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RESUMO 
 
 

O presente trabalho teve por objetivo compreender o significado que as professoras 
da Classe Hospitalar, de um hospital público infantil de São Paulo, atribuem ao seu 
trabalho. O termo Classe Hospitalar é reconhecido pela Secretaria de Educação 
Especial do Ministério da Educação e do Desporto (MEC/SEESP), e refere-se ao 
atendimento pedagógico-educacional a crianças e jovens, que ocorre em ambientes 
de tratamento de saúde, tanto em circunstância de internação como em atendimento 
em hospital-dia e hospital-semana ou em serviços de atenção integral à saúde 
mental. Participaram desta pesquisa três professoras que atuam em Classes 
Hospitalar de um hospital público infantil, a pelo menos um ano. Os dados foram 
coletados através de entrevistas semi-estruturadas e analisados a partir da 
perspectiva da abordagem qualitativa, por meio da análise de conteúdo. A coleta de 
dados foi realizada na instituição hospitalar em local e horário definidos pelas 
participantes. A partir dos dados coletados e do objetivo da pesquisa, foram 
definidos três núcleos temáticos: significado atribuídos ao trabalho pelas 
participantes; perspectivas de futuro das participantes; e contexto histórico de 
formação das participantes. A análise indicou que as professoras atribuem ao seu 
trabalho uma função que extrapola o papel de professor. Entretanto, as participantes 
relatam sentirem-se gratificadas e reconhecidas pela função que exercem, apesar de 
demonstrarem dificuldades em lidar com a situação socioeconômica dos pacientes e 
com possíveis óbitos. Em relação ao óbito de crianças, relatam afetá-las nas esferas 
profissionais, pessoais e familiares, o que provavelmente ocorre devido à falta de 
formação específica, à ausência de um trabalho interdisciplinar e de um serviço de 
apoio psicológico. Os resultados apontam para a necessidade de preparo específico 
para atuar no ambiente hospitalar e de incluir tais profissionais na equipe de saúde.  

 
Palavras-chaves: Classe Hospitalar, Hospitalização infantil, Psicologia Hospitalar 
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ABSTRACT 

 

 

This aim of this study was to understand the significance that teachers in a Hospital 
Class, at a children's hospital in São Paulo, give to their work. The term Hospital 
Class is recognized by the Ministry of Education and Sport’s (MEC/ SEESP) Bureau 
for Special Education, and refers to pedagogic-educational care for children and 
young people, which takes place in health-care environments, whether in cases of 
hospitalization, daily or weekly outpatient services or full mental health treatment. 
Three teachers who have worked in Hospital Classes at a public children’s hospital 
for at least a year took place in this research. Data were collected through semi-
structured interviews and analyzed from a qualitative approach perspective, by 
analyzing content. Data was collected at the hospital at a time and place chosen by 
the participants. After examining the data and the purpose of the study, three main 
themes were identified: the importance that the participants attach to their work; 
prospects for the future of the participants, and the participants’ educational 
background. The analysis showed that the teachers believe their work has a role that 
goes beyond that of a mere teacher. However, the participants reported feeling 
satisfied and recognized for the duties they perform, despite finding it difficult to cope 
with the socioeconomic status of patients and with possible deaths. The deaths of 
child patients affect their professional, personal and family lives, which probably 
occurs because of the lack of specific training, interdisciplinary work and 
psychological support. The results demonstrate that there is a need for specific 
preparation for working in a hospital environment and such individuals should be 
included in the health care team.  

 

Key words: Hospital Class, hospitalized children, Hospital Psychology 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A experiência como psicóloga em um hospital de atendimento a pacientes 

com câncer e, mais especificamente, o contato com a pediatria demonstrou as 

inúmeras privações e limitações que são impostas às crianças e adolescentes 

hospitalizados. 

Por ter trabalhado em um hospital referência, localizado em Teresina – PI, 

que atende pacientes do Piauí, Maranhão, Pará, Tocantins e Amazonas, tive contato 

com uma realidade, em sua maioria, bastante complexa, uma vez que o tratamento 

exigia que muitos pacientes deixassem suas cidades de origem e o conforto e 

aconchego de seus lares, familiares e amigos, privando-os do convívio diário e dos 

vínculos socioafetivos. 

Por não bastar o impacto do diagnóstico de câncer, que ainda hoje é 

associado à morte próxima, essas crianças e adolescentes são forçados a 

abandonar suas rotinas, costumes e hábitos. 

No contato com esses pacientes, e suas constantes queixas, a necessidade 

do abandono escolar, em conseqüência do tratamento e hospitalização, é muito 

lamentado, percebendo-se ser esta mais uma perda bastante significativa que lhes é 

imposta. 

É de conhecimento geral que a escola tem um papel de fundamental 

importância na vida da criança e do adolescente, sendo responsável pela 

socialização dos saberes acumulados pela humanidade, contribuindo, assim, não só 

com a educação, mas também com a socialização, construção da auto-imagem, 

desenvolvimento da autonomia e identificação com seus pares, por meio do convívio 

escolar e do contato com colegas. Dessa forma, a ausência escolar pode provocar 

conseqüências em todas as áreas de desenvolvimento do ser humano e por isso 

necessita de um olhar especial. 

O interesse por tal tema surgiu a partir do contato, como psicóloga, com um 

paciente em especial, durante o período de atuação profissional no hospital citado 

anteriormente. O referido paciente lamentava bastante ter deixado sua cidade de 

origem e sua família e queixava-se constantemente de ter abandonado a escola 

antes mesmo de aprender a escrever seu nome. Diante da dificuldade de 
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estabelecer vínculos, foi sugerido em uma ocasião que escrevêssemos seu nome e, 

a partir de então, todos os nossos contatos iniciavam-se com a soletração do nome 

de um dos membros de sua família. 

Tal fato fez com que eu percebesse que o tratamento medicamentoso, além 

de doloroso, também implica, muitas vezes, a perda de uma parte saudável da vida: 

a vivência escolar, que quando possível constitui um vínculo com a “normalidade” 

anterior à doença, e a esperança de continuidade da vida durante e após o 

tratamento e hospitalização.  

Muito tem-se falado em humanização e minimização dos efeitos da 

hospitalização (BRASIL, Ministério da Saúde 2004), mas na prática percebe-se que 

na maioria dos hospitais não existe a preocupação com o abandono escolar e com a 

importância e necessidade da continuidade dos estudos. Em contrapartida a este 

fato, encontra-se o Estatuto da Criança e do Adolescente Hospitalizado, por meio da 

Resolução n. 41, de outubro de 1995, no item 9, que reconhece o “Direito de 

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

acompanhamento do currículo escolar durante sua permanência hospitalar” 

(BRASIL, 1995). 

Por intermédio da Secretaria de Educação Especial, o Ministério da 

Educação, em julho de 2002, elaborou o documento intitulado Classe hospitalar e 

atendimento pedagógico domiciliar: estratégias e orientações, com o objetivo de 

estruturar ações políticas de organização do sistema de atendimento educacional 

em ambientes hospitalares e domiciliares. No material referido, a Classe Hospitalar 

surge como forma alternativa de acesso aos diferentes níveis de ensino, e, segundo 

terminologia do MEC/SEESP, refere-se ao atendimento pedagógico-educacional a 

crianças e jovens hospitalizados (BRASIL, Ministério da Educação. 2002).  

Essa modalidade de ensino vai ao encontro das propostas de humanização 

hospitalar e exige que a interdisciplinaridade seja exercida na prática diária, 

incluindo o professor entre os membros da equipe de saúde. Por ser pouco 

conhecida, por estar presente na minoria dos hospitais pediátricos brasileiros, e 

constituir o foco deste trabalho, a Classe Hospitalar será abordada minuciosamente 

no segundo capítulo deste trabalho. 

A constante relação observada na literatura entre a continuidade escolar, por 

meio da Classe Hospitalar, e a Pedagogia (ALMEIDA, 2000; FONSECA, 1999a; 

NUCCI, 2002; GONÇALVES; VALLE, 1999), fez surgir o interesse em estudar o 
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papel desta modalidade de ensino, sob a ótica dos professores. Diante da 

possibilidade de contribuir para implantação da Classe Hospitalar nos hospitais do 

meu Estado de origem e suas possíveis repercussões no dia-a-dia da criança 

hospitalizada, surgiram inquietações pertinentes acerca do papel do professor dentro 

do hospital, bem como de suas necessidades perante o aluno enfermo e os 

possíveis olhares destes profissionais acerca do seu próprio trabalho. 

As questões supracitadas são subsídios que justificam o grande interesse de 

realizar pesquisas relacionadas a este tema, e, diante do exposto, é de grande 

relevância por abordar um tema ainda pouco conhecido e explorado apesar de 

garantido por lei e constar nas Diretrizes Nacionais para a Educação (BRASIL, 

Ministério da Educação, 2001). Busca, assim, preencher lacunas existentes na 

literatura tanto acerca da Classe Hospitalar como sobre as repercussões desta 

modalidade de ensino no ambiente hospitalar. Além disso, pretende contribuir para a 

disseminação do Projeto de Classe Hospitalar nos hospitais do meu Estado de 

origem (Piauí), levando uma experiência que já se encontra em andamento em um 

grande hospital público infantil no Estado de São Paulo, que também atende 

crianças de outros Estados brasileiros. 

Para atingirmos o objetivo proposto1, a presente pesquisa está organizada 

nos seguintes capítulos, além de documentos anexos e desta introdução.  

No primeiro capítulo, abordamos a hospitalização infantil e as mudanças que 

ela acarreta na vida da criança e do adolescente, bem como as suas possíveis 

relações com o afastamento escolar. 

No capítulo seguinte, exploramos a temática da classe hospitalar, 

conceituando-a e situando-a no contexto hospitalar. Para tanto, realizamos um breve 

histórico sobre o seu surgimento e, em seguida, abordamos o papel da Classe 

Hospitalar na vida da criança enferma e a atuação do professor na diversidade desta 

modalidade de ensino. 

                                            

1 Deste momento em diante, evidencio que a mudança no emprego do pronome pessoal, de primeira 
pessoa do singular para primeira pessoa do plural, é intencional, uma vez que considero que este 
estudo é um trabalho de autoria coletiva. 
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No terceiro capítulo, apresentamos o percurso metodológico adotado, 

juntamente com os recursos utilizados e nossos procedimentos de coleta de dados. 

No quarto capítulo, explicamos os procedimentos de análise e apresentamos 

nossos resultados, com base na análise qualitativa. 

No quinto capítulo, apresentamos a discussão dos resultados com base no 

referencial teórico adotado e, por fim, no sexto capítulo, colocamos nossas 

considerações e conclusões concernentes ao trabalho realizado. 
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1.1 OBJETIVO DA PESQUISA 

 

O presente trabalho teve por enfoque compreender o significado que as 

professoras da Classe Hospitalar, de um hospital público infantil de São Paulo, 

atribuem ao seu trabalho. 
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2 HOSPITALIZAÇÃO INFANTIL 

 

 

Os grandes progressos na área de saúde aumentaram a capacidade de 

diagnóstico precoce de importantes doenças e permitiram o desenvolvimento de 

tratamentos avançados que convergem para a cura dessas doenças. No entanto, a 

cura nem sempre é alcançada em um curto período de tempo e, muitas vezes, a 

hospitalização se faz necessária. 

Diversas são as enfermidades que levam crianças a ser hospitalizadas em 

busca de tratamento. E, diante disso, faz-se cada vez mais necessário redirecionar o 

olhar do profissional de saúde para o ser hospitalizado, buscando minimizar os 

efeitos da hospitalização e do tratamento, evitando futuros prejuízos na vida 

psíquica, social e afetiva destes pacientes. 

Segundo Vieira e Lima (2002), a doença altera o ritmo de vida da criança e do 

adolescente, modificando as prioridades de sua vida, que passa a ser a doença, e, 

especialmente nos casos crônicos, a criança e o adolescente têm o cotidiano 

alterado, precisam lidar com limitações físicas, decorrentes dos sinais e sintomas da 

doença, e são freqüentemente submetidos a exames e hospitalizações. Diante 

disso, a hospitalização passa a fazer parte dos seus processos de crescimento e 

desenvolvimento, “modificando, em maior ou menor grau, o cotidiano, separando-os 

do convívio de seus familiares e ambiente” (p. 554). 

