarejos (1983, p. 244,
tradução nossa): “O ensino se regula racionalmente de modo técnico, pois, na ação educativa não
somente há ensino como também aprendizagem”.
Observa-se que a continuidade dos estudos, paralelamente ao internamento, traz maior vigor às
forças vitais da(o) criança/adolescente hospitalizada(o), como estímulo motivacional, induzindo-o a se
tornar mais participante e produtivo, com vistas a uma efetiva recuperação. Tal fato, além de gerar uma
integração e participação ativa que entusiasmam o escolar hospitalizado, pelo efeito da continuidade
da realidade externa, contribui ainda de forma subconsciente para o desencadeamento da vontade
premente de necessidade de cura, ou seja, nasce uma predisposição que facilita sua cura e abrevia o
seu retorno ao meio a que estava integrado.
Convém, com isso, destacar o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei n. 8.069 de 13 de julho
de 1990, com base nos princípios universais do direito da(o) criança/adolescente, o qual, procurando
atender aos anseios da sociedade brasileira, estabelece em seus artigos 3.º e 4.º:
Art. 3.º - A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana,
sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-lhes todas as oportunidades e
facilidades, a fim de lhes facultar desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições
de liberdade e de dignidade.
Art. 4.º - [...]
Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:
a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;
b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;
c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;
d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à
juventude.

48

O expresso nestes artigos é suficiente para se perceber o apoio claro, integral e irrestrito a toda
e qualquer iniciativa em favor da(o) criança/adolescente, mormente daquela circunstancialmente
desprotegida.
As recomendações do Estatuto da Criança e do Adolescente convergem para a afirmação de que
o direito à educação ultrapassa os muros escolares; é dever da sociedade buscar alternativas à provisão
dessas demandas diferenciadas.
Tais fatos vieram a se constituir, portanto, em indiscutível argumento fundamental ao
reconhecimento, por parte das secretarias Estadual e Municipal da Educação, sobre a inquestionabilidade
do valor desse alerta e respectiva modalidade educativa, o que consolidou o acesso e a efetivação de
pesquisas nessa área.
Em se tratando de um país como o Brasil, em que o analfabetismo atinge elevados e significativos
índices, tal situação justifica a amplitude desses fatores. Todo esforço é benéfico, se apoiado no enfoque
da instrução como do bem-estar em relação ao escolar hospitalizado.

Nesse contexto socializado, de enfoque hospitalar e educacional, a prática educativa, com vigilância
constante nas condições de cada criança/adolescente hospitalizada(o), é de caráter essencialmente
transformador e centra o seu ponto de transformação no escolar em contexto hospitalar, tendo, como
objetivo prioritário, a ajuda ao ser humano que necessita de auxílio neste momento.
A enfermidade ou a hospitalização que nem sempre é gerada pela doença, mas outros fatos que
levam ao encaminhamento em contexto hospitalar, é quase sempre uma fonte geradora de ansiedade,
com razões que podem se fundamentar em aspectos biológico, ambiental e psicológico. Ao ratificar a
definição da Pedagogia Hospitalar, é destacada sob a contribuição de Diez Ochoa (1983, p. 116-117,
tradução nossa), tornando-se relevante neste contexto:
A simbiose de pedagogia e psicologia que vem a chamar-se psicopedagogia, como em outros muitos
campos científicos e profissionais, supõe uma linha de trabalho e investigação orientada claramente para
a sistematização. O perfilamento e a precisão dos processos de intervenção pedagógica requerem uma
ajuda especializada de caráter curativo, notadamente aos casos em que o desenvolvimento normal dos
educandos padece ou começa a padecer algumas das patologias da educação. Impõe-se, aí, uma investigação
mais aprofundada desses problemas, com a utilização de técnicas pedagógicas e psicossociais que possam
se ajustar às circunstâncias da enfermidade e da hospitalização. São tais considerações que têm dado
origem e impulsionado a Pedagogia Hospitalar na Clínica Universitária de Navarra.

Assim, faz-se necessária uma clarificação dessa disciplina ainda pouco conhecida. GonzálesSimancas e Polaino-Lorente (1990, p. 126, tradução nossa) fazem uma tentativa de conceituar, propondo:
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A experiência permitiu identificar a atípica questão do escolar hospitalizado em situação que
exige tratamento hospitalar prolongado, que, habitualmente, ocasiona a defasagem de escolaridade,
ou, muitas vezes, até a evasão definitiva da escola, fato já referido anteriormente.
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[...] que se pode entender, por Pedagogia Hospitalar, aquele ramo da Pedagogia, cujo objeto de estudo,
investigação e dedicação é a situação do estudante hospitalizado, a fim de que continue progredindo na
aprendizagem cultural, formativa e, muito especialmente, quanto ao modo de enfrentar a sua enfermidade,
com vistas ao auto-cuidado e à prevenção de outras possíveis alterações na sua saúde.

Do ponto de vista da educação, analisando os impasses da escola brasileira, o encaminhamento da
questão educacional se vincula tanto ao social como ao político. Como dizia Paulo Freire, o respectivo
questionamento depende da opinião dos diferentes segmentos da sociedade, sendo esta a forma de
conciliar as soluções às singularidades de cada realidade.
Destacando a questão do respeito à cidadania, cada vez mais voltada às necessidades de uma
sociedade mais humana, cabe ao cidadão reformulá-la sob novos aspectos de bem-estar e promoção
social. É onde se evidenciam novos deveres, no que tange ao respeito a espaços diferenciados e
decorrentes apoios, como contribuição a uma melhor qualidade de vida.
Constata-se que a participação na busca de uma sociedade mais humana auxilia aos menos
favorecidos, no sentido de que possam usufruir de possibilidades de convivência social normal. Para
isso, iniciativas criativas e viáveis, dentro de ações integradas, planejadas e conscientes, passam a se
constituir em fatores de suma importância no compromisso de servir à sociedade.
Sendo assim, entende-se que as instituições hospitalares constituem-se num novo espaço para
projetar-se à ação de novos e diferenciados enfoques sociais, reforçando a ideia da Pedagogia Hospitalar.
Daí concorda-se e ressalta-se que essa proposta pedagógica se instale como principal objeto de atenção
aos problemas humanos-sociais-educacionais, ao qual se integra à instância educativa em esfera hospitalar.
É o alcance da transitividade crítica, a qual, segundo Freire (1989, p. 61), se concretiza por meio
da “educação dialogal e ativa, voltada para a responsabilidade social e política”.
Essa transformação é caracterizada, prossegue Freire (1989, p. 61), “pela profundidade na
interpretação dos problemas, pela substituição de explicações mágicas por princípios causais”.
E o caráter transformador dessa comunicação, com base na relação dialógica com os sujeitos
implicados, consiste no exame racional participativo dos condicionamentos internos e externos, da
justa percepção das necessidades, do uso correto dos recursos e ainda da forma com que os sujeitos
enxergam a realidade e a sua própria existência.
A hospitalização escolarizada se constitui num espaço temporal diferenciado, em que as condições
de aprendizagem fogem à rotina escolar e o aluno é uma criança ou um adolescente hospitalizado.
A condição da aprendizagem, em situação que difere do cotidiano de uma escola formal, requer
uma visão mais ampla do profissional, demandando práticas pedagógicas que superem a ortodoxia
dos processos atuais. Essa prática deve distanciar-se do cartesianismo que, por sua vez, rompe com a
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unidade corpo–mente. Sobre isso, Capra (1996, p. 24) ressalta: “Há soluções para os principais problemas
de nosso tempo, algumas delas até mesmo simples. Mas requerem uma mudança radical em nossas
percepções, no nosso pensamento e nos nossos valores”.
A construção da prática pedagógica, para atuação em ambiente hospitalar, não pode esbarrar nas
fronteiras do tradicional. As dificuldades, muitas vezes, persistem porque não se consegue ver nelas a
oportunidade de uma atuação diferenciada, pois os valores e as percepções de condutas e ações estão
ainda muito enraizadas nas formações reducionistas.
Essa prática, portanto, deve transpor as barreiras do tradicional e as dificuldades da visão
cartesiana. A ação pedagógica, em ambiente e condições diferenciadas, como é o hospital, representa um
universo de possibilidades para o desenvolvimento e ampliação da habilidade do pedagogo/educador.
Desenvolver tais habilidades requer uma visão oposta à contemplada pelo redutivismo, ou seja, ela
deve, sim, contemplar o todo.
A estruturação de uma pedagogia hospitalar deve trazer uma ação docente que provoque o
encontro entre a educação e a saúde. A sua respectiva atuação não pode visar, como ponto principal,
o resgate da escolaridade, mas o atendimento da(o) criança/adolescente que demanda atendimento
pedagógico.

Para uma pedagogia hospitalar, há que se vislumbrar um novo perfil do educador, pois ela demanda
necessidades de profissionais que tenham uma abordagem progressista, com uma visão sistêmica da
realidade hospitalar e da realidade do escolar hospitalizado. Seu papel principal não será de resgatar a
escolaridade, mas de transformar essas duas realidades, fazendo fluir sistemas que as aproximem e as
integrem. Sobre isso, Cardoso (1995, p. 48) destaca:
Educar significa utilizar práticas pedagógicas que desenvolvam simultaneamente razão, sensação,
sentimento e intuição e que estimulem a integração intercultural e a visão planetária das coisas, em
nome da paz e da unidade do mundo. Assim, a educação – além de transmitir e construir o saber
sistematizado – assume um sentido terapêutico ao despertar no educando uma nova consciência que
transcenda do eu individual para o eu transpessoal.

A visão do educador, nesse contexto, deve abranger uma perspectiva integradora, uma concepção
de prática pedagógica que visualize o conceito integral de educação, que promova o aperfeiçoamento
humano. Sobre isso, Capra (1996, p. 37) comenta: “[...] partir do ponto de vista sistêmico, as únicas
soluções viáveis são as soluções sustentáveis. Uma sociedade sustentável é aquela que satisfaz suas
necessidades, sem diminuir as perspectivas das gerações futuras”.
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Para tanto, o educador deve estar de posse de habilidades que o faça capaz de refletir sobre suas
ações pedagógicas, bem como de poder ainda oferecer uma atuação sustentada pelas necessidades e
peculiaridades de cada criança e adolescente hospitalizado.
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Considerações circunstanciais
Finalizando essas abordagens, acredita-se que para uma Pedagogia Hospitalar, portanto, o educador,
o que cria, que se ocupa da educação, segundo o Dicionário Larousse Cultural (1992, p. 386), deve ter
também uma visão contextual, pois nela se faz realizar o verdadeiro sentido da interdisciplinaridade.
Interagir em ambiente hospitalar de maneira multi/inter/transdisciplinar requer uma compreensão
mais abrangente, aberta, para poder fluir o entendimento da realidade.
Apoiando-se para retratar o pensamento ou ideia que se quer projetar neste momento, se faz uso
das fecundas possibilidades que Cardoso (1995, p. 89) defende:
Pretende-se com isso que se desenvolva “tanto em educandos como em educadores” a capacidade
de transformação pessoal, aspecto fundamental para a transformação social. Pelo seu próprio caráter
experimental, o caminho e os “resultados” da holopráxis dificilmente podem ser traduzidos em palavras.
Trata-se de um conhecimento incorporado pela sensibilidade e pela intuição e não simplesmente
apreendido pelo intelecto.

Daí a necessidade da formação de pedagogos que construam propostas criativas, comprometidas
e competentes para o atendimento da criança e do adolescente hospitalizado, isto é, uma habilitação
específica para este preparo docente e esta prática de ensino que possibilite atender tal nível de exigência.
Nesse processo de implantação e desenvolvimento da Pedagogia Hospitalar, torna-se importante
considerar que sejam dadas condições, por parte das universidades e instituições de ensino, para a criação
de habilitação que venha preparar profissionais para atuar no atendimento pedagógico em contexto
hospitalar, em função específica nesta área. É também importante que se desenvolvam práticas em
crescente coerência, com essa demanda de formação.
Tal demanda emergente de conhecimento, de preparo, principalmente do pedagogo, para esse
específico atendimento, desafia os profissionais envolvidos, em especial do curso de Pedagogia.
A atuação dos profissionais que venham a se envolver nesses projetos implica, necessariamente,
numa aliança multidisciplinar que exija dos participantes uma formação que contemple o homem como
um todo. E, em especial, a formação de pedagogos que objetivem a superação da visão fragmentada,
em favor da percepção global, no atendimento pedagógico.
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A educação nos hospitais brasileiros não é um fenômeno recente. Essa modalidade
de ensino existe há muitas décadas, entretanto ainda é pouco conhecida nos cursos de
formação de professores, tanto na Pedagogia como nas licenciaturas, que priorizam a
educação voltada para a escola regular e discutem pouco os novos cenários educativos
presentes em contextos diversificados da sociedade. Todavia, é preciso refletir que alguns
setores do Estado têm ampliado suas ações buscando garantir o acesso e a permanência
de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social por meio das práticas
educativas desenvolvidas por professores nesses diversos contextos. Nesse sentido, este
artigo busca problematizar os conceitos de educação, os quais envolvem as práticas
educativas dos professores nos hospitais; discutir em que medida essas modalidades são
de educação formal e não formal; e conduzir o leitor a refletir sobre a necessidade de
escolas e professores para as crianças e adolescentes em nosso país nos locais em que
se fizerem necessários.
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Atualmente, na realidade brasileira, os professores estão envolvidos em um universo de múltiplas
possibilidades e territórios educativos. Eles começam a entrar nos hospitais, nos assentamentos, nas
comunidades indígenas, nas organizações não governamentais, nos sindicatos, nos presídios, nas
associações de moradores, nos programas de televisão, nos museus e também estão trabalhando nas
ruas, com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Geralmente, em muitos desses
contextos, eles são denominados de educadores sociais por realizarem trabalhos amplos e complexos.
Esses profissionais começam a mostrar que os espaços físicos para ensinar e aprender já não estão mais
restritos aos muros escolares e que o papel do professor não se restringe mais às questões de promoção
e divulgação de conhecimentos. As novas demandas e questões sociais estão trazendo modificações
nos cenários educativos e nas representações escolares.
Cenas como: o professor utilizando jaleco branco, alunos sentados em carteiras enfileiradas, o
quadro negro na sala de aula, o sinal avisando os horários determinados para o início e término das
atividades, crianças e adolescentes conversando sobre suas histórias nos corredores e correndo pelos
pátios, são imagens que fazem parte do cotidiano de muitas instituições escolares em nosso país.
Entretanto, outras cenas também estão começando a complementar as imagens anteriormente citadas e
formando novos cenários educativos. Esses cenários educativos emergentes compreendem professores
com formações diversificadas e alunos de diferentes contextos. Eles representam os personagens e
atores sociais principais que começam a dar visibilidade para cenas educativas até pouco tempo atrás
obscuras e desconhecidas pela maioria da população.
O jaleco branco, que para o professor da escola formal é uma das marcas simbólicas da identidade
de professor, no hospital, demarca o território da medicina e é concebido como símbolo da higiene e do
terror para muitas crianças hospitalizadas. Abominado pela maioria dos professores hospitalares, esse
jaleco é substituído por outros coloridos, com cores leves e cheio de atrativos para crianças: bonecos
pendurados, pinturas bordadas e bolsos grandes para levar materiais escolares aos leitos. Os cenários
dos educadores de rua não são compostos de carteiras enfileiradas. As carteiras são substituídas pelos
bancos das praças dos grandes centros urbanos. Nos presídios, o quadro negro é substituído pelo diálogo;
folhas brancas e lápis são distribuídos nas aulas e recolhidos cotidianamente no seu término, para não se
tornarem objetos de agressão e comunicação entre presos. Em muitas escolas de assentamentos, crianças
e adolescentes embaixo de lonas, assistem e participam das aulas no campo e, nos momentos de recreio,
compartilham ideias e os alimentos que produzem. A capoeira, a música, a dança, o teatro e as artes
plásticas fazem parte do cotidiano de muitas crianças e adolescentes e professores que participam de
organizações não governamentais e de projetos de educação não formal em muitas cidades brasileiras.
Portanto, nesses diferentes cenários, percebe-se que os professores estão presentes na atualidade
em lugares diversificados, atendendo a pessoas diversas, com metodologias diferenciadas. Todavia,
embora na prática essas múltiplas atividades educativas estejam ocorrendo e ampliando-se cada vez
mais, os cursos de Formação de Professores no Brasil, como os cursos de Pedagogia e Licenciaturas,
continuam alheios a esses contextos. Em sua maioria, esses cursos continuam discutindo e formando
professores para os espaços tradicionais de ocorrência da educação e não se atentam para a diversidade
de experiências emergentes e novas identidades dos professores e pedagogos.
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As práticas educativas realizadas pelos professores nos hospitais ainda são tratadas como
desconhecidas nas universidades e, para muitos, como espaços inusitados para a ocorrência da educação.
Nesse sentido, este artigo busca problematizar os conceitos de educação, os quais envolvem as práticas
educativas dos professores nos hospitais e suas implicações para a formação de professores.

Conceitos de educação em diferentes cenários educativos

Para esses segmentos, na década de 1990, multiplicaram-se os projetos de educação não formal
para complementar as ações da escola e oferecer oportunidades educativas, artísticas ou mesmo
profissionalizantes para crianças e adolescentes das classes populares. Alguns desses projetos têm
buscado promover a emancipação das pessoas atendidas, outros, entretanto, não conseguem atingir
esse objetivo e mantêm a adaptação das pessoas ao sistema social vigente. Todavia, o intuito maior
dos projetos educacionais que envolvem crianças em situação de vulnerabilidade social é recuperar o
significado e o papel da escola para crianças excluídas dessas escolas, complementar suas ações, bem
como construir metodologias educacionais próprias voltadas para os interesses da população atendida.
É preciso destacar que existem várias definições sobre educação formal e não formal. A definição
expressa por Afonso (2001, p. 81) faz uma descrição significativa das semelhanças e características
dessas práticas:
Por educação formal entende-se o tipo de educação organizada com uma determinada sequência e
proporcionada pelas escolas, enquanto que educação informal abrange todas as possibilidades educativas
no decurso da vida do indivíduo, constituindo um processo permanente e não organizado. Por último,
a educação não formal, embora obedeça também a estrutura e a uma organização (distintas, porém, das
escolas) e possa levar a uma certificação (mesmo que não seja essa a finalidade), diverge ainda da educação
formal no que respeita à não fixação de tempos e locais e à flexibilidade na adaptação dos conteúdos de
aprendizagem a cada grupo concreto.

Já na definição de Garcia (2008), é possível visualizar a dificuldade de se delimitar campos e
fronteiras entre a educação formal e a não formal no Brasil. Para a autora, a educação não formal surgiu
no Brasil em função de múltiplos aspectos, dentre estes, a crise e o fracasso da educação formal. Com
essa crise, outros fazeres educacionais começaram a ganhar visibilidade e alguns setores da população
também passaram a legitimar e valorizar outras maneiras de educar e educar-se.
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Durante muitos anos no Brasil, crianças e adolescentes que ficavam nas ruas, nos assentamentos
rurais, aquelas que eram hospitalizadas, permaneciam invisíveis perante os olhos da sociedade e do
Estado, no que se refere à garantia dos seus direitos básicos, dentre esses, o da educação. A partir da
década de 1980, diversas leis foram elaboradas para a proteção da infância e da juventude em nosso país,
com intuito de atender a todas as crianças e adolescentes indistintamente. Nesse sentido, os segmentos
marginalizados da população começaram a sair da invisibilidade que lhes foi atribuída durante longos
anos de exclusão social.
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A definição de Park (2005) também apresenta as especificidades da educação formal e da não
formal. Todavia, a autora trata essas instâncias como complementares e não dicotômicas. Ela discute o
papel das universidades na formação dos acadêmicos em relação aos projetos de educação não formal,
assim como a necessidade de aperfeiçoamento na formação dos professores que atuam nesse campo:
À universidade cabe ser parceira da educação não formal, tentar ajustar seus tempos ao tempo social
das instituições educativas, oferecer retorno de seus projetos. Seus pesquisadores precisam assumir
compromissos com os grupos envolvidos. Os educadores do campo não formal devem desenvolver
disciplina intelectual para debruçar-se sobre as próprias práticas, procurando refletir sobre elas e, também,
sistematizá-las, com o intuito de poderem socializar o seu rico cotidiano. Os professores do campo
formal precisam sensibilizar-se para as especificidades e complementaridades das propostas educativas
que circulam pela sociedade, entendendo que não são universos excludentes ou mesmo competitivos
(PARK, 2005, p. 87-88).

O campo da educação não formal no Brasil ainda é desconhecido na formação dos acadêmicos,
em muitas universidades. Não se pode desconsiderar que essa modalidade de educação é originária
da educação popular, que tem como princípio fundamental o respeito e a construção de saberes das
classes populares e a construção de conhecimentos de forma partilhada com as comunidades – outra
área também pouco explorada na educação.
Os movimentos sociais têm um significado expressivo na origem da educação popular no Brasil
e da educação em contextos diversificados. No caso das escolas nos hospitais, o seu histórico não tem
uma relação tão estreita com os movimentos sociais, mas está voltado para pessoas da sociedade civil
e alguns setores do Estado que resolveram implantar escolas em locais diferenciados no Brasil.
Há alguns anos, quando buscava compreender as práticas educativas nos hospitais e descrever
suas especificidades e as aproximações nos campos da educação formal e da não formal, defendia a
ideia de que as escolas nos hospitais representavam uma articulação entre estas instâncias:
A escola no hospital localiza-se em uma espécie de “entre lugar” na educação, pois faz parte do sistema
oficial de ensino e também é espaço de educação não formal, pois necessita de currículos flexíveis,
abertos e adequados às necessidades dos alunos. Todavia, essas articulações não estão muito claras para
muitos dos professores que estão atuando, pois ora predominam práticas tradicionais de educação e ora
predominam os aspectos lúdicos nos currículos das escolas nos hospitais. (PAULA, 2007, p. 1).

