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RESUMO 

O presente estudo buscou pesquisar a contribuição da educação em ambientes não 

formais de ensino. Com o intuito de salientar o auxílio ofertado pelo pedagogo, a 

partir de práticas pedagógicas em classes hospitalares, fica evidente a fundamental 

importância da união entre educação e saúde no processo de recuperação física do 

educando. Através uma revisão bibliográfica constatou-se que muito além de 

garantir a continuidade dos estudos, evitando fracasso escolar, a educação em 

forma de atividades lúdicas e recreativas nestes ambientes, assegura uma relação 

de confiança, autoestima e respeito. A ênfase dada a escuta humanizada foi o 

grande marco do trabalho, pois é a partir dela, que se estabelece um vínculo de 

comunicação e consequentemente de aceitação tanto do tratamento clínico como 

das práticas educacionais ofertadas.  

 

ABSTRACT 

The present study sought to investigate the contribution of education in non - formal 

teaching environments. In order to emphasize the aid offered by the pedagogue, 

based on pedagogical practices in hospital classes, it is evident the fundamental 

importance of the union between education and health in the process of physical 

recovery of the student. Through a bibliographical review it was found that, in 

addition to guaranteeing continuity of studies, avoiding school failure, education in 

the form of play and recreational activities in these environments, ensures a 
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relationship of trust, self-esteem and respect. The emphasis given to humanized 

listening was the great milestone of the work, since it is from this that a 

communication link is established and consequently of acceptance of both the clinical 

treatment and the educational practices offered. 

 

 

 

PALAVRAS CHAVE: Pedagogia hospitalar, práticas pedagógicas, escuta 

humanizada, afetividade. 

 

INTRODUÇÃO 

Partilhamos um mundo onde a informação e a tecnologia se expandem de 

maneira significativa e rápida, ocasionando mudanças na sociedade e na forma de 

viver em coletivo. Apesar da educação não acompanhar toda a evolução 

tecnológica, ela sofreu algumas transformações que garantiram em determinados 

casos, sua continuidade e gradual melhoria. O conceito educacional retrógrado, que 

reduzia a educação em simples salas de aula, com alunos dispostos um atrás do 

outro e um professor considerado o único detentor do saber, dá lugar para práticas 

pedagógicas e interações humanas em vários espaços dentro da sociedade. Como 

relatado por BRANDÃO, “não há uma forma única, nem um único modelo de 

educação; a escola não é o único lugar em que ela acontece” 

(BRANDÃO,1988,p.26) 

 Assim, a pedagogia hospitalar se consolida a partir da necessidade de se 

estabelecer e fortalecer o vínculo entre educação e saúde, realçando que ambas se 

completam na busca pelo sucesso do tratamento clínico. Além disso, é sabido que 

ambientes hospitalares são locais saturados de incertezas, dores e privações que 

em muitas vezes alteram o quadro de humor e autoestima da criança enferma. 

Nesta perspectiva, a educação favorece a formação de um ambiente mais humano, 

acolhedor, alegre e educativo, despertando na criança a necessidade de se 

estabelecer elos de confiança que permitem o surgimento da vontade de interagir 

com as práticas educacionais e mantendo-a ativa perante a doença. 
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 Assim, partindo do ponto que educação e saúde se unem em prol de uma 

criança completa em termos de potencialidades e sadia em condições de 

desenvolvimento, constata-se a importância da colaboração do pedagogo em 

ambientes não formais de ensino, onde a sua prática se faz produtiva na evolução 

da criança. 

 Sendo assim, este artigo apresenta uma revisão bibliográfica, a partir de 

artigos publicados e conceituados sobre a tese, propiciando meios e contribuições 

para que esta dissertação fosse estruturada e embasada em autores de renome. A 

escuta sensível, objeto de debate deste artigo, busca trazer como ponto reflexivo a 

importância de estabelecer relações de confiança e respeito entre o pedagogo e a 

criança enferma, solidificando dentro do ambiente hospitalar sentimentos e posições 

mais otimistas e saudáveis que consequentemente auxiliarão na estadia curta ou 

extensa da criança nesses ambientes. 