Neste mesmo sentido, Moura e Travessas (2005) acrescentam que, ao entrar 

em um hospital, a criança ou adolescente se depara com um novo ambiente, repleto 

de pessoas estranhas, e que tanto o paciente como sua família necessitam de 

grande capacidade de adaptação para lidarem com a nova realidade. 

De acordo com Moreira (2002), a hospitalização infantil surgiu com o objetivo 

de prevenir a transmissão de doenças infecciosas por meio do isolamento das 

crianças enfermas. Os primeiros indícios de preocupação com o bem-estar da 

criança internada e a busca de alternativas para a humanização desta experiência 

só ocorreram em 1959, na Inglaterra, com a publicação do relatório Platt. 

A hospitalização envolve sentimentos de fragilidade, desconforto, dor e 

insegurança. Segundo Ortiz e Freitas (2005), esta constitui um processo de 

desestruturação do ser humano, que passa a se ver em constante estado de 

ameaça. Neste sentido, as autoras citadas referem que nos hospitais existe uma 
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carência de estímulos promotores do desenvolvimento psíquico e sensório-motor 

infantil, e que, muitas vezes, no intuito de potencializar o tratamento, os 

procedimentos hospitalares fazem com que prevaleça, em alto grau, uma estrutura 

de medo. 

Diante da realidade acima descrita, Ceccim (1999a) coloca a necessidade de 

realizar ações de manutenção dos processos de desenvolvimento cognitivo e 

psíquico da criança, no intuito de preservar sua integridade física e emocional. 

Ao ser hospitalizada, a criança é obrigada a se afastar de sua vida cotidiana, 

da escola, dos pais, da casa, dos irmãos, dos amigos, dos bichos de estimação, dos 

brinquedos e de muitas outras coisas importantes para ela e passa a ser forçada a 

conviver em um ambiente estranho e muitas vezes assustador, que lhe impõe 

procedimentos terapêuticos invasivos e dolorosos.  

É um mundo estranho que o paciente começa a habitar – o ambiente parece-

lhe hostil, os termos médicos usados são incompreensíveis, os cheiros e os ruídos 

não são familiares e as intervenções medicamentosas ou cirúrgicas são apavorantes 

(VALLE, 2004, p. 88-89). 

Nesse sentido, Santos e Sebastiani (2001) colocam que a doença, na maioria 

das vezes, instala-se de maneira abrupta, fazendo com que o paciente necessite se 

adaptar rapidamente a uma nova situação que tende a transformar o futuro em algo 

incerto e ser bastante agressiva, retirando-se do paciente o sentimento de 

autonomia e a capacidade de decisão. 

Por mais que o paciente seja encorajado a manter uma vida normal, as 

constantes idas ao hospital para consultas, exames e tratamento muito dificultam 

essa “normalidade” e impede atividades cotidianas. 

A hospitalização infantil pode ser acarretada por diferentes enfermidades. No 

entanto, entre estas, destacam-se as doenças crônicas, em razão de sua grande 

freqüência e do longo período de internação que muitas vezes exige. Diante disso, 

mesmo não sendo o principal objetivo desta pesquisa, procuraram-se dados na 

literatura sobre o impacto das doenças crônicas na vida de uma criança.  

Segundo Vieira e Lima (2002), a doença altera o ritmo de vida da criança e do 

adolescente e modifica as prioridades de sua vida, que passa a ser focada na sua 

patologia. Especialmente nos casos crônicos, estes indivíduos precisam lidar com 

bruscas alterações em seu cotidiano e com limitações físicas, decorrentes dos sinais 

e sintomas da doença, além de freqüentemente serem submetidos a exames e 
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hospitalizações. Para muitas crianças e adolescentes enfermos, a hospitalização 

passa a fazer parte dos seus processos de crescimento e desenvolvimento, 

“modificando, em maior ou menor grau, o cotidiano, separando-os do convívio de 

seus familiares e ambiente” (p. 554). 

Muitas doenças, principalmente as crônicas, por exemplo, o câncer, anemia 

falciforme e problemas renais, podem apresentar sintomas dolorosos associados à 

doença e provocam constantes tratamentos e hospitalizações. Assim, estas 

situações exigem mudanças na rotina da vida diária e também podem acarretar 

mudanças nos relacionamentos familiares, isolamento social, desajustes 

psicológicos e prejuízos no desenvolvimento físico e emocional, constituindo assim 

um período de estresse para o paciente e sua família (CASTRO; PICCININI, 2002; 

FRANÇOSO; VALLE, 1999). 

O câncer, por exemplo, causa uma grande desordem na rotina do paciente e 

seus familiares, visto que, em virtude dele, o paciente precisa visitar constantemente 

o hospital, seja para administrar doses diárias de radioterapia ou para internações 

hospitalares em razão da quimioterapia e/ou de cirurgias. Além disso, o tratamento 

em si provoca diversos efeitos colaterais imediatos (queda de cabelos, náuseas, 

vômitos, alterações de peso e apetite, entre outros) ou tardios (esterilidade, 

alterações perceptivas, intelectuais ou motoras) (MOREIRA, 2002). 

Em estudo realizado por Bessa (1998 citado por MOREIRA, 2002), percebeu-

se que os adolescentes em tratamento oncológico sentiam-se bastante angustiados 

e agredidos pelas limitações impostas pelo adoecer e pelo tratamento, e que em 

decorrência da doença se sentiam diferentes dos demais membros do seu grupo 

social, lamentavam o afastamento dos amigos e do convívio social e não se sentiam 

mais como um integrante do grupo.  

Lopes et al., (2000), em estudos sobre os efeitos tardios do tratamento do 

câncer infantil, concluíram que as crianças tratadas de câncer têm uma maior 

incidência de problemas relacionados à escolaridade quando comparadas às demais 

crianças, e associaram estas dificuldades ao período de hospitalização durante o 

tratamento. Poderíamos considerar estes resultados em casos de hospitalizações 

freqüentes e/ou prolongadas que, igualmente, seriam prejudiciais ao desempenho 

acadêmico de crianças ou adolescentes enfermos. 

Como já mencionado anteriormente, ao serem diagnosticados com câncer ou 

alguma outra doença crônica, a criança ou o adolescente sofrem conseqüências 
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imediatas e tardias em virtude da doença e do seu tratamento. Inúmeras são as 

perdas impostas pela hospitalização, e para exemplificar tal colocação podemos citar 

os resultados da pesquisa realizada por Herold e Roetzhaim (1992 citado por 

MOREIRA, 2002), que aborda as relações existentes entre os efeitos posteriores do 

tratamento oncológico e o desempenho acadêmico, demonstrando que os pacientes 

em tratamento de câncer têm aumentado entre 30% e 40% o risco de apresentarem 

problemas escolares em virtude da constante ausência escolar e dificuldade de 

aprendizagem decorrente do tratamento. 

Para Ortiz e Freitas (2005), a hospitalização por si só já constitui um evento 

traumático para a criança ou adolescente. Quando em conseqüência de doenças 

crônicas, a hospitalização exige um cuidado especial do profissional de saúde, visto 

que, apesar de buscar a cura ou controle de uma enfermidade, muitas vezes pode 

provocar prejuízos à integridade físico-emocional da criança ou adolescente em 

questão. 

Estes fatores têm levado profissionais de todo o mundo a se preocupar com o 

impacto que a hospitalização pode provocar no desenvolvimento infantil. 

Nesse sentido, Lima (1996) afirma que a hospitalização infantil é uma 

situação crítica e delicada para a criança e sua família, pois durante a intervenção 

vários fatores adversos estão presentes. Entretanto, apesar de ser uma experiência 

estressante, algumas condições presentes no ambiente hospitalar podem amenizar 

esses fatores, a exemplo da: presença de familiares, contato com outras crianças, 

disponibilidade afetiva dos trabalhadores de saúde, informação, atividades 

recreacionais, dentre outras 

Moreira (2002) e Kubler-Ross (1997) enfocam a importância de dar especial 

atenção aos processos de desenvolvimento das crianças hospitalizadas, pois o 

adoecimento e as constantes hospitalizações acarretam privações de estímulos 

físicos, sociais ou emocionais que podem promover prejuízos no seu 

desenvolvimento global. 

Para Moreira (2002), o impacto da hospitalização na vida da criança pode ser 

agravado ou reduzido de acordo com diversos fatores, como: o tempo e a freqüência 

da hospitalização; a gravidade da doença; o tipo de procedimentos médicos 

realizados; o nível de desenvolvimento físico, cógnito e emocional; a capacidade de 

adaptação a novas situações; o padrão de relacionamento familiar preestabelecido; 
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o apoio recebido durante este período; e a compreensão e/ou o significado atribuído 

a esta vivência. 

Para minimizar as conseqüências da hospitalização, segundo Moreira (2002), 

o cuidado psicossocial da criança enferma deve priorizar a sua socialização, os 

limites dados, o incentivo à autonomia e à produtividade, “tendo como paralelo os 

cuidados oferecidos às crianças sadias, respeitando-se suas eventuais limitações e 

suprindo, sempre que possível, suas necessidades específicas” (p. 40). 

Diante do exposto, não podemos deixar de focar nossa atenção na 

escolarização, que constitui a principal atividade infantil e muitas vezes é prejudicada 

ou interrompida em virtude do adoecimento e de constantes internações 

hospitalares. 

 

 

2.1 A HOSPITALIZAÇÃO INFANTIL E O AFASTAMENTO ESCOLAR 

 

 

O diagnóstico de uma doença grave na infância e na adolescência traz em 

seu bojo uma série de alterações na vida da pessoa doente, principalmente quando 

se fazem necessárias hospitalizações constantes e comumente prolongadas. 

Com o diagnóstico de uma doença grave, a escola deixa de ser prioridade na 

vida da criança, em razão principalmente das limitações físicas e orgânicas, das 

exigências do tratamento e das constantes hospitalizações.  

Apesar de algumas patologias ou seus tratamentos obrigarem a criança e/ou 

adolescente a afastar-se da escola, sabemos que existem outros motivos 

relacionados à doença que provocam o abandono escolar. Em virtude do número 

reduzido de pesquisas que abordam tal temática, apresentamos resultados de 

alguns trabalhos relacionados ao câncer, com o intuito de demonstrar o porquê 

desta ocorrência e suas possíveis conseqüências. 

Segundo Valle (1997) e Moreira (2002), diante do diagnóstico de câncer em 

um filho, os pais tendem a voltar sua atenção ao tratamento, e a escolarização 

passa a ficar em segundo plano, pois a rotina diária dos filhos passa a ser permeada 

por retornos hospitalares e pelos mal-estares decorrentes da doença, e muitas 

vezes, na tentativa de poupá-los, eles são afastados da escola mesmo quando se 
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sentem bem e apresentam condições físicas para tanto. Outro motivo freqüente que 

leva os pais a afastarem os filhos da escola é a percepção de falta de informações 

em relação a algumas enfermidades infantis pelo corpo docente da escola e por 

atitudes preconceituosas por parte deste ou de outras crianças, na tentativa de 

proteger a integridade física e emocional de seus filhos. 

Em pesquisa realizada por Gonçalves e Valle (1999) acerca do significado do 

abandono escolar para a criança com câncer, observou-se que a maioria das 

crianças tem uma visão positiva da escola, e por conseguinte elas vivenciam o 

afastamento da escola em conseqüência do adoecimento de forma negativa. Assim, 

para estas autoras, o afastamento da rotina escolar tem, para o paciente/aluno, um 

significado muito maior do que o simples prejuízo acadêmico, pois provoca a perda 

do contato com os colegas, o que pode levar ao isolamento social, ao sentimento de 

solidão e de desqualificação profissional.  

Segundo Moreira (2002), a manutenção da escolaridade da criança 

representa, entre outras coisas, um importante espaço de convívio social e busca 

preservar a normalidade da vida infantil, favorecendo trocas sociais, 

desenvolvimento intelectual e emocional. 

Para Vendrúsculo (1998), é na escola que a criança vivencia o sucesso, a 

realização e o senso de competência, que levam ao desenvolvimento normal da 

auto-estima e do senso de domínio e controle sobre seu ambiente. Portanto, ao 

adoecer e afastar-se da escola, a criança tem diminuídas suas possibilidades de 

trocas e interações sociais, sendo privada de um espaço onde a aprendizagem é 

privilegiada, podendo surgir daí um sentimento de inferioridade. 