Atualmente, entretanto, quando penso na especificidade da educação para crianças e adolescentes
hospitalizados e nos avanços que esta área tem conquistado nos últimos anos, tanto nas Políticas Públicas
como nas práticas educativas, tenho revisto algumas das minhas concepções sobre a ocorrência da
educação neste contexto.
Dessa maneira, é preciso destacar alguns elementos, os quais têm sido expressivos para a
formalização dessa modalidade educativa:
a) A ocorrência de concursos para professores nos hospitais, como tem sido realizado no Serviço
de Atendimento à Rede de Escolarização Hospitalar (Sareh), do programa do Governo do Estado
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do Paraná realizado em parceria com a Secretaria do Estado da Educação. A Secretaria da Saúde e a
Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná têm contribuído para a inclusão de muitos
professores nos hospitais. Como exemplo, tem-se os concursos públicos federais para professores,
realizados há muitos anos nos Hospitais da Associação das Pioneiras Sociais - Rede Sarah das Doenças
do Aparelho Locomotor, que também oficializam essa profissão. Os demais concursos para professores
hospitalares relacionados às prefeituras (ou remanejamento desses professores para os hospitais), em
diversas cidades no país, têm sido amostras de setores do Estado que têm buscado cumprir o seu papel
enquanto oficialização dessa modalidade de ensino, muito embora ainda insuficiente para a demanda.
b) As exigências institucionais e as questões burocráticas do sistema educacional formal nas classes
hospitalares, como o acompanhamento educacional dos educandos hospitalizados; visitas e contato
com as escolas de origem das crianças; produção de relatórios desses alunos enquanto permanecerem
hospitalizados; produções de atestados de participação nas aulas; avaliações desses alunos e registros
dos professores dos trabalhos realizados caracterizam a seriedade dessas práticas educativas e seus
aspectos formais.

Nesse sentido, esses elementos apontam para o fato de que as práticas educativas realizadas nos
hospitais brasileiros assumidas pelo Estado são práticas institucionais e não trabalhos voluntários e
assistencialistas. Para tanto, é preciso que essas práticas sejam reconhecidas como oficiais. Desse modo,
essas práticas fazem parte da educação formal e também apresentam características da educação não
formal necessárias nos aspectos relacionados à flexibilização dos currículos para os alunos. O termo
flexibilização não significa reduzir o currículo ou minimizá-lo, mas que as ações educativas sejam
pensadas e realizadas de maneira a atender as características dos educandos na sua globalidade: nas
suas condições físicas, emocionais e de aprendizagem, pois eles se encontram fragilizados em muitos
momentos do seu cotidiano nos hospitais.
As escolas de origem das crianças e adolescentes hospitalizados precisam reconhecer os trabalhos
desenvolvidos pelos professores nos hospitais e dar legitimidade a essas ações. É preciso considerar
que nas práticas educativas dos professores hospitalares ainda existem muitas dificuldades no que diz
respeito ao contato com as escolas de origem das crianças e adolescentes, às questões de organização
do tempo e da rotina escolar em um ambiente hospitalar, às questões materiais e ao cumprimento
das atividades burocráticas. No entanto, são necessários esforços contínuos para superação dessas
dificuldades e construção de currículos apropriados para os alunos, que respeitem seus modos de ser,
suas culturas, vozes e valores.
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c) O aumento da produção acadêmica, teses, dissertações, artigos, apresentação de trabalhos
e participação dos professores hospitalares em congressos e eventos, descrevendo e analisando suas
práticas educativas, contribuem para a construção de referenciais teóricos para essa área. Vale ressaltar o
site do Centro de Estudos sobre Recreação, Escolarização e Lazer em Enfermarias Pediátricas (Cerelepe),
produzido por Barros (2009), que disponibiliza documentos e produções acadêmicas expressivas sobre
essa temática.
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A discussão deste artigo, em relação aos aspectos formais das classes hospitalares, se refere às
políticas públicas nesta área. Em relação as práticas educativas, estas têm apresentado aspectos da
educação não formal devido às características dos processos de ensino e de aprendizagem no ambiente
hospitalar.

Formação de professores em diferentes contextos educativos –
algumas considerações
A formação de professores e exercício da educação em diferentes contextos educativos requer,
além de aspectos técnicos, formativos, muita sensibilidade e olhares atentos dos professores às
necessidades dos educandos. É preciso também que os professores desenvolvam a escuta sensível a
partir das histórias de vida dos sujeitos que trabalham, pois, em sua maioria, são histórias de exclusão
social e de relações desastrosas com as escolas regulares e seus professores. Mas isso não é uma regra,
pois muitos alunos no hospital ressentem-se de ficarem ausentes da escola e do seu universo.
Nos últimos anos no Brasil, o Estado tem procurado investir na democratização do ensino e
na necessidade da discussão do atendimento à diversidade cultural, social e econômica dos alunos. As
redes públicas estão procurando cumprir o seu papel em relação à promoção dos direitos educacionais.
Todavia, na maior parte dos cursos de formação dos professores das instituições de Ensino Superior, os
diferentes espaços educativos ainda são pouco contemplados. Quando esses espaços estão incluídos nos
currículos dos cursos, aparecem somente como disciplinas optativas, e nos últimos anos. O descaso em
relação a essas práticas educativas também se faz presente quando as Universidades não consideram os
diferentes contextos educativos como campo de estágio para os acadêmicos. Outros aspectos a serem
apontados também se referem às orientações dos trabalhos finais de conclusão de curso, as monografias
dos últimos anos, nas quais os acadêmicos são desestimulados a escrever sobre esses novos cenários
educacionais por desconhecimento de muitos professores universitários sobre essas novas demandas e
das múltiplas produções acadêmicas que vêm sendo desenvolvidas. Nos programas de pós-graduação
em Educação do país também existem poucos professores dispostos a orientar essa temática. Nesse
sentido, é preciso pensar até quando os cursos de formação de professores vão continuar fechando os
olhos em relação a essas novas demandas e os novos cenários educacionais.
A educação nesses cenários emergentes requer olhares apurados sobre suas cenas. Seus
atores e protagonistas principais – professores, educadores, crianças e adolescentes em situações de
vulnerabilidade social – deparam-se com uma infinidade de projetos educacionais expressivos e com
resultados animadores quanto à ressignificação da escola para muitas crianças e adolescentes que
não apresentaram experiências prazerosas com as mesmas. Entretanto, não se pode desconsiderar
que, embora os professores estejam realizando trabalhos de extrema relevância, muitas pessoas ainda
desconhecem essas realidades e não as legitimam como práticas educativas efetivas.
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O que é preciso destacar é que os professores desses diferentes contextos educativos no Brasil
estão procurando atender um direito primordial das crianças e adolescentes: o direito à educação em
qualquer condição de vida e circunstância.
Esse aspecto me fez lembrar um Congresso de que participei recentemente em Cuba, apresentando
um trabalho sobre práticas educativas de professores em hospitais (Paula, 2009), e me surpreendi
quando a Ministra da Educação na abertura do Congresso de Pedagogia 2009 enfatizava que, quando
Cuba sofreu as tempestades no país, os primeiros locais que foram reconstruídos foram as escolas,
pois, para o povo cubano, as crianças não podiam ficar sem as escolas. A educação era prioridade do
país e os professores se uniram, acolheram as crianças e seus familiares em suas casas e as comunidades
ajudaram a reconstruir as escolas. Essa atitude do povo cubano em relação à educação nos leva a pensar
na garantia do direito à educação para todas as crianças, independente de condição social, econômica,
cultural, física e de etnia. Nesse sentido, é preciso cada vez mais lutar para que em nosso país todas as
crianças tenham acesso à educação, a um sistema educativo de qualidade e a professores bem formados
para atender a diversidade de crianças e adolescentes de nosso país. As escolas e os professores precisam
estar presentes nas vidas dessas pessoas, nos locais mais diversos em que se fizerem necessários.
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Saúde e educação são direitos de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas, visando à redução da doença, bem como a igualdade de condições
para o acesso, permanência e sucesso na escola. A situação de fracasso escolar muito
contribui para a situação de exclusão e desigualdade social, e algumas políticas públicas
têm sido criadas para o enfrentamento dessa questão. Este texto apresenta a legislação
educacional do país e do Estado do Paraná, que estabelecem o direito à Educação Básica
e ao Atendimento Pedagógico Educacional Hospitalar. Assim, o Serviço de Atendimento
à Rede de Escolarização Hospitalar do Paraná (Sareh) visa o atendimento educacional
público aos educandos em idade escolar, matriculados ou não na Educação Básica,
impossibilitados de frequentar a escola por motivos de enfermidade, em virtude de
internamento hospitalar ou sobre outras formas de tratamento de saúde, oportunizando
a continuidade no processo de escolarização, a inserção ou a reinserção em seu ambiente
escolar. Este artigo relata, também, o desenvolvimento histórico do hospital e os
avanços técnico-científicos na área de saúde, com profissionais altamente qualificados.
Comunica que esse avanço não foi acompanhado pelas relações humanas que ocorrem
no ambiente hospitalar, e aponta a necessidade da melhoria do contato humano, que
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deve estar presente em toda a intervenção de atendimento à saúde. Finalmente, destaca a
importância da discussão sobre os processos de humanização na área de saúde e também
da criação da Política Nacional de Humanização que motivou a criação dos Comitês de
Humanização nos hospitais, abrindo espaço para o trabalho de escolarização hospitalar.
Palavras-chave: Hospitalização. Escolarização hospitalar. Classe hospitalar. Humanização.
Pedagogia hospitalar.

Introdução
Aos esfarrapados do mundo e aos que nele se descobrem
e, assim descobrindo-se, com eles sofrem,
mas, sobretudo, com eles lutam.
Paulo Freire

A dignidade da pessoa humana é considerada fundamento1 do Estado brasileiro. A palavra
dignidade origina de dignus, em latim, é um adjetivo ligado ao verbo decet (é conveniente, é apropriado)
e ao substantivo décor (decência, decoro). Portanto, dizer que uma pessoa teve um tratamento digno
significa que essa pessoa teve um tratamento adequado, decente e apropriado.
Pensar em dignidade da pessoa humana implica que ela precisa, para viver e desenvolver suas
potencialidades, saúde, alimentação, segurança, moradia, afeto e educação, ou seja, supõe múltiplas e
mínimas necessidades e capacidades para uma vida decente. Esse conjunto de necessidades e capacidades
é que envolve os princípios e direitos fundamentais reconhecidos na Lei Magna.
A Constituição Federal em seu Art. 6.º estabelece que “são direitos sociais a educação, a saúde, o
trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a
assistência aos desamparados”. Os direitos sociais requerem uma ação do Estado mediante a elaboração
de políticas públicas aptas a promovê-las.
Com referência entre a íntima correlação entre direitos sociais e a exigência de políticas públicas
adequadas a promovê-los, temos que a saúde (Art. 196) e a educação (Art. 205) são direitos de todos
e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução da doença
ou a igualdade de condições para o acesso, permanência e sucesso na escola.
Embora muito se discuta sobre o insucesso dos alunos, pouco se tem avançado no sentido de
solucionar ou, pelo menos, minimizar tal problema. Para Grinspun (2002, p. 79) “a questão do fracasso
é um problema de concepção, de estrutura, que pode chegar a um bom termo se todos estiverem
comprometidos – no mesmo sentido – em superá-lo.”
1
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Artigo 1.º, inciso III, da Constituição Federal

Entendendo que a situação de fracasso escolar muito contribui para a situação de exclusão e
desigualdade social que vem se apresentando ao longo dos anos na sociedade brasileira, algumas políticas
públicas têm sido criadas para o enfrentamento a essa questão.
Este texto se propõe a destacar a legislação educacional do país e do Estado do Paraná, que
estabelece o direito à Educação Básica e o direito ao Atendimento Pedagógico Educacional Hospitalar
e Domiciliar em virtude de sua relevância nesse contexto histórico em que vivemos, o qual exige
igualdade de condições para o acesso, permanência, sucesso na escola e redução da doença. Também
aqui se destaca a criação da Política Nacional de Humanização, que aciona a criação dos comitês de
humanização nos hospitais, o que contribui significativamente para a abertura das classes hospitalares.

Embasamento legal

Após um grande processo de discussão e controvérsias, em busca de uma educação plenamente
identificada com os princípios da democracia e justiça social, o Congresso Nacional decreta a Lei n.
9.394/96 e lança as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Em relação aos princípios e fins da
educação, esta lei estabelece:
Art. 2.º - 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. 3.º - O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
I- igualdade de condições para o acesso e permanência na escola (BRASIL, 1996).

Da mesma forma, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90), em seu Art. 53,
dispõe:
A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa,
preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes:
I- igualdade de condições para o acesso e permanência na escola (BRASIL, 1990).

Calcado nesses mesmos princípios educacionais e de defesa da cidadania, o Conselho Nacional
de Educação, por meio da Resolução n. 02/2001, institui as Diretrizes Nacionais para a Educação
Especial na Educação Básica:

Serviço de Atendimento à Rede de Escolarização Hospitalar (Sareh)

Os direitos sociais referentes à educação e à inclusão educacional não são considerados pela
omissão de textos legais, note-se que a Carta Magna Brasileira de 1988, em seu artigo 205, já dispõe:
“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a
colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício
da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. (BRASIL, 1988).
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Art. 13 Os sistemas de ensino, mediante ação integrada com os sistemas de saúde, devem organizar o
atendimento educacional especializado a alunos impossibilitados de freqüentar as aulas em razão de
tratamento de saúde que implique internação hospitalar, atendimento ambulatorial ou permanência
prolongada em domicílio. (BRASIL, 2001).

Analogamente, o Decreto-Lei n. 1.044/69, que antecedeu a Resolução do CNE, dispõe sobre o
tratamento excepcional para os alunos portadores de afecções. Ele atribui a esses estudantes, “como
compensação da ausência às aulas, exercícios domiciliares com acompanhamento da escola, sempre
que compatíveis com o seu estado de saúde e as possibilidades do estabelecimento”.
Nesse mesmo sentido, a Deliberação n. 02/03 - CEE/PR fixa normas para Educação Especial
– modalidade Educação Básica, para alunos com necessidades especiais:
Art. 14 Os servidores especializados serão assegurados pelo Estado, que também firmará parcerias ou
convênios com as áreas de educação, saúde, assistência social, trabalho, transporte, esporte, lazer e outros,
incluindo apoio e orientação à família, à comunidade e à escola, compreendendo:
I- Classe especial
II - Escola especial
III - Classes hospitalares
IV - Atendimento pedagógico domiciliar (PARANÁ, 2007a).

Temos ainda a publicação da Resolução n. 41/95, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança
e do Adolescente, que trata dos direitos da Criança e do Adolescente Hospitalizados e estende o direito
à proteção integral à infância e adolescência aos eventos de hospitalização conforme segue:
2 - Direito a ser hospitalizado quando necessário ao seu tratamento, sem distinção de classe social,
condição econômica, raça ou crença religiosa.
[...]
9 - Direito de desfrutar de alguma forma de recreação, programas de educação para a saúde,
acompanhamento do curriculum escolar durante sua permanência hospitalar. (BRASIL, 1995).

No Estado do Paraná, o direito de crianças, jovens e adultos hospitalizados tem sido contemplado
com o atendimento pedagógico-educacional durante seu período de internação por meio de legislação
específica. Esse direito é assegurado pela Resolução Secretarial n. 2.527/07, que considera toda a
legislação pertinente já citada anteriormente nesse texto e institui o Serviço de Atendimento à Rede
de Escolarização Hospitalar (Sareh), ofertado nas instituições que mantiverem Termo de Cooperação
Técnica com a Secretaria de Estado da Educação.
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O desenvolvimento do trabalho do Sareh
O Sareh visa o atendimento educacional público aos educandos em idade escolar, matriculados
ou não na Educação Básica, impossibilitados de frequentar a escola por motivos de enfermidade, em
virtude de internamento hospitalar ou sobre outras formas de tratamento de saúde, oportunizando a
continuidade no processo de escolarização, a inserção ou a reinserção em seu ambiente escolar.
A organização do trabalho pedagógico, no ambiente hospitalar do Sareh, é de responsabilidade
do pedagogo. É ele quem coordena, acompanha e avalia todo o trabalho. Sua atuação nessa organização
é muito ampla, envolvendo não só o trabalho com o aluno e o professor, mas também com a família,
com a instituição conveniada, com a escola de origem, com o Núcleo Regional de Educação (NRE) e
a Secretaria Estadual de Educação do Paraná (Seed-PR).

O Programa segue as Diretrizes Curriculares Estaduais e, para atender e responder efetivamente às
necessidades educacionais especiais dos alunos que participam desse serviço, faz-se necessário modificar
os procedimentos de ensino, tanto introduzindo atividades alternativas às previstas como introduzindo
atividades complementares de forma a favorecê-los durante o período necessário. Dessa forma, são
realizadas Adaptações Curriculares de Pequeno Porte que podem ser implementadas em várias áreas
e momentos da atuação do professor. Com relação ao conteúdo ensinado, a adaptação pode “ser a
priorização de tipos de conteúdos, a priorização de áreas ou unidades de conteúdos, a reformulação da
sequência de conteúdos, ou ainda, a eliminação de conteúdos secundários, acompanhando as adaptações
propostas para os objetivos educacionais” (BRASIL, 2000, p. 24). O ajuste dessas ações pedagógicas
deve estar atrelado ao processo de aprendizagem do aluno.
Ao iniciar o trabalho com o aluno, o professor faz uma abordagem para verificar se naquele
momento este está em condições físicas e emocionais para receber atendimento, além de aplicar as
noções de “técnicas de assepsia”2 que fazem parte da rotina do hospital. Em seguida, ele realiza uma nova
sondagem para verificar os conteúdos que poderão ser trabalhados, levando em consideração a série, a
idade e a compreensão do mesmo sobre o conteúdo. Após isso, inicia-se o trabalho pedagógico de forma
lúdica, levando em conta o bem estar do mesmo, sem deixar de “exercitar a premissa de que cada dia
de trabalho na escola se constrói com atividades que têm começo, meio e fim quando desenvolvidas”
(FONSECA, 2001, p. 40). A avaliação é um processo contínuo e cada aula pressupõe um “observar” se
houve avanço/progresso em relação ao domínio do conteúdo e em que medida isso ocorreu.

2
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O professor que trabalha no Sareh atua ministrando aulas das disciplinas pertinentes a uma
determinada área de conhecimento: o de Ciências Humanas ministra aulas das disciplinas de História,
Geografia, Sociologia, Filosofia e Ensino Religioso; o de Linguagens, aulas de Língua Portuguesa, Língua
Estrangeira Moderna – Inglês, Educação Física e Arte; e o de Ciências Exatas trabalha as disciplinas
de Matemática, Ciências, Física, Química e Biologia.

Assepsia de mãos e de material didático e paramentação, entre outras.
69

O hospital, a hospitalização e o processo de humanização
A ideia da existência de estabelecimentos destinados ao abrigo e cuidado com os doentes e
necessitados vem desde o século I a.C., e entre a população atendida incluíam-se crianças enjeitadas
pelos pais, órfãos, idosos, pobres e desamparados, leprosos e os corpos doentes (CALEGARI, 2003).
De origem latina, a palavra hospital vem de “hospitiu, que significa ‘local onde se hospedam pessoas’
em referência a estabelecimentos fundados pelo clero, a partir do século IV d.C., cuja finalidade era
prover cuidados a doentes e oferecer abrigo a peregrinos e viajantes” (MOZACHI, 2007).
Apenas a partir do século XVIII é que surge a compreensão do hospital enquanto lugar de cura
e ligado ao desenvolvimento da medicina social enquanto técnica de disciplinarização social.
A partir do momento em que o hospital é concebido como um instrumento de cura e a distribuição do
espaço torna-se um instrumento terapêutico, o médico passa a ser o principal responsável pela organização
hospitalar. A ele se pergunta como se deve construí-lo e organizá-lo [...] A partir de então a forma de
claustro, da comunidade religiosa, que tinha servido para organizar o hospital, é banida em proveito de
um espaço que deve ser organizado medicamente. Além disso, se o regime alimentar, a ventilação, o
ritmo das bebidas, etc., são fatores de cura, o médico, controlando o regime dos doentes, assume, até
certo ponto, o funcionamento do hospital, até então privilégio das ordens religiosas. Ao mesmo tempo,
a presença do médico se afirma, se multiplica no interior do hospital. O ritmo das visitas aumenta cada
vez mais durante o século XVIII. [...] e finalmente, em torno de 1770, que um médico deve residir no
hospital [...] (FOUCAULT, 1979, p. 109).

A partir dessa prática médica introduzida neste período é que começa a se manifestar, segundo
Foucault (1979), a localização do próprio hospital com arquitetura própria, a valorização do saber
médico e sua intervenção terapêutica e a organização de um sistema de registros permanentes sobre
tudo o que acontece em seu interior.
No primeiro terço do século XX, tem início o desenvolvimento da estrutura hospitalar com
o surgimento das primeiras especialidades e percebem-se verdadeiras cidades hospitalares. A partir
daí, ocorrem grandes transformações e o hospital passa a organizar-se “como uma empresa, onde o
gerente é o Estado, que opera a partir dos ministérios da Saúde, dos Assuntos Sociais e outros” (ARIAS
LÓPEZ, 2002, p. 3).
A Organização Mundial de Saúde (OMS) define o hospital como parte integrante de uma
organização médica e social, cuja missão consiste em proporcionar à população assistência médicosanitária completa, tanto preventiva como curativa, e cujos serviços externos se irradiam até o âmbito
familiar. É também um centro de formação universitária e de pesquisa biossocial.
O verbo hospitalizar significa internar num hospital ou clínica onde existem equipes
multiprofissionais para efetuar cuidados médicos ou cirúrgicos. Essas equipes multiprofissionais
constam de vários profissionais, desde os de contato direto com os pacientes até aqueles que não têm
esse contato. Quando ocorre a hospitalização de um indivíduo:
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[...] existe uma ruptura com seu ambiente habitual, que modifica os seus costumes, os seus hábitos e, em
geral, a sua capacidade de auto-realização e de cuidado pessoal. Vê-se imerso num ambiente desconhecido,
sentindo insegurança, em primeiro lugar, pela sua doença e, em segundo lugar, em nível psicológico.
[...] Outras vezes, devido à complexidade de sua doença, estes pacientes transformam-se em “doentes
difíceis” de tratar, já que podem modificar suas reações gerando atitudes de rebeldia ou de abandono, ou
ambas. Estes sentimentos podem interferir no quadro clínico, simulando uma “conduta de doença”, que
não coincide necessariamente com o estado real da doença. (ARIAS LÓPEZ, 2002, p. 9).

Ao longo de toda história fica evidente que chegou-se não só à construção de modernos hospitais,
mas que existem melhores métodos de diagnóstico decorrente da sofisticação de aparelhos e também
profissionais tecnicamente qualificados e capacitados que ali atuam.
Embora se percebam grandes avanços técnico-científicos na área de saúde, toda essa evolução
não tem sido acompanhada por um correspondente avanço na qualidade do contato humano presente
em toda a intervenção de atendimento à saúde (CALEGARI, 2003).

