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O objetivo desta apresentação é analisar o debate acerca da formação e do 
trabalho docente realizado em hospitais brasileiros. Almeja–se, assim, 
problematizar a interpretação de pesquisadores que investigaram tal temática no 
contexto de produção de suas dissertações. Trata–se de uma pesquisa cujo 
referencial teórico–metodológico está centrado nas contribuições da nova história 
cultural. O corpus analisado é composto por 25 dissertações produzidas entre 1989 
e 2008. Tais materiais, em sua maioria, foram coletados em bancos de teses 
virtuais. No momento atual da pesquisa, quando a coleta de fontes foi concluída e a 
análise apenas se inicia, é possível perceber que todas as produções enfatizam a 
necessidade de se repensar a formação e atuação docente. Na maioria dos casos, 
defendem–se cursos específicos para a habilitação de professores que atuarão em 
hospitais. Há que se destacar, ainda, uma quantidade significativa de produções 
expositivo–explicativas, apoiadas na paráfrase da legislação e, muitas vezes, 
permeadas por perspectivas assistencialistas. Outro lugar comum em muitas 
dissertações é a preocupação em discutir conceitos como saúde, hospital, equipe 
multidisciplinar em detrimento à temática da produção e veiculação de 
conhecimento dos alunos presentes em tais loci. Minha hipótese é a de que muitas 
das questões recorrentes em parte das dissertações analisadas advêm do discurso 
em prol de uma educação hospitalar voltada à aceitação do tratamento médico – 
fato que põe em xeque o debate sobre a inclusão e o direito a uma educação 
deveras de qualidade para todos, o que, de modo geral, não parece distanciar–se 
das dificuldades mais amplas das escolas públicas brasileiras.  
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Tomando como referência parte significativa do debate nacional produzido sobre o 
atendimento pedagógico realizado em hospitais, almeja-se, por meio deste artigo, 
problematizar questões que têm se configurado como centrais acerca da formação 
docente para o trabalho em tal espaço. Destarte, valemo-nos de um conjunto 
formado por 25 dissertações de mestrado produzidas em diversas universidades do 
país entre os anos de 1989 e 2008[1]. 

O objetivo central é analisar um discurso que vem sendo construído acerca do 
papel do professor em hospitais, além de investigar como as experiências 
educacionais desenvolvidas nesses ambientes têm sido abordadas. Desse modo, 
acreditamos poder contribuir não só com a divulgação de alguns dos principais 
impasses inerentes às escolas hospitalares, mas também trazer à tona uma 
reflexão sobre as funções da atividade docente fora da sala de aula tradicional. 

Explicitamente sobre a formação de professores, ressaltamos as contribuições de 
Matos (1998), Amaral (2001), Foggiatto (2002), Calegari (2003), Covic (2003), 
Menezes (2004), Linheira (2006) e Pereira (2006). Ainda que partam de uma 
temática comum, é possível notar algumas oposições em relação ao que defendem 
como o papel do docente em hospitais. 



Assim, há produções centradas na preocupação com a oferta de uma educação de 
qualidade, buscando explicitar alguns desafios e possibilidades dessa atuação em 
um espaço tão distinto, tal como aparece em Amaral (2001), Covic (2003), 
Foggiatto (2006) e Linheira (2006). Por outro lado, há dissertações que defendem 
uma educação centrada no âmbito terapêutico, nesse sentido, ainda que não 
neguem a importância da escolarização, priorizam o trabalho do professor atrelado 
às necessidades inerentes à condição de paciente/enfermo. Exemplo disso seriam 
as investigações de Matos (1998), Calegari (2003) e Menezes (2004). 

Destarte, apontamos uma das questões centrais que movimenta esta investigação: 
Se existem garantias legais para que o direito à educação seja, deveras, para 
todos[2], bem como se já há professores atuando em hospitais - ainda que em 
quantidade mínima - por que uma parcela significativa de pesquisadores defende 
que no hospital a escolarização seja preterida, ainda que, contraditoriamente, 
propale a necessidade do professor atuar em tal locus

Dos autores comprometidos com a oferta de uma educação de qualidade, 
possibilitadora da continuidade de acesso à educação básica, destacamos a 
pesquisa de Amaral (2001), que investiga o trabalho de professoras de 4 classes 
hospitalares vinculadas à secretaria municipal de educação do Rio de Janeiro. 
Embora parta do pressuposto de que se trata de uma modalidade de educação não 
formal, a autora afirma, quanto ao professor, que sua "função deve ficar bem clara. 
Ele não é recreador, nem contador de histórias (...). Sua função e objetivo 
primordial é ensinar e dar continuidade ao processo de desenvolvimento intelectual 
(...)." (Amaral, 2001: 64-65) 

? 