Segundo Torres (1999), a atividade normal da criança é freqüentar a escola e 

aquela que não o faz percebe-se como “diferente” ou “anormal”. Por conseguinte, a 

criança, geralmente, não quer se afastar das atividades escolares por um longo 

período, e o convívio neste ambiente é importante para melhorar sua auto-estima, 

que se encontra fragilizada pela doença. 

A manutenção das atividades escolares durante o tratamento médico 

concretiza a possibilidade de uma vida normal (FUNGUETTO,1998; NUCCI, 2002). 

Assim, é essencial que “a criança doente perceba-se produtiva, em 

desenvolvimento, e com atividades semelhantes às demais crianças da sua idade” 

(GONÇALVES; VALLE, 1999, p. 123). Nesse sentido, Nucci (2002) afirma ainda que 

a educação é uma necessidade essencial da vida, sobretudo, por estimular uma 
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vivencia social e a aquisição de conhecimentos sobre o mundo que nos cerca e dos 

direitos de ser um indivíduo social.  

Apesar de estar doente, a criança e/ou o adolescente continua em constante 

desenvolvimento físico, social, cognitivo e psíquico, daí a importância de manter uma 

rotina o mais semelhante possível da situação anterior à doença, o que pode suprir o 

efeito negativo do estresse e das constantes hospitalizações (GONÇALVES; VALLE, 

1999).  

Para Ortiz (2002), a criança hospitalizada está imersa na terapia 

medicamentosa e à ausência de desafios cognitivos, e estes fatores podem 

acarretar regressão de várias áreas do sistema nervoso central, como a exemplo da 

memória, concentração, atenção, coordenação motora fina, linguagem e inteligência, 

e, por conseguinte, causar distúrbios de aprendizagem. 

Neste sentido, Moreira (2002) enfatiza que a escola representa um local onde 

se tem espaço para exercitar a capacidade de aprender e se defrontar com 

estímulos de diferentes ordens, que estimulam suas habilidades e propiciam seu 

desenvolvimento intelectual, motor, perceptivo e social, entre outros. Entretanto, a 

saúde física e emocional da criança doente exerce influência direta sobre a 

qualidade da vida escolar da mesma, interferindo na sua possibilidade em freqüentar 

a escola e no seu desempenho acadêmico. 

Apesar da criança doente poder ter seu rendimento escolar prejudicado,  

Kubler-Ross (1997), afirma a importância de manter as atividades cotidianas da 

criança enferma o mais próximo possível da situação antes da doença, conservando 

os compromissos sociais e a freqüência à escola, mantendo assim a esperança em 

uma vida posterior à doença e conseqüentemente colaborando para que o paciente 

mantenha o ânimo e suporte os dissabores da doença.  

Assim, valorizam-se cada vez mais a importância e a necessidade de 

manutenção do processo de escolarização e buscam-se meios para que tal 

processo não seja interrompido, permitindo que estes pacientes possam ser capazes 

de manter a vida escolar em regime especial de educação com a colaboração da 

equipe de saúde, pais, professores e escola, pois segundo Covic, Petrilli e 

Kanemoto (2004), “se bem assistidas pedagogicamente (as crianças), podem 

adequar tratamento e escolaridade de forma a minimizar perdas e prevenir a 

exclusão” (p. 10). 



    24 

No entanto, sabemos que nem sempre é possível e adequado que a criança 

continue o processo de educação de modo formal. Assim, quando não é possível 

manter a continuidade escolar, mesmo que em regimes especiais, a Classe 

Hospitalar surge como alternativa de sustentar uma ligação com uma parte saudável 

do ser, que é a capacidade de continuar os processos de aprendizagens e a 

escolarização, conservando o vínculo com a escola e facilitando o processo de 

reinserção escolar. 
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3 CLASSE HOSPITALAR 

 

 

Segundo terminologia da Secretaria de Educação Especial do Ministério da 

Educação e do Desporto (MEC/SEESP), o atendimento pedagógico-educacional a 

crianças e jovens hospitalizados é designado Classe Hospitalar e constitui e constitui 

o atendimento pedagógico-educacional que ocorre dentro de ambientes de 

tratamento de saúde, tanto em situações que exijam internações, quanto na 

circunstância de atendimento em hospital-dia e hospital-semana ou em serviços de 

atenção integral à saúde mental (BRASIL, 2002). 

Em tais situações, faz-se uso das classes hospitalares e dos atendimento 

pedagógico-domiciliar, com os seguintes objetivos: 

 
Cumpre às classes hospitalares e ao atendimento pedagógico-
domiciliar elaborar estratégias e orientações para possibilitar o 
acompanhamento pedagógico-educacional do processo de 
desenvolvimento e construção do conhecimento de crianças, jovens 
e adultos matriculados ou não nos sistemas de ensino regular, no 
âmbito da educação básica e que encontram-se impossibilitados de 
freqüentar a escola, temporária ou permanentemente e, garantir a 
manutenção do vinculo com as escolas por meio de um currículo 
flexibilizado e/ou adaptado,favorecendo seu ingresso, retorno ou 
adequada integração ao seu grupo escolar correspondente, como 
parte do direito de atenção integral (BRASIL, 2002, p. 14) 

 
De acordo com a Constituição Federal Brasileira, a educação é direito de 

todos e dever do Estado e da família, sendo garantida conforme os artigos 205 e 

214 respectivamente, que determinam a obrigatoriedade da educação básica e a 

universalização do atendimento escolar (BRASIL, 1988; 2002). 

Com o objetivo de assegurar o direito à educação mesmo em situações 

adversas, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional delega ao poder 

público o papel de criar “formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de 

ensino (art. 5.º, § 5.º), podendo organizar-se de diferentes formas para garantir o 

processo de aprendizagem (art. 23)” (BRASIL, 2002). 

Para o seu adequado funcionamento e para que possa contribuir para a 

manutenção do vínculo escolar e possível reinserção na escola, a Classe Hospitalar 

deve estar vinculada aos órgãos federais, estaduais e municipais de educação e 

cumprir a legislação educacional (BRASIL, 2002). Segundo Fonseca (1999a), as 

Classes Hospitalares, em sua maioria, são resultados de convênios entre as 
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Secretarias Estaduais ou Municipais de Educação e de Saúde dos estados, apesar 

de também haver parcerias entre as Secretarias de Educação e entidades 

particulares e/ou filantrópicas e universidades. 

A Classe Hospitalar surgiu em meados de 1935 e se espalhou por diversos 

países, conforme será melhor detalhado no tópico seguinte. 

 

 

3.1 BREVE HISTÓRICO DA CLASSE HOSPITALAR 

 

 

A Classe Hospitalar surgiu a partir de movimentos voltados para o processo 

de inclusão escolar de crianças com necessidades especiais no sistema de ensino 

regular e objetiva dar continuidade ao processo de desenvolvimento psíquico e 

cognitivo de crianças e jovens hospitalizados (BRASIL, 2002). Dessa forma, 

considera que a criança hospitalizada não deixa de ser criança por se tornar 

paciente e necessita, assim, ter garantido o direito a receber influências saudáveis, 

ainda que associadas à doença (FONTES, 2005), e, segundo Amaral e Silva (2008, 

p. 1), “independentemente do período de permanência na instituição ou de outro 

fator qualquer (a criança hospitalizada), têm necessidades educacionais e direitos de 

cidadania, onde se inclui a escolarização”. 

A legislação brasileira garante o direito de toda criança e jovem hospitalizado 

ao atendimento pedagógico-educacional durante o período de internação (BRASIL, 

2002). 

De acordo com Vasconcelos (2005), a Classe Hospitalar teve início em 1935, 

quando Henri Sellier inaugurou a primeira escola para crianças inadaptadas, nos 

arredores de Paris. Este movimento foi seguido na Alemanha, em toda a França, na 

Europa e nos Estados Unidos, com o objetivo de suprir as dificuldades escolares de 

crianças com tuberculose. 

Segundo a autora acima citada, a Segunda Guerra Mundial pode ser 

considerada o marco decisório da inclusão das escolas em hospitais, pois em 

conseqüência da guerra um grande número de crianças e de adolescentes ficou 

mutilado e impossibilitado de ir à escola, fato que provocou engajamento sobretudo 

dos médicos, viabilizando esta inclusão. 
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Em 1939, foi criado na França o Centro Nacional de Estudos e de Formação 

para a Infância Inadaptada de Suresnes (CNEFEI) com o objetivo de formar 

professores para o trabalho em institutos especiais e em hospitais. Este centro ainda 

continua em funcionamento, promovendo estágios em regime de internato dirigido a 

professores e diretores de escolas, a médicos de saúde escolar e a assistentes 

sociais. No mesmo ano, foi criado o cargo de Professor Hospitalar junto ao Ministério 

da Educação da França (VASCONCELOS, 2005). 

De acordo com Ortiz e Freitas (2005) e Fonseca (1999b), no Brasil, a primeira 

Classe Hospitalar data de 1950 e foi fundada no Hospital Jesus, no Rio de Janeiro. 

No entanto, segundo relato de Mathilde Neder (2008)2, a Classe Hospitalar teve 

início no Brasil, antes de 1950, em São Paulo, no Hospital das Clínicas (HC), apesar 

de não existirem registros que comprovem tal fato.  

A professora supracitada relata que, ao entrar no Hospital das Clínicas, em 

1954, tal trabalho já existia nesta Instituição havia algum tempo e recebia críticas 

contrárias ao seu funcionamento. Neder (2008) refere que as professoras sofriam 

pressões do Departamento de Educação para deixarem o hospital, alegando que 

elas não tinham tempo regular no Departamento, cumprindo um horário de trabalho 

diferenciado e desse modo eram favorecidas perante as demais professoras do 

ensino regular, não se considerando aí o ambiente e as condições de trabalho em 

que estavam inseridas. Segundo relato de experiência da referida professora, o 

serviço de acompanhamento pedagógico no Hospital das Clínicas perdurou até 

meados de 1975, quando foi desativado definitivamente, pois entre 1974 e 1975, 

enquanto membro da equipe de reabilitação do Hospital das Clínicas da Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP), Divisão de Reabilitação 

Profissional de Vergueiro (DRPV), chegou a ter contato com o serviço de 

acompanhamento pedagógico lá realizado. 

Neder (2008) acrescenta ainda que o acompanhamento pedagógico no HC de 

São Paulo era oferecido a toda a sua clientela, fosse adulto, jovem ou criança, e tal 

serviço era visto por ela como um benefício aos pacientes.  Em virtude disso, houve 

                                            

2 Depoimento apresentado durante Exame de Qualificação da presente pesquisa. 



    28 

todo um movimento, sem êxito, para a manutenção do serviço pedagógico no 

hospital. 

Como vimos, a presença de projetos pedagógicos nos hospitais brasileiros já 

é verificada há bastante tempo, entretanto esta modalidade de ensino só foi 

reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), segundo Fonseca 

(1999a), em 1994. 

No Brasil, o Decreto-lei 1.044, de 21 de outubro de 1969, dispõe sobre o 

tratamento excepcional para os alunos portadores das afecções congênitas ou 

adquiridas, infecções, traumatismo ou outras condições mórbidas, determinando 

distúrbios agudos ou agudizados, caracterizados por: a) incapacidade física relativa, 

incompatível com a freqüência aos trabalhos escolares, desde que se verifique a 

conservação das condições intelectuais e emocionais necessárias para o 

prosseguimento da atividade escolar em novos moldes; b) ocorrência isolada ou 

esporádica; c) duração que não ultrapasse o máximo ainda admissível, em cada 

caso, para a continuidade do processo pedagógico de aprendizado. Tal decreto 

garante a esses estudantes, como compensação da ausência às aulas, exercício 

domiciliares com acompanhamento da escola, sempre que compatíveis com o seu 

estado de saúde e as possibilidades do estabelecimento, apoiado nos três princípios 

a seguir: o direito à educação; o da impossibilidade de observância dos limites 

mínimos de freqüência à escola em função de condições desfavoráveis de saúde; e 

a admissibilidade de adoção de regime excepcional de atendimento ao educando 

(BRASIL, 1969). 