Diante dessa questão e considerando a importância do sentido da humanização em saúde, o
Ministério da Saúde lança, já no início do século XXI, o Programa Nacional de Humanização da Atenção
Hospitalar (PNHAH) e inicia ações em hospitais com o intuito de criar comitês de humanização voltados
para a melhoria na qualidade da atenção ao usuário e, mais tarde, ao trabalhador. O desenvolvimento
desse Programa dirige-se “para o fortalecimento de uma política de resgate de valor da vida humana,
do cuidado ético para com ela e de valores fundamentais, como alteridade, respeito, coerência e
responsabilidade social” (CALEGARI, 2003, p. 37).

O Hospital de Clínicas da UFPR – uma unidade de atuação do
Sareh
O Hospital de Clínicas (HC), da Universidade Federal do Paraná, é o maior hospital público do
Paraná e um dos cinco maiores hospitais universitários do País.
Esse hospital começou a ser construído em 1949 e a funcionar em julho de 1961. Durante todos
esses anos de funcionamento, passou por mudanças profundas, adequando-se às necessidades e às
mudanças técnico-científicas. Atualmente, sua missão maior é “prestar assistência hospitalar acreditada à
comunidade, garantindo campo apropriado para o ensino, a pesquisa e a extensão” (UNIVERSIDADE
FEDERAL DO PARANÁ, 2006, p. 6).
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Nessas condições, a melhoria da qualidade do contato pessoal ocupa um lugar importante.
Buscar estratégias para o enfrentamento a esta questão tem sido a preocupação dos profissionais não
só da área de saúde. Para Calegari (2003, p. 35), “a humanização é entendida como valor, na medida em
que resgata o respeito à vida humana. Abrange circunstâncias sociais, éticas, educacionais e psíquicas
presentes em todo o relacionamento humano”.
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Um atendimento de qualidade é a busca contínua de uma instituição voltada aos interesses da
população, que é o maior prestador de serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) do Estado do Paraná.
Entendendo que um hospital não deve se limitar a oferecer apenas serviços de qualidade técnicocientíficos, mas fundamentalmente consolidá-lo como um modelo de atenção humanizante à saúde, o
HC integra-se, em 2001, à Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão da Saúde (PNH),
do Ministério da Saúde. Mais tarde, cria o Comitê de Humanização da Assistência.
O papel desse Comitê, integrado por profissionais representantes de diversas áreas, é o de “propor
e fortalecer iniciativas que garantam a excelência do contato humano entre o profissional de saúde
e o usuário, entre os próprios profissionais e entre o hospital e sua comunidade interna e externa”
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, 2006, p. 7).
O Comitê de Humanização se reúne quinzenalmente e é composto por diversos serviços, o
qual apresenta subgrupos de trabalho que desenvolvem várias ações, como: Mãe-Canguru, Datas
Comemorativas, Amigos da Leitura, Serviço de Ouvidoria, entre outros. O Sareh está integrado ao
trabalho de Humanização do HC por meio desse Comitê, que tem como papel primordial:
[...] promover a humanização cotidiana da instituição, baseada em três princípios fundamentais: dimensão
intersubjetiva, como qualidade fundamental do cuidado; postura de atenção acolhedora, resolutiva
e humana e grau superior de engajamento e responsabilização de todos os envolvidos no processo.
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, 2006, p. 7).

Considerações finais
Considerando o compromisso social que compreende a educação e a saúde como direitos sociais,
depara-se com a relevância do atendimento educacional hospitalar, o qual tem sua sustentabilidade na
interação e cooperação entre a equipe hospitalar e a da educação. Outrossim é importante a filosofia
seguida por todos, de humanização hospitalar e de melhoria da qualidade de vida.
Graças à multiplicidade de fatores que envolvem o contexto atual, esse tema deve constituir-se
numa fonte de pesquisa e investigação devido não só à sua grande importância, mas também quanto à
necessidade urgente de pesquisas que venham a enriquecer esse novo campo de trabalho dos educadores.

Referências
ARIAS LÓPEZ, Mercedes. Hospitalização. Guias Práticos de Enfermagem. Madri, Espanha: Mc Graw Hill, 2002.
BRASIL. Decreto-Lei n. 1.044, de 21 de outubro de 1969. Dispõe sobre tratamento excepcional para os alunos portadores
das afecções, Brasília, 1969.
______. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, MEC, 1988.
72

______. Lei n. 8. 069, de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente, Brasília, 1990.
______. Resolução de 41 de outubro de 1995. Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - Conanda,
Brasília, 1995.
______. Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília, MEC, 1996.
______. Ministério da Educação. Projeto Escola Viva. Garantindo o acesso e permanência de todos os alunos na escola.
Alunos com necessidades educativas especiais. Brasília: Secretaria de Educação Especial, 2000, v. 6.
______. Resolução CNE/CEB n. 02, de setembro de 2001. Conselho Nacional de Educação. Institui as Diretrizes
Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. Brasília: MEC/Seesp, 2001.
______. Resolução n. 02, de 11 de setembro de 2001. Institui Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação
Básica. Conselho Nacional de Educação. Brasília, 2001, p. 39-40.
CALEGARI, Aparecida Meire. As inter-relações entre educação e saúde: implicações do trabalho pedagógico no contexto
hospitalar. Maringá, 2003. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Estadual de Maringá.
FONSECA, Eneida Simões da (Org.). Atendimento escolar hospitalar. In: ENCONTRO NACIONAL SOBRE
ATENDIMENTO ESCOLAR HOSPITALAR, 1., 2001, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: Gráfica Uerj, 2001.
v. 300. 148 p.
FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Graal, 1979.

GRINSPUN, Míriam P. S. Z. A orientação educacional no Brasil: conflito de paradigmas e alternativas para a escola. 2.
ed. São Paulo: Cortez, 2002.
JORNAL MURAL da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, ago. 2007.
MOZACHI, Nelson. O hospital: manual do ambiente hospitalar. 8. ed. Curitiba: Os Autores, 2007. 816 p.
PARANÁ. Deliberação n. 02/03, de 02 de junho de 2003. Conselho Estadual de Educação. In: Normas para a Educação
Especial, Educação Básica para alunos com necessidades especiais, 2007a.
______. Resolução n. 2.527/07. Institui o Serviço de Atendimento à Rede de Escolarização Hospitalar. Curitiba, 2007b.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. Relatório de atividades 2005. Curitiba, 2006.

Serviço de Atendimento à Rede de Escolarização Hospitalar (Sareh)

FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 19. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.

73

74

EDUCAÇÃO HOSPITALAR: UM DESAFIO
NA DIVERSIDADE DE ALUNOS DA 5.ª
SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL À 3.ª
SÉRIE DO ENSINO MÉDIO*
Claudinéia Maria Vischi Avanzini**
Márcia Cristiana Marciano***
Sirlei Maria Ferreira****

O objetivo deste artigo é o relato de experiências do cotidiano da educação hospitalar
no Hospital Pequeno Príncipe, onde é realizado o trabalho de professores e pedagoga
do Serviço de Atendimento à Rede de Escolarização Hospitalar (Sareh), sendo que
os indivíduos atendidos pelo serviço são crianças que já se encontram numa fase
mais avançada de escolarização, a partir da 5.ª série do Ensino Fundamental até a
última série do Ensino Médio, assim como adolescentes que cursam Ensino Superior
e adultos que frequentam a Educação de Jovens e Adultos (EJA). É apresentado um
estudo bibliográfico que fundamenta a prática e sustenta teoricamente as atuações
propriamente ditas, demonstrando as especificidades e a diversidade nos atendimentos,
suas particularidades e as dificuldades encontradas no trabalho cotidiano no hospital.
Demonstra-se, ainda, como o atendimento é organizado, levando-se em conta as
particularidades e as necessidades dos educandos, auxiliando-os em sua aprendizagem ou
em sua (re)inserção no universo escolar, pois algumas vezes as crianças ou adolescentes
se encontram fora da escola ou não sabem como voltar para ela depois do internamento.
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Resumo

75

Uma pequena descrição do Hospital Pequeno Príncipe é realizada como apresentação
inicial do espaço de atuação da equipe de profissionais e são apresentados dados
estatísticos sobre o trabalho desenvolvido no hospital como um todo. Apresenta-se,
para tanto, um panorama geral do ambiente hospitalar e as atividades desenvolvidas
pelo Sareh, inserindo algumas informações sobre atendimentos realizados, assim como
seu registro diário.
Palavras-chave: Escolarização hospitalar. Educação. Hospital Pequeno Príncipe.
Organização do trabalho pedagógico.

Introdução
A finalidade do presente artigo é demonstrar como ocorrem as atividades educacionais com
crianças e adolescentes que já se encontram numa fase mais avançada de sua escolarização, a partir da
5.ª série do Ensino Fundamental até a última série do Ensino Médio no Hospital Pequeno Príncipe;
apresentar informações sobre o Hospital e o Serviço de Atendimento à Rede de Escolarização Hospitalar
(Sareh); realizar um estudo bibliográfico que legitima a educação hospitalar; e descrever a diversidade
nos atendimentos, suas particularidades, as dificuldades encontradas e a importância dessa modalidade
de atendimento educacional como política pública.
Apresenta-se, para tanto, um panorama geral das atividades do Hospital, o ambiente hospitalar
e as atividades desenvolvidas pelo Sareh.
A diversidade nos atendimentos, suas particularidades, as dificuldades encontradas e a importância
dessa modalidade como política pública, vindo ao encontro com as reais necessidades do aluno
hospitalizado são os pontos cruciais do trabalho. Demonstra-se como o atendimento é organizado de
forma a respeitar as particularidades e as necessidades dos educandos, auxiliando-os, principalmente,
em sua aprendizagem, mas também em sua (re)inserção no universo escolar.
A produção do trabalho envolveu ainda um estudo bibliográfico, pois a leitura de trabalhos
já realizados na mesma área tem importância fundamental para o crescimento e aprofundamento
sistemático das atividades desenvolvidas no hospital e evidencia a importância do trabalho para a
transformação e construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

O Hospital Pequeno Príncipe
O Hospital Pequeno Príncipe foi fundando em 1971 e é um complexo hospitalar comunitário
mantido pela Associação Hospitalar de Proteção à Infância Dr. Raul Carneiro. Atualmente, oferta 354
leitos, sendo 56 de UTI. Atende em 34 especialidades médicas e tem como foco central de atuação os
serviços de alta complexidade (cirurgias cardíacas; transplantes de coração, fígado e rins; tratamento
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hemato-oncológico, entre outros). Em 2006, o hospital realizou 258.202 atendimentos ambulatoriais,
23.508 internações, 14.488 cirurgias e 486.372 exames.
O hospital atende crianças e adolescentes (0 a 18 anos) provenientes de Curitiba e Região
Metropolitana (53,9%), do interior do Paraná (40,77%) e de outros estados (5,31%). Dentre a população
atendida, 51,2% tem menos de 5 anos de idade. A média de tempo de internamento é de 4,33 dias. A
maioria dos usuários, 65,41%, é do Sistema Único de Saúde (SUS), 33,50% são de convênios privados
e 1,09% são clientes particulares.

••

Hospital Pequeno Príncipe, que abriga as enfermarias, centro cirúrgico, três UTIs e diversos outros
serviços, possui 5 andares e atualmente passa por uma ampliação. Desde 2008, passou a abrigar
o Setor de Educação e Cultura;

••

Hospital César Perneta, de dois andares, abriga os serviços administrativos, vários ambulatórios,
duas emergências, o setor de isolamento, a enfermaria e a UTI de cardiologia, além dos programas
complementares de saúde: a Família Participante, que acolhe e orienta os familiares que
acompanham as crianças durante a internação, e o Setor de Voluntariado, que coordena a ação
de pessoas da comunidade em ações recreativas e culturais. Esse prédio possui ainda uma praça
coberta onde são realizadas cotidianamente atividades educacionais, culturais e recreativas com as
crianças e seus familiares. Vários outros prédios vizinhos dessas duas unidades complementam o
complexo Pequeno Príncipe, incluindo outros ambulatórios, uma casa de apoio que recebe crianças
e familiares que vêm de fora de Curitiba, o Instituto de Pesquisas Pelé – Pequeno Príncipe e as
Faculdades Pequeno Príncipe.

O Setor de Educação e Cultura
O Setor de Educação e Cultura foi criado pela coordenação do Hospital em 2002 e conta com
uma pedagoga e três professoras do Sareh, da Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR),
cinco educadores mantidos pelo Pequeno Príncipe e seis professoras da Rede Municipal de Educação
de Curitiba (SME).
O programa de Educação e Cultura do Hospital é realizado pelo setor e tem uma sala-base no
6.° andar do Hospital César Perneta, onde a equipe se organiza nos inícios e fins de período e guarda
parte de seus materiais de trabalho. Também nesse local, os educadores se encontram semanalmente
para reuniões e capacitações em diferentes áreas do conhecimento. Essa sala abriga um conjunto de
cinco computadores que são compartilhados pela equipe para organização de seus arquivos e que são
também utilizados em atividades com as crianças. A equipe também tem armários em um saguão desse
prédio e uma sala de atividades com armários e biblioteca no 5.° andar do prédio Pequeno Príncipe. As
atividades educacionais/culturais acontecem nas salas do setor e em todos os ambientes do hospital em
que há crianças e jovens, como nos quartos e corredores das enfermarias, saguões dos ambulatórios,
isolamento, UTIs, sendo que o atendimento é feito de segundas a sextas-feiras, das 8h às 17h30.
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O complexo é composto por duas unidades principais:
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A realidade hospitalar é bastante dinâmica e flexível, pois há um fluxo permanente de pessoas
e de procedimentos clínicos: crianças, adolescentes e seus familiares chegam e saem do hospital
ininterruptamente, os períodos de internação e/ou tratamento ambulatorial variam entre poucos dias
até períodos de meses ou mesmo anos, as previsões de alta são cotidianamente alteradas de acordo
com o progresso do tratamento, exames, cirurgias e outros procedimentos clínicos que se sucedem
ao longo de todo o dia, seguindo agendas predeterminadas, mas ocorrem com frequência também de
maneira imprevista.
Tais fatos oportunizam a convivência com pessoas provenientes de meios urbanos, suburbanos
e rurais, de cidades de pequeno, médio e grande porte, de estados de todo o país e de variados grupos
étnicos/culturais, o que proporciona aos profissionais do setor o acolhimento de crianças com as mais
diversas experiências escolares, vivências frequentemente fragmentadas e repletas de interrupções em
função do tratamento. Em muitos casos, há o abandono dos estudos, em outros, a criança jamais teve
qualquer experiência escolar formal; além disso, é realizado o atendimento de crianças com os mais
variados quadros clínicos, com limitações físicas/cognitivas circunstanciais ou permanentes, sujeitas
a constantes variações em seu estado de saúde, com exigência de cuidados permanentes quanto à sua
segurança (prevenção de infecções), o que restringe consideravelmente as possibilidades de agrupá-las.
O trabalho no Hospital é fascinante e envolvente, bastante novo e instigante, mostrando-se cada
dia mais rico e produtivo, pois como cita Alterjos (1983 apud MATOS; MUGGIATI, 2001, p. 29-31):
A educação não é mais que uma ajuda poderosa para alcançar o fim; porém apenas uma ajuda. O fim da
educação será a capacitação das potencialidades humanas até o grau da perfeição necessária para que a
felicidade seja alcançada pelo homem. A educação, formalmente, só prepara para a felicidade. Na realidade,
porém, a suscita, pois somente pode-se aprender a ser feliz o sendo em algum grau.

A atuação no hospital, além de auxiliar os educandos com relação à escola, também preza pelo
seu desenvolvimento e felicidade, sugerindo novos horizontes e novos caminhos numa produção
construtiva e constante do conhecimento de cada indivíduo envolvido no processo.

Metodologia
Ao contrário da situação escolar convencional, o profissional que atua no hospital, ao iniciar seu
dia de trabalho, nem sempre sabe quais crianças ou adolescentes irá atender, em que momento do dia isso
será possível, por quanto tempo poderá desenvolver as atividades, quando poderá trabalhar novamente
com esse aluno, nem por quantos dias esse contato se prolongará. A possibilidade de trabalhos coletivos
característica da escola convencional, tão rica para o desenvolvimento da aprendizagem, é quase sempre
muito limitada no hospital e o atendimento individual é a situação mais frequente. Quando é possível
reunir um pequeno número de crianças para uma atividade conjunta, o grupo é composto, na maioria
das vezes, por crianças e jovens de variadas idades e níveis de escolaridade.
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A equipe de profissionais da Secretaria do Estado de Educação que atua no Hospital Pequeno
Príncipe conta com um pedagogo com disponibilidade para 40 horas semanais, para organizar o trabalho
pedagógico da instituição; um professor para a área de Línguagem para atender as disciplinas de Língua
Portuguesa, Arte, Língua Estrangeira Moderna e Educação Física; um professor para a área de Ciências
Exatas para atender as disciplinas de Matemática, Ciências, Física, Química e Biologia; e um professor
para a área de Ciências Humanas para atender as disciplinas de História, Geografia, Sociologia, Filosofia
e Ensino Religioso, todos com disponibilidade para 20 horas semanais.

Inicialmente, a pedagoga faz uma seleção entre os pacientes internados, separando-os em fases
de desenvolvimento (1.ª a 4.ª séries e 5.ª a 8.ª séries do Ensino Fundamental e Ensino Médio), pois
no Hospital Pequeno Príncipe há a Equipe de Professores da Prefeitura Municipal de Curitiba, que já
atende aos alunos desde 1988, cabendo à equipe do Sareh atender somente as crianças a partir da 5.ª
série. Tentamos entrar em contato com todas as crianças desta fase e recolhemos dados referentes à
escola onde estudam, série e possíveis atividades extraclasse para tentar fazer contato com a equipe
pedagógica da escola e informar sobre o internamento do aluno, solicitando o Plano de Trabalho
Docente para podermos realizar atividades com este aluno no período que ele ficar internado, tentando
não o desvincular de sua realidade escolar. Algumas vezes, a escola passa a relação de conteúdos que
devem ser trabalhados, outras vezes, são enviadas atividades ou avaliações para serem realizadas pelos
alunos. Os professores recebem da pedagoga a relação de crianças que estão hospitalizadas e podem
ser atendidas no período da tarde e, muitas vezes, no leito, pois as crianças ou adolescentes não podem
sair dos quartos. Nesses atendimentos, todas as pessoas que estão nos quartos com as crianças são
atendidas e a produção do conhecimento é enriquecedora para todos, pois crianças e pais, que ficam,
na maioria das vezes, sem nenhum tipo de atividade durante o tempo que estão internados passam a
aprender com os professores.
Em contraste com a situação escolar convencional, o educador hospitalar não dispõe de 4 ou 5
horas diárias de contato com os alunos, nem estes estão em plenas condições de saúde para dedicaremse integralmente aos estudos. As atividades educacionais no hospital costumam durar em torno de
uma hora por dia com a criança, ainda assim na dependência do estado clínico do aluno, bem como
do imprevisto dos procedimentos clínicos.
Sofás espalhados pelos andares do hospital são frequentemente utilizados para o acolhimento
da equipe e dos alunos em momentos de produção, como o que há na infectologia ou no 4.º andar.
Logo na entrada do prédio principal há a Praça do Bibinha, que é uma área livre em frente ao Setor
de Educação e Cultura, onde também são realizadas algumas atividades, como oficina de malabares,
exposições e teatros.
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O horário de atendimento das professoras aos alunos é de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 17h40,
sendo que a pedagoga também fica durante a manhã para organizar o trabalho pedagógico do hospital.
“O compromisso do pedagogo no contexto hospitalar exige experiência e flexibilidade de soluções no
processo de construção de conhecimentos. Durante a execução de atividades, as crianças podem exteriorizar
expectativas e experiências afetivas muito particulares.” (MENEZES, 2004, p. 31, 2004).
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No hospital, realizamos diferentes tipos de atendimento: há aqueles indivíduos que são internados
por pouco tempo, aqueles que ficam semanas no hospital e os que são diários, mas que voltam toda
semana ou até três vezes na semana. Também realizamos um registro individual para cada aluno e a
pedagoga ainda registra os atendimentos realizados durante a semana para fazer um acompanhamento
das crianças e dos atendimentos dos professores.
O trabalho é diferenciado, pois depende da quantidade de dias que o educando fica no hospital e
de sua enfermidade. Os pacientes da hematologia normalmente se internam para fazer quimioterapia e
ficam em média 3 dias. Estes educandos, muitas vezes, não estão frequentando as aulas da escola onde
estudam em decorrência de estarem com a imunidade baixa e fazem trabalhos domiciliares. Dessa forma,
é aproveitado o momento em que eles se internam para realizar o atendimento e trazê-los novamente ao
ambiente escolar, mas esse atendimento precisa ser realizado logo no primeiro dia em que o educando
é internado, antes da sessão de quimioterapia, porque já foi observado, com a prática cotidiana, que se
o atendimento for deixado para o outro dia, corre-se o risco de não ser possível fazê-lo, pois a criança
fica bastante debilitada depois do tratamento e, muitas vezes, não consegue realizar as atividades propostas.
Há também os pacientes da hemodiálise, os quais não ficam internados, mas que vêm ao hospital
2 a 3 vezes na semana para fazer o tratamento, que consiste em ficar interligado a uma máquina por 5
horas para que ela filtre todo o sangue, fazendo o papel do rim que não funciona mais. Esses educandos,
muitas vezes, não conseguem escrever, pois a máquina pode ser conectada na artéria de seu braço,
que precisa ficar imóvel durante o tratamento. Dessa forma, o atendimento acaba sendo somente oral
ou a professora trabalha como escriba deste aluno quando este precisa escrever. Com os educandos
da hemodiálise é feito o contato com as escolas de origem para fazer um atendimento integrado com
a realidade da qual ele faz parte a fim de trabalhar as perdas de cada aluno para tentar auxiliá-lo, pois
alguns deles se ausentam de determinadas aulas toda semana para ir ao hospital. Além disso, também
são realizadas atividades de interesse de cada educando enquanto fica no hospital fazendo o tratamento,
como leituras livres por meio do trabalho com a Biblioteca Viva.
Há, ainda, os educandos que, para não ficarem sem atendimento, são atendidos diretamente
na UTI, pois há casos de indivíduos que ficam muito tempo internados neste ambiente. Nesse caso,
é necessário ficar ainda mais atento para não sobrecarregar ou estressar o educando com atividades
escolares.
O agrupamento dos alunos também ocorre, mas na maioria das vezes o trabalho é feito nos leitos.
Depois do contato com a escola de origem do educando, são feitas atividades propostas pela escola
ou atividades que podem auxiliar cada um dos educandos atendidos em sua especificidade, visto que,
muitas vezes, depois de uma avaliação diagnóstica realizada pelas professoras do Sareh, percebe-se que
o aluno precisa de um trabalho anterior àquele que foi passado pela escola.
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Resultados
A equipe do Sareh tem como foco a escolarização formal das crianças atendidas, uma vez
que o tratamento de saúde com frequência resulta no afastamento temporário ou até definitivo da
escola. Com o programa, houve um grande progresso no auxílio ao aluno e à sua família em relação
aos procedimentos necessários a serem tomados para tentar preservar a vida escolar das crianças ou
adolescentes internados ou em tratamento.
Quando o educando recebe alta, leva para a escola um relatório de atendimento com um resumo
de todas as atividades feitas durante o tempo em que ficou internado, bem como uma pequena avaliação
das atividades realizadas. Esse documento auxiliará a escola de origem do educando a observar o que
foi trabalhado e, se necessário, poderá ser usado como avaliação.