Covic (2003), por sua vez, ressalta os objetivos e desafios inerentes à implantação 
do Projeto Escola Móvel- Aluno Específico, uma proposta engajada na garantia da 
continuidade da escolarização de crianças e adolescentes com câncer e, ao mesmo 
tempo, um locus

Ainda nessa vertente, consolidam-se as investigações de Foggiatto (2006) e 
Linheira (2006), ambas preocupadas com o currículo a ser desenvolvido nas escolas 
hospitalares. De Foggiato, há que se mencionar a contribuição valiosa sobre o 
ensino de Matemática, problematizando-o a partir de aspectos teórico-
metodológicos vinculados a tal campo de conhecimento. Outra contribuição 
significativa é o modo como questiona a recorrente vitimização da criança e 
adolescente hospitalizado, em outras palavras, explicita aquilo que muitos parecem 
ignorar: o estado emocional debilitado não é exclusividade de alunos 
hospitalizados, haja vista que não é raro encontrar alunos na escola pública até 
mesmo mais debilitados que no próprio hospital. 

 de formação de professores para atuação nesse cenário. Nesse 
sentido, enfatiza, sobretudo, a importância de o professor ser um investigador de 
sua própria prática e, consequentemente, do ambiente em que atua. 

Reiteramos que não se trata de menosprezar o sofrimento alheio, simplesmente é 
fundamental rever a representação de aluno criada por aqueles que defendem que 
no hospital a escolarização deve ser preterida, ao passo que o docente deve 
assumir funções comumente realizadas por psicólogos. 

Linheira (2006) aborda as possibilidades do desenvolvimento do currículo de 
Ciências no hospital, além de ressaltar a importância de uma educação de 
qualidade independente do espaço onde esta ocorra. Assim, realça o compromisso 
do professor com a formação de cidadãos críticos, enfatizando, por exemplo, o 
papel da alfabetização científica. A autora conclui, ainda, que é importante 
considerar o contexto hospitalar no ensino de Ciências, incorporando e 
relacionando-o ao currículo a ser desenvolvido.  



Por outro lado, destacamos as pesquisas de Calegari (2003) e Menezes (2004). A 
primeira elege como questão central a interrogação sobre "como a atuação do 
pedagogo pode contribuir para o bem-estar da criança doente" (Calegari, 2003: 9) 
e defende que a "Pedagogia hospitalar está mais relacionada com a saúde e com a 
vida da criança do que com sua instrução e aprendizagem" (p. 73). Já Menezes 
(2004) apregoa que a ação pedagógica no hospital é um suporte de grande valor, 
principalmente "porque pode contribuir com o trabalho médico-terapêutico, 
auxiliando nas questões de adesão ao tratamento, bem como no estabelecimento 
do contato (do paciente) com o ambiente hospitalar" (Menezes, 2004: 31).  

É importante enfatizar que não nos opomos à presença de pedagogos nas 
instituições hospitalares a fim de atuarem em prol do tratamento terapêutico, 
lidando, portanto, com pacientes e familiares numa proposta pedagógica atrelada 
principalmente à demanda do hospital. Em alguns poucos hospitais brasileiros isto 
já é uma realidade, tal como revela o texto de Saikali (1992) ao mencionar um 
manual sobre anemia falciforme elaborado por uma equipe de profissionais de um 
centro de referência no tratamento a doenças hematológicas sediado em 
Campinas[3]. 

Ainda nesse sentido, destacamos as contribuições da literatura espanhola e 
sueca[4], que apontam não só a escolarização em hospitalais como uma realidade, 
mas também a presença de profissionais da educação voltados a uma atuação 
comprometida com o tratamento terapêutico. Desse modo, revelam que há 
professores dedicados ao trabalho de questões vinculadas ao diagnóstico, fases do 
tratamento, entre outros aspectos, abordando-os tanto com os pacientes quanto 
com seus familiares. O que tem nos chamado atenção é o ‘transplante' dessa 
literatura a uma realidade tão díspar como a nossa, onde a presença de professores 
em hospitais, ainda que tenha crescido nos últimos anos, é extremamente escassa. 