Inicialmente, as Classes Hospitalares tinham caráter voluntário, e de acordo 

com Paula (2004) somente nas últimas décadas alguns desses trabalhos passaram 

a ser remunerados, apesar de hoje existirem tendências que buscam a 

profissionalização dos professores quanto às suas organizações políticas. 

Segundo Paula (2004), foi a partir da década de 90 que os órgãos públicos 

brasileiros inseriram as Classes Hospitalares nas Políticas de Educação, mais 

especificamente em 1994, quando foram incluídas no documento da Política 

Nacional de Educação Especial que define as Classes Hospitalares como “Ambiente 

hospitalar que possibilita o atendimento educacional de crianças e jovens internados 

que necessitam de educação especial e que estejam em tratamento hospitalar” 

(BRASIL, 1994, p. 20). 
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Em 13 de outubro de 1995, foram reconhecidos os direitos das crianças e 

adolescentes hospitalizados, por meio da Resolução 41, do Conselho Nacional dos 

Direitos da Criança e do Adolescente. O item 9 versa sobre a escolarização: “Direito 

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

acompanhamento do curriculum escolar, durante sua permanência hospitalar” 

(BRASIL, 1995, p. 1). 

Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira 9.394/96 

garantiu no artigo 58, § 2, que  

 
O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou 
serviços especializados, sempre que, em função das condições 
específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes 
comuns de ensino regular (BRASIL, 1996, p. 21).  

 

Apesar de o direito à escolarização durante tratamento hospitalar ter sido 

garantido por lei em 1995, segundo Paula (2004), a temática da Classe Hospitalar só 

volta a aparecer nas Diretrizes Nacionais para a educação Especial no Brasil em 

2001 e em 2002, em documentos publicados pelo MEC, com o objetivo de estruturar 

ações políticas de organização do sistema de atendimento educacional em 

ambientes hospitalares e domiciliares. 

É importante mencionar que em julho de 2000 ocorreu no Rio de Janeiro o 

primeiro Encontro de Classes Hospitalares, que buscou sistematizar os dados nessa 

área e iniciou discussões concernentes à inclusão desta modalidade de ensino na 

Educação Especial. O segundo congresso ocorreu em Goiânia em 2002 (PAULA, 

2004). 

Em 2001, foram instituídas as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial 

na Educação Básica, que em seu artigo 13 se refere à classe hospitalar ao 

prescrever a continuidade dos processos de desenvolvimento e aprendizagem e a 

oferta de currículo flexibilizado às crianças e adolescentes hospitalizados como 

garantia ao retorno e reintegração à escola (BRASIL, 2001). No entanto, segundo 

Fonseca (2003), foi só a partir de 2002 que tais diretrizes passaram a ter caráter 

obrigatório. 

Em 2002, o Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação 

Especial, elaborou o documento intitulado “Classe hospitalar e atendimento 

pedagógico domiciliar: estratégias e orientações”, com o objetivo de estruturar ações 
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políticas de organização do sistema de atendimento educacional em ambientes 

hospitalares e domiciliares, fornecendo estratégias e orientações que promovam a 

oferta do atendimento pedagógico, assegurando o acesso à educação básica e à 

atenção às necessidades educacionais especiais, promovendo, assim, o 

desenvolvimento e contribuindo para a construção do conhecimento desses 

educandos (BRASIL, 2002). 

Portanto, a classe hospitalar garante o direito à saúde e à educação, 

assegurados pela Constituição Federal de 1988, pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente (1990) e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 1996.  

Infelizmente, apesar de já ser garantida por lei, a Classe Hospitalar é uma 

realidade em uma minoria dos hospitais pediátricos. Em pesquisa realizada entre 

1997 e 1998 por Fonseca (1998, 1999b), constatou-se a existência de apenas 30 

classes hospitalares no Brasil, distribuídas por 10 Estados da Federação, além do 

Distrito Federal, atendendo mais de 1.500 alunos por mês, contando apenas com 80 

professores em exercício nesta modalidade de ensino. Em 1999, segundo a mesma 

autora, havia 34 classes hospitalares no Brasil, com 95 professores no total, 

atendendo mais de 2.000 crianças/mês na faixa etária entre 0 e 15 anos de idade 

(1999a), números estes que continuaram a aumentar como constatado no 

levantamento realizado em 2002 pela autora em questão (2002a), que demonstrou 

que a Classe Hospitalar já se fazia presente em 74 hospitais, entre públicos e 

privados. 

Os dados acima citados ratificam que tal atividade encontra-se em expansão 

em nosso país, como indicam notícias divulgadas na imprensa pelo governo do 

Estado de São Paulo, que afirma que em 2007 18 mil crianças receberam aulas nas 

instituições hospitalares e prevê para o presente ano (2008) que 20 mil crianças 

sejam beneficiadas com o projeto Classes Hospitalares só no Estado de São Paulo 

(<saudebusinessweb>, 2008). 
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3.2 O PAPEL DA CLASSE HOSPITALAR 

 

 

A Classe Hospitalar constitui um espaço pedagógico dentro do hospital, que 

objetiva assegurar a manutenção dos vínculos escolares, manter o elo entre o aluno 

e sua escola de origem, promover um espaço prazeroso de interação social, 

favorecer a reinserção escolar após a hospitalização e prevenir o fracasso escolar 

(FONSECA, 1999a; ALMEIDA, 2000). 

No entanto, segundo Fontes (2006, p. 98), é necessário salientar que: 

 
O trabalho pedagógico em hospitais apresenta diversas interfaces de 
atuação e está sob a mira de diferentes olhares que o tentam 
compreender, explicar e construir um modelo que o possa enquadrar. 
No entanto, é preciso deixar claro que tanto a educação não é 
elemento exclusivo da escola como a saúde não é elemento 
exclusivo do hospital. 

 

Diante de muitas nomenclaturas encontradas na literatura para esta 

modalidade educacional, torna-se importante esclarecer, baseado em Fontes (2006), 

que a Pedagogia Hospitalar é uma proposta diferenciada da Pedagogia Tradicional, 

visto que é realizada no ambiente hospitalar e busca construir conhecimentos sobre 

esse novo contexto de aprendizagem, de forma que possa contribuir para o bem-

estar da criança enferma. Esta definição inclui em seu escopo o conceito de Classe 

Hospitalar.  

O atendimento escolar em ambiente hospitalar apresenta estrutura e 

funcionamento muito diversificados. Em virtude disso, podem-se distinguir duas 

correntes pedagógicas: a pedagógico-educacional, que prioriza o ensino formal e se 

compromete com a continuidade das atividades escolares; e a lúdico-terapêutica, 

cujas atividades priorizam os sentimentos do aluno-paciente e a hospitalização, 

contribuindo para o bem-estar físico e emocional do paciente. A escolha da corrente 

pedagógica empregada em um hospital depende das pessoas envolvidas e das 

condições humanas e materiais existentes. Contudo, segunda Linheira (2006), na 

prática, ambas as correntes se misturam e podem coexistir. 

Rodrigues e Noguez (2005) colocam que, ao se trabalhar em Classe 

Hospitalar, faz-se necessário um planejamento diversificado, considerando o tempo 

de internação, as condições clínicas dos pacientes e sua receptividade para as 

atividades, bem como as diferentes faixas etárias e graus de escolaridade dos 
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pacientes. Neste sentido, Linheira (2006), baseado em Fontes (2004), alude que o 

início de uma internação ou as internações de curta duração exigem atividade 

lúdico-terapêutica, enquanto as internações mais longas ou recorrentes demandam 

atividades da corrente pedagógico-educacional. 

Para Fontes (2006), estas correntes pedagógicas tendem a se integrar na 

atividade escolar em um hospital e, por isso, esta atividade não deve ficar restrita a 

classificações. Esta autora afirma que as práticas pedagógicas realizadas no 

hospital, a princípio, não devem se caracterizar pela transposição curricular das 

escolas de origem. Contudo, a escolarização formal pode ser viável em situações 

em que a criança apresenta um quadro clínico mais complexo e que necessite de 

uma internação hospitalar longa, desde que respeite a vontade da criança em 

questão.  

Esta afirmação é ratificada por Covic, Petrill e Kanemoto (2004), que colocam 

que a intervenção pedagógica hospitalar deve ir além do currículo normal, buscando 

criar oportunidades coerentes com o momento pedagógico do aluno/paciente e não 

apenas reduzir os malefícios que a doença e o tratamento podem ocasionar no 

percurso escolar. Nesse sentido, os autores supracitados, assim como Gil e Moraes 

(2002), propõem que é preciso articular conteúdos escolares com questões sociais, 

proporcionando aos alunos/pacientes uma experiência coerente com a realidade 

vivida, sendo essencial uma participação conjunta entre os professores da Classe 

Hospitalar, a escola de origem, a família e a equipe de saúde.  

Para tanto, segundo Covic, Petrill e Kanemoto (2004, p. 15) faz-se necessário 

“elaborar um currículo especifico para cada aluno e atender pedagogicamente a 

família e a escola de origem no sentido da realização de ações que visem à inclusão 

escolar do aluno durante e após o período de tratamento”. Neste sentido, Barros 

(1999) concorda que, apesar de receber a denominação de classe hospitalar, o 

acompanhamento pedagógico-educacional presente no hospital tende a ser bem 

diferente de uma turma convencional escolar, pois se refere a um grupo aberto, em 

que há um constante fluxo de pacientes e, assim, estes alunos freqüentemente 

necessitam estabelecer novos laços uns com os outros, e “o momento de 

agrupamento na forma de uma sala de aula passa, então, muito por explorar a 

promoção do contato inter-relacional” (p. 85).  

Para Ortiz e Freitas (2001), as práticas das classes hospitalares devem estar 

centradas em encaminhamentos pedagógico-educacionais, no entanto devem incluir 
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programações lúdicas e educativas. Para estas autoras, a assistência escolar 

ultrapassa o conceito de “ocupação do enfermo” e/ou “ação atenuante dos traumas 

da internação”, e deve ser decodificada como uma essencialidade junto ao 

tratamento terapêutico.  

As classes hospitalares visam dar continuidade ao ensino dos conteúdos da 

escola de origem da criança ou adolescente, buscando sanar dificuldades de 

aprendizagem e oportunizar a aquisição de novos conteúdos intelectivos 

(FONSECA, 1999a). Assim, a pedagogia hospitalar faz com que a hospitalização 

não signifique apenas um período de sofrimento e interrupção no desenvolvimento 

afetivo, social e psíquico do paciente 

Neste sentido, Fontes (2004) acrescenta que a Classe Hospitalar permite a 

continuidade do processo de aprendizagem, a construção do conhecimento e a 

aquisição de novos significados. No entanto, Para Ceccim (1999b), o papel da 

Classe Hospitalar contemporânea vai muito além da escolarização, já que além de 

suprir às necessidades pedagógico-educacionais da criança e do adolescente 

hospitalizados, também segue os fundamentos políticos da educação, ou seja, 

corrobora com os princípios democráticos da igualdade, da liberdade e da 

valorização da dignidade desses indivíduos.  

Fontes (2006) acrescenta que as classes hospitalares possibilitam as crianças 

hospitalizadas terem oportunidade de trabalhar seus conhecimentos escolares 

quase que individualmente, já que o grupo de pacientes-alunos é menor em 

comparação ao encontrado nas salas de aula das escolas regulares. Mas no 

hospital o conhecimento não deve ser restringido aos relacionados ao currículo 

escolar, e sim abranger também o saber procedimental, aquele que somente a 

criança que vivencia uma situação de doença e precisa fazer procedimentos 

médicos apresenta. O conhecimento procedimental é o saber que permite, por 

exemplo, à criança ou adolescente, que possui uma seringa com medicação 

intravenosa injetada na superfície de sua mão, realizar atividades manuais e 

gráficas, próprias de um acompanhamento pedagógico, sem deixar que a agulha 

saia da veia, ou um movimento mais brusco rompa a veia, causando dores e 

hematomas.  

Sobre este assunto, Vasconcelos (2000, p. 17) relata que o contato escola 

acontece independente do plano de curso, a partir da interação do professor com o 
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aluno, visto que a aprendizagem se desenvolve na relação com outros indivíduos, 

desta forma, a autora acrescenta que: 

 
O psicopedagogo deve mostrar a unidade e a singularidade de cada 
aluno da classe hospitalar. Nessa visão, temos como ponto de 
partida o reconhecimento dessa criança sem igual: não o paciente do 
leito tal, mas o Pedro, o Tiago, a Elisângela. Ao mesmo tempo, não a 
classe de 1.ª série, ou de 4.ª série, mas as crianças e seus níveis de 
aprendizagem. 