Acredita-se que o trabalho de educação hospitalar deva promover o homem para que ele seja
capaz de interferir em sua realidade, modificando-a e, assim, deixando de ser excluído e fazendo parte
da construção de um mundo com menos desigualdade. O trabalho diário no ambiente hospitalar tem
como base este desenvolvimento do conhecimento dos educandos, possibilitando a transformação
desta realidade. Como citou Saviani, há vários tipos de educação e tenciona-se trabalhar com todos eles
no dia a dia hospitalar – como a educação para a subsistência, a educação para a libertação, a educação
para a comunicação e, principalmente, a educação para a transformação. Assim, pode-se tentar realizar
uma mudança sensível no panorama nacional.
Esse conjunto de observações mostra que a realidade do atendimento hospitalar, apesar de todas
as limitações, também é um cenário repleto de possibilidades para o desenvolvimento de um programa
educacional que supere os impasses existentes e evolua cada vez mais.
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Para Saviani, a educação para a transformação está ligada ao âmbito sociocultural. “Educar para
a subsistência, para a libertação, para a comunicação, e para a transformação no contexto específico”
(1982, p. 50).
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ATENDIMENTO PEDAGÓGICO
DOMICILIAR – UMA SITUAÇÃO
PONTUAL EM ESCOLA DA REDE
ESTADUAL DE ENSINO NA
CIDADE DE LONDRINA
Shirley Alves Godoy*

O presente artigo tem como intuito relatar a experiência de construção do serviço de
Atendimento Pedagógico Domiciliar na cidade de Londrina. Esse serviço foi estruturado
a partir das necessidades de uma aluna da 1.ª série do Ensino Médio, residente em outro
município e em tratamento médico-hospitalar nesta cidade. Embora havendo indicação
legal para esse tipo de atendimento, não existiam especificações para as necessidades
deste caso; por isso, foi organizado o serviço aqui apresentado. Destinado a alunos
acometidos por problemas graves/crônicos de saúde e que necessitam de internação e/ou
tratamento prolongado – o que acarreta, muitas vezes, dificuldades de acompanhamento
das atividades escolares e empecilhos à aprendizagem –, as adequações referentes a esse
tipo de atendimento decorrem das parcerias estabelecidas com os professores da escola de
origem, os quais são responsáveis por organizar os conteúdos e as atividades, de acordo
com as possibilidades da aluna, a serem desenvolvidas por uma professora de apoio
domiciliar. Este caso possibilitou estender o mesmo tipo de serviço para outros alunos
matriculados em escolas da rede estadual de ensino na cidade de Londrina, constituindo,
ainda, subsídio para outras situações no Estado do Paraná.
Palavras-chave: Atendimento pedagógico domiciliar. Atendimento pedagógico hospitalar.
Adaptação e flexibilização curricular.
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Introdução
O atendimento de aluno com necessidades especiais implica a estruturação e a implantação de
apoios e/ou serviços que propiciem sua inserção, permanência e sucesso no processo de aprendizagem,
o que requer adaptações no espaço e no tempo do contexto escolar e do currículo.
No caso de alunos acometidos por problemas graves/crônicos de saúde e que necessitam de
internação e/ou tratamento prolongado, muitas vezes as dificuldades de frequência às aulas representam
empecilhos à aprendizagem e exigem outras formas mais adequadas de enfrentamento.
Dependendo das condições apresentadas pelo aluno, o programa de apoio necessário será
acionado, constituindo um trabalho integrado com a família (SILVA, 2009). Nesse sentido, a própria
legislação assegura o direito aos apoios e serviços, incluindo Salas de Recursos (SR), Classes Especiais
(CE), Centro de Atendimento Especializado (CAE), Professor de Apoio Permanente (PAP), Professor
de Apoio em Sala de Aula (PAS), entre outros (PARANÁ, 2003).
As adequações referentes a esse tipo de atendimento decorrem das parcerias estabelecidas com
os professores da escola de origem do aluno, os quais são responsáveis por organizar os conteúdos e
as atividades a serem desenvolvidas de acordo com as possibilidades do educando.

Situação inicial do atendimento domiciliar
O Atendimento Pedagógico Domiciliar surgiu da necessidade de acompanhar uma aluna na 1.ª
série do Ensino Médio, oriunda do município de Umuarama, que estava em tratamento médico-hospitalar
no Hospital Antonio Prudente/Instituto do Câncer de Londrina, no ano de 2007.
Na época, funcionava como apoio aos alunos hospitalizados e/ou em tratamento prolongado de
saúde o Serviço de Atendimento à Rede de Escolarização Hospitalar (Sareh), criado e implantado no
Estado do Paraná por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seed), segundo documentação própria:
O Serviço de Atendimento à Rede de Escolarização Hospitalar visa o atendimento educacional público
aos educandos matriculados ou não na educação Básica, nos níveis e modalidades, impossibilitados de
frequentar à escola por motivos de enfermidade, em virtude de situação de internamento hospitalar ou
de outras formas de tratamento de saúde, oportunizando a continuidade no processo de escolarização,
a inserção ou a reinserção em seu ambiente escolar. (PARANÁ, 2008).

Destarte, o Sareh fora implantado na cidade de Londrina somente no Hospital Universitário
Regional do Norte do Paraná, por meio de convênio celebrado entre a Seed e a Universidade Estadual
de Londrina/Hospital Universitário, destacando-se a cláusula 1.ª deste Termo, conforme segue:
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O presente Termo de Cooperação Técnica tem como objeto o desenvolvimento do Programa de
Atendimento Educacional Hospitalar e Domiciliar, visando o atendimento escolar gratuito, prioritariamente
em nível fundamental e médio obrigatório às crianças internadas na Entidade Conveniada, garantindo-lhes
a continuidade do processo de escolarização, em virtude de internamento hospitalar. (PARANÁ, 2007b).

Para essa aluna, levantou-se a possibilidade de atendimento pela equipe de professores e pedagoga
do Sareh. No entanto, os procedimentos para o atendimento pedagógico requerido mostraram-se
inviáveis, pois a aluna residia em Umuarama e seu tratamento médico/hospitalar era realizado em
Londrina, e em outra unidade hospitalar a qual, naquele momento, não mantinha convênio com a Seed
para efetivar o funcionamento do Sareh em suas dependências.
Não havendo convênio com outras instituições, o atendimento não pode ser realizado como
determinava o Termo de Cooperação Técnica: “O Serviço de Atendimento à Rede de Escolarização
Hospitalar será ofertado nas Instituições que mantiverem Termo de Cooperação Técnica com a Secretaria
de Estado da Educação” (PARANÁ, 2008).

Para esse caso, a equipe do Sareh estabeleceu que seria solicitado à escola de origem os conteúdos
e as atividades a serem resolvidas pela aluna com o auxílio de um dos professores que a atenderia uma
vez por semana. Após algumas semanas realizando esse trabalho, verificou-se a sua inviabilidade, pois
os demais alunos acabavam por ter um atendimento mais restrito. Era preciso encontrar um equilíbrio
para o atendimento a todos os alunos.
A melhor solução seria disponibilizar uma profissional que a acompanhasse nos ambientes
escolar, domiciliar e hospitalar, pois as condições clínicas da aluna exigiam procedimentos que até aquele
momento não eram encontrados na rede de ensino, porém previstos em documentação governamental.
Atendimento domiciliar é o atendimento educacional que ocorre em ambiente domiciliar, decorrente de
problema de saúde que impossibilite o educando de frequentar a escola ou esteja ele em casas de passagem,
casas de apoio, casas-lar e/ou outras estruturas de apoio da sociedade. (BRASIL, 2002).
[...] O alunado do atendimento pedagógico domiciliar compõe-se por aqueles alunos matriculados nos
sistemas de ensino cuja condição clínica ou exigência de atenção integral à saúde, considerados os aspectos
psicossociais, interfiram na permanência escolar ou nas condições de construção de conhecimento,
impedindo temporariamente a frequência escolar. (BRASIL, 2002).

Como o Sareh fazia parte do Departamento de Educação Especial e Inclusão Educacional (Deein/
Seed-PR), buscou-se embasamento legal nas propostas para a Educação Especial no Estado do Paraná:
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Além disso, para a realização do solicitado, era necessário que os professores do Sareh se
ausentassem de suas funções na unidade hospitalar conveniada para que a aluna fosse atendida no outro
hospital e/ou em uma casa de apoio onde ela e sua genitora encontravam-se hospedadas.
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Art. 14 Os serviços especializados serão assegurados pelo Estado, que também firmará parcerias ou
convênios com as áreas de educação, saúde, assistência social, trabalho, transporte, esporte, lazer e outros,
incluindo apoio e orientação à família, à comunidade e à escola compreendendo:
I. Classe especial;
II. Escola especial;
III. Classes hospitalares;
IV. Atendimento pedagógico domiciliar. (PARANÁ, 2003, grifo nosso).

Embora havendo indicação legal para esse tipo de atendimento, não existiam especificações para
as necessidades deste caso. Por isso, a alternativa encontrada foi o atendimento com base nas propostas
para o Serviço de Professor de Apoio Permanente em Sala de Aula destinado ao atendimento dos
alunos com deficiência física/neuromotora acentuada.
Será assegurado o Professor de Apoio Permanente aos alunos com deficiência física/neuromotora que
apresentam comprometimento motor acentuado, decorrentes de sequelas neurológicas que causam
dificuldades funcionais nos movimentos, na coordenação motora e na fala. (PARANÁ, 2004).

No que concerne ao objetivo principal, outra especificação para este serviço de apoio pedagógico
domiciliar foi incorporada do Sareh.
Assegurar atendimento educacional aos alunos que se encontram impossibilitados de frequentar a escola
por motivos de enfermidade, em virtude de situação de internamento hospitalar ou de outras formas
de tratamento de saúde, oportunizando a continuidade no processo de escolarização, a inserção ou a
reinserção em seu ambiente escolar. (PARANÁ, 2008).

Foi acordado, então, que o NRE de Umuarama, com o auxílio e orientação da responsável pelo
Sareh no NRE de Londrina, solicitaria à escola de origem da educanda a expedição da documentação
de transferência para um colégio de Londrina, nas imediações do Hospital Antonio Prudente/Instituto
do Câncer e, concomitantemente, encaminharia à Seed protocolo requerendo abertura de demanda
para o suprimento de uma professora para atendimento pedagógico domiciliar, tendo como base o
atendimento do professor de apoio permanente e o documento orientador do MEC/Seesp para esse
tipo de serviço de apoio.
Caberia, então, ao NRE de Londrina a responsabilidade de selecionar uma professora cujo perfil
profissional fosse adequado às necessidades da aluna, como também contatar com a unidade hospitalar
e a casa de apoio, solicitando a autorização para que a docente atuasse junto à aluna, além de assumir
as orientações junto aos envolvidos no caso.
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Critérios para a solicitação
Os critérios adotados para solicitação de abertura de suprimento estão previstos na Instrução n.
01/04 – Seed/DEE, porém necessitaram de ajustes específicos:
•• Solicitação do médico endereçada à Chefia do Departamento de Educação Especial
e Inclusão Educacional/DEEIN requerendo o atendimento domiciliar para a aluna,
contendo período terapêutico aproximado, patologia com Classificação Internacional
de Doença-CID 10.
•• Ofício do diretor da escola de origem endereçado ao Secretário de Estado da Educação
requerendo o atendimento pedagógico domiciliar, contendo o nome da aluna, série/
turma/turno da oferta e carga-horária a ser suprida pela professora de atendimento
domiciliar e nome da instituição hospitalar que faz o atendimento médico para a educanda.
•• Documento com análise e parecer da equipe técnico-pedagógica do Setor de Educação
Especial do Núcleo Regional de Educação de Umuarama, sobre a necessidade do
atendimento.
•• Documento com análise e parecer da responsável pelo Sareh do Núcleo Regional de
Educação de Umuarama, sobre a necessidade do atendimento.
•• O Núcleo Regional de Educação de Londrina, após a abertura de demanda, realizaria
o suprimento da professora.

Critérios para a seleção da professora
Para a seleção da professora para atendimento pedagógico domiciliar foram adotados alguns
critérios pautados nas especificidades do nível escolar dos alunos, como os descritos a seguir:
•• Ser professora do Quadro Próprio do Magistério, graduada nas disciplinas do
conhecimento.
•• Ter experiência prioritária como docente em ambiente hospitalar.
•• Especialização na área de Educação e/ou Educação Especial.
Foi sugerido ainda que, para alunos do Ensino Médio, preferencialmente, fosse selecionado um
professor das disciplinas exatas, em função da possibilidade de maiores dificuldades para a compreensão
das disciplinas como Física, Química, Matemática e Biologia, facilitando o atendimento.
Da mesma forma, considerando necessidades e características pessoais dos alunos em atendimento,
foi orientada a preferência por selecionar professores do sexo masculino, no caso de alunos, e do sexo
feminino para atendimento de alunas.

Serviço de Atendimento à Rede de Escolarização Hospitalar (Sareh)

•• Documentação pessoal e de graduação do professor selecionado.
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Local de atendimento
Faz-se necessário o estabelecimento de interação entre professora, escola, família e instituição
hospitalar a fim de definir o ambiente mais adequado para o atendimento, conforme as necessidades
e as condições da aluna, podendo ser usados três espaços distintos:
•• Ambiente escolar: a professora acompanhará a aluna quando esta apresentar condições
de saúde para frequentar as aulas, porém, devido aos efeitos colaterais dos fármacos
utilizados, acarretando sonolência, cansaço excessivo, perda de memória entre outros,
necessita do acompanhamento da docente quanto ao registro e realização das atividades
escolares.
•• Ambiente domiciliar: a professora acompanhará a aluna quando esta, por precaução e/
ou prescrição médica, necessitar tempo maior para repouso e/ou restabelecimento no
domicílio devido à baixa imunidade ocasionada pelos efeitos colaterais dos fármacos
utilizados.
•• Ambiente hospitalar: a professora acompanhará a aluna quando esta necessitar ficar
internada em decorrência do cronograma estabelecido pela unidade hospitalar para
tratamento de terapia medicamentosa e/ou alguma intercorrência que possa surgir
durante o período terapêutico.

Hora-atividade diferenciada
Como funcionária pública concursada, a professora deste atendimento tem direito à hora-atividade,
caracterizada como “tempo reservado ao Professor em exercício de docência para estudos, avaliação
e planejamento, realizado preferencialmente de forma coletiva”, conforme o Plano de Carreira dos
Professores previsto na Lei Complementar n. 103/04 (PARANÁ, 2004a).
No entanto, por atuar com todas as disciplinas, entendemos a necessidade de hora-atividade
diferenciada para que a professora de apoio domiciliar possa trabalhar junto com os demais docentes,
quando necessitar de auxílio a respeito de alguma disciplina específica.
Foram utilizadas as orientações pertinentes aos Professores de Apoio Permanente em sala de
aula de 29 de janeiro de 2009, que faz referência à Hora Diferencial.1
De acordo com a Resolução de distribuição de aulas, não será atribuída a hora-atividade aos professores
de Apoio Permanente em Sala de Aula. A hora diferencial é entendida como a necessidade de um horário
extra-classe destinado ao Professor de Apoio Permanente para interação com o professor regente e
produção dos recursos pedagógicos que auxiliam na comunicação e na aprendizagem de alunos que
apresentam outros modos de comunicação oral e escrita. Reiteramos a importância da orientação aos
Diretores dos estabelecimentos de ensino que ofertam o Serviço de Apoio quanto à hora diferencial
requerida para o desempenho da função. Sugerimos a elaboração de um “cronograma” contendo o plano
organizacional de trabalho da respectiva “hora diferencial”.
1 Instrução de trabalho encaminhada pelo NRE de Londrina aos professores de apoio.
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As atribuições dos Professores de Atendimento Pedagógico
Domiciliar
Em reunião com todos os envolvidos no processo, foram estabelecidas as responsabilidades
pertinentes a cada um. Nesse sentido, as atribuições conferidas à professora de atendimento domiciliar
consistem em:
•• Participar do planejamento junto aos professores de sala de aula, orientando-os quanto
às necessidades da aluna.
•• Ter conhecimento prévio dos conteúdos das matérias a serem trabalhados com a aluna.
•• Participar das atividades pedagógicas que envolvem o coletivo da escola.
•• Realizar hora-atividade diferenciada sempre que houver dúvidas quanto ao
encaminhamento das disciplinas.
•• Viabilizar a participação efetiva da aluna nas diferentes situações de aprendizagens e
interação no contexto escolar e em atividades extraclasse.

Muitas vezes, as condições decorrentes do quadro apresentado pelo aluno em atendimento
pedagógico domiciliar permitem que retorne temporariamente para a sala de aula e/ou exige que tenha
internações menos prolongadas, necessitando do apoio pedagógico em diferentes ambientes.
•• Ambiente escolar: a professora de apoio domiciliar acompanha diariamente a aluna em
sala de aula, auxiliando-a no registro, bem como na realização das atividades propostas
pela docência. Na ausência da aluna, recolhe as atividades propostas pelos professores
que ministram as disciplinas naquele dia letivo e encaminha para ela.
•• Ambiente domiciliar: antes de se dirigir ao domicílio da aluna, a professora passa na
escola para recolher as atividades propostas em sala de aula previamente elaboradas
pelos docentes para que durante a estada da aluna em seu domicílio, esta possa realizálas, auxiliada no que necessitar.
•• Ambiente hospitalar: durante a permanência da aluna em situação de internação
hospitalar, a professora de apoio domiciliar recolherá com os outros docentes as atividades
para que esta possa realizá-las, auxiliando-a no que necessitar.

Considerações finais
Com esses procedimentos, conseguimos ofertar um atendimento de qualidade para a aluna
mencionada em nosso relato. A professora de apoio domiciliar, como é denominada, continua atendendo
a educanda que, hoje, encontra-se cursando o 3.ª ano do Ensino Médio.

Serviço de Atendimento à Rede de Escolarização Hospitalar (Sareh)
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Esse tipo de atendimento resultou em um forte vínculo afetivo entre a professora e a aluna, que
transcendeu a relação professor-aluno, pois envolveu as famílias das duas no processo de ensino e de
aprendizagem, criando sólidos laços de amizade.
Este caso possibilitou estender o mesmo tipo de serviço para outros alunos matriculados em
escolas da Rede Pública de Ensino na cidade de Londrina. Atualmente, são atendidos três alunos do
Ensino Fundamental e Médio e, no primeiro semestre de 2009, houve a solicitação de implantação
deste procedimento para atender outros três alunos.
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no cotidiano das práticas de escolarização hospitalar e ambulatorial. Inicialmente, aponta
alguns referenciais que permitem compreender a escola, do ponto de vista de teóricos
como Bourdieu, Althusser, Passeron e Gramsci. Em seguida, são mencionadas algumas
situações vivenciadas no trabalho com os alunos no âmbito hospitalar e que denunciam
formas de violência praticadas na escola. São mostrados alguns dados dos atendimentos
realizados pela equipe Sareh, em três unidades conveniadas, e posteriormente descritos
alguns encaminhamentos que têm sido feitos por esse Serviço de Atendimento.
Finalmente, ressalta-se a necessidade de discussões e aprofundamento do tema da
pedagogia hospitalar, promovendo debates e socializando informações a respeito das
práticas pedagógicas vivenciadas nesses ambientes diferenciados.
Palavras-chave: Escolarização hospitalar. Inclusão. Pedagogia hospitalar. Violência escolar.

Introdução
A vida na sociedade capitalista, permeada por desigualdades sociais e econômicas, se origina num
sistema complexo que inclui, além da má distribuição de renda e da exclusão social, a impossibilidade
de acesso da maioria da população a uma vida digna.
A Constituição Brasileira afirma a dignidade da pessoa humana1 como fundamento do Estado,
portanto, toda pessoa deve ter tratamento digno, o que significa que todos têm direito a tratamento
adequado, decente e apropriado.
Para que se cumpra esse compromisso com a construção de uma sociedade que tenha por
base a afirmação da vida e da dignidade da pessoa humana, a Constituição Federal, em seu Art. 6.º,
estabelece que “são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma
desta Constituição”. Cabe ao Estado, mediante a elaboração de políticas públicas, promover ações para
que se cumpra essa legislação.
Em relação à educação, Libâneo (2001, p. 137) afirma que ela compreende:
[...] o conjunto dos processos, influências, estruturas e ações que intervêm no desenvolvimento humano
de indivíduos e grupos na sua relação ativa com o meio natural e social, num determinado contexto de
relações entre grupos e classes sociais, visando a formação do ser humano. A educação é assim uma
prática humana, uma prática social, que modifica os seres humanos nos seus estados físicos, mentais,
espirituais, culturais, que dá uma configuração à nossa existência humana individual e grupal.