Apoiar-se na legislação que prevê o atendimento pedagógico em hospitais, cuja 
finalidade remete à garantia do acesso à educação básica daqueles que por razão 
de tratamento médico são frequentemente afastados da escola e, paradoxalmente, 
privilegiar uma ação, por parte do próprio professor, que desconsidera/ põe em 
xeque a escolarização nos soa como um verdadeiro descompromisso docente. 
Façamos o que já se fez nos países onde se tem buscado literatura: primeiro, 
garantir, de fato, o acesso à escolarização, em seguida, se for esse o caso, 
implementar, aperfeiçoar e expandir a presença do profissional da educação em tal 
ambiente. 

Ainda quanto às diferentes abordagens produzidas sobre a formação de 
professores, ressaltamos os trabalhos de Matos (1998) e Pereira (2006). Matos, 
apoiada em literatura sobre pedagogia hospitalar, especificamente nas produções 
espanholas, propala a necessidade de se consolidar cientificamente tal área no 
Brasil e, para tanto, busca problematizar os desafios do professor universitário para 
a formação de pedagogos. Embora sua investigação seja pioneira nesse aspecto e 
se estruture a partir de um locus 

É válido advertir que estudos realizados com crianças e adolescentes que 
receberam atendimento pedagógico em hospitais sinalizam um efeito positivo em 

que privilegia a escolarização, a autora enfatiza o 
preparo para uma atuação que concilie escolarização e outras atividades 
pedagógicas em prol do âmbito terapêutico. A ênfase dedicada a questões como a 
valorização do presente (‘pedagogia do presente') e a prática voltada ao resgate da 
auto-estima e bem-estar -que de tão positiva favoreceria a recuperação- aliadas à 
simples menção sobre a necessidade de liberação parcial de planos de estudo 
(Matos, 1998: 56-57) trazem à tona a defesa de novos requisitos e sentidos para a 
formação e atuação docente. 



relação ao seu estado clínico. Nesse sentido, o que nos opomos é ao fato de 
professores deixarem de valorizar seu campo de atuação -haja vista que se seu 
trabalho for bem feito, por si só, já garantiria um efeito favorável ao tratamento- 
em prol do desenvolvimento de atividades para as quais simplesmente não possui 
formação e/ou implica em abdicar da que ao menos deveria ter tido. 

Pereira (2006), por sua vez, aborda uma temática cada vez mais presente no 
contexto da formação de professores, isto é, a importância/valorização dos saberes 
individuais e da própria história de vida desses profissionais. Embora aborde 
questões relevantes, sua pesquisa carece de uma questão central, de uma 
premissa e/ou hipótese norteadora capaz de explicitar o que há de tão específico 
(ou não) no trabalho docente desenvolvido em hospital.  Enfim, deixa lacunas, uma 
vez que se propôs a investigar as especificidades dos saberes/vivências de uma 
professora para articulá-los às necessidades do trabalho a ser desenvolvido em tal 
ambiente. 

Há que se ressaltar, ainda, um conjunto de estudos sobre experiências pedagógicas 
desenvolvidas em hospitais. Trata-se de documentos reveladores das dificuldades 
de implantação de muitas das escolas hospitalares, nesse sentido, sinalizam o 
próprio papel do pesquisador, dado que, em diversos casos, ele figura como o 
responsável por tal iniciativa. Esses materiais, muitas vezes, são testemunhos 
indiretos da presença maciça de voluntários, bem como da escassa parceria do 
poder público em relação às escolas hospitalares, sinalizando, portanto, a 
dificuldade na captação de recursos e manutenção desses atendimentos. Por outro 
lado, são significativos por trazerem à tona os referencias teóricos e/ou objetivos 
que subsidiam as práticas pedagógicas de parte significativa das escolas 
hospitalares brasileiras já investigadas. São representantes desse grupo as 
produções de Mugiatti (1989), Ribeiro (1993), Borges (1996), Ortiz (2002), Justi 
(2003), Souza (2003), Sousa (2005), Olanda (2006), Zardo (2007), Silva (2008), 
além da já mencionada dissertação de Covic (2002). 

Tomando como referencial teórico-metodológico a pesquisa em história e buscando 
atentar para o fato de que os documentos apresentam uma série de possibilidades 
e evidências para as quais o pesquisador deve estar atento (Le Goff, 1996; Marc 
Bloch: 2001; Thompson, 1985), entendemos esse conjunto de produções como 
fontes reveladoras dos impasses relacionados à consolidação dessas experiências, 
permitindo, inclusive, uma primeira aproximação à comparação desses diversos 
aspectos em âmbito nacional, haja vista o alcance territorial dessas investigações. 