 Conclui-se que a pedagogia hospitalar bem direcionada, presta auxílio e 

proporciona uma melhora sintomática no quadro clínico do educando, uma vez que, 

direciona e canaliza emoções e atitudes da criança em prol de uma internação mais 

ativa no processo de recuperação. Criando assim, possibilidades de preencher o 

tempo ocioso, motivar, trabalhar a auto estima e adaptar o aluno a nova condição de 

convívio social, ainda que temporária. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 A Pedagogia hospitalar é vista como proposta educacional, que prioriza a 

saúde da criança enferma. Uma ramificação da educação, através da qual as 

práticas pedagógicas se relacionam com o conhecimento afetivo, a fim de 

proporcionar a ressocialização da criança hospitalizada  e servir como apoio na 

construção do saber em ambientes hospitalares. 

 O domínio e o conhecimento da própria afetividade proporcionará que a 

criança estabeleça vínculos saudáveis de confiança, sentimentos otimistas e uma 

busca serena pela recuperação da saúde e qualidade de vida. Partindo da 

observação que nenhum conhecimento cognitivo é mais importante que o afetivo, se 
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faz necessário aprofundar e conhecer cada vez mais o que a criança enferma relata, 

demonstra e sente no íntimo da sua emotividade. 

  A afetividade é: conjunto de fenômenos psíquicos que se manifestam sob a 

forma de emoções, sentimentos e paixões, acompanhados sempre da impressão de 

dor ou prazer, de satisfação ou insatisfação, de agrado ou desagrado, de alegria ou 

tristeza. (AURÉLIO, 1984). 

 Introduzir o respeito pela emotividade do educando hospitalizado é 

compreender que o desenvolvimento não acontece de forma linear, e que 

especialmente como tratado neste artigo, no âmbito hospitalar os sentimentos de 

angústia, dor e instabilidade alteram dois outros desenvolvimentos importantes da 

criança, o motor e o cognitivo. 

 O afeto, a cognição e o movimento são o sustento  do desenvolvimento 

humano, por isso devem ser tratados de maneira responsável, principalmente em 

classes hospitalares, onde equipe médica e pedagógica se deparam com a 

responsabilidade de estabilizar emoções do educando enfermo, em prol de uma 

aceitação do tratamento e consequentemente da busca pela recuperação. 

 

METODOLOGIA 

 A metodologia deste artigo consiste na elaboração de uma revisão 

bibliográfica, com base em publicações recentes de autores de renome que estudam 

o tema, visando demonstrar a importância das práticas pedagógicas em ambientes 

de recuperação da saúde infantil.  

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 Todas as atividades ministradas dentro das classes hospitalares são 

pensadas e introduzidas baseadas em três fatores importantes: a recuperação da 

saúde física, a continuidade da escolarização e a ressocialização da criança junto a 

equipe médica, demais enfermos e família como um todo. A prática exercida pelo 

pedagogo, deve ressaltar a importância de compreender o educando com um ser 
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completo, possuidor de capacidades físicas, emocionais, psíquicas e sociais, 

direcionando assim, toda a sua proposta de intervenção educacional para um 

sucesso no desenvolvimento de tais potencialidades, visualizando no cotidiano da 

criança enferma, avanços significativos tanto no tratamento clínico, a partir de uma 

criança mais disposta, motivada e participativa na busca pela reestabilização da 

saúde, quanto na parte pedagógica mediante a continuidade do processo de ensino 

aprendizagem. 

 Ao se mencionar práticas pedagógicas em enfermarias pediátricas, é 

necessário salientar que o exercício da pedagogia hospitalar vem para orientar de 

maneira suave o quadro clínico, visto que a criança uma vez diagnosticada com 

alguma enfermidade é submetida a uma realidade limitada e diferente da rotina 

regular vivida anteriormente à patologia. Fontes afirma que: 

Quando privadas da interação com seu grupo 
social, crianças portadoras, ainda que 
momentaneamente, de necessidades 
especiais (como é o caso das crianças 
hospitalizadas) são impedidas de ter acesso 
à construção de conhecimentos e de 
constituir sua própria subjetividade. A criança 
hospitalizada, quando privada de interações 
sociais de boa qualidade, cujo teor lhe 
proporcione outras formas de compreender a 
vida, está sendo atomizada em sua 
oportunidade de aprender e, 
consequentemente, de se desenvolver. 
(FONTES, 2005, p.126-127) 

 
 Essa proposta de intervenção educacional levanta debates e 

questionamentos acerca de um sistema de ensino que necessita de transformações. 