Mesmo sendo a educação um direito garantido na Constituição, o país enfrenta a realidade de
11% da população brasileira ser analfabeta (cerca de 21 milhões de pessoas) e aproximadamente 30%
1
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Artigo 1.º, inciso III, da Constituição Federal, 1988.

serem analfabetos funcionais (56 milhões de pessoas). Portanto, fica evidente que boa parte da população
ainda não tem acesso a esse direito, e a educação não tem contribuído de maneira significativa para
uma nova configuração na formação do ser humano, o que, segundo o autor, pode torná-lo um ser
mais ativo em sua relação com o seu meio natural e social.
Muito se discute sobre esse insucesso dos alunos expresso em termos de evasão, de reprovação
ou da baixa qualidade do ensino, mas pouco se tem avançado no sentido de solucionar ou, pelo menos,
reduzir tal problemática.
Esse fracasso escolar, historicamente enfrentado pela educação brasileira, contribuiu para a
situação de exclusão e desigualdade social, embora políticas públicas sempre tenham sido criadas para
o enfrentamento a essa questão.
Entendendo a relevância da temática da diversidade e da inclusão, e percebendo sua estreita ligação
com o trabalho pedagógico que vem sendo realizado nos hospitais, este artigo se propõe a apresentar
alguns encaminhamentos que se tem dado a situações de exclusão e violência escolar, reveladas no
cotidiano das práticas hospitalares e ambulatoriais.

O referencial teórico relativo ao estudo da escola deve ser compreendido como um campo onde
se estabelecem diferentes enfoques e perspectivas de análise.
Alguns autores consideram que a função primordial da escola tem sido a de reproduzir a sociedade
de classes e reforçar o modo de produção capitalista. Eles desenvolvem conceitos que permitem
compreender como a escola contribui para esse processo de reprodução por meio de seu currículo,
das formas pelas quais se organiza para ensinar, das relações que se estabelecem em seu interior, enfim,
por meio do conjunto das práticas escolares que contribuem para o processo de exclusão social e
manutenção da cultura hegemônica.
Entretanto, outros teóricos, a partir de outra perspectiva, mostram que a escola não é somente
um espaço de reprodução, e afirmam que ela se constitui um espaço de luta, contestação e produção.
O entendimento sobre as relações entre escola e sociedade, apoiado numa dada compreensão
de cultura, também passou a servir de base conceitual importante para estudos sobre a escola. Nessa
vertente, as contribuições oriundas das teorias das “diferenças culturais” explicaram tanto as dificuldades
de interação entre professor e alunos quanto às dificuldades de relação dos alunos com os conhecimentos.
O modelo de “conflito cultural” também serviu de base conceitual importante nesses estudos, pois o
foco dessas análises está na contestação das teorias que atribuíam o fracasso escolar e os problemas de
escolarização a fatores raciais, genéticos, ou ainda, às deficiências da socialização primária.
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O conceito de “teoria da reprodução” está relacionado à corrente de pensamento iniciada por
Louis Althusser (1999, p. 119), que diz: “o Aparelho Repressor de Estado (ARE) ‘funciona’, de maneira
predominantemente repressiva (física ou não). E os Aparelhos Ideológicos de Estado (AIE) funcionam,
por meio da ideologia”, este é o caso da escola.
A compreensão do conceito de “Aparelho Ideológico de Estado” mostra que a ideologia tem uma
existência material, sendo sempre representada pelas “práticas materiais reguladas por rituais materiais
definidos por instituições materiais” (SAVIANI, 1995, p. 33). Dessa forma, essa ideologia manifesta-se
nos aparelhos – os Aparelhos Ideológicos de Estado.
Lembre-se de que a expressão “teoria da reprodução” inclui outras tendências que apresentam
diferenças. Portanto, diferentemente da análise de Althusser, mas enfatizando a mesma relação
reprodutivista entre o sistema escolar e a sociedade, aponta-se a importante contribuição feita por
Pierre Bourdieu e Jean Claude Passeron, na obra intitulada A Reprodução (1975).
Bourdieu descreve de maneira clara os mecanismos objetivos que determinam a responsabilidade
da escola na perpetuação das desigualdades sociais; e, com relação à transmissão cultural, atribui
significado especial à ação do meio familiar sobre o êxito escolar da criança:
O privilégio cultural torna-se patente quando se trata da familiaridade com obras de arte, a qual só pode
advir da frequência regular ao teatro, ao museu ou a concertos (freqüência que não é organizada pela
escola, ou o é somente de maneira esporádica). Em todos os domínios da cultura, teatro, música, pintura,
jazz, cinema, os conhecimentos dos estudantes são tão mais ricos e extensos quanto mais elevada é sua
origem social. (BOURDIEU, 1998, p. 45).

Para esse autor, outra questão importante, relativa à responsabilidade da escola na perpetuação das
desigualdades sociais, é a igualdade formal que pauta a prática pedagógica, pois, segundo ele, “somos
obrigados a concluir que a equidade formal à qual obedece todo sistema escolar é injusta de fato, e
que, em toda sociedade onde se proclamam ideais democráticos, ela protege melhor os privilégios do
que a transmissão aberta dos privilégios” (1998, p. 53).
Ainda a esse respeito, o autor assegura que o sistema educacional torna segura a “transmissão
hereditária do poder e dos privilégios, [...] dissimulando, sob as aparências da neutralidade, o cumprimento
desta função” (BOURDIEU, 1998, p. 296). Dessa forma, o sistema perpetua as relações sociais, ou
seja, a estrutura de classes, reproduzindo de maneira diferenciada “a cultura”, isto é, a ideologia da
classe dominante.
Bourdieu considera o processo educativo como uma ação coercitiva, onde a ação pedagógica é
analisada como um ato de violência, de força. Neste ato, são impostos aos alunos sistemas de pensamento
diferenciais que criam neles habitus diferenciais, ou seja, predisposições para agirem segundo um certo
código de normas e valores que os caracteriza como pertencentes a um certo grupo ou uma classe. O
habitus, para Bourdieu, pode ser definido como:
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Sistema de disposições duráveis, estruturas estruturadas predispostas a funcionarem como estruturas
estruturantes, isto é, como princípio que gera a estrutura, as práticas e as representações que podem estar
objetivamente “regulamentadas” e “reguladas” sem que, por isso, sejam o produto de obediência de regras,
objetivamente adaptadas a um fim, sem que se tenha necessidade de projeção consciente deste fim ou
do domínio das operações para atingi-los, mas sendo, ao mesmo tempo, coletivamente orquestradas sem
serem o produto da ação organizadora de um maestro. (BOURDIEU, 2002, p. 165).

Desse modo, o sistema educacional não apenas reproduz a configuração de classes, como pensava
Althusser, mas consegue, pela imposição do habitus da classe dominante, cooptar membros isolados das
outras classes. Esses membros, tendo familiarizado os esquemas e rituais da classe dominante, sustentam
argumentos e impõem de maneira mais radical à classe dominada os sistemas de pensamentos que a
faz assumir sua sujeição à dominação. O habitus, nessa perspectiva, tende a conformar e a orientar a
ação, mas sendo produto das relações sociais, sustenta a permanência das mesmas relações objetivas
que o produziram.

No Brasil, na década de 1980, as chamadas teorias pedagógicas histórico-críticas procuraram
problematizar o conceito de reprodução à luz de teóricos como Gramsci, que produziu seus trabalhos
na primeira metade do século XX, e divulgado aqui a partir da década de 1960.
Distintamente da perspectiva reprodutivista, como a “teoria do conflito” (em Bourdieu e Bernstein,
entre outros), Gramsci atribuía à escola e a outras instituições culturais função estratégica, uma vez que
ofereciam um “contexto dentro do qual os sujeitos se formavam e transformavam”, apontando, assim,
que um “aspecto crucial de uma estratégia revolucionária devia ser a luta cultural (e em sentido mais
geral, educacional), antes da aparição de uma crise revolucionária” (MORROW; TORRES, 2002, p. 186).
Segundo Morrow e Torres (2002), as contribuições de Gramsci estão relacionadas, primeiramente,
à reafirmação da dialética sujeito-objeto subjacente à sua teoria da práxis, que reflete sua consciência da
dimensão subjetiva da ação social e, portanto, sua concepção de análise do capitalismo não reducionista
à economia política. Em segundo lugar, sua compreensão da ordem social como “hegemonia” cultural,
que leva a ideia de poder não apenas baseado na coerção, mas também no “consentimento” das classes
dominadas.
Sob essa ótica, existem questões interessantes a discutir quando se pensa em transformação social:
“se os indivíduos aceitam crenças que reforçam a ordem social que os oprime, estas não desaparecerão
automaticamente, quando se estabelecerem as condições objetivas necessárias para a mudança
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É importante destacar o quanto essas questões estão relacionadas com a temática da violência
praticada pela escola, e como ela se torna visível quando trabalhamos num ambiente onde estamos
cotidianamente envolvidos no trabalho com alunos que se encontram excluídos do ambiente escolar, seja
por motivo da doença ou por gravidez precoce e inesperada (não planejada). A exigência de “padrões”,
“esquemas”, “rituais” e “certos códigos de normas e valores” próprios de determinado “sistema de
pensamento” permitem à escola produzir as condições para o “ajustamento” ou para a “exclusão”.
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revolucionária (isto é, a crise econômica)” (MORROW; TORRES, 2002, p. 186). Para Gramsci, a luta
cultural é uma estratégia revolucionária – e assim também se pode compreender a educação de forma
mais ampla.
Dessa forma, aponta-se para a possibilidade de discutir a educação e a escola a partir de outros
referenciais, reconhecendo a complexidade das discussões que se impõem, a partir do uso de conceitos
como reprodução, conflito cultural, contradição, exclusão, entre outros, para examinar a natureza e os
efeitos dos processos de escolarização.
Estes referenciais permitem conhecer algumas influências marcantes, que vêm orientando os
debates sobre a escola no Brasil, nas últimas décadas, e que definem várias perspectivas para entender
os diferentes elementos do processo de escolarização e das formas de trabalho escolar, entre os quais
se situa a violência escolar vivenciada na forma de exclusão escolar em sua forma social e cultural.
Entende-se que, ao explicitar essas perspectivas de compreensão da escola, abre-se a possibilidade
de uma análise mais ampla em relação ao trabalho escolar e ao pedagógico, no ambiente hospitalar,
foco desta discussão.

A prática pedagógica na escola do hospital
Segundo o Art. 13, da Resolução n. 2/2001 – Conselho Nacional de Educação (CNE), que
institui Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, os sistemas de ensino, numa
ação integrada com os sistemas de saúde, devem organizar o atendimento educacional especializado a
alunos impossibilitados de frequentar as aulas, devido a tratamento de saúde que implique internação
hospitalar, atendimento ambulatorial ou permanência prolongada em domicílio. As classes hospitalares
e o atendimento em ambiente domiciliar devem dar continuidade ao processo de desenvolvimento e
de aprendizagem de alunos matriculados em escolas da Educação Básica.
O indivíduo hospitalizado passa, então, a ter alguns direitos que anteriormente lhe eram negados
e acabavam contribuindo para sua exclusão do ambiente escolar. De acordo com a Resolução n. 41/95,
do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda), todo indivíduo tem direito
a ser hospitalizado quando necessário, ao seu tratamento, sem distinção de classe social, condição
econômica, raça ou crença religiosa, e tem direito de desfrutar de alguma forma de recreação, programas
de educação para a saúde, acompanhamento do currículo escolar, durante sua permanência hospitalar.
No Paraná, esse direito é assegurado pela Resolução Secretarial n. 2.527/07, que considera toda
a legislação pertinente e institui o Serviço de Atendimento à Rede de Escolarização Hospitalar (Sareh).
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Inclusão: dignidade no atendimento
O atendimento realizado pelo Sareh na maternidade é feito pela pedagoga e tem o intuito de
orientar as alunas/adolescentes sobre o direito que possuem em relação à Lei n. 6.202, de 17 de abril
de 1975, que determina que a partir do oitavo mês de gestação, e durante três meses, a estudante em
estado de gravidez ficará assistida pelo regime de exercícios domiciliares, instituído pelo Decreto-Lei n.
1.044, de 21 de outubro de 1969. Essas adolescentes não recebem atendimento pedagógico do professor,
pois se entende que esse é o momento especial de mãe e bebê, e todas as atenções dela devem estar
voltadas para o recém-nato. O período de internamento para um parto normal ou de cesárea varia de
três a cinco dias.
O trabalho com essas jovens tem início com uma entrevista, onde normalmente a mãe participa.
Existe uma Ficha de Registro especial para anotação dos dados pessoais e informações sobre a
escolaridade, série, nome da escola, se estuda ou se já está realizando os exercícios domiciliares, se não
está, em que condição se encontra, se é desistente ou sem matrícula efetiva. Essas alunas afirmam que
no início da gravidez se sentem mal, com enjoos e acabam não voltando mais às aulas, mas há as que
dizem ter parado antes de engravidar, por não gostarem de estudar ou porque precisavam trabalhar.

CONDIÇÃO DA ALUNA NA ESCOLA
Não incluída
Exercícios domiciliares
Total

NÚMERO
178
83
261

%
68,2 %
31,8 %
100 %

Quadro 1 - Relação das alunas/adolescentes gestantes
FONTE: Pesquisa das autoras, 2008.

Neste quadro, evidencia-se o grande número de alunas/adolescentes que se encontram fora da
escola (68,2%), denunciando uma violação de direito social. Esse fato supõe, muitas vezes, o despreparo
da escola e a falta de um olhar crítico por parte dos segmentos responsáveis pela educação dessas
jovens. O índice de 31,8%, equivalente ao número de alunas que se encontram realizando os exercícios
domiciliares, não necessariamente pode ser considerado um índice de sucesso, pois a prática na pedagogia
hospitalar tem mostrado a grande dificuldade que tem sido para as famílias estarem acompanhando
as(os) crianças/adolescentes quando estas(es) encontram-se sob essa forma de atendimento, pois requer
tempo e dedicação, tanto por parte da escola, para preparar atividades adequadas à situação de cada
aluno, quanto para os pais, que devem estar acompanhando de perto o envio e recebimento dessas
atividades na escola de origem do aluno.
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Após dois semestres letivos de atendimento realizado nas maternidades de três unidades de
atendimento do Sareh, em Curitiba, observou-se:
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Pode-se lembrar aqui o caso das alunas universitárias, que também encontram-se amparadas pela
legislação e precisam fazer as atividades domiciliares, mas é algo ainda realizado de maneira insuficiente.
Essas mães, em sua maioria, só procuram a universidade após o término da licença maternidade, e
vice-versa para os professores.
O Sareh tem trabalhado com intensidade nas maternidades onde atua, orientando as adolescentes
para a retomada da sua vida escolar. Essa inclusão normalmente é realizada pelo processo de Classificação
ou Reclassificação, conforme prevê a Deliberação n. 009, de 2001, do Conselho Estadual de Educação
do Paraná, que permite, segundo alguns critérios estabelecidos, posicionar estas alunas novamente no
ensino regular.

Violência escolar versus neoplasia2
As situações descritas a seguir têm por finalidade provocar uma reflexão sobre a temática violência
escolar versus neoplasia. A violência mascarada, por conveniência ou despreparo, ou por não se saber
lidar com o aluno que apresenta um quadro mais sério de saúde fragilizada, faz a escola excluir esse
aluno de forma inadequada, destacando a situação que o aluno apresenta, e não oportunizando as
condições necessárias à independência e autonomia desse aluno. Segue o comentário de uma aluna
do 2.º ano do Ensino Médio, portadora de neoplasia, com visão reduzida em decorrência do tumor
localizado no cérebro:
Professora, a escola que eu estudo disse que é melhor eu procurar outra escola mais adequada para mim,
que eles não podem me ajudar. Mas, eu não quero mudar de escola, ainda mais para essa que eles me
sugeriram: Escola para Crianças Especiais, eu ainda estou enxergando, consigo fazer as atividades, só
que, às vezes, eles me mandam atividades com letrinhas bem pequenas e me mandam pouca coisa, daí
fica difícil...

Com esse relato, fica evidente o despreparo, o preconceito e a exclusão, em que os direitos do
aluno acabam não sendo respeitados, desestabilizando o modo de trabalhar da escola, exigindo novos
pensares, novas práticas, novas reestruturas da organização do trabalho pedagógico.
A exclusão ao aluno com neoplasia por parte da escola se dá, muitas vezes, de maneira velada,
não assumida por parte dos profissionais, mas nesse período de atuação nos hospitais, o número de
relatos por parte dos alunos de que a escola sugere que interrompa seus estudos e retome quando

2
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Aqui se destacou o caso da neoplasia, porém é comum a escola exercer essa forma de violência também com outros tipos
de patologias. Câncer ou neoplasia é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças caracterizadas pelo crescimento
descontrolado de células anormais. Elas invadem tecidos e órgãos, podendo espalhar-se para outras regiões do corpo (quando
ocorrem as metástases). O comportamento das células cancerosas pode ser explicado por mutações genéticas ou secreção
anormal de hormônios ou enzimas. Essas células tendem a ser muito agressivas, formando os tumores (ou acúmulo de células
cancerosas), que podem ser benignos ou malignos. Geralmente, o câncer começa no órgão onde as células anormais iniciam o
ataque. Se for diagnosticado, pode ser curado com cirurgia ou radioterapia. E quanto mais cedo for feito o diagnóstico, maiores
são as chances de cura (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2009).

“estiver melhor”, é altamente significativo e sinaliza a necessidade de rever essas questões, buscando
garantir a esse aluno a permanência na escola.
Outro relato, de uma adolescente de 16 anos, portadora de hidrocefalia obstrutiva, que concluiu
somente o Ensino Fundamental, chocou pela crueldade e despreparo da escola. Quando foi questionada
do porquê não estar frequentando as aulas, disse: “Ah, professora, minha escola não trabalha com ‘essas
coisas’, quando minha mãe foi fazer minha matrícula, chamaram ela na direção, que disse para minha
mãe que não havia vaga e que era melhor eu me tratar primeiro e depois procurar a escola quando
estivesse melhor”.
Devido à doença, as dificuldades encontradas por essa aluna eram gigantescas, ela encontrava-se
fragilizada, com baixa autoestima e acreditando que o espaço escolar não era lugar para ela.
A escola reproduz a violência quando afasta esse aluno da sua vida escolar, da sua identidade
estudantil. Nessa fase, ele começa a refletir sobre suas possibilidades futuras, vivencia conflitos internos.
O jovem está buscando sua identidade, tentando entender sua enfermidade e esse afastamento dos
estudos faz com que se concentre somente na doença, no seu estado corporal. Ele não se vê mais como
antes, talvez se veja somente sendo a própria doença.

A escola de hoje deve ser uma escola inclusiva, com atitude de abertura incondicional, que
acolha as diferenças, as peculiaridades, as idiossincrasias. Essas “nuances” que se apresentam vêm
mediatizadas pela cultura, pela enfermidade, pela marginalidade social, pela violência, etc. Essa escola,
uma comunidade de inclusão e de diversidade, deve estar disposta a dar as boas vindas aos seus membros
mais desfavorecidos, os excluídos sob a forma social e cultural, mostrando-se disponível a dar respostas
a qualquer tipo de situação especial. No caso da enfermidade, importa lembrar que, tanto a educação
no espaço hospitalar, como a escola regular, devem estar aptas a atender as necessidades individuais
dos alunos.
No caso de crianças, adolescentes ou adultos acometidos por patologias atendidas pelo Sareh e
que se encontram fora da escola, os encaminhamentos realizados pela equipe são utilizados de forma
análoga ao trabalho realizado na maternidade, já citado anteriormente.

Considerações finais
A educação deve contribuir para o enfrentamento do grande desafio histórico, que é dar condições
aos indivíduos de se tornarem cidadãos conscientes, sujeitos de direitos, organizados e participativos do
processo de construção política, social e cultural. Ela é, sem dúvida, um dos principais instrumentos
de formação da cidadania e deve ser entendida como aquela que permite ao indivíduo, em especial
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O fato de o aluno estar hospitalizado e/ou estar acometido por uma doença grave não lhe tira
o direito de ser atuante em sua vida escolar, e o vínculo com sua escola é essencial para que ele não se
sinta diferente ou incapaz.
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aos excluídos, sua inserção na sociedade, de modo que se possa projetar um futuro menos desigual,
menos problemático e mais inclusivo. A inclusão educacional, a que se refere este trabalho, não se dirige
especificamente ao escolar hospitalizado, mas o entende implicitamente integrado como aquele “aluno
com necessidades educacionais especiais” temporárias ou permanentes, proporcionando a transposição
dessa dinâmica para o atendimento desse tipo de público. É importante destacar que as práticas
educativas pautadas nessa diversidade devem estar articuladas ao reconhecimento da heterogeneidade
e da complexidade do ser humano.
Ao contrário do que se pensa e deseja, a escola ainda tem se afirmado como um espaço de
distâncias e desigualdades sociais e culturais. Com uma desigualdade de acesso ao conhecimento
necessário à vida social digna, o sistema escolar exerce, de forma explícita, uma violência simbólica
e, mais que isso, uma violência moral sobre os alunos que constituem a maioria das crianças e jovens
brasileiros, ou seja, aqueles que frequentam os sistemas públicos de ensino.
A construção de uma prática educativa inclusiva, participativa e democrática envolve a criação
de mecanismos de superação de uma cultura profundamente autoritária, presente em todas as relações
humanas, que permeiam nossa sociedade marcada por situações de injustiça institucionalizada. Portanto,
faz-se necessário ampliar e aprofundar estudos, promover debates e socializar informações a respeito
de práticas escolares originais, indo ao encontro de novas esperanças e trajetórias, a fim de estabelecer
diálogos pedagógicos diferenciados, mais reflexivos e menos excludentes.
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Introdução
Fazer acontecer a escola dentro do hospital não é tarefa simples. A realidade do Hospital
Universitário Regional de Maringá não difere muito da realidade dos demais hospitais de porte médio
do Estado e até mesmo do país. A espera pelo atendimento de saúde, a falta de vagas, o excesso de
macas nos corredores do Pronto Atendimento, o sofrimento no rosto das pessoas.
Fala-se muito em humanização, mas se percebe que essa humanização só será viabilizada com o
projeto de expansão do Hospital Universitário Regional de Maringá (HUM).
Dentro desse contexto, procura-se realizar um trabalho de qualidade, que supere as dificuldades
de espaço físico, falta de equipamentos, móveis inadequados, além das dificuldades inerentes a um
ambiente diferenciado.
Contudo, a rotina do atendimento educacional hospitalar oportuniza a cada dia experiências
enriquecedoras e exitosas, como a descrita neste relato.