 
Em pesquisa realizada por Ortiz e Freitas (2001) constatou-se que, em 

relação ao atendimento escolar no ambiente hospitalar, 100% das classes 

hospitalares estudadas ocupavam-se em dar continuidade aos estudos regulares e 

sanar as dificuldades de aprendizagem dos pacientes-alunos; 60% favoreciam a 

apropriação de novos saberes e novas habilidades não ofertadas pela escola regular 

do paciente-aluno; e 60% entravam em contato com a escola de origem do aluno, 

recebendo os conteúdos escolares e encaminhando-os para que o paciente os 

realizassem durante a permanência hospitalar e/ou em regime domiciliar. 

Contrapondo a autora acima descrita, a dissertação de Linheira (2006), 

intitulada O ensino de ciências na classe hospitalar: um estudo de caso no hospital 

infantil Joana de Gusmão, Florianópolis/SC, indica que a comunidade hospitalar 

estudada em sua pesquisa, incluindo os acompanhantes e os profissionais, 

considera como função prioritária da classe hospitalar proporcionar motivação, 

distração e diversão que favoreçam o tratamento de saúde dos alunos-pacientes, e 

indica como secundário a função de manutenção do vínculo escolar, diminuição da 

taxa de reprovação ou evasão escolar destas crianças. 

Diante do exposto, percebe-se que a Classe Hospitalar tem exercido uma 

função bem maior do que contribuir para evitar a evasão e aumentar a reinserção 

escolar após hospitalização. Segundo Almeida (2000), o atendimento pedagógico-

educacional no ambiente hospitalar reduz o tempo de internação, auxilia na 

diminuição do stress conseqüente do adoecimento, mantém o vínculo da criança 

com sua realidade fora do hospital, assegura o atendimento às necessidades 

intelectuais e do desenvolvimento infantil e constitui a atividade oferecida de forma 

mais sistemática às crianças e jovens hospitalizados. Estes fatos fazem dessa 

modalidade de atendimento um item primordial na humanização hospitalar.  

Segundo Fontes (2004), o acompanhamento pedagógico em hospital, 

contribui para amenizar, de duas formas distintas, a exclusão social e educacional 



    35 

constantemente sofrida por uma criança ou adolescente enfermo. Primeiramente, 

por acionar o lúdico como canal de comunicação com a criança ou adolescente 

hospitalizado, e assim permitir que eles esqueçam, mesmo que por alguns instantes, 

do ambiente agressivo no qual se encontram, resgatando vivências anteriores à 

doença. A segunda forma está relacionada com a proposta do atendimento 

pedagógico no ambiente hospitalar de informar e desmistificar o hospital, dando um 

novo significado a suas práticas e rotinas e, por conseguinte, facilitar o contato 

destes pacientes com o hospital, criando intimidade com o ambiente e uma relação 

de confiança com os profissionais de saúde e seus cuidadores. 

Para tanto, Ortiz e Freitas (2005) mencionam que para seu adequado 

funcionamento, a Classe Hospitalar necessita apropriar-se das rotinas e conteúdos 

escolares para ser capaz de utilizar o conhecimento para promover qualidade de 

vida intelectiva e sociointerativa na situação de internação. Nesta proposta, Matos 

(2005) e Medeiros e Gabardo (2004), acrescentam que a classe hospitalar busca 

reduzir os efeitos traumáticos da internação, minimizando o impacto causado pelo 

distanciamento da criança de sua rotina e, conseqüentemente, transformar o período 

de internação hospitalar em um tempo de construção, de conhecimento e aquisição 

de novos significados. 

Cabe à educação hospitalar, assim como ao professor, propiciar ao aluno-

paciente condições de conhecer e compreender o espaço educacional, 

ressignificando essa experiência pedagógica, sua doença e suas relações nessa 

nova fase de sua vida (FONTES, 2005). Vasconcelos (2000) enfatiza que, mesmo 

doente, o aluno-paciente continua sendo um ser capaz de aprender e de 

desenvolver suas habilidades e capacidades intelectuais, e assim, as intervenções 

educativas buscam restituir a auto-estima dessas crianças reforçando a vontade de 

viver pela volta à escola. 

Em sua pesquisa realizada com crianças hospitalizadas, Fontes (2006) 

destaca que o momento em que as crianças são convidadas a se afastar das 

atividades da classe escolar para fazer exames faz com que elas deixem de ser 

crianças e voltem a ser pacientes, referindo-se à sala como um espaço seguro, que 

proporciona prazer, proteção, onde se pode brincar. 

Diante do exposto, conclui-se que, por permitir a continuidade da 

aprendizagem, a classe hospitalar busca recuperar a socialização da criança, por 

meio da manutenção do vínculo escolar que constitui uma ligação com o seu mundo 
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externo, favorecendo a criação de hábitos e manutenção de rotinas e, 

conseqüentemente, estimulando a auto-estima e o desenvolvimento da criança e do 

adolescente. 

Diante da importante atuação do professor no funcionamento e 

aproveitamento da Classe Hospitalar, a seguir nos deteremos mais detalhadamente 

no papel deste profissional. 

 

 

3.3 O PROFESSOR DA CLASSE HOSPITALAR 

 

 

Medeiros e Gabardo (2004) apresentam uma revisão conceitual sobre a 

definição do professor da Classe Hospitalar e afirmam que este profissional precisa 

ter formação de educador e assumir o papel de criar um elo entre a realidade 

hospitalar e a vida cotidiana da criança hospitalizada; avaliar; acompanhar e intervir 

no processo de aprendizagem; além de facilitar à criança o processo de elaboração 

da doença e da morte e a sua adaptação ao hospital.  

Para Matos (2005) e Fonseca (2003), o professor da Classe Hospitalar deve 

funcionar como parceiro da criança hospitalizada, facilitando a interação do paciente 

com o ambiente hospitalar, com os seus familiares e com a equipe de saúde, 

integrando educadores, equipe médica e família, num trabalho em conjunto, de 

modo a propiciar ao enfermo formas de beneficiar sua saúde física, mental e 

emocional, por meio de ações lúdicas, recreativas e pedagógicas  

Deve-se salientar, baseado em Ortiz e Freitas (2005), que os alunos das 

classes hospitalares são considerados alunos temporários de educação especial, 

por se encontrarem afastados do universo escolar e estarem mais vulneráveis a 

configurarem um quadro de fracasso escolar. 

No entanto, mesmo doentes, as crianças hospitalizadas continuam 

interagindo, apropriando-se das informações disponíveis no ambiente em que estão 

e transformando-as em conhecimento. É neste contexto que se enquadra o papel do 

professor, que é estimular essa construção, possibilitando a cada criança uma 

reflexão sobre o meio em que está inserida, incluindo sua doença, seus sentimentos 

e ajudando-as a compreender o que acontece com ela e ao seu redor.  
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O conhecimento da doença, tanto da própria criança quanto das outras 

crianças hospitalizadas, contribui para o esclarecimento das formas de tratamento e 

de profilaxia e ao mesmo tempo ajuda no desenvolvimento da estabilidade 

emocional da criança, dando-a consciência de sua realidade, entendendo seus 

limites e possibilidades. 

Dessa forma, segundo Fontes e Vasconcelos (2007), a educação no hospital 

pode fortalecer a auto-estima das crianças, fazendo com que elas enfrentem melhor 

a hospitalização, contribuindo, assim, para a saúde da criança hospitalizada.  

Diante do exposto, o professor tem um papel fundamental. Ao discorrer sobre 

a função deste profissional na classe hospitalar, Vasconcelos (2005) enfatiza, que 

cabe ao professor hospitalar ser o tutor global da criança proporcionando ao 

aluno/paciente, que ele seja tratado, respeitando-se suas necessidades pessoais. 

Desta forma, segundo a autora, a intervenção auxilia o paciente a preservar sua 

identidade, transformando o hospital em uma agencia educacional que contribui para 

a construção de “um percurso cognitivo, emocional e social para manter uma ligação 

com a vida familiar e a realidade no hospital” (p. 3). 

Para Ortiz e Freitas (2001), o professor da classe hospitalar necessita ter uma 

qualificação pedagógica para o exercício adequado desta atividade. Em sua 

pesquisa realizada com os próprios professores, com o objetivo de investigar o fazer 

didático construído na prática educacional das classes hospitalares, destacaram a 

formação acadêmica e a experiência anterior como pré-requisitos para atuar como 

docente nesta modalidade. Contudo, estes professores enfatizaram também a 

predisposição para a formação de vínculo afetivo, a sensibilidade às condutas físicas 

e emocionais infantis e a maturidade emocional como características importantes 

para um docente de uma Classe Hospitalar.  

Os autores acima citados (2005, p. 55-56) destacam ainda que as funções do 

professor da Classe Hospitalar deve abordar os prismas cognitivos, socioafetivos e 

motores. E dessa forma deve: 

 
Priorizar o resgate do poder infantil de conhecer e apreender o contexto 
vivido; implementar a continuidade ao ensino dos conteúdos da 
escolarização regular ou mesmo investir no trabalho escolar com conteúdos 
programáticos próprios à faixa etária da criança, buscando sanar 
dificuldades de aprendizagem e propiciar a aquisição de novos saberes; 
promover a apropriação de habilidades e aprendizagens escolares, 
fortalecendo o retorno e a reinserção da criança no contexto do ensino 
regular; disponibilizar a proteção à afetividade como fenômeno garantidor 
de aceitação e respeito à singularidade do paciente-aluno; fortalecer a 
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construção subjetiva do viver, respaldada por superação psicológica do 
adoecimento e fomentar as relações sociais como veículo de 
instrumentalização do aprendiz; ser agente sociointerativista e estimulador 
do desenvolvimento socioafetivo. 
 

Amaral e Silva (2008), em uma pesquisa com professoras que atuam em 

classes hospitalares no Estado do Rio de Janeiro, confirmaram que estes 

profissionais almejam o acesso a uma formação mais relacionada com as demandas 

que o trabalho nesses ambientes exige. Portanto, esse autor acredita que o 

atendimento de alunos hospitalizados implica a necessidade de o professor ter 

conhecimento a respeito da rotina hospitalar, dos medicamentos e das diferentes 

enfermidades, assim como atuar de forma integrada com os demais profissionais 

que trabalham no hospital, precisando se apropriar de saberes que extrapolam as 

práticas de um professor de escola regular, e não fazem parte do currículo de 

formação deste profissional. 

A falta de preparo específico para trabalhar no hospital pode gerar 

dificuldades em sua atuação, uma vez que os professores não estão habituados 

com a rotina e a dinâmica hospitalar. Neste sentido, buscamos o embasamento na 

pesquisa realizada por Zorzo (2004) com o objetivo de investigar como o profissional 

de enfermagem vivencia o processo de morte e morrer de crianças e adolescentes. 

A referida autora relata que para tais profissionais o fato de lidar com perdas diárias 

representa um momento de estresse extremamente angustiante, que provoca 

sentimentos de frustração, tristeza, culpa e perda, apesar de eles serem preparados 

durante o processo de formação para lidar com essa realidade. Diante disso, 

podemos inferir que para os professores da Classe Hospitalar o convívio diário com 

o adoecer e com a morte é bastante complexo, uma vez que eles não recebem 

formação para lidar com este tipo de situação durante a graduação. 

Barros e Souza (2007), ao realizarem uma pesquisa com professoras da 

Classe Hospitalar de hospitais da cidade da Salvador – BA, relataram que tais 

professoras sentem grande dificuldade em lidar com o óbito dos alunos/pacientes e 

demonstram a necessidade de estes profissionais receberem suporte da equipe de 

saúde e apoio psicológico. 

Forest e Weiss (2003) colocam que o professor necessita conhecer a história 

pessoal de cada aluno, sua família e as características específicas de sua faixa 

etária para que se tenha uma visão integrada do desenvolvimento da criança, além 

de estar comprometido com o aluno, atento às suas necessidades, e confiar em 
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suas capacidades. Apesar de o autor em questão falar do professor de escola 

regular, no contexto hospitalar percebemos que este olhar individualizado para o 

aluno é indispensável. 