Ainda nessa perspectiva, o contato com tais produções foi significativo por 
evidenciar que a preocupação com o desenvolvimento do currículo, o contato com a 
escola de origem, as metodologias, recursos didáticos e formas de avaliação 
utilizadas, bem como a importância da criação e consolidação de projetos políticos 
pedagógicos, enfim, aspectos essenciais à oferta de uma educação de qualidade, 
são parcial ou totalmente silenciados em muitas dessas pesquisas. O que permite 
inferir o quanto o viés terapêutico tem tido repercussão e o quanto ainda se há por 
fazer, conquistar, discutir e consolidar em relação a essa incipiente realidade 
nacional. 

Outra perspectiva que tem recebido o interesse de grupos de pesquisa 
recentemente é o uso de novas tecnologias no contexto da pedagogia hospitalar. 
Nesse sentido, destacamos os trabalhos de Bonassina (2008), Bortollozi (2008), 
Kowalski (2008) e Garcia (2008). De uma forma geral, tais autoras defendem o uso 
de ambientes virtuais de aprendizagem como uma forma de contribuir para o 
desenvolvimento do educando hospitalizado, ressaltando aspectos como o 
favorecimento a uma recuperação mais rápida, aumento da auto-estima e bem-



estar, além da importância dos professores desenvolverem habilidades relacionadas 
a novas formas de ensinar. 

Conforme pretendemos destacar, o impacto de leituras que enfatizam a atuação do 
professor em prol do tratamento terapêutico tem influenciado, sobremaneira, 
produções nessa área. Dentre tantos outros possíveis exemplos, estão as 
investigações de Gabardo (2002), Gonçalves (2001) e Funghetto (1998). A primeira 
pesquisadora, ao deparar-se com uma prática pedagógica que privilegia a garantia 
do direito à educação básica - onde, portanto, a temática da doença e 
hospitalização só são abordadas a partir da manifestação de interesse por parte dos 
alunos - conclui que há um despreparo para a atuação docente em hospitais. 
Segundo a autora:  

Considerando que dentre as funções do professor que atua na classe hospitalar, 
está a de auxiliar a criança na sua adaptação no hospital e, a partir da sua inserção 
na classe, contribuir para a sua recuperação, sugerir que se discuta questões 
referentes à doença ou à hospitalização pode propiciar ao aluno uma maior 
compreensão e entendimento da sua realidade atual, permitindo que lide com sua 
doença de forma menos traumática. (Gabardo, 2002: 30-31). 

Nesse sentido, defende cursos de formação específica a fim de que os professores 
tenham referenciais para atuar adequadamente dentro de hospitais. 

No caso de Gonçalves (2001), a meta de sua pesquisa foi analisar experiências 
vivenciadas por crianças - entre 10 e 13 anos - no interior de um hospital. Para 
tanto, utilizou-se de atividades pautadas na leitura e produção de textos poéticos 
cujo intuito era que os sujeitos investigados expressassem seus sentimentos e 
sensações a respeito da hospitalização. Nessa perspectiva, concluiu que a poesia, 
por possibilitar a expressão das crianças em relação a questões como medo, dor, 
esperança, entre tantos outros, pode contribuir para a ‘recuperação integral' desses 
sujeitos e, portanto, figura como um recurso pedagógico a ser utilizado. 

Funghetto (1998), uma das pesquisadoras pioneiras acerca dessa temática no 
Brasil, ao investigar o imaginário social da criança com câncer acerca da doença, 
morte e escola, também evidencia a importância de se ouvir as sensações e 
sentimentos dos pacientes a fim de se promover uma escuta atenta as suas reais 
necessidades. Uma vez mais o foco é a terapia e, ainda que ressalte a importância 
da escola, fica explícito seu caráter secundário dentro do hospital: "Através do 
atendimento pedagógico às crianças crônicas, o professor pode também realizar um 
trabalho de prevenção da repetência escolar, que pode vir a ser decorrente de 
internações recorrentes e prolongadas." (Funghetto,1998: 84). 

Não pretendemos negar a contribuição desses trabalhos, sobretudo quanto à defesa 
da atuação de professores nas equipes multidisciplinares. Entretanto, esse tipo de 
investigação, atrelado a um crescente discurso -também produzido na academia- 
sobre a necessidade de formação específica para o trabalho docente em hospitais 
demandam uma análise crítica do que se tem defendido como papel do professor e 
da educação, de uma forma mais ampla. 