Faz-se necessário que as práticas pedagógicas estejam devidamente preparadas 

para se adequarem à rotina hospitalar, favorecendo e priorizando a recuperação da 

saúde da criança enferma. Isso remete à necessidade da construção de ferramentas 

e técnicas que alcancem cada dia mais a diversidade de alunos hospitalizados. Tal 

fato, se dará por meio de uma escuta humanizada e na disposição de aprender, 

contextualizar e ressocializar junto ao aluno, garantindo a aceitação tanto do 

tratamento clínico, quanto das práticas educacionais ofertadas. 

 Tais práticas, podem ser disponibilizadas em brinquedotecas, ambulatórios, 

nos quartos, enfermarias como um todo e pelo uso da tecnologia, como a utilização 
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de conversa virtual, quando o quadro clínico da criança ocasiona isolamento dos 

demais.  

  É direito de toda criança ter a garantia de continuidade dos estudos em 

ambientes não formais de educação. "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,s.p). Alunos sujeitos a 

tratamentos clínicos, são considerados alunos temporários no âmbito hospitalar, e 

isso não os priva do direito de escolarização. 

 Concretamente, pedagogia hospitalar, viabiliza a intervenção educacional 

através de um processo inclusivo, aceitando o aluno enfermo em todas as suas 

dimensões e limitações, dando assim, continuidade aos estudos e garantindo um 

desenvolvimento pleno do educando acometido pela enfermidade. Durante o 

processo de tratamento, a criança enferma é submetida a um volume excessivo de 

informações e abdicações e em meio a um ambiente impregnado de sofrimento. É 

preciso que toda frustração, incerteza e dor sejam canalizados em prol da 

construção de medidas conjuntas que priorizem acima de tudo a recuperação da 

saúde física do educando. 

  A presença e atuação de um pedagogo em ambientes não formais de ensino, 

garante a possibilidade de caminhar junto à criança hospitalizada, permitindo 

momentos de aprendizado, descontração e instantes de lazer, que em determinados 

diagnósticos e tratamentos são colocados em segundo plano, devido a estrutura da 

enfermaria pediátrica ofertada. Neste sentido, o trabalho exercido pelo educador, 

contribui de maneira significativa para a estadia da  criança na enfermaria, uma vez 

que fortalece o vínculo com elementos fundamentais para a convivência em 

sociedade, um deles sendo a educação. 

  A contribuição do atendimento pedagógico como mediação entre educação e 

saúde: uma escuta humanizada na perspectiva do desenvolvimento socioafetivo e 

cognitivo da criança hospitalizada. Ao se pensar em uma criança hospitalizada, logo 

imaginamos uma série de experiências abdicadas e interrompidas frente à 

enfermidade. A escuta sensível de um pedagogo que prioriza a recuperação da 

saúde da criança, surge como uma ação relevante na qualidade de vida dentro da 
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unidade de saúde. Compreendendo que a criança mesmo enferma é capaz de 

aprender, ensinar, brincar, sentir e interagir socialmente, entende-se de forma clara 

o papel fundamental do atendimento pedagógico.  

 A escuta humanizada se destaca na perspectiva de introdução do 

conhecimento, de forma lúdica e didática, sobrepondo-se à  rotina estressante, 

diagnóstico clínico, doença e todo o desconforto que ela causa a todos os 

envolvidos. Assim, partindo da concepção de ser uma escuta produtiva, uma vez 

que proporciona a criança hospitalizada, segurança ao relatar seus sentimentos e 

desejos perante a patologia, o diálogo proveniente da escuta sensível permite que a 

educação se instale como ponto de fundamental importância e apoio aos familiares 

e toda a equipe médica em geral, comprometida e direcionada à busca incessante 

pela cura da saúde física. 