Fontes (2004) e Gil e Moraes (2002) salientam a necessidade de o professor 

de Classe Hospitalar possuir sensibilidade para reconhecer, respeitar e aceitar os 

diversos sentimentos (dor, medo, agressividade, alegria, depressão) que as crianças 

ou adolescentes possam vir a expressar durante as atividades pedagógicas. Estas 

colocações vão ao encontro das responsabilidades do professor defendidas por 

Forest e Weiss (2003), que argumentam que o professor tem a responsabilidade 

tanto de educar como de cuidar, e estas duas funções devem caminhar lado a lado, 

cabendo a este profissional, além de educar, abarcar as dimensões afetivas dos 

alunos, atentando-se para as formas de preservação da vida, abordando aspectos 

biológicos que vão desde o cuidado com o corpo e a alimentação aos cuidados com 

a saúde. 

Estas características necessárias a um professor em uma escola hospitalar 

também são referidas por Linheira (2006) que, ao descrever a rotina de atendimento 

da Classe Hospitalar do Hospital Infantil Joana de Gusmão, no Estado de Santa 

Catarina, explica que nesta instituição o professor deve permitir que o aluno tenha 

autonomia para decidir se irá participar da aula, devendo ele investigar o motivo que 

levou a criança a não querer participar. Ainda menciona a importância de o docente 

proporcionar liberdade ao aluno para deixar a sala por motivos de dor, desconforto, 

realizar exames e procedimentos médicos ou receber visitas. 

Portanto, o professor precisa perceber a criança e seus familiares como seres 

pensantes, com conhecimentos prévios a respeito da saúde e da doença. A partir 

disso, o docente deve respeitar as diferenças entre o saber do paciente e o saber 

médico, buscando uma articulação entre esses conhecimentos (FONTES, 2006). 

Amaral e Silva (2008) ainda destacam que a prática pedagógica no hospital 

exige maior flexibilidade das pessoas que atuam como professor, uma vez que os 

alunos se encontram em uma situação diferente da existente em uma escola regular, 

com aspectos próprios referentes ao número de crianças atendidas, ao tempo de 

internação de cada uma delas e às diferentes patologias que apresentavam. Assim, 

esta atuação exige intervenções mais particulares, de forma que o professor de 

classe hospitalar não trabalha com “receita pronta”; e se depara, a cada dia, com 
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uma nova situação, devendo construir uma ação pedagógica que atenda à 

diversidade da demanda. 

Para Fontes (2006), a função do professor que atua no hospital apresenta 

diversas interfaces (política, pedagógica, psicológica, social, ideológica). No entanto, 

a principal atitude do professor que atua em hospital é a realização de uma escuta 

pedagógica atenciosa que transmita segurança e confiança. Segundo esta autora, a 

escuta pedagógica é uma forma de trabalhar com a emoção e a linguagem, 

buscando melhorar a auto-estima da criança, geralmente diminuída pela 

enfermidade e pelo sentimento de impotência, que pode estar sendo nutrida pela 

própria família e equipe de saúde. 

A expressão escuta pedagógica foi proposta por Ceccim, em 1997. Segundo 

este autor (2000), ouvir refere-se à captação dos sons por um dos órgãos do 

sentido, enquanto escuta significa a captação das sensações do outro, por meio da 

integração ouvir-ver-sentir. E, segundo ele, a expressão escuta pedagógica 

demanda a percepção dos processos psíquicos e cognitivos experimentados pelo 

outro. 

Percebe-se que a criança tem necessidade de falar sobre sua doença, seus 

medos, suas angústias, sua dor. E ter a oportunidade de ser ouvida é uma forma de 

estimular que a criança se expresse verbalmente, realizando uma interação social, e 

assim possa possibilitar uma troca de informação, dentro de um diálogo pedagógico 

contínuo e afetuoso. 

Corroborando com a proposta de escuta pedagógica apresentada por Ceccim 

(1997), Nascimento e Haeffner (2002) colocam que no contexto hospitalar, o 

pedagogo deve perceber as intenções subjetivas na fala do aluno/paciente,para que 

seja capaz de tomar a iniciativa de quebrar barreiras, transparecendo o afeto 

existente nas relações e interações presentes no processo cognitivo, agindo com 

atenção e tranqüilidade junto aos pacientes. 

Voli (1998) relaciona a auto-estima com a educação, enfocando a ação 

educativa, principalmente na questão da afetividade na relação professor/aluno. 

Para este autor, o estabelecimento do vínculo entre o professor e o aluno é 

necessário para que o processo de ensino-aprendizagem se efetue 

satisfatoriamente, considerando que nessas interações vêm à tona as emoções, 

sentimentos, atitudes e valores dos alunos, aspectos tão importantes quanto à 

inteligência do educando. 
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De acordo com Fonseca (2003), o professor da escola hospitalar deve ser 

parceiro da criança na relação dela com o ambiente hospitalar e com seus 

familiares, bem como nas interações de ambos com o hospital. Cabe ao professor 

integrar a equipe de saúde, mesmo sem ser um profissional desta modalidade.  

Mesmo apresentando uma função essencial, a atuação do professor em um 

hospital ainda é dificultada pela ausência de interação entre ele e os profissionais de 

saúde, não havendo o intercâmbio de informações acerca das patologias das 

crianças e jovens, a socialização dos dados presentes nos prontuários ou ainda as 

recomendações a serem seguidas, de acordo com a enfermidade de cada paciente. 

Estas dificuldades podem ser sanadas mediante a prática de seminários, reuniões 

ou mesmo simples encontros desses profissionais, com o objetivo de realizar um 

trabalho cooperativo e de apoio mútuo (AMARAL E SILVA, 2008).  

Este fato também é abordado por Fontes (2006), ao afirmar que o papel do 

professor em um hospital ainda é visto com certo receio pelos demais profissionais 

que atuam neste ambiente, sendo necessário romper algumas barreiras, 

principalmente relacionadas ao espaço que este profissional pode ocupar na vida da 

criança hospitalizada, facilitando, inclusive, seu processo de internação e sua 

compreensão em relação à rotina hospitalar. Percebe-se também que a atuação do 

professor tem sido constantemente confundida com as ações do psicólogo, do 

assistente social ou mesmo do recreador, sendo consideradas sempre de forma 

secundária aos demais serviços oferecidos pelo hospital.  
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4 MÉTODO 

 

 

4.1 CARACTERÍSTICAS DO ESTUDO 

 

 

Esta pesquisa apresenta abordagem qualitativa. Segundo Oliveira (1999), 

esta abordagem propicia a possibilidade de descrever a complexidade de uma 

determinada hipótese ou problema, analisar a interação de certas variáveis, 

compreender e classificar processos dinâmicos experimentados por grupos sociais, 

oferecer contribuições no processo de mudança, criação ou formação de opiniões de 

determinado grupo e admitir, em maior grau de profundidade, a interpretação das 

particularidades dos comportamentos ou atitudes dos indivíduos, sendo a 

abordagem adequada para indicar o funcionamento de estruturas sociais. 

Neder (1993) acrescenta que na pesquisa qualitativa o pesquisador trabalha 

com fenômenos que se expressam situacionalmente e são estudados 

individualmente, nas suas especialidades e peculiaridades, buscando-se a 

compreensão do fenômeno, e, para isso, “o pesquisador não busca, não se 

preocupa com, não faz generalizações” (p. 3). 

A presente pesquisa, por abordar uma população específica, utilizou o modelo 

definido como estudo de caso para sua realização. De acordo com Gil (2002), 

caracteriza-se como um tipo de pesquisa cujo objeto de estudo é centrado em um ou 

poucos sujeitos, de maneira que se permita o seu amplo e detalhado conhecimento, 

tendo como objetivo oferecer alguma contribuição da realidade por meio de 

discussão, análise e tentativa de solução de um problema da vida real.  

Para Cozby (2003), o estudo de caso fornece uma descrição do indivíduo que 

pode ser tanto uma pessoa como um ambiente, uma empresa, uma escola ou uma 

vizinhança. Ainda acrescenta que esta metodologia não busca generalizações de 

dados, mas aprofundar determinado tema ou hipótese, articulando a teoria com os 

dados particulares de cada caso, e assim construir modelos de análises explicativas 

que possam ser utilizadas em outras situações semelhantes.  

Segundo Neder (1993), o pesquisador é o instrumento mais importante da 

pesquisa, pois o resultado dela depende da capacidade do investigador em “ver, 

observar, perceber, intuir, escolher e dominar seu instrumento de trabalho” (p. 3). 
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Assim, o pesquisador “é quem capta, cria, interpreta, compreende o que está 

ocorrendo” (p. 3). Nesse sentido, destaca-se que o fenômeno estudado pode ser 

visto de diferentes maneiras, em diferentes contextos, e, assim, cada caso é único e 

necessita ser interpretado individualmente. 

 

 

4.2 PARTICIPANTES 

 

 

A população-alvo desta pesquisa é formada por professores da Classe 

Hospitalar que trabalham com crianças hospitalizadas, em um hospital público 

infantil, em São Paulo. 

A amostra foi composta por três participantes. Em princípio, seria nosso 

interesse a participação dos professores que atendem crianças com câncer e que 

trabalhem neste hospital há, pelo menos, um ano diretamente, nas classes 

hospitalares. No entanto, em virtude da reorganização interna da instituição e 

recente rodízio de profissionais, a amostra foi constituída por profissionais que 

atendem crianças internadas independentemente da enfermidade, mantendo o 

tempo mínimo de um ano de trabalho como critério de inclusão do participante. 

As participantes foram selecionados em um universo de 10 professoras que 

se ofereceram voluntariamente para participar da pesquisa. Destes, quatro não 

atendiam ao critério de inclusão descrito anteriormente, visto que dois indivíduos 

realizavam exclusivamente atendimentos em nível ambulatorial e duas professoras 

trabalhavam naquela instituição há menos de um ano. 

Entre os seis possíveis participantes da amostra, foram selecionados três de 

acordo com a disponibilidade de horário para a realização da entrevista. Com os 

demais foi realizado um contato com o intuito de agradecer o interesse e justificar o 

fato de eles não participarem em virtude de o número de dados já coletados ser 

considerado suficiente. 

Pelo fato de optarmos por realizar a análise das entrevistas e fazer a 

discussão de modo conjunto, considerando o conteúdo das três entrevistas em vez 

de analisarmos individualmente cada participante, apresentaremos a seguir os 

dados de identificação dos participantes e características específicas do trabalho 

executado.  
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Ana3 é do sexo feminino, tem 37 anos, é formada em Pedagogia e em 

Administração e Supervisão Escolar há dez anos. Trabalhou durante oito anos como 

professora de uma escola estadual e há dez anos trabalha como professora da 

Classe Hospitalar, sendo atualmente sua única atividade profissional. 

Maria é do sexo feminino, tem 58 anos, é formada em Pedagogia com 

habilitação em Orientação Educacional há 40 anos. É professora de escola estadual 

aposentada após 39 anos de trabalho. Trabalha na classe hospitalar desse hospital 

há 12 anos. 

Joana é do sexo feminino, tem 60 anos, é formada em Pedagogia com 

complementação ao Magistério e Administração Escolar há 41 anos. É aposentada, 

trabalhou como professora efetiva durante 27 anos, e há 10 anos trabalha como 

professora da Classe Hospitalar com pacientes da Oncologia, sendo atualmente sua 

única atividade profissional.  

As características de todas as participantes encontram-se dispostas no 

Quadro 1. 

                                            

3 Os nomes das professoras participantes da pesquisa, citados no presente trabalho, são fictícios 
atendendo aos critérios éticos da pesquisa. 
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I Ana Maria Joana 

Sexo Feminino Feminino Feminino 
Idade 37 58 60 
Formação Pedagogia com 

habilitação em 
Administração e 

Supervisão 
Escolar. 

Pedagogia com 
habilitação em 

Orientação 
Educacional. 

Pedagogia com 
habilitação em 
Magistério e 

Administração 
Escolar 

Tempo de 
formado (anos) 

10 39 41 

Tempo em que 
trabalha em 
classes 
hospitalares 

10 12 10 

Tempo em que 
trabalha nesta 
Instituição 

10 12 10 

Quadro 1: Caracterização dos professores que atuam nas Classes Hospitalares de um Hospital 
público infantil, em São Paulo, 2008. 