Relação teoria e prática
O estudo sobre as primeiras intervenções escolares em hospitais no ano de 1935, em Paris
(VASCONCELOS, 2003, p. 2), foi de grande valia para a equipe de professores do Hospital Universitário
Regional de Maringá, o qual serviu de embasamento para as mesmas indagações: “Como abordar alunos
doentes e provocar neles o interesse em estudar? Que estratégias diferenciadas e adaptáveis à realidade
hospitalar poderíamos utilizar? Em que momento aplicá-las? De que forma descobrir um método
adaptável a cada necessidade, sem ferir as desigualdades existentes? Como entender a relação desses
sujeitos com a sua dor e com a dor dos outros? A que dificuldades, constrangimentos e limitações eles
estariam sujeitos? Como lidar com a morte?”
À medida que a equipe se capacita, essas indagações vão sendo entendidas, contribuindo para
amenizar a ansiedade, natural em quem inicia um trabalho pioneiro.
Tal como ocorreu em 1935, sentiu-se a necessidade de criar/adotar metodologias diferenciadas,
que atendessem a demanda de alunos enfermos, direcionada ao Serviço de Atendimento à Rede de
Escolarização Hospitalar (Sareh). Era preciso compreender e respeitar tempo e espaço. Buscou-se
uma reflexão conjunta de “como fazer” para que esta atuação não fosse encarada como diversão ou
passatempo.
A equipe teve que desenvolver a resiliência1 necessária para enfrentar as situações de dor e
sofrimento que ocorrem frequentemente no hospital. Os encontros de Formação Continuada ofereceram
suporte teórico para o embasamento de muitas dessas respostas.
1
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Entende-se por resiliência “a capacidade de pessoas ou grupos de enfrentar as adversidades da vida com êxito e até sairem
fortalecidas delas” (MELILLO; OJEDA, 2005, p. 88).

A relação professor–aluno no hospital
Para que as ações educativas aconteçam nos hospitais, entende-se que três palavras são
imprescindíveis: afetividade, “escuta” e atenção. A origem dessas ações em hospitais, voltadas ao
humanitarismo e à filantropia, alertou-nos para o cuidado que se deve ter, a fim de que a atuação no
serviço (Sareh) não seja “espontaneísta, humanitária ou meramente recreativa” e nem tampouco seja
“uma prática que se confunda com a ação do psicólogo” (NUNES, 2007, p. 4.153).
O termo escuta provém da psicanálise e diferencia-se da audição. Enquanto a audição se refere à apreensão/
compreensão de vozes e sons audíveis, a escuta se refere à apreensão/compreensão de expectativas e
sentidos, ouvindo através das palavras, as lacunas do que é dito e os silêncios, ouvindo expressões e
gestos, condutas e posturas. (CECCIM, 1997, p. 31).

Com Paulo Freire (1996) aprende-se que a prática não pode ser dissociada da condição existencial,
social, histórica e cultural do indivíduo. Isso vale tanto para as escolas regulares quanto para a escola
do hospital.

Não se trata de fazer assistencialismo no hospital, mas de optar por uma educação transformadora,
com base nos direitos humanos. Não se pensa em adaptar os educandos ou ajustá-los à prática educativa
no hospital, mas conduzi-los de forma crítica a exercer a sua cidadania. Segundo Bittar (2004, p. 317),
“uma educação voltada para a disseminação de uma cultura de direitos humanos tem de ser capaz,
acima de tudo, de propugnar a construção de uma sociedade preparada para o exercício da autonomia,
condição fundamental para o exercício da cidadania”.
Pelo desempenho da equipe do Sareh, percebe-se o quanto ela é valorizada e respeitada no
ambiente hospitalar. Igualmente, reconhece-se o caráter terapêutico dessa atuação. Em aproximadamente
350 atendimentos realizados pela equipe de professores, nos dois anos deste serviço, percebeu-se que
a prática educativa em ambiente hospitalar contribui significativamente na recuperação da saúde do
aluno enfermo.

Garantia de direitos
Além dos direitos já conhecidos de receber visitas; estar acompanhado de um dos responsáveis; ter
respeitada sua integridade física, emocional e moral; sofrer menos dor possível; ter direito ao aleitamento
materno; não sofrer maus tratos; receber os cuidados necessários; ter apoio espiritual e/ou religioso,
entre outras garantias legais, o estar hospitalizado implica ainda no cumprimento do direito à saúde
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Ainda segundo Freire (1996, p. 87), o ensino deve “efetivar um diálogo democrático e respeitoso
com os educandos, que desafie suas curiosidades de saber”. A realidade hospitalar tem características
e especificidades que lhe são próprias. Pensa-se a voz do professor e a do aluno de forma crítica,
diferenciando-as de uma ação apenas solidária e humanística e configurando-as num processo de ensino
e de aprendizagem.
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e, a partir da Constituição Brasileira de 1988, no cumprimento do direito à educação. É igualmente
relevante o desenvolvimento de atividades lúdicas dentro do hospital, pois o brincar também é um
direito da criança hospitalizada.

Fatores que caracterizam o processo pedagógico/hospitalar
•• No hospital adota-se o Plano Pedagógico Hospitalar (PPH), equivalente ao Projeto
Político-Pedagógico (PPP);
•• O Plano de Trabalho Docente deve conter conteúdos flexíveis e variados, para que se
possa adaptá-los às intercorrências comuns em ambiente hospitalar;
•• Atua-se com faixas etárias diferenciadas (multisseriado);
•• Aconselha-se que as atividades tenham início, meio e fim, pois não se sabe se o aluno
estará lá no dia seguinte;
•• Respeita-se as peculiaridades do aluno enfermo;
•• Adota-se o currículo disciplinar, com foco no conhecimento;
•• Atende-se de forma individual e/ou grupal.

A importância da ética
Entende-se como imprescindível em todo o processo educativo/hospitalar a importância da ética
profissional: o respeito à privacidade, o sigilo de dados, o respeito no trato com o aluno enfermo, tudo
isso contribui para conquistar a confiança desse aluno e de sua família.

Uma experiência pedagógica significativa
Escolheu-se para este relato uma experiência significativa que refletisse a maioria dos textos
estudados pela equipe. Esta experiência, como já havíamos destacado, demonstrou que a relação
professor–aluno dentro do Hospital Universitário Regional de Maringá acontece pautada na afetividade,
escuta e atenção. Partindo da realidade dos educandos, estabelecem-se vínculos que vão além da prática
pedagógica sistemática.
Um exemplo foi o atendimento de um educando que, no decorrer do ano de 2009, esteve internado
no HUM acompanhado da mãe. Acometido de uma alergia rara, por vezes, temeu-se pela vida do
mesmo, pois seu estado emocional oscilava a cada dia. Percebeu-se que a sua autoestima estava baixa,
não reagindo ao tratamento. O aluno permaneceu internado durante dois meses, sendo que somente
nos últimos 15 (quinze) dias fizeram-se intervenções pedagógicas. Nos demais 45 (quarenta e cinco)
dias, a atuação da equipe restringiu-se a visitas de estímulo e apoio.
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O contato inicial com a escola do aluno e mais especificamente com sua professora foi
desestimulante. A mesma, informada sobre sua situação, revelou que “ele era um candidato à reprovação,
não estava maduro para a série que cursava e, com o agravante da doença e, consequentemente, as faltas
escolares, nada o faria escapar da reprovação”.
Como o aluno continuava com baixa autoestima, a equipe passou por momentos de incerteza
e aflição. Temia-se por sua vida, por não conseguir elevar sua autoestima e pela impossibilidade de
prosseguir com o atendimento escolar. Entretanto, o grupo de professores foi persistente. Acreditou na
possibilidade do quadro clínico se reverter e no resgate do trabalho pedagógico, iniciado anteriormente.
Quando o aluno começou a reagir, reiniciou-se de forma cautelosa o atendimento pedagógico.
Em nenhum momento abandonou-se o trabalho com a motivação. À medida que o aluno ia adquirindo
confiança em si, aumentavam-se gradativamente os conteúdos.

Cerca de 15 dias depois, efetuou-se novo contato com a professora deste aluno. Pretendia-se
um retorno de como havia sido a sua reinserção no ambiente escolar. Espantada, ela questionou: “O
que o Sareh fez com o aluno no hospital?” A pedagoga surpreendeu-se com a pergunta e indagou
sobre a razão da mesma. A professora informou que “ele estava outro aluno: interessado, participativo,
realizando todas as atividades e até fazendo trabalho em equipe”. Candidato certo à reprovação, o aluno
superou as expectativas e foi aprovado com excelentes notas ao final daquele ano.

Resultados
Constatou-se que a afetividade, a escuta e a atenção realmente são características inerentes aos
profissionais que atuam nos hospitais como educadores. O atendimento em questão demonstrou que
se incutiu no educando a resiliência necessária não somente para superar as dificuldades encontradas
no hospital, como também as que lhe serão impostas pela vida.
Os professores destacam que a resiliência em crianças aumenta quando sua autoestima aumenta, que suas
capacidades cognitivas crescem e são impulsionadas pela tarefa criativa da aprendizagem. Há mais dados: a
possibilidade de integração coletiva é maior, aprendem a se relacionar com os outros (colegas e professores),
sentem que têm quem lhes ajude em suas dificuldades, dando-lhes novas oportunidades. Percebem que
suas reais condições de vida são consideradas, sua diversidade cultural é atendida e a aprendizagem começa
revelando fatos concretos, nos quais estão inseridos. (MELILLO; OJEDA, 2005, p. 96).
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Chegou o dia da alta e não foi possível ministrar todos os conteúdos repassados pela escola. O
aluno despediu-se da equipe de professores com um sorriso nos lábios e saiu seguro, confiante, deixando
o hospital e retomando sua vida.
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Entendeu-se que propiciar atividades escolares para crianças e adolescentes hospitalizados vai
muito além do aspecto pedagógico: “é um recurso de ocupação” (VASCONCELOS, 2003, p. 1).
Enquanto o aluno se mantém ocupado, ele esquece a enfermidade, acelerando o processo de cura; “é
um recurso à recuperação da autoestima” (VASCONCELOS, 2003, p. 1). O aluno, sentindo-se capaz
de reaprender e confiar em si, eleva sua autoestima; e é também um recurso para criar fortes laços de
amizade, confiança, respeito mútuo e ajuda ao próximo.
A presença do professor no hospital significa um elo entre os internos e o mundo exterior. A
identidade escolar representa para os educandos a principal identidade social. E o professor no hospital
consegue transitar entre essas duas identidades: a pessoal (aluno) e a social (escola).
Sabe-se que um “corpo sofrido leva com facilidade ao sofrimento psíquico” (VASCONCELOS,
2003, p. 6). A escolarização hospitalar retoma a autoestima do aluno enfermo, resgata suas prioridades
sociais, ao mesmo tempo em que o conduz novamente à rotina escolar, levando-o a reconhecer-se
como um ser humano competente e capaz de superar muitas vezes até a própria doença, como bem
demonstrou essa abordagem.
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RELATO DE EXPERIÊNCIA:
PRODUÇÃO DE TEXTO “ESCREVER
PARA ALGUÉM LER”
Carla Jesus Chagas Wansaucheki*

O texto a seguir é um relato de experiência de aulas com alunos internados no Hospital do
Trabalhador (HT) no ano letivo de 2008 e início de 2009. Aborda o dia a dia das crianças
e adolescente que passam pelo HT e são atendidos pelo Serviço de Atendimento à Rede
de Escolarização Hospitalar (Sareh). Este relato argumenta sobre a atividade de produção
de cartas pessoais como estilo de texto adequado para a situação de internamento e
escolarização dos alunos-pacientes no que se refere ao estudo e análise linguística em
textos orais e escritos.
Palavras-chave: Oralidade. Escrita. Aluno-paciente. Carta.

Produção de texto “carta”
A abordagem dos alunos-pacientes no Hospital do Trabalhador foi, desde a implantação do
programa Sareh nessa unidade, uma preocupação das professoras das três áreas do conhecimento,
visto que a essas profissionais o ambiente hospitalar era desconhecido enquanto local de aprendizagem.
A disposição em encontrar um meio de travar o primeiro contato com o aluno em seu leito gerou
longas discussões em busca da melhor forma de se aproximar de alguém desconhecido e doente. Uma
atividade que facilitou esse momento tem sido desenvolvida na disciplina de Língua Portuguesa com
relativo sucesso.
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Todo aluno em situação de internação nesse hospital encontra-se em extrema fragilidade emocional - como
é comum em qualquer outra unidade hospitalar – devido a estar em um ambiente desconhecido e passando
por uma experiência de dor e medo advindos, na maioria das vezes nesse hospital, não de uma doença, mas de
um trauma causado por acidente. A característica mais marcante do Hospital do Trabalhador é ser um hospital
de atendimento de emergências, ou seja, seus pacientes são vítimas não de doenças crônicas como neoplasias,
transplantes ou cirurgias cardíacas as quais demandam longos tratamentos, mas sim de acontecimentos repentinos
que geram sofrimento, susto e a necessidade de se “parar” com as atividades diárias momentaneamente.
Nesse contexto, está o professor do Sareh, que precisa abordar o aluno e desenvolver com ele
uma atividade escolar, ou seja, precisa trabalhar com um conteúdo pedagógico curricular significativo.
Para alcançar a otimização desse trabalho, foram muitas as reflexões em busca de uma atividade que
pudesse ser recebida pelo aluno não somente como “tarefa de escola feita no hospital”, mas como uma
atividade que evidenciasse o momento vivido por ele e ainda possibilitasse ao educador a oportunidade
de trabalhar com suas necessidades reais. Essa atividade precisaria oporturnizar o estabelecimento de
uma relação professor–aluno adequada ao ambiente novo aos dois, pois
O ofício do professor no hospital apresenta diversas interfaces (política, pedagógica, psicológica, social,
ideológica), mas nenhuma delas é tão constante quanto a da disponibilidade de estar com o outro e para o
outro. Certamente fica menos traumático enfrentar esse percurso quando não se está sozinho, podendo
compartilhar com o outro a dor, por meio do diálogo e da escuta atenciosa. (FONTES, 2005, p. 123).

Optou-se, então, pela produção de texto, mais especificamente a carta. A proposta de trabalho era
apresentada ao aluno após a apresentação da professora e do trabalho escolar desenvolvido no hospital.
O primeiro contato com o aluno se dava por meio dos cumprimentos de praxe: apresentação
dos nomes; perguntas sobre como ele se machucou e quem o ajudou a vir para o hospital; também
sobre seu estado no momento, se ele estava sentindo dor ou estava bem, se já havia sido internado em
alguma outra ocasião e, em caso positivo, o relato de como foi sua permanência no hospital. Depois
dessa primeira conversa, apresentava-se a proposta de produção do texto carta. Comentava-se com o
aluno que estar no hospital, ser “paciente”, pode ser um bom momento para conversar com alguém
por meio de uma carta e relatava-se a ele a proposta de escrita de texto, a qual recebeu o título Escrever
para alguém ler.
A partir da aceitação da atividade, deixava-se evidente que escrever para que outra pessoa leia é
uma prática diária e corriqueira na vida da maioria das pessoas, seja em momentos de trabalho ou em
comunicações pessoais. Citava-se para o aluno os mecanismos tecnológicos que a sociedade tem a sua
disposição hoje para estabelecer contato quase que permanente, como o celular – que muitas vezes
estava na mão do aluno-paciente naquele momento – e o computador, que facilitam a comunicação
independente da distância que se esteja do interlocutor, contrapondo-os com o tempo em que a
ferramenta tecnológica era somente o papel levado por alguém ao seu destinatário. A carta era citada
como meio comunicativo atual e eficaz, pois ainda é largamente utilizada apesar de conviver com meios
mais rápidos de comunicação. Raras são as pessoas que não recebem correspondências diárias, sejam
comerciais, oficiais ou pessoais.
114

Para a atividade eram dadas ao aluno várias opções de estilos de diferentes cartas. Sobre cada
estilo apresentado era feita uma exposição oral explicativa e exemplificadora. Explicava-se sobre o
aspecto estrutural dos diferentes textos em carta, apresentavam-se os elementos básicos desse canal
de comunicação e, em seguida, depois de se criar um vínculo, mesmo que breve com o aluno, ele
ficava com papel e caneta para escrever livremente sua carta.
Essa atividade passou a ser objeto de estudo e de análise, e motivo desse texto, devido ao estilo
escolhido pelos alunos-pacientes ser, em sua quase totalidade, a carta pessoal com foco em narrativas
cheias de emoção. Ficou notável que a atividade atinge dois grandes objetivos do profissional da
educação em ambiente hospitalar, a abordagem de um conteúdo formal, produção de texto, e a atitude
de resiliência por parte do aluno.

Esses textos foram escritos no leito, dentro da enfermaria, na presença de outros doentes e do
acompanhante do paciente, porém denotam um momento de interiorização e solidão do autor, visto
que muitos revelam sentimentos e até sonhos e planos futuros.
A escrita pessoal é bastante reveladora, pois é uma forma de expressão com uma carga criativa
livre, o que escrevo é sobre mim, mas é para você, meu leitor. Como texto escrito ou falado, traz intencionalidades
e, portanto, consequências para quem escreve e para quem lê.
Ao profissional educador cabe o bom senso de perceber a intimidade revelada e garantir a
discrição quanto ao conteúdo das cartas.
Soma-se a essa riqueza de autoria pessoal, o trabalho possível com a linguagem escrita. Assim,
de posse desses textos, a professora voltava à presença do aluno e trabalhava com ele a composição
de sua carta dentro dos padrões da língua culta – mesmo que essa tenha sido construída em situação
de informalidade –, como a pontuação, a divisão de parágrafos, a ortografia, a coerência e a coesão,
bem como os mecanismos que a língua escrita têm para superar a agilidade da língua oral.
Sobre esse aspecto, a análise do texto escrito, é necessário ressaltar que se estava diante de
uma oportunidade de levar o aluno a perceber as diferenças e similaridades entre a expressão oral e
a expressão escrita. Para o educador é evidente que a carta revelava aspectos emocionais, porém a
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Nas produções de texto já analisadas desde o início de 2008 em atividades no Hospital do
Trabalhador é notável a receptividade positiva dos alunos em escrever sobre seu momento presente.
Os interlocutores das cartas variam entre alguém que não está diante dele por estar em outra cidade, ou
por nunca ter-se feito presente – como no caso da criança que escreve ao pai que deixou a família há
muito tempo –; ou à amiga que estava junto no acidente e não sofreu trauma nenhum, ou aos muitos
irmãos que moram em outras cidades e dos quais o paciente sente falta. Algumas cartas evidenciam
uma reflexão, especificamente por parte do aluno adolescente e jovem, sobre o que poderia ter-lhe
acontecido no momento do acidente, ou ainda o que pretende mudar quando estiver recuperado e
dispensado do tratamento que em alguns casos levará meses, pois fora do hospital sua vida ainda não
voltará à normalidade.
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questão a se trabalhar era a clareza de que a linguagem escrita é um bem social indispensável para se
enfrentar o dia a dia e que em nossa sociedade tem o significado de educação, de desenvolvimento e,
obviamente, de poder. A carta é um texto informal, para muitos autores um texto coloquial, a partir
do qual se pode abordar questões como as variações linguísticas e a intencionalidade do discurso, entre
outras. Com o texto escrito pelo próprio aluno em mãos era possível analisar com ele a influência do
mundo letrado em nossa sociedade, mesmo com alunos bem jovens, pois esses já notam que não é
possível se abster de ler e escrever diariamente.
A partir dos textos também se abordava a possibilidade evidente de aprendizagem, mesmo diante
da adversidade. Mesmo com traumas físicos que dificultam a vida diária normal, o aluno-paciente
percebia que sua capacidade intelectual era plena, pois neste momento também era possível escrever – e
escrever melhor –, já que não havia um tempo mínimo para a expressão escrita e nem a obrigatoriedade
de responder a algo previamente “ensinado”. O aluno trabalhava com seu próprio texto e era nessa
produção pessoal que ele fazia a análise gramatical oral e escrita da sua língua materna.
O texto produzido pelo aluno era entregue a ele e lhe era dada a oportunidade de, inclusive,
enviar a carta ao destinatário se assim o quisesse.
Essa proposta de trabalho tem propiciado, além da atenção aos objetivos já evidenciados acima,
a oportunidade de trabalho com pacientes que estarão hospitalizados em um curtíssimo período de
tempo, que é a especificidade mais marcante do Hospital do Trabalhador. Pode-se afirmar que a atividade,
mesmo sendo única, está acarretada de conteúdos disciplinares e de possibilidades interdisciplinares,
o que, ousa-se afirmar, a torna ideal para o programa Sareh.
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Não é porque certas coisas são difíceis que
não ousamos. É justamente porque não
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Resumo
O referido texto busca relatar uma vivência no campo educacional envolvendo um espaço
não formal de escolarização, uma classe hospitalar, tendo como porta de acesso uma
política pública adotada pelo Governo do Estado do Paraná e implantada pelo programa
Serviço de Atendimento à Rede de Escolarização Hospitalar (Sareh), da Secretaria de
Estado da Educação do Paraná (Seed-PR). Destaca-se a unidade conveniada: Associação
Paranaense de Apoio à Criança com Neoplasia (APACN), sendo o atendimento
pedagógico às crianças e jovens bem como os seus acompanhantes em fase escolar o
foco deste relato. Descreve-se o atendimento de crianças, jovens e adultos inseridos no
processo educacional, nas diferentes modalidades de ensino e que, por vários motivos,
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encontram-se hospitalizados, impossibilitados de participar do ambiente escolar formal.
O objetivo deste texto é relatar a prática, iluminada pela teoria, buscando, antes de tudo,
caminhos de solidariedade, de esperança e de vida para aqueles que estão acometidos de
doença e nos mostram a grande capacidade que possuem de produzir, como os demais
alunos, e de desenvolver todas as suas potencialidades.
Palavras-chave: Atendimento pedagógico. Pedagogia hospitalar. APACN. Inclusão.

A unidade conveniada APACN
A Associação Paranaense de Apoio à Criança com Neoplasia (APACN) é uma entidade filantrópica,
sem fins econômicos, considerada de utilidade pública e que tem como objetivo a humanização do
tratamento do câncer infantil, dando direito ao tratamento a qualquer criança, independentemente de
sua posição socioeconômica, cultural ou religiosa. Recebe crianças e jovens de todo o Brasil, que ficam
hospedados juntamente com os acompanhantes da família e fazem tratamento nos hospitais da capital.
Devido ao longo tratamento, as crianças tornam-se hospedes fixos, necessitando, assim, de um novo
olhar no que tange ao acesso, permanência e evolução escolar.
A APACN já realizava convênio com a Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR),
por meio de Termo de Cooperação Técnica, fornecendo uma professora para apoio pedagógico às
crianças hospedadas desde o ano de 2004, proporcionando um atendimento das disciplinas de acordo
com o que era possível a professora desenvolver, pois, apesar do empenho, havia algumas dificuldades,
como classes multisseriadas e grande diversidade de contextos de procedência dos alunos, necessitando
de frequentes adaptações curriculares e maior orientação e respaldo na administração de documentação
que viabilizasse mais efetivamente, do ponto de vista legal, o trabalho desenvolvido na classe hospitalar
da unidade referida.
A seguir serão apresentados relatos das descrições das práticas pedagógicas dos professores.