Cabe ressaltar que somos favoráveis ao trabalho em equipe e a 
inter/poli/transdisciplinaridade, desde que estas partam de uma formação sólida, 
ou seja, é indispensável, antes de tudo, uma formação disciplinar[5] bem 
arquitetada, o que não parece ser uma realidade na formação do professor e 
pesquisador em educação no Brasil. Destarte, questionamos até que ponto é 
realmente tão importante que o professor se instrumentalize para discutir doenças, 
tratamentos e diagnósticos com seus alunos, da mesma maneira que deveria 



enfatizar atividades que envolvam a expressão de sentimentos e sensações, tais 
como angústia, medo, dor, morte, dentre outras. Será que realmente vale a pena 
uma busca desenfreada pelos referenciais da Psicologia, Psiquiatria, Medicina, 
Enfermagem e tantas outras áreas, sobretudo quando o próprio professor não se 
propõe a fazer valer a garantia do direito à educação de uma parcela da população 
historicamente excluída e que, pouco a pouco, tem tido ao menos um 
reconhecimento legal mais amplo no tocante à escolarização? 

De um modo geral, defendemos que o professor seja, no mínimo, capaz de 
investigar seu locus 

Defender a produção e divulgação de conhecimento dentro do hospital, 
privilegiando aspectos muito além da doença e tratamento, não significa enfatizar a 
mera instrução, educação bancária e/ou conteudista, como asseveram tantos 
pesquisadores. Pelo contrário, cabe aos cursos de formação inicial e 
continuada preparar o professor para que este seja capaz de superar o desafio de 
assumir seu papel e objetivos a cada nova experiência, seja na escola, hospital, 
penitenciária, aldeia indígena, entre tantas outras possibilidades. Nesse sentido, é 
valido reiterar que a preocupação com o desenvolvimento de atividades lúdicas, ao 
mesmo tempo de caráter emancipatório, que considerem o contexto e interesse dos 
alunos, além da própria meta da produção de conhecimento, está muito longe de 
ser uma exclusividade do trabalho docente em hospitais e deve, portanto, formar 
parte da agenda de todo profissional da área de educação independente do 

de atuação e sua prática. Nesse sentido, para o trabalho em  
hospitais é indispensável conhecer as principais patologias atendidas, condutas de 
tratamento e a própria rotina hospitalar. Entretanto, o objetivo disso não é 
transformar-se em auxiliar de psicólogos ou o que quer que seja, mas sim ser 
capaz de planejar adequadamente suas aulas, estabelecer um contato profícuo com 
a escola de origem, além de estar atento às necessidades individuais dos 
educandos. Assim, dependendo do diagnóstico e tratamento a ser seguido, o 
professor poderá ter uma estimativa do período de internação e até mesmo das 
condições clínicas gerais de seu aluno, levando-se em conta, inclusive, variáveis 
como efeitos de medicação, previsão de tempo de recuperação de cirurgias, entre 
tantos outros aspectos.  

locus
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[1]É valido ressaltar que partimos de uma investigação mais ampla, que faz parte 
do mestrado em Educação ora em desenvolvimento na Unicamp, vinculado ao 
grupo de pesquisa Memória, História e Educação, sob a orientação da professora 
Dra. Vera Lúcia Sabongi de Rossi. Nesse sentido, elegemos parte do conjunto de 
fontes que adotamos como centrais para o desenvolvimento de tal pesquisa a fim 
de apresentar algumas de nossas análises iniciais. 

[2] Quanto às garantias legais referentes à educação de crianças e adolescentes 
hospitalizados e/ou portadores de doenças crônicas, cf. Política Nacional de 
Educação Especial (MEC/1994), Direitos da Criança e Adolescentes Hospitalizados 
(Resolução n. 41, Artigo 9, 1995), Resolução CNE/CEB (MEC 02/2001), Classe 
Hospitalar e Atendimento Pedagógico Domiciliar (MEC 2002), dentre outras. 

[3] Cf. SAIKALI, M. O. J. Crianças portadoras de anemia falciforme: Aspectos do 
desenvolvimento cognitivo e desempenho escolar

[4] Cf., por exemplo, Guillen; Mejía (2002), Grau Rubio; Ortiz González (2001), 
Pérez Bercoff (1997; 1998). 

. Dissertação de Mestrado: 
Unicamp, 1992, p. 15. 

[5] Sobre a defesa da disciplinaridade, cf. Kawamura , M. R. D."Disciplinaridade 
Sim!. Ciência & Ensino, v. 2, jun, 1997, p. 3-6. 