 

 

4.3 LOCAL DA PESQUISA 

 

 

A pesquisa foi realizada em um hospital público infantil localizado na cidade 

de São Paulo e vinculado à Secretaria de Estado da Saúde. 

Tal instituição é considerada referência hospitalar especializada e modelo 

para as Unidades Básicas de Saúde do Estado de São Paulo. É também referência 

no tratamento de doenças crônicas de média e alta complexidade e tem em suas 

dependências físicas um espaço destinado ao atendimento da Classe Hospitalar, 

seguindo as orientações do MEC/SEESP, que propõe a existência de um espaço 

próprio para o funcionamento da Classe Hospitalar.  

O referido hospital foi inaugurado foi inaugurado em 1958, sendo inicialmente 

projetada para ser um hospital particular com a meta de ser o mais moderno hospital 

infantil do País. No entanto, acabou sendo encampado pela Legião Brasileira de 

Assistência (LBA), instituição federal. A partir de 1978, o Instituto Nacional de 

Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS) autarquia vinculada ao 
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Ministério da Saúde, assumiu a responsabilidade pelo hospital, e em 1988, por meio 

do convênio SUDS/88, celebrado entre o Governo do Estado e a União Federal, o 

hospital passou a ser subordinado à Secretaria de Estado da Saúde, sendo hoje 

considerado um hospital de ponta, com equipamentos modernos e referência no 

atendimento infantil. 

O hospital em questão atende somente pacientes do Sistema Único de Saúde 

(SUS), nas seguintes especialidades: nefrologia e urologia, cirurgia e hematologia, 

clínica médica e oncologia.  

A referida Instituição está organizada em 5 pavimentos, contando com uma 

brinquedoteca em cada andar, além de ter disponíveis na instituição projetos de 

educação especial, educação no leito, musicoterapia, contadores de estória e arte-

terapia. 

A Classe Hospitalar do referido hospital iniciou suas atividades em 1995. 

Inicialmente, contava com duas voluntárias, tendo nascido da parceria de voluntárias 

com a Secretaria de Educação e Saúde. Segundo dados da Instituição, já beneficiou 

mais de vinte mil crianças com idade entre cinco e dezoito anos. 

A seleção das professoras é feita a partir da análise de projetos elaborados 

para a Classe Hospitalar. Quando selecionadas, são contratadas temporariamente 

pelo Estado e locadas em uma escola do bairro, prestando serviço ao hospital. O 

próprio hospital encarrega-se de solicitar a renovação dos contratos destas 

professoras por não ter interesse em constantes mudanças de profissionais. 

As Classes Hospitalares do hospital em questão funcionam nas 

brinquedotecas do hospital, desde o seu surgimento. São no total cinco classes 

neste hospital, quatro delas atendendo crianças internadas e uma funcionando no 

ambulatório, recebendo crianças em atendimento ambulatorial. 

As classes voltadas para as crianças hospitalizadas encontram-se uma em 

cada andar, atendendo uma clientela específica, visto que o hospital se organiza 

fisicamente de acordo com as patologias tratadas em cada andar, e, por 

conseguinte, cada andar tem um funcionamento próprio em virtude das 

especificidades de cada patologia e tempo de internação. 

As professoras dessa instituição costumam trabalhar os conteúdos 

acadêmicos a partir de atividades temáticas, como datas comemorativas e meio 

ambiente, por exemplo, de modo a explorar a proposta curricular adotada pela 

escola, de forma criativa, respeitando as individualidades e as dificuldades de cada 
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aluno/paciente, utilizando diversos recursos, como jogos pedagógicos, programas de 

computador, vídeos, brinquedos e livros infantis, que servem como auxiliares das 

atividades de cunho educacional  

 

 

4.4 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

 

O método de coleta utilizado foi a entrevista semi-estruturada. Segundo 

Martins e Bicudo (2005), a entrevista não consiste no método de pesquisa, e sim em 

um recurso metodológico que é visto como um “encontro social”. 

A realização da entrevista semi-estruturada seguiu as características 

destacadas por Moreira e Caleffe (2006), a respeito deste tipo de entrevista fazer 

parte de um protocolo que inclui temas de interesse. No entanto, estes temas não 

apresentam rigor em relação à forma com que são introduzidos e a ordem imposta. 

Dessa maneira, não se espera que os entrevistados sejam limitados em suas 

respostas, e o entrevistador permite que o entrevistado desenvolva as questões com 

liberdade, mas exercendo certo tipo de controle sobre a conversação.  

Assim, foi realizada uma entrevista semi-estruturada com cada sujeito da 

pesquisa com o objetivo de compreender o significado que estes indivíduos atribuem 

ao seu trabalho na Classe Hospitalar, levantando-se os seguintes dados: história 

pessoal e profissional dos entrevistados; o motivo da escolha em trabalhar em 

Classes Hospitalares; rotinas dentro do hospital; avaliação de sua atuação; 

conceitos de Classe Hospitalar e de qualidade de vida; possíveis relações que o 

professor identifica entre Classe Hospitalar e qualidade de vida da criança 

hospitalizada; e características essenciais ao professor de Classe Hospitalar.  

O roteiro da entrevista consistiu em questões abertas e encontra-se no 

Apêndice A. 

Em razão da exigüidade de tempo para a realização da presente pesquisa e 

em virtude da riqueza do material coletado nas entrevistas, para evitar evasão dos 

nossos objetivos, optamos por não enfocar diretamente as questões relacionadas à 

qualidade de vida.  

Os dados foram, então, agrupados em subtemas, mediante análise de 

similaridade de idéias, até atingirmos uma unidade maior de registro, os temas. 
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Mantendo coerência com os objetivos da pesquisa, buscamos compreender os 

sentidos dos construtores nas respostas analisadas e nos conteúdos manifestos. 

 

 

4.5 CUIDADOS ÉTICOS 

 

 

A presente pesquisa está de acordo com as Diretrizes e Normas 

Regulamentadoras de Pesquisas em Seres Humanos, por meio da Resolução CNS 

196, de 10 de outubro de 1996 (BRASIL, 1996). 

Os participantes da pesquisa foram informados da metodologia, dos 

procedimentos e objetivos da mesma, assim como da garantia ao anonimato, bem 

como foram orientados sobre a possibilidade de interromper a participação em 

qualquer momento. 

Reforçamos que os nomes utilizados são fictícios e somente usados como 

recurso lingüístico para apresentação dos dados. O nome do hospital também foi 

resguardado 

Os nomes que apareceram são fictícios e somente são usados como recurso 

lingüístico para apresentação dos dados. O nome do hospital também foi 

resguardado. 

A entrevista foi realizada na presença tão-somente da pesquisadora e do 

participante, com o intuito de preservar o entrevistado, garantindo sigilo e 

privacidade. 

A presente pesquisa apresenta riscos baixos aos participantes por envolver 

apenas entrevista, propiciando aos participantes a oportunidade de poder expressar 

os significados de sua vivência no trabalho em Classe Hospitalar. 

Foi previsto que, caso houvesse necessidade, os participantes que tivessem 

conteúdos e/ou questões mobilizadas em decorrência da pesquisa seriam 

encaminhados para atendimento psicoterápico. 

Após a conclusão da pesquisa, será realizado contato com a instituição e com 

os profissionais da Classe Hospitalar, a fim de serem apresentados os resultados e 

as conclusões deste trabalho. 
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4.6 PROCEDIMENTOS DE COLETA 

 

 

Após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital e da PUC/SP, 

iniciou-se o procedimento de entrada no campo de estudo. Para Minayo (1994), este 

processo consiste nas interações de aproximação entre o pesquisador e os 

participantes pesquisados, essencial na pesquisa qualitativa. Significa o início do 

processo de conhecer os ambientes de trabalho, selecionar os sujeitos para o 

estudo e apresentar o pesquisador, a proposta de trabalho e solicitar participação 

dos atores, com apoio nos princípios éticos da pesquisa. 

Portanto, foi realizado um contato inicial com a responsável do serviço de 

Psicologia do referido hospital e em seguida com a diretora da Classe Hospitalar 

deste, que convidou a pesquisadora a participar de uma reunião com todos os 

professores. Nessa ocasião, o presente trabalho foi apresentado e dez sujeitos se 

ofereceram para participar de forma voluntária e gratuitamente. Entretanto, destes 

dez, foram selecionadas três professoras que atendiam aos critérios de inclusão e 

disponibilidade para a execução desta pesquisa. Em momento posterior, foi 

estabelecido contato individual com as participantes selecionadas e, por fim, foram 

realizadas as entrevistas. 

As entrevistas foram feitas no Hospital, em local e horário indicados pelas 

professoras. Antes de seu início, foi explicado e assinado, pelo pesquisador e pelo 

participante, o Termo de Consentimento Livre Esclarecido (Apêndice C). 

As entrevistas foram realizadas pela própria pesquisadora, que não mantém 

vínculo de trabalho com o hospital em questão.  

Foram utilizados dois gravadores, um da marca Panasonic modelo RR-US450 

e um da Powerpack modelo DVR-SD3850P.  

Após as gravações, as entrevistas foram transcritas, e optou-se em reproduzir 

a fala das participantes com as correções gramaticais necessárias e sem os “vícios 

de linguagem”, usuais em situações coloquiais. 

Para assegurar o anonimato, os nomes dos entrevistados foram substituídos 

por fictícios.  
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5 RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

5.1 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISES  

 

 

De acordo com Bardin (2004), a análise de conteúdo constitui um conjunto de 

técnicas de análise das comunicações, que por meio de procedimentos objetivos e 

sistemáticos de descrição do conteúdo e mensagens obtém indicadores capazes de 

inferir conhecimentos relativos às condições de produção/recepção dessas 

mensagens. Assim, o pesquisador busca compreender os conteúdos manifestos e 

ocultos, as significações, e ultrapassar o olhar imediato das aparências, estudando o 

problema a partir da própria expressão dos indivíduos. 

A análise de conteúdo desta pesquisa se desenvolveu em três fases, baseada 

em Minayo (1999): pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados 

obtidos e interpretação. Na primeira fase, que consiste na organização do material a 

ser analisado, foi realizada uma leitura flutuante, ou seja, leitura exaustiva do 

material em estudo, relacionando o conteúdo encontrado com as hipóteses e os 

objetivos iniciais da pesquisa. Esta organização considerou algumas normas de 

validade, como: exaustividade, devendo incluir todos os aspectos levantados no 

roteiro; representatividade do universo abordado; homogeneidade, com uso de 

critérios precisos; e pertinência com os objetivos do trabalho. Nessas leituras, foram 

evidenciadas também a linguagem corporal, as pausas, as ênfases e as interrupções 

que os entrevistados realizaram. 

A fase de exploração do material consiste basicamente na codificação das 

mensagens. Para Richardon e colaboradores (1999), a codificação é a 

transformação sistemática do conteúdo de um material em agrupamentos de 

unidades que permitam uma descrição exata que represente as características 

relevantes do conteúdo. 

Esta foi a fase mais exaustiva da pesquisa. Para alcançar a finalidade acima 

descrita, a presente pesquisa fez uso da técnica de análise temática, ou seja, adotou 

o tema como unidade de registro. Conforme Bardin (2004), fazer uma análise 

temática consiste em descobrir os núcleos de sentido que compõem a comunicação 
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e cuja presença ou freqüência de aparição pode significar alguma coisa para o 

objetivo analítico escolhido. 

Portanto, com o objetivo do trabalho como referência – “compreender o 

significado da Classe Hospitalar atribuído pelas professoras”–, buscamos identificar 

as temáticas que expressam as vivências e percepções das participantes acerca de 

sua experiência.  

Desta forma, foi feito um recorte do material criando as seguintes unidades 

temáticas de registro: significados atribuídos ao trabalho pelas participantes; 

perspectivas de futuro das participantes; e contexto histórico de formação das 

participantes. 

Tendo com base os eixos temáticos selecionados, os dados obtidos foram 

classificados e agregados. Para isso, usamos a definição de categorização proposta 

por Minayo (1999), e os dados da pesquisa foram dispostos em conjuntos que 

abrangessem elementos ou aspectos com características comuns ou que se 

relacionavam entre si.  