  Para Ceccim (1997) é importante a diferença entre escuta e audição: 

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. A 
escuta não se limita ao campo da fala ou do 
falado, [mais do que isso] busca perscrutar 
os mundos interpessoais que constituem 
nossa subjetividade para cartografar o 
movimento das forças de vida que 
engendram nossa singularidade. (CECCIM, 
1997,P.31) 

 

 É justamente nessa concepção de escuta sensível que as práticas 

pedagógicas se apoiam, e se fazem essenciais em qualquer atividade de 

ressocialização, permitindo que o pedagogo consiga alcançar com extrema 

responsabilidade e zelo a emoção da criança adoentada. Uma escuta humanizada, 

direcionada aos aspectos emocionais, físicos, cognitivos e sociais garantem de 

forma eficaz a continuação da subjetividade do educando, ainda que em ambientes 

hospitalares. 

 De maneira sucinta, a educação sustenta o desenvolvimento socioafetivo e 

cognitivo afim de se formar uma criança mais dinâmica perante a enfermidade. 
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  As práticas pedagógicas nos ambientes hospitalares, fundamentadas no 

diálogo, conduzem a melhorias significativas no desenvolvimento socioafetivo e 

cognitivo da criança hospitalizada? 

  Já se é sabido do papel fundamental que a educação exerce em contexto 

mundial. Ao estabelecer uma relação entre saúde e educação, se faz necessário um 

estudo detalhado e aprofundado sobre essa nova ramificação do saber. 

Contextualizar emoções da criança enferma, mediante à um trabalho humanizado, 

será o grande trunfo ofertado pela educação em prol de uma vivência, que embora 

apresente limitações, consiga despertar o desejo pela cura.  

 Um dos objetivos da escuta humanizada é o de amparar a ansiedade e 

frustração da criança, criando individual ou coletivamente espaços que propiciem a 

descoberta de um novo saber, de uma nova postura frente à patologia e uma 

oportunidade de continuação do desenvolvimento cognitivo, sem maiores perdas 

quando retornarem a escolarização regular. 

 O profissional educacional precisa ter em mente que para se alcançar o 

cognitivo da criança, ele precisa atingi-la como um todo, uma vez que, acolhendo 

por inteiro seu desenvolvimento socioafetivo e cognitivo ela estará apta para 

controlar suas emoções e disposta a aceitar a proposta educacional e o tratamento 

médico com mais domínio de si mesmo. Fontes relata de maneira clara e objetiva o 

papel fundamental do educador em enfermarias pediátricas: 

Como ouvinte, o professor trabalha com a 
emoção e a linguagem, buscando resgatar, 
através da escuta pedagógica e dialógica, a 
autoestima da criança hospitalizada, muitas 
vezes suprimida pela enfermidade e pelo 
sentimento de impotência que pode estar 
sendo alimentado pela família e pela equipe 
de saúde. As crianças têm necessidade de 
falar sobre suas doenças e precisam de 
alguém que as escute. (FONTES, 
2005,p.135) 

   

 O atendimento pedagógico baseado na escuta sensível, desperta no 

educando uma sensação de confiança, trazendo novas expectativas, olhares 

diferenciados e domínios maiores sobre suas emoções. 
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 A pedagogia hospitalar se consolida mediante ao surgimento de demandas 

socioeducativas em que o profissional pedagogo é visto como agente de mudança 

através das práticas pedagógicas bem aplicadas. Pensando em educação de forma 

mais abrangente, aquela que vai além dos espaços formais de ensino, é possível 

verificar inúmeros espaços que necessitam de uma ação educativa. Dando ênfase à 

pedagogia hospitalar, como tema deste trabalho, verifica-se que esta é uma 

ramificação da educação que vem sendo alvo de inúmeros estudos, pesquisas, 

debates, seminários, congressos e artigos científicos em geral. Essa classe 

hospitalar é vista como fator facilitador no que se diz respeito à continuidade dos 

estudos e a  possibilidade de evitar o processo de exclusão social dos alunos. 

Pedagogia hospitalar: 

[...] é uma ação que permite aos educandos 
que, após cessação do período de internação 
ou de interrupção de seu tratamento 
domiciliar, tenham a capacidade de iniciar ou 
retomar o processo escolar sem ficarem 
frustrados ou desestimulados por estarem 
aquém dos demais alunos da sala regular de 

ensino.     (SILVA e FARAGO, 2014, p. 169) 

 Além de trabalhar a continuidade do processo educacional e evitar uma 

possível evasão escolar, as práticas educacionais precisam garantir uma assessoria 

pedagógica humanizada direcionada a todos os envolvidos no tratamento hospitalar, 

como destaca Rosangela Abreu do Prado Wolf:  