Relatos dos professores da APACN – 2007
O início de uma trajetória
Professora Maria Lúcia Kayal
Iniciei minha caminhada frente ao então “projeto de apoio pedagógico/escolarização” aos alunos
com necessidades educacionais especiais na APACN no ano de 2004, após ser aprovada em processo
seletivo interno pelas equipes responsáveis dos departamentos de Educação Especial e Fundamental
da Seeed-PR, em Curitiba, e pela presidência e direção da referida Associação, dando continuidade
ao convênio técnico firmado entre as mesmas, que se encontrava desativado por falta de professor
capacitado para a função. Como já tinha alguma experiência com projetos de assistência educacional
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e arte-terapêutica em hospital, fui cada vez mais imbuída de propósitos que preenchessem também a
área pedagógica e levassem as crianças e jovens hospitalizados a uma real inserção em sua vida escolar,
já que vislumbrava um quadro de exclusão que agravava o estado emocional da maioria deles.
O principal objetivo como professora orientadora do projeto era o de promover a autoestima
dos atendidos, bem como inseri-los e reinseri-los no ambiente escolar e social, fazendo-os atuantes e
respeitados perante o contexto que se inseriam. Sabia-se que o trabalho pedagógico não seria fácil, por
todos os entraves já vivenciados pelos atendidos e também em relação ao compromisso de atuar em
uma área recente da pedagogia, pouquíssimo conhecida. Foram estabelecidos, então, direcionamentos a
uma prática que obtivesse resultados eficientes perante o desafio de inserir os nossos alunos-pacientes
em sua vida escolar e social.
A primeira estratégia foi à ação multidisciplinar, somando ao nosso trabalho uma equipe em que
faziam parte: pedagoga, psicóloga, assistente social e profissionais voluntários da área educacional. Em
reuniões periódicas, traçávamos procedimentos diferenciados que melhor se adequassem ao projeto e
nossa interatividade com a família dos beneficiados e com as escolas de origem dos mesmos. Assim,
gradativamente, houve a conquista das crianças e dos jovens no incentivo ao prosseguimento de sua
trajetória escolar.

Conseguimos uma ótima frequência, pois os nossos alunos se sentiam participativos e atuantes não
só à inclusão escolar, como à sua vida social, o que contribuía positivamente em face aos tratamentos
de saúde e os ajudava a minimizar os processos de baixa autoestima e depressão causados pelos
tratamentos relativos à neoplasia.
Enfrentamos grandes dificuldades, como a falta de conhecimento das escolas de origem dos
alunos quanto aos seus direitos efetivados pelas leis e estatutos e, não raro, a desistência dos mesmos
devido aos entraves e dificuldades de atendimento diferenciado que necessitavam e não obtinham, o
que culminava com a evasão e exclusão escolar.
Sendo meta prioritária a inserção efetiva ao processo escolar, agia-se de maneira eficaz e em
respeito a cada situação diferenciada para que isso realmente se realizasse. Contava-se, sobretudo, com
o apoio fundamental dos departamentos de educação especial da Seed-PR e do Núcleo Regional de
Educação (NRE), que prontamente resolviam as situações mais problemáticas e que estavam fora de
nosso alcance.
Quanto ao desenvolvimento das ações pedagógicas e metodologia, salientam-se algumas
intervenções que se mostraram eficientes na época à rotina do apoio pedagógico e escolarização na
APACN:
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Motivar os nossos alunos a uma prática cotidiana de voltar aos estudos era um desafio, mas tinhase o cuidado de não impor o seu comparecimento à sala de apoio pedagógico, mas sim convidá-los a
que viessem, mostrando os benefícios do programa.
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Nos encaminhamentos metodológicos, fazia-se uso de instrumentos tecnológicos como
ferramenta de apoio e auxílio em pesquisas. Contava-se com um computador, DVDs e cinemateca.
Também organizou-se biblioteca e gibiteca, tendo como acervo livros didáticos e paradidáticos. Ainda
tínhamos cinemateca, sala de artes e musicoterapia, que contribuíam com as ações pedagógicas mais
atraentes e interativas. Faziam-se passeios com finalidade cultural, didática e de lazer. Direcionavase a prática em sala de aula atendendo às necessidades do dia a dia, já que teríamos que ser flexíveis
quanto aos planejamentos, devido a não regularidade e singularidades dos atendimentos. Obtiveram-se
resultados bastante animadores quanto às promoções anuais de nossos alunos, bem como sua inserção,
reinserção e continuidade da caminhada escolar.
Frente ao atendimento do Serviço à Rede de Escolarização Hospitalar (Sareh), continuo
atualmente fazendo parte de uma equipe coesa e comprometida com os mesmos objetivos, constituída
por professores e pedagoga, na mesma Associação (APACN), tornando mais efetivas nossas metas,
e contando com o respaldo significativo das equipes de coordenadoras do programa de atendimento
hospitalar.
Nossas ações pedagógicas intensificam-se e fundamentam-se, hoje, na concepção histórico-crítica
e seguem as Diretrizes Curriculares da Seed-PR, valorizando os conteúdos disciplinares de maneira a
que se tornem eficazes no atendimento às necessidades do contexto de escolarização hospitalar, bem
como a adaptação e flexibilização curriculares e eventuais ações interdisciplinares, sempre pautadas no
respeito às situações individuais dos atendidos. Finalizando o presente relato, creio firmemente que
nenhuma atuação pedagógica se torna satisfatória se não for conduzida pela afetividade, respeito aos
contextos diferenciados e, sobretudo, compromissada com a qualidade de interação e envolvimento
do educador mediador e do educando.
Comprometimento esse que intensifica os direitos a uma educação sem fronteiras, promovendo,
frente ao atendimento educacional hospitalar, o resgate à dignidade a todos que se encontram em
tratamento de saúde, combatendo toda forma de exclusão e direcionando caminhos seguros para os
direitos da cidadania, “a volta à vida”!

Trajetória pedagógica na Educação Hospitalar
Professor Roberto José Medeiros Júnior
Em 1996, iniciei minha carreira no magistério ainda na extinta Faculdades Integradas da Sociedade
Educacional Tuiuti (Fiset) como aluno integrante do projeto “Laboratório de Matemática básica” para
alunos de pré-vestibulares e outros. Passados alguns anos, a Fiset tornou-se Universidade Tuiuti do
Paraná (UTP) e o curso de Matemática com ênfase em informática passou a ser chamado de curso de
Licenciatura e Bacharelado em Matemática, no qual me formei em 1999.
Em fevereiro de 1997, assumi quatro turmas de Ensino Fundamental na Escola Estadual Vila
Feliz, hoje chamada de Colégio Estadual Maria Paula, em Almirante Tamandaré. Desde essa data,
não mais me desvinculei da escola pública e da rede particular de ensino. A experiência com o ensino
individualizado parecia uma prática distante.
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Trabalhar com alunos em ambiente escolar diferenciado é um desafio pessoal que, neste momento
da minha vida, representa principalmente uma busca de conhecimento e evolução. Presente também está
a necessidade de desenvolver uma melhor compreensão no que se refere à existência do ser humano
enquanto inserido em uma situação que ameaça o seu progresso físico, psíquico e social: a doença.
Além do crescimento pessoal e profissional, espero que o trabalho proposto represente minha
contribuição ao indivíduo e ao social, como forma de desenvolver em sociedade a capacitação que
adquiri dela própria. Resumidamente, uma troca.
O sucesso do projeto Sareh somente será possível a partir do momento em que todos os envolvidos
no processo de recuperação da saúde do aluno sejam conscientizados da importância do trabalho
conjunto multidisciplinar. Aqui incluo e destaco a escola, os professores, a orientação pedagógica e os
familiares.

Somadas às dificuldades de contato com a escola de origem do aluno, existia uma sobrecarga de
disciplinas a serem ministradas. O professor tem formação específica. Tal formação contempla uma
grande área; por exemplo, o professor licenciado em Matemática pode contribuir mais na área das
ciências naturais do que nas das ciências sociais.
Os conteúdos curriculares de cada escola deveriam ser devidamente conhecidos e transmitidos
aos alunos para que, quando houvesse a reinserção na escola de origem, a defasagem dos conteúdos
não os desmotivasse a frequentar a escola. Daí a necessidade da administração de documentação por
uma pedagoga que, além de comunicar à escola os progressos do aluno hospitalizado, viabilizasse
legalmente o trabalho desenvolvido na classe hospitalar desta unidade.
Especificamente no sentido da Matemática, os conceitos a ela inerentes, tais como formas
geométricas, grandezas, fórmulas algébricas, entre outros, poderão ser observados pelo aluno no
cotidiano hospitalar, incluindo o momento da visitação. Para que isso seja possível, faz-se necessário
informar e orientar os familiares, a escola e os profissionais de saúde sobre os conteúdos trabalhados
com o aluno (plano de aula e plano de ensino).
Independentemente da condição em que o ser humano se encontre, sempre haverá uma
possibilidade de desenvolvimento e aprendizagem. O desenvolvimento só é possível desde que abranja
o conjunto dos fatores cognitivo, emocional e social. Daí a importância do programa de atendimento
educacional hospitalar.
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Após seleção por meio de concurso público, somei meus conhecimentos em Educação Matemática
à APACN, que já realizava apoio pedagógico às crianças hospedadas, proporcionando um atendimento
das disciplinas de acordo com o que era possível, haja vista que apenas uma professora desenvolvia
todo o trabalho disciplinar e pedagógico e, devido à grande demanda de alunos que advinham de todas
as partes do país, sobrava pouco tempo para atender e preparar atividades diferenciadas.
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Propiciar condições de aprendizado ao aluno hospitalizado significa promover a dignidade,
melhorar a autoestima, contribuindo para a cura e a melhoria de sua qualidade de vida.
No hospital, o medicamento toca o corpo e objetiva à funcionalidade do organismo, mas a
educação toca a vida e objetiva atingir a potencialidade intrínseca do ser humano, sempre disponível à
espera de alguém que acredite nela.

Relatos de uma ação pedagógica humanizadora
Professora Daniele Smyk
Uma sociedade democrática se caracteriza pela igualdade dos direitos de seus cidadãos e pela
valorização das identidades culturais, sociais e especiais.
O Sareh, em sua implantação em 2007, veio ao encontro das necessidades e expectativas da
sociedade em transformação por meio da implementação de uma política pública educacional que
tem com meta a educação inclusiva, isto é, a integração e o desenvolvimento das potencialidades dos
estudantes com necessidades educacionais especiais em todas as etapas e modalidades da educação
básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino de jovens e Adultos).
A Educação Hospitalar tem como metas básicas a igualdade de direitos inclusivos e educacionais.
A igualdade de direitos em todas as diversidades dá condições necessárias para o desenvolvimento de
todos os cidadãos. Para o cumprimento dessa conquista é preciso que ocorram mudanças educacionais
que têm por base um olhar diferenciado e respeitoso. Isso não implica fingir que as diferenças não
existam, mas sim compreendê-las e aceitá-las com dinâmica própria. A inclusão de estudantes com
qualquer problema de saúde não pode prejudicar sua aprendizagem. Devemos desenvolver o respeito
mútuo a fim de melhorar as relações em nossa sociedade em seus diferentes subsistemas.
A ação do Programa de Atendimento Educacional Hospitalar deve ser um processo que implica
ensino ativo, dialógico e interativo entre escola, família, programa e estudante, no qual o aluno é
compreendido a partir de sua relação e integração em diferentes grupos sociais, educacionais e culturais.
Devemos converter suas experiências em aprendizagens, rompendo os preconceitos, a fim de que todos
possam aprender, valorizando as diferentes concepções de aprendizagem, os atributos pessoais, metas,
ritmos e necessidades comuns ou específicos de cada estudante.
Toda comunidade escolar, e não somente a professora ou professor, é responsável pelo ensino
dos estudantes com necessidades educacionais especiais, a comunidade precisa respaldar suas ações,
buscar assessoramento e contínua formação. O professor deve ser um observador, investigador e
pesquisador, lançar mão de todas as práticas pedagógicas possíveis a fim de diminuir a evasão escolar,
a discriminação daqueles que precisam de um olhar diferenciado.
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A avaliação dos alunos que participam desse programa educacional deve ser processual, adequada
a cada necessidade do estudante, a partir da definição do grupo de profissionais que acompanham seu
desenvolvimento e aprendizagem.
Atualmente, dedico parte de minha vida aos alunos da APACN, com intuito de poder contribuir
no processo de ensino e de aprendizagem desses alunos que, por algum motivo, ficaram impossibilitados
de participar do grupo escolar. Assim, realizo esse trabalho gratificante, na certeza de poder ser solidária
a esses alunos que necessitam de ajuda profissional, capacitando-os a aprender, motivando-os a superar
as dificuldades e dando continuidade ao processo escolar regular.
Atuo na área de humanas, lecionando as disciplinas de Geografia, História, Sociologia, Filosofia
e Ensino Religioso, procurando, por meio de diferentes encaminhamentos metodológicos, contemplar
os conteúdos essenciais ao aluno-paciente, para que ele possa reelaborar os conteúdos e se apropriar
do conhecimento historicamente acumulado.
Apesar dos avanços dos últimos anos, há muito por fazer, pois a Educação Hospitalar é um
serviço que desafia a escola a ser mais representativa na diversidade social, tornando-a mais democrática
e justa. No ambiente hospitalar, estamos em constante contato com a escola de origem do aluno, e se
esta relação não comungar em prol da legislação em vigor e dos princípios da Seed-PR, a Educação
Hospitalar não criará sua identidade nem se firmará como política pública.

Acreditamos na possibilidade de se repensar e garantir condições de uma política pública
comprometida com o processo de inclusão, em que todas as crianças e jovens em fase escolar possam
continuar seus estudos, apesar de sua situação hospitalar. Diante do desafio da Seed-PR em implantar
um programa único no país, cabe a nós, educadores, e a todos os envolvidos no processo educacional
sermos agentes responsáveis pela concreticidade da retórica, transformando o sonho em realidade.
É importante buscar as condições necessárias para o desenvolvimento de nosso trabalho, pois
não se pode esperar que somente o ato governamental solucione todas as dificuldades encontradas. É
necessário levarmos em consideração todo o processo histórico e seu valor indiscutível na construção
de projeto social de transformação de paradigmas.
Relatar a nossa realidade prática, com suas dificuldades e avanços, requer termos em mente um
projeto político-pedagógico, um projeto de escola, um projeto de transformação social, de política
pública comprometida com o sujeito histórico, com o processo de inclusão calcada em mudanças
sistêmicas, que tenham o alcance de alternativas de sucesso pedagógico de nosso aluno, lá no chão da
escola, e que se reflete para o ambiente hospitalar. Comprometer-se com o processo de inclusão é mais
que se compremeter com o magistério, mas, sim, querer ser o articulador e mediador da consciência
social, suas mazelas, preconceitos e barreiras.
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Uma iniciativa pioneira no Brasil
Professora Pedagoga Luciane R. Santos de Souza

123

O direito à cidadania requer o respeito ao direito constitucional. Assim, podemos dizer que o
primeiro passo foi dado, agora é necessário encontrarmos os caminhos para o sucesso do programa
e, principalmente, ter sempre em mente o comprometimento com o processo inclusivo, a inserção e a
reinserção, bem como o resgate da especificidade da escola em um ambiente desprovido de características
educacionais.

Referências
BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Resolução CNE/CEB n. 02, de setembro de 2001. Institui as Diretrizes
Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. Brasília: MEC/Seesp, 2001.
______. Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília: MEC, 1996.
______. Resolução de 41 de outubro de 1995. Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda).
Brasília: 1995.
MATOS, E. L. M; MUGGIATTI, M. M. T de F. Pedagogia Hospitalar. Curitiba: Editora Universitária Champagnat, 2001.
PARANÁ. Conselho Estadual de Educação. Deliberação n. 02/03, de 2 de junho de 2003. Normas para a Educação
Especial, Educação Básica para alunos com necessidades especiais, 2007.

124

Serviço de Atendimento à Rede de Escolarização Hospitalar (Sareh)

PARTE V: SUGESTÕES DE LEITURAS,
FILMES E SÍTIOS

125
123

SUGESTÕES DE LEITURAS
Livros
ABRAPIA. Mãe, se eu for para o hospital, você vai estar comigo? Guia de orientação sobre serviços de saúde para
educadores e acompanhantes de crianças e adolescentes hospitalizados. Petrópolis: Autores e Agentes Associados, 1997.
AROSA, Armando; SHILKE, Ana Lúcia (Orgs.). A escola no hospital: espaço de experiências emancipadoras. Niterói,
RJ: Intertexto, 2007.
_____. Quando a escola é no hospital. Niterói, RJ: Intertexto, 2008.
CECCIM, Ricardo B.; CARVALHO, Paulo A. Criança hospitalizada: atenção integral como escuta à vida. Porto Alegre:
Editora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1997.
FONSECA, Eneida S. da. Atendimento pedagógico-educacional para crianças e jovens hospitalizados: realidade
nacional. MEC/Seesp. Revista Integração, ano 9, 1999.
_____. Classe hospitalar: atendimento pedagógico-educacional à criança e ao adolescente hospitalizados. Rio de Janeiro:
Gráfica Uerj, 2008.
_____. Atendimento escolar hospitalar: o trabalho pedagógico-educacional no ambiente hospitalar. A criança doente
também estuda e aprende. Rio de Janeiro: Gráfica da Uerj, 2001.
_____. Atendimento escolar no ambiente hospitalar. São Paulo: Memmom, 2003.

LEITGEL-GILLE, Marluce (Org.). Boi da cara preta: crianças no hospital. Tradução de: Helena Ramos. Salvador: Edufba,
Ágalma, 2003.
MASETTI, Morgana. Boas misturas: a ética da alegria no contexto hospitalar. São Paulo: Palas Athena, 2003.
MATOS, Elizete Lúcia. M.; MUGIATTI, Margarida M. T. de F. Pedagogia hospitalar: a humanização integrando educação
e saúde. Petrópolis: Vozes, 2006.
MATOS, Elizete Lúcia. M. (Org.). Escolarização hospitalar: educação e saúde de mãos dadas para humanizar. Petrópolis:
Vozes, 2009.
MEZZOMO, Augusto A. Fundamentos da humanização hospitalar: uma visão multiprofissional. São Paulo: Loyola, 2003.
NUCCI, Nely G. A criança com leucemia na escola. Campinas: Livro Pleno, 2002.
ORTIZ, Leodi C. M.; FREITAS, Soraia N. Classe hospitalar: caminhos pedagógicos entre saúde e educação. Santa Maria:
Editora UFSM, 2005.
PAULA, Ercília Maria A. T. de; MATOS, Elizete Lúcia M. (Orgs.). Educação da criança hospitalizada: as várias faces
da pedagogia no contexto hospitalar. Cadernos Cedes, Campinas, v. 27, n. 73, p. 249-368, set./dez. 2007.
TAAM, Regina. Pelas trilhas da emoção: a educação no espaço da saúde. Maringá: Eduem, 2004.
TORRES, Wilma da Costa. A criança diante da morte: desafios. São Paulo: Casa do Psicólogo, 1999.

Serviço de Atendimento à Rede de Escolarização Hospitalar (Sareh)

KUDO, Aidê Mitie; MARIA, Priscila Bagio. O hospital pelo olhar da criança. São Paulo: Yendis, 2009.

127
125

Artigos, dissertações e teses
BARROS, Alessandra. A prática pedagógica em enfermaria pediátrica. Revista Brasileira de Educação, p. 20-27, set./
nov. 1999.
CAIADO, Kátia R. M. O trabalho pedagógico no ambiente hospitalar: um espaço em construção. São Paulo: Avercamp,
2003. p. 71-79. BBE.
ESTÉVEZ, Nieves Estévez. A pedagoxía hospitalaria: unha innovación educativa. Innovación Educativa, Santiago, n.
8, p. 213-216, jan./dez. 1998.
FONSECA, Eneida S. da (Org.). Atendimento escolar hospitalar. In: Encontro Nacional sobre Atendimento Escolar
Hospitalar, 1., 2001, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: Gráfica Uerj, 2001.
FONTES, Rejane de S. A escuta pedagógica à criança hospitalizada: discutindo o papel da educação no hospital. Revista
Brasileira de Educação, Rio de Janeiro, n. 29, p. 119-138, maio/ago. 2005.
MATOS, Elizete Lúcia M. Pedagogia hospitalar. Revista Educação em Movimento. Curitiba, v. 2, n. 5, p. 39-42, maio/
ago. 2003.
MENEZES, Cinthya V. A. A necessidade da formação do pedagogo para atuar em ambiente hospitalar: um estudo
de caso em enfermarias pediátricas do Hospital de Clínicas da UFPR. Florianópolis, 2004. Dissertação – Universidade
Federal de Santa Catarina.
NOFFS, Neide de Aquino; RACHMAN, Vivian C. B. Psicopedagogia e saúde: reflexões sobre a atuação psicopedagógica
no contexto hospitalar. Revista Psicopedagogia, São Paulo, v. 24, n. 74, p. 160-168, jul./dez. 2007.
PAULA, Ercília Maria A. T. de. Educação, diversidade e esperança: a práxis pedagógica no contexto da escola hospitalar.
Salvador, 2004. Tese – Universidade Federal da Bahia.
SCHILKE, Ana Lúcia T. Caminhos e descaminhos da pedagogia hospitalar em busca de uma educação impregnada de
sentido. Sabor de escola, Niterói, v. 1, p. 45-50, maio 2007.