Na terceira fase realizamos a interpretação e a inferência dos resultados da 

pesquisa, com base no quadro teórico e bibliográfico da literatura. Segundo Minayo 

(1994), nessa etapa busca-se desvendar o conteúdo subjacente ao que está sendo 

manifesto.  

As informações obtidas nas entrevistas foram organizadas em três núcleos 

temáticos, identificados pela pesquisadora, definidos a seguir; 

Os resultados das entrevistas serão apresentados a seguir. A apresentação 

consistirá em: perfil do entrevistado, baseado nos dados de identificação; e os três 

núcleos temáticos identificados pela pesquisadora, junto com a análise da entrevista 

com transcrições de trechos. 
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5.2 RESULTADOS E ANÁLISE 

 

 

Com o intuito de compreender o significado que as professoras da Classe 

Hospitalar de um hospital infantil de São Paulo atribuem ao seu trabalho, a análise 

desta pesquisa foi configurada em três núcleos temáticos: 

1) Significados atribuídos ao trabalho pelas participantes: abordamos o sentimento 

de realização e reconhecimento de atuar em um trabalho gratificante; a dificuldade 

de atuar junto ao paciente/aluno; e o exercício de uma função que extrapola a de 

professor de escola regular.  

2) Perspectivas de futuro das participantes: enfocamos as perspectivas em relação à 

atuação em Classe Hospitalar diante das dificuldades encontradas; 

3) Contexto histórico de formação das participantes: focalizamos a formação 

acadêmica das participantes. 

Salientamos que esta é apenas uma divisão didática, visto que as idéias 

centrais desses núcleos se entrelaçam entre si, como por exemplo, o aspecto 

relacionado às dificuldades que as professoras das Classes Hospitalares 

apresentam em seu trabalho, cuja importância o fez ser ponto-chave para análise 

nos três núcleos temáticos.  

A apresentação dos resultados desta pesquisa foi realizada de forma a 

descrever e contrastar os depoimentos das três participantes. A fim de fundamentar 

os referidos eixos temáticos, serão apresentados excertos das transcrições das 

entrevistas. 

 

 

5.2.1 Núcleo Temático 1: Significados atribuídos ao trabalho pelos 

entrevistados- - Nossa eu vou trabalhar num lugar que morre criança! 

 

 

Na análise dos depoimentos das professoras que atuam em classes 

hospitalares, podemos perceber três principais enfoques que às vezes coexistiam, 

traduzindo o significado que elas atribuem ao seu trabalho: o sentimento de 
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realização, reconhecimento, de atuar em um trabalho gratificante; a dificuldade de 

atuar junto ao paciente/aluno; e o exercício de uma função que extrapola a de 

professor de escola regular. Ao descrever cada um desses aspectos, outros 

enfoques importantes retratados nas entrevistas serão mencionados.  

O sentimento de realização, reconhecimento, de atuar em um trabalho 

gratificante foi citado por Ana e Maria: 

 
O projeto foi crescendo, as crianças foram aderindo, as mães foram 
gostando, tanto é que foram aumentando os números de turma, e de 
professores. Eu vejo como válido, eu acho que o trabalho é realmente legal 
(...). Muito importante pra criança, pra família e a gente vê o retorno quando 
eles vão embora felizes com aquilo que eles fizeram, coisas produzidas por 
eles (Maria). 
 
Ah, muito bom (...). Eu cresci muito aqui profissionalmente (...). Eu já 
consegui conquistar o meu espaço, já consegui conquistar (Ana). 

 
Nos relatos acima, podemos perceber a presença do sentimento de 

realização pela expansão do projeto e de reconhecimento do trabalho delas por 

terceiros. As professoras relataram que se sentiram realizadas também ao 

perceberem boa aceitação e valorização do seu trabalho por parte das crianças e 

das mães.  

 
As mães, e principalmente as crianças, eu acho que se sentem felizes de ter 
uma escolinha. Às vezes a gente percebe até os pequenininhos, você 
chega “A professora chegou! Nós vamos pra escolinha!” (...). As mães nos 
falam que a criança melhorou bastante, diz que voltou legal pra escola 
(Maria). 
 
“Olha a tia Ana está chegando!”. Só o fato de me chamar pelo nome, eu 
vejo que me conhecem (...). É gratificante essa troca de trabalho mesmo, 
entre eu e ele, eles pra mim e eu pra eles (Ana). 
 
(...) Eu acho que isso [Classe Hospitalar] é superimportante, e tem que 
continuar assim, porque eles voltam pra escola bem radiante. Eu me sinto 
muito bem em ver que teve um aproveitamento (...). Não foi em vão tudo 
aquilo que eu fiz (Joana). 
 

Os depoimentos das professoras apontam que elas consideram importante ter 

o seu trabalho reconhecido também pelos profissionais da saúde do hospital. Nas 

entrevistas, percebemos que estes profissionais, em sua maioria, reconhecem o 

trabalho das professoras das classes hospitalares, incentivam as suas atividades e 

as consideram como integrantes da equipe do hospital.  

 
Hoje o hospital tem outro olhar para os professores aqui dentro (...). Vêem a 
gente como profissional mesmo, que faz parte do hospital (...). Teve médico 
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que até me pediu pra eu ensinar a mãe da criança a ler e escrever porque a 
mãe não sabia e precisava dar o remédio pro filho (Ana). 
 
Eu nunca tive problema com os outros profissionais, eu acho que os 
médicos valorizam bastante a enfermagem, mandam as crianças pra sala, 
só não vêm mesmo quando não há possibilidade. É um trabalho 
multidisciplinar, eu não trabalho sozinha, eu também dependo dos outros 
profissionais que liberam as crianças, se não liberam a gente leva as 
atividades no leito, então acho que é assim, a gente tem uma boa aceitação 
sim (Maria). 
 

No entanto, este reconhecimento, na opinião de uma delas, nem sempre 

existe, e por vezes é tratado com indiferença por alguns médicos.  

 
Os médicos que são da cirurgia passam pra cá, passam pra lá, entram na 
sala e fecham a porta. Tudo bem que fechem a porta, porque às vezes o 
barulho da minha sala incomoda, mas, assim, não te pedem licença, sabe, 
fecha a porta, e vem na porta, ah, “vem fulano pro quarto que eu vou te 
examinar” (...). Os médicos da oncologia não: “professora eu posso levar 
pro quarto?” (Ana). 
 

Consideramos fundamental a integração entre os professores das Classes 

Hospitalares e os demais profissionais do hospital, já que são funções que se 

complementam visando o bem-estar do aluno/paciente. No entanto, perante os 

diferentes relatos apresentados, indicamos que o reconhecimento dos profissionais 

em relação ao trabalho dos professores das Classes Hospitalares neste hospital é 

diversificado, e que talvez esta diferença tenha a ver com o setor em que trabalha.  

A realização de um trabalho gratificante, reconhecido pelo aluno/paciente, 

familiares e profissionais de saúde foi bastante mencionada. Mas as dificuldades 

diretas e indiretas de atuar junto a um aluno que também é paciente pode ter 

influenciado o significado que essas professoras atribuem ao seu trabalho, incluindo 

os sentimentos de tristeza, angústia e impotência diante da dificuldade em lidar com 

a doença, a dor e a perda de uma criança, visto que esta era uma realidade nova 

para elas. Sugerimos que este sentimento, às vezes, é compensado pelo sentimento 

de realização em relação ao seu trabalho. 

 
Acho que, tirando esse problema, as perdas, eu me sinto realizada, 
realizada mesmo, trabalhando aqui (Ana). 

 
A única participante que não considerou o trabalho gratificante e que 

intensificou o sentimento de tristeza em seu trabalho foi Joana. 

 
Eu não acho gratificante, acho muito triste (...). Em casa a gente chora. É 
difícil, estou fazendo das tripas coração (...). Eu não perdi o ânimo de fazer 
um trabalho diferente, só que fiquei mais triste. Então você trabalhar com 
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tristeza não dá certo. Aqui é um lugar que você tem que trazer alegria, não 
tristeza. Acho que estou fazendo muito esforço pra ficar alegre e não deixar 
transparecer isso para as crianças (Joana). 

 

Esta própria participante justifica este sentimento de tristeza relacionando-o 

ao atendimento de crianças com câncer e a idade que possui. 

 
Eu já estou numa idade em que, não que esteja pensando na morte, mas já 
estou num ciclo da minha vida que já está mais pra lá do que pra cá. Então 
eu acho que no quinto andar [onde têm pacientes com câncer] precisa de 
uma pessoa mais jovem, porque o jovem não pensa tanto na morte (Joana). 

 
A dificuldade em aceitar a morte de uma criança ou adolescente também foi 

percebida na fala de Ana: 

 
“Gente, como que morre uma criança?”. Então aquilo ficou na minha 
cabeça: “Nossa eu vou vir trabalhar num lugar que morre criança” (Ana). 

 
As dificuldades de ser professora de um aluno/paciente também parecem 

refletir nas atividades desenvolvidas na Classe Hospitalar do hospital em estudo, 

visto que a seleção das atividades a serem realizadas leva em consideração alguns 

aspectos, como: o tempo de internação e as condições físicas e emocionais da 

criança. 

O tempo de internação está diretamente associado ao motivo de internação 

da criança. E a internação em curto período de tempo, neste estudo relacionado às 

crianças hospitalizadas no setor de cirurgia e hematologia, dificulta a realização de 

atividades de natureza acadêmica devido a não-consolidação de um vínculo entre 

eles e as professoras de classe hospitalar.  

 
[O paciente da cirurgia] fica dois dias, e vai embora, e eu não vou mais ver 
essa criança (Ana). 
 
Por causa da doença, tem crianças que internam e a gente tem que 
aguardar, esperar o momento certo pra fazer uma abordagem. A gente leva 
para sala, oferece um brinquedo, um jogo, uma coisa lúdica. O que a gente 
quer é conquistar a criança pra que eles façam alguma coisa, se sintam 
úteis, mas nada de uma forma imposta. Agora do terceiro andar [cirurgia e 
hematologia], é aquela coisa, não consigo, porque eu vou fazer o vínculo 
com a criança (...) e ela vai embora (Maria). 
 

As condições emocionais e físicas dos pacientes/alunos também indicaram 

serem fatores determinantes para essas professoras escolherem as atividades a 

serem desenvolvidas nas Classes Hospitalares.  
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Você depende de como está aquele dia, como a criança está, a 
disponibilidade da criança em sair do leito. Às vezes a gente conta que vai 
trabalhar com aquela criança e ela tem um exame pra fazer, ela não está 
bem (...). Então, é uma coisa de momento (Maria). 
 
É lógico que a gente tem limites aqui (...). Se a criança está com dor, ou se 
a criança está tomando uma quimioterapia, ou se a criança não quer fazer 
nada (Ana). 
 

Assim, o pouco tempo de internação às vezes presente e o estado emocional 

e físico dos alunos/pacientes fazem com que as professoras tenham dificuldade em 

planejar precocemente as atividades a serem desenvolvidas e os objetivos a serem 

atingidos, exigindo que elas construam um material didático mais flexível e variado, 

susceptível a alterações de acordo com as condições diárias das crianças.  

 
Não dá pra planejar o trabalho. Então é assim, eu tenho o material 
basicamente pronto (...). Eu faço bastante pesquisa, monto bastante 
atividades e vou trabalhando aquilo que a criança tem necessidade. 
Planejamento a gente faz no começo do ano do que a gente quer trabalhar 
no ano. Então tem o planejamento geral, não o planejamento dia-a-dia com 
cada criança (Ana). 
 

Estes fatores diferenciam o trabalho dos professores em escola regular em 

relação às Classes Hospitalares. Salientamos ainda que as Classes Hospitalares 

exigem atividades individualizadas e específicas de acordo com as condições de 

cada criança.   

 
O professor da escola regular ele está todo dia, durante os duzentos dias 
letivos, com as mesmas crianças, ele tem um objetivo pra cumprir. Ele tem 
as metas pra cumprir até o final do ano (...). Pra gente todo dia é um dia 
diferente. Nós não temos livro aqui, o meu livro é a minha criatividade então, 
é você ir atrás, é você buscar (Ana). 
 
Aqui não são tantas as crianças quanto numa sala comum. Uma sala com 
40 crianças é diferente. Lá a professora quando ela vai dar a matéria é pra 
todo mundo, não é individual (Maria). 
 

Acrescentamos ainda que as professoras das