A Pedagogia Hospitalar também busca 
oferecer assessoria e atendimento emocional 
e humanístico tanto para o paciente (criança / 
jovem) como para o familiar (pai / mãe) que 
muitas vezes apresentam problemas de 
ordem psíquico-afetiva que podem prejudicar 
na adaptação no espaço hospitalar, mas de 
forma bem diferente do psicólogo.   (WOLF, 
2007, p.2)  

 Verifica-se portanto, um apelo social acerca da necessidade crescente de 

profissionais qualificados que venham a exercer a pedagogia em ambientes não-

formais de educação, tendo em vista o crescimento e novas vivências para o  

profissional, bem como para os educandos. Sabendo-se do consenso entre 

profissionais e pesquisadores da área, a cerca dos benefícios que a prática da 

pedagogia hospitalar, pode trazer quando bem executada, de forma humanizada, 
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sensível e atenta aos anseios da criança. Nesse sentido sua difusão e estudo 

tornam-se essenciais, buscando criar "pontes" entre saúde e educação, educador e 

educando, cognição e socioafetividade. 

 Disseminar os benefícios que as práticas pedagógicas proporcionam no 

histórico clínico do educando, dentro de uma relação humanista, onde o pedagogo 

busca compreender o educando em sua totalidade, respeitando e trabalhando suas 

necessidades físicas, emocionais e sociais. Além disso, deve-se relacionar 

educação e saúde, uma vez que a educação não é elemento exclusivo da escola, 

assim como a saúde não é elemento exclusivo do hospital; contribuir para a melhora 

do serviço de saúde , tornando a enfermaria pediátrica mais acolhedora, alegre e 

educativa; despertar na criança hospitalizada, o desejo em participar das atividades 

propostas, de dar continuidade ao processo escolar e manter-se ativa diante da 

doença; bem como contribuir para os processos de ressocialização e interação com 

todos os envolvidos durante o tratamento hospitalar, visando uma ampliação do 

quadro de recuperação da criança. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Dissertar sobre pedagogia hospitalar é colocar em pauta, uma ramificação da 

educação que acontece em ambientes não formais de ensino, que busca apresentar 

a atuação do pedagogo em classes hospitalares e evidenciar por meio de práticas 

pedagógicas bem direcionadas a contribuição ofertada pela educação em prol de 

uma estabilidade física e mais sadia.  

 Todas as atividades propostas favorecem o desenvolvimento do educando 

em sua totalidade, buscando compreender suas habilidades físicas, emocionais, 

psíquicas e sociais, para então aprimorar e estimular o cognitivo. Como forma de 

continuação dos estudos, a pedagogia hospitalar , garante como previsto na 

Constituição, que nenhuma criança seja privada do seu direito de escolarização. 

 A hipótese levantada, se confirma quando torna-se evidente a fundamental 

contribuição do diálogo no processo de internação do estudante acometido, e que é 

somente a partir dele que toda prática educacional proposta se inicia. A 
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humanização da educação proporciona um ambiente mais equilibrado, onde 

emoções são canalizadas a partir da escuta atenciosa. Esta, garante o surgimento 

de uma relação de confiança e respeito, que são essenciais para que o pedagogo 

alcance seu objetivo enquanto educador em enfermarias pediátricas. 

 Foi alcançado os objetivos do estudo, pois fica nítido que educação e saúde 

se unem na busca para promover uma vida mais sadia, completa e significativa. 

Além disso, os autores abordados, trouxeram pontos fundamentais que norteiam o 

papel do educador  nos hospitais, evidenciando que a escuta sensível e práticas 

pedagógicas eficazes exercem grande influencia no quadro clínico, assegura o 

direito de continuação da escolarização e promove uma ressocialização entre todos 

os envolvidos no processo de internação. 

 O lúdico como citado no decorrer da dissertação, se faz indispensável, pois 

alcança aquilo que a criança traz no íntimo de sua emotividade. É por meio dele que 

as emoções são sentidas e externadas na busca uma relação mais próxima, entre 

educador e educando. Assim sendo, considera-se que este artigo aborde a real 

função do pedagogo nas classes hospitalares: a de promover uma ligação entre a 

criança hospitalizada e a equipe médica, contribuindo para que a saúde seja 

reestabelecida.   
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