128
126

SUGESTÕES DE filmes
A batalha pela vida

Sinopse: Esta série, uma co-produção BBC, Discovery Channel e DCTP, é um marco nas séries
científicas sobre como o corpo humano triunfa na crise. Por meio de impressionantes imagens internas
e computação gráfica, tudo o que se passa no nosso corpo para sobreviver é mostrado com riqueza de
detalhes nunca vistos, ilustrando histórias da vida real.
A batalha pela vida celebra a extraordinária capacidade que nosso corpo possui de encontrar uma
saída, com auxílio da medicina moderna. Cada episódio se concentra em um estágio específico da
vida e mostra como respondemos diferentemente a ferimentos graves e doenças a cada época. Neste
DVD é possível ver pela primeira vez o interior do corpo sob ameaça. Você nunca mais pensará em
seu corpo da mesma maneira!
Gênero: Documentário
Tempo de duração: 300min.
Disponível em: <http://www.2001video.com.br/detalhes_produto_extra_dvd.asp?produto=17697> (Adaptado)

Direção: Mimi Leder
Sinopse: Eugene Simonet (Kevin Spacey), um professor de Estudos Sociais, faz, em uma de
suas aulas, um desafio a seus alunos: criar algo que mudasse o mundo. Trevor McKinney (Haley Joel
Osment), incentivado pelo desafio do professor, cria um novo jogo chamado pay it forward, em que a cada
favor que a pessoa receber, deverá também fazer um favor a três outras pessoas. Surpreendentemente,
a ideia funciona, ajudando o próprio Eugene a se desvencilhar de segredos do passado e também à mãe
de Trevor, Arlene (Helen Hunt), a encontrar um novo sentido em sua vida.
Gênero: Drama
País: EUA
Ano: 2000
Tempo de duração: 115min.
Disponível em: <http://www.adorocinema.com/filmes/pay-it-forward/pay-it-forward.asp> (Adaptado)

A excêntrica família de Antônia

Direção: Gérard Cornelisse; Hans de Weers; Hans de Wolf
Sinopse: Numa pequena fazenda do interior da Holanda, Antônia passa seu último dia de vida.
Deitada em uma cama, recorda o dia em que, logo após o término da II Guerra Mundial, voltou ao
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A corrente do bem
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vilarejo de sua infância, acompanhada de sua filha adolescente, Danielle. Em flashbacks, o filme recua
até aquele dia quando, tendo herdado a pequena fazenda, ela decide recomeçar sua vida, juntamente
com a filha.
Gênero: Drama
País: Holanda; Bélgica; UK
Ano: 1995
Disponível em: <http://www.65anosdecinema.pro.br/A_excentrica_familia_de_Antonia.htm> (Adaptado)

DNA: a promessa e o preço

Direção: Discovery Channel
Sinopse: Desde sementes geneticamente modificadas, até os recentes rumores sobre o primeiro
clone humano, a pesquisa genética continua a transformar nossas vidas. O documentário DNA: a
promessa e o preço nos apresentará uma visão totalmente imparcial sobre o assunto, além de mostrar o
que o futuro nos reserva em relação aos avanços dessa área.
Gênero: Documentário
País: EUA
Ano: 2006
Tempo de duração: 100min.
Disponível em: <http://www.blockbusteronline.com.br/item/254472/dvd+dna:+a+promessa+e+o+preco+discovery+channel/>
(Adaptado)

Do outro lado

Direção: Fatih Akin
Sinopse: Do outro lado nos mostra como os destinos podem mudar dependendo de pequenos
momentos, de pequenos acontecimentos. São três famílias, duas turcas e uma alemã, seus membros
estão espalhados entre os dois países. Yeter é uma prostituta quarentona turca que vive na Alemanha.
Ela envia dinheiro para sua filha, Ayten, uma ativista política que vive em Istambul, na Turquia. Nejat
é um professor numa universidade Alemã, seu pai, Ali, é um turco aposentado que inicia um romance
com a prostituta Yeter. Lotte é uma jovem estudante universitária que vive com sua mãe, Susanne, na
Alemanha. Os destinos dessas três famílias se cruzam de uma forma dramática e inesperada.
Gênero: Drama
País: Alemanha; Turquia; Itália
Ano: 2007
Tempo de duração: 122min.
Disponível em: <http://www.interfilmes.com/filme_18723_Do.Outro.Lado-(Auf.der.anderen.Seite).html> (Adaptado)
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Doutores da alegria – o filme
Disponível em: <http://www.doutoresdaalegriaofilme.com.br/>

Direção: Fernando Meirelles
Sinopse: Ensaio sobre a cegueira conta a história de uma inédita epidemia de cegueira, inexplicável,
que se abate sobre uma cidade não identificada. Tal “cegueira branca” – assim chamada porque as
pessoas infectadas passam a ver apenas uma superfície leitosa – manifesta-se primeiramente em um
homem no trânsito e, lentamente, espalha-se pelo país. Aos poucos, todos acabam cegos e reduzidos
a meros seres lutando por suas necessidades básicas, expondo seus instintos primários. À medida que
os afetados pela epidemia são colocados em quarentena e os serviços do Estado começam a falhar, a
trama segue focada na mulher de um médico, a única pessoa que não é afetada pela doença.
O foco do filme, no entanto, não é desvendar a causa da doença ou sua cura, mas mostrar o
desmoronar completo da sociedade, que perde tudo aquilo que considera civilizado. Ao mesmo tempo
em que vemos o colapso da civilização, um grupo de internos tenta reencontrar a humanidade perdida.
O brilho branco da cegueira ilumina as percepções das personagens principais, e a história torna-se não
só um registro da sobrevivência física das multidões cegas, mas, também, dos seus mundos emocionais
e da dignidade que tentam manter. Mais do que olhar, importa reparar no outro. Só dessa forma o
homem se humaniza novamente.
Gênero: Drama
País: EUA
Ano: 2008
Tempo de duração: 120min.
Disponível em: <http://www.cinepop.com.br/filmes/ensaiosobrecegueira.htm> (Adaptado)

Estamira

Direção: Marcos Prado
Sinopse: Estamira é uma mulher de 63 anos que sofre de distúrbios mentais. Ela vive e trabalha
há 20 anos no Aterro Sanitário de Jardim Gramacho, um local que recebe diariamente mais de 8 mil
toneladas de lixo da cidade do Rio de Janeiro. Com um discurso filosófico e poético, Estamira analisa
questões de interesse global.
Gênero: Documentário
País: Brasil
Ano: 2006
Tempo de duração: 115min.
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Ensaios sobre a cegueira

Disponível em: <http://www.adorocinema.com/filmes/estamira/estamira.asp> (Adaptado)
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Fale com ela

Direção: Pedro Almodóvar
Sinopse: Em Madri vive Benigno Martin (Javier Cámara), um enfermeiro cujo apartamento
fica diante de uma academia de balé, comandada por Katerina Bilova (Geraldine Chaplin). Ele fica
frequentemente na janela de sua casa, vendo com especial atenção uma das estudantes de Katerina, Alicia
Roncero (Leonor Watling), por quem está apaixonado. Benigno chega ao ponto de marcar uma consulta
com o pai dela, um psiquiatra que tem um consultório na própria casa, só para ter uma chance de falar
com Alicia. Antes, porém, Benigno entra no quarto dela e olha o recinto com admiração, roubando
um prendedor de cabelos. Quando Alicia é ferida em um acidente de carro, que a deixa em coma, é
internada no hospital onde Benigno trabalha. Ele passa a cuidar dela, mas a atenção que dispensa com
Alicia é totalmente acima do normal. Além disso, Benigno fala com ela o tempo todo, movido por um
misto de fé e amor, pois crê que de alguma forma ela possa ouvir.
Gênero: Drama
País: Espanha
Ano: 2002
Tempo de duração: 116min.
Disponível em: <http://www.adorocinema.com/filmes/fale-com-ela/fale-com-ela.htm> (Adaptado)

Juno

Direção: Jason Reitman
Sinopse: Juno MacGuff (Ellen Page) é uma adolescente que engravida de maneira inesperada de
seu colega de classe Bleeker (Michael Cera). Com a ajuda de sua melhor amiga, Leah (Olivia Thirlby),
e o apoio de seus pais, Juno conhece um casal, Vanessa (Jennifer Garner) e Mark (Jason Bateman), que
está disposto a adotar seu filho, que ainda nem nasceu.
Gênero: Comédia dramática
País: EUA
Ano: 2007
Tempo de duração: 92min.
Diponível em: <http://br.cinema.yahoo.com/filme/14946> (Adaptado)

Meu nome é Rádio

Direção: Michael Tollin
Sinopse: Anderson, Carolina do Sul, 1976, escola secundária T. L. Hanna. Harold Jones (Ed
Harris) é o treinador local de futebol americano, e fica tão envolvido em preparar o time que raramente
passa algum tempo com sua filha, Mary Helen (Sarah Drew), ou sua esposa, Linda (Debra Winger).
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Jones conhece um jovem “lento”, James Robert Kennedy (Cuba Gooding Jr.), mas ninguém sabia o
nome dele, pois não falava e só perambulava em volta do campo de treinamento. Jones se preocupa
com o jovem quando alguns dos jogadores da equipe fazem uma “brincadeira” de péssimo gosto,
que deixou James apavorado. Tentando compensar o que tinham feito com o jovem, Jones o coloca
sob sua proteção, além de lhe dar uma ocupação. Como ainda não sabia o nome dele e pelo fato dele
gostar de rádios, passou a chamá-lo de Rádio. Mas ninguém sabia que, pelo menos em parte, a razão
da preocupação de Jones era tentar não repetir uma omissão que cometera quando garoto.
Gênero: Drama
País: EUA
Ano: 2003
Tempo de duração: 109min.
Disponível em: <http://www.adorocinema.com/filmes/meu-nome-e-radio/meu-nome-e-radio.asp> (Adaptado)

Direção: Ingmar Bergman
Sinopse: No caminho da Universidade de Lund, onde receberá um prêmio pelos 50 anos de
carreira, o professor de medicina Isak Borg (interpretado pelo cineasta Victor Sjöstrom) relembra os
principais momentos de sua vida, temendo a morte que se aproxima. Ao lado de Umberto D., de Vittorio
de Sica, e Viver, de Akira Kurosawa, Morangos silvestres é um dos mais belos filmes sobre a velhice e a
memória.
Morangos silvestres é uma das obras máximas do mestre Ingmar Bergman, sempre nas listas
dos melhores da história do cinema. A Edição de Colecionador traz a magnífica versão restaurada
e remasterizada do longa-metragem, além de extras preciosos, como uma galeria de fotos raras dos
bastidores.
Gênero: Arte
País: Suécia
Ano: 1957
Tempo de duração: 95min.
Disponível em: <http://www.2001video.com.br/detalhes_produto_extra_dvd.asp?produto=6305> (Adaptado)

O escafandro e a borboleta

Direção: Julian Schnabel
Sinopse: Jean-Dominique Bauby (Mathieu Amalric) tem 43 anos, é editor da revista Elle e um
apaixonado pela vida. Mas, subitamente, tem um derrame cerebral. Vinte dias depois, ele acorda. Ainda
está lúcido, mas sofre de uma rara paralisia: o único movimento que lhe resta no corpo é o do olho
esquerdo. Bauby se recusa a aceitar seu destino. Aprende a se comunicar piscando letras do alfabeto,
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e forma palavras, frases e até parágrafos. Cria um mundo próprio, contando com aquilo que não se
paralisou: sua imaginação e sua memória.
Gênero: Drama
País: França; EUA
Ano: 2007
Tempo de duração: 112min.
Disponível em: <http://www.adorocinema.com/filmes/escafandro-e-a-borboleta/escafandro-e-a-borboleta.asp> (Adaptado)

O fabuloso destino de Amélie Poulain

Direção: Jean-Pierre Jeunet
Sinopse: Após deixar a vida de subúrbio que levava com a família, a inocente Amélie (Audrey
Tautou) muda-se para o bairro parisiense de Montmartre, onde começa a trabalhar como garçonete.
Certo dia, encontra uma caixa escondida no banheiro de sua casa e, pensando que pertencesse ao antigo
morador, decide procurá-lo, e é assim que encontra Dominique (Maurice Bénichou). Ao ver que ele
chora de alegria ao reaver o seu objeto, a moça fica impressionada e adquire uma nova visão do mundo.
Então, a partir de pequenos gestos, ela passa a ajudar as pessoas que a rodeiam, vendo nisto um novo
sentido para sua existência. Contudo, ainda sente falta de um grande amor.
Gênero: Comédia
País: França
Ano: 2001
Tempo de duração: 120min.
Disponível em: <http://www.adorocinema.com/filmes/amelie-poulain/amelie-poulain.asp> (Adaptado)

O óleo de Lorenzo

Direção: George Miller
Sinopse: Um garoto levava uma vida normal até que, com seis anos, passou a ter diversos
problemas de ordem mental que foram diagnosticados como ALD, uma doença extremamente rara que
provoca uma incurável degeneração no cérebro, levando o paciente à morte em, no máximo, dois anos.
Os pais do menino ficam frustrados com o fracasso dos médicos e a falta de medicamento para uma
doença desta natureza. Assim, começam a estudar e a pesquisar sozinhos, na esperança de descobrir
algo que possa deter o avanço da doença.
Gênero: Drama
País: EUA
Ano: 1992
Tempo de duração: 135min.
Disponível em: <http://www.adorocinema.com/filmes/oleo-de-lorenzo/oleo-de-lorenzo.asp> (Adaptado)
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Patch Adams – o amor é contagioso

Direção: Tom Shadyac
Sinopse: Em 1969, após tentar se suicidar, Hunter Adams (Robin Williams) voluntariamente
se interna em um sanatório. Ao ajudar outros internos, descobre que deseja ser médico, para poder
ajudar as pessoas. Ao sair da instituição, inicia o curso de Medicina. Seus métodos pouco convencionais
causam, inicialmente, espanto, mas, aos poucos, vai conquistando todos, com exceção do reitor, que
quer arrumar um motivo para expulsá-lo, apesar dele ser o melhor da turma.
Gênero: Drama
País: EUA
Ano: 1998
Tempo de duração: 114min.
Disponível em: <http://www.adorocinema.com/filmes/patch-adams/patch-adams.htm> (Adaptado)

Direção: Godfrey Reggio
Sinopse: Aclamada pelo público e pela crítica em todo o mundo, esta segunda parte da trilogia
Qatsi, assinada pelo escritor/diretor Godfrey Reggio, é “simplesmente um dos mais magníficos
espetáculos visuais e auditivos já criados” (L. A. Daily News). Combinando uma fotografia deslumbrante
e a especialíssima música do premiado compositor Philip Glass, Powaqqatsi é uma “experiência de tirar o
fôlego que atua em muitos níveis... emocional, espiritual, intelectual e estético” (The Hollywood Reporter).
Corajoso, perturbador e épico em sua grandeza, este filme extraordinário coloca em discussão tudo o
que pensamos saber sobre a sociedade contemporânea. Por meio da justaposição da imagens de culturas
antigas com as da vida moderna, Powaqqatsi magnificamente expõe o custo do progresso humano. É um
filme que fala à alma, assim como à mente. É uma “vivência realmente fascinante” (The Detroit News).
Gênero: Documentário
País: EUA
Ano: 1988
Tempo de duração: 100min.
Disponível em: <http://www.2001video.com.br/detalhes_produto_extra_dvd.asp?produto=6533> (Adaptado)

Quem somos nós?

Direção: Betsy Chasse; Mark Vicente; William Arntz
Sinopse: Todo ser humano, num determinado momento da vida, se questiona de onde vem, para
onde vai e qual seu papel no mundo. Partindo dos estudos da física quântica, Quem somos nós? mistura
ficção e documentário para nos mostrar que a realidade, da forma como a percebemos, é ilusória, nós é
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que a criamos e que podemos, sim, mudá-la. Depoimentos de físicos, filósofos e místicos afirmam que a
matéria não é sólida como pensamos: ela é etérea e mutável, e nossos pensamentos podem alterá-la. Nós
podemos ter controle sobre nosso corpo, as doenças e as emoções, pois podemos escolher a realidade
em que queremos viver e, assim, alterar nossas vidas.
Gênero: Documentário
País: EUA
Ano: 2004
Tempo de duração: 96min.
Disponível em: <http://www.2001video.com.br/detalhes_produto_extra_dvd.asp?produto=12486> (Adaptado)

Quem somos nós? Uma nova evolução

Direção: Betsy Chasse; William Arntz
Sinopse: Sucesso de público e crítica no Brasil, o instigante e revolucionário Quem somos nós? ganha
agora uma nova e especialíssima versão em DVD, trazendo um filme ainda mais surpreendente e com
duração de duas horas e meia! Muito mais descobertas científicas, entrevistas e depoimentos inéditos e
animações totalmente delirantes! Quem somos nós? Uma nova evolução mistura ficção e documentário para
nos mostrar que a realidade, da forma como a percebemos, é ilusória, nós é que a criamos e podemos
mudá-la, ou seja, podemos ter controle sobre nosso corpo, as doenças e as emoções, pois podemos
escolher a realidade em que queremos viver e, assim, alterar nossas vidas.
Gênero: Documentário
País: EUA
Ano: 2006
Tempo de duração: 150min.
Disponível em: <http://www.2001video.com.br/detalhes_produto_extra_dvd.asp?produto=13857> (Adaptado)

Tudo sobre gravidez

Direção: Joseph Cortina; Mark Poertner
Sinopse: Em Tudo sobre gravidez veremos desde o processo de fecundação de um óvulo humano
até o momento do nascimento de uma criança. Visto pela perspectiva de um feto, o documentário,
com uma hora de duração, irá desvendar todos os mistérios da criação da vida.
Gênero: Documentário
País: EUA
Ano: 2001
Tempo de duração: 60min.
Disponível em: <http://www.lojasobrenatural.com.br/produto/detalhar/715/dvd_tudo_sobre_gravidez> (Adaptado)
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Viagem fantástica pelo corpo humano

Direção: Discovery Channel
Sinopse: Imagine trilhões de robôs-miniatura dentro de um corpo humano destruindo células
cancerígenas antes mesmo de saber que você as tem. Imagine passar por uma cirurgia enquanto assiste
televisão em casa. Conhecida como nano-medicina, essa nova tecnologia está transformando a ciência
médica. A ciência está criando máquinas tão pequenas, capazes de serem introduzidas no corpo do
paciente via oral ou através de injeções. Esses minúsculos cirurgiões robotizados procuram e reparam
estragos em áreas afetadas do corpo humano. Em um experimento, os “nano-médicos” liberam
drogas de combate ao câncer diretamente no tumor. Isso poderia significar o fim dos indesejáveis
efeitos da quimioterapia e da radioterapia. Com a ajuda de imagens computadorizadas, o documentário
Viagem fantástica pelo corpo humano explora o desenvolvimento da nano-medicina e de sua poderosa e
impressionante promessa: a completa erradicação de doenças.
Gênero: Documentário
País: EUA
Ano: 2005
Tempo de duração: 50min.
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Disponível em: <http://www.freedownloadbr.net/2009/04/discovery-channel-viagem-fantastica-pelo-corpo-humano-dublado.
html> (Adaptado)
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SUGESTÕES DE SÍTIOS
Serviço de Atendimento à Rede de Escolarização Hospitalar (Sareh) – Paraná
Disponível em: <http://www.seed.pr.gov.br/portals/portal/educacaohospitalar/index.php>
Centro de Estudos sobre Recreação, Escolarização e Lazer em Enfermarias Pediátricas (Cerelep)
Disponível em: <http://www.cerelepe.faced.ufba.br/index_pt.php>
Programa de Apoio Pedagógico do Hospital das Clínicas de Porto Alegre
Disponível em: <http://www.hcpa.ufrgs.br/content/view/414/633/>
Classe Hospitalar do Instituto Nacional do Câncer – São Paulo
Disponível em: <http://www.inca.gov.br/conteudo_view.asp?ID=163#>
Classe Hospitalar do Hospital Infantil Joana de Gusmão – Santa Catarina
Disponível em: <http://www.saude.sc.gov.br/hijg/Pedagogia/principal.htm>
Núcleo de Apoio ao Combate do Câncer Infantil (NACC) – Bahia
Disponível em: <http://www.uneacc.org.br/nacc_ba.htm>
Unidade de Oncohematologia Pediátrica Erik Loeff – Salvador, Bahia
Disponível em: <http://www.uneacc.org.br/uel.htm>
Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Hospitais na capital
Disponível em: <http://www.saude.ba.gov.br/int_util_hosp_cap.asp>
Complexo Hospitalar Universitário Professor Edgar Santos. Hospital das Clínicas da UFBA
Disponível em: <http://www.complexohupes.ufba.br/>
Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC) – Salvador, Bahia
Disponível em: <http://www.gaccbahia.org.br/>
Grupo de Artistas Solidários. Hospital Universitário Professor Edgar Santos
Disponível em: <http://www.facom.ufba.br/com112_2001_2/gas/index.htm>
Terapeutas do Riso – Salvador, Bahia
Disponível em: <http://www.terapeutasdoriso.com.br/2005/index.php>
Doutores da Alegria
Disponível em: <http://www.doutoresdaalegria.org.br>
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Programa de Pesquisa Desenvolvimento de Estratégias para os Direitos Educacionais das Crianças e
Jovens Hospitalizados
Disponível em: <http://www.escolahospitalar.uerj.br/>
Viva e Deixe Viver. Contação de Histórias em Hospitais
Disponível em: <http://www.vivaedeixeviver.org.br/>
Biblioteca Viva em Hospitais. Fundação Abrinq/Ministério da Saúde
Disponível em: <http://www.fundabrinq.org.br/portal/alias_abrinq/lang_en-US/tabID_368/
DesktopDefault.aspx>
Portal da Humanização – HumanizaSuS. Ministério da Saúde
Disponível em: <http://portal.saude.gov.br/saude/area.cfm?id_area=389>
Associação Brasileira de Medicina e Arte
Disponível em: <http://www.abma-medarte.com.br/>
Escola de Informática e Cidadania para Crianças Hospitalizadas
Disponível em: <http://br.geocities.com/rlrribeiro/projetoeic-hospitais.html>
Escolarização Hospitalar do Hospital de Clínicas da UFPR
Projeto CARMIN – Artes Plásticas e Arte-Educação em Hospitais
Disponível em: <http://www.projetocarmim.org.br/>
Os Tapetes Contadores de Histórias
Disponível em: <http://www.tapetescontadores.com.br/>
Grupo de Estudos e Pesquisas Processos de Escolarização em Ambientes Hospitalares
Disponível em: <http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=0043708ZT2AJV4>
Educação de Pessoas Hospitalizadas e/ou Doentes Crônicos
Disponível em: <http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=0291708PZT3AKV>
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Disponível em: <http://escolarizacaohospitalar.blogspot.com/>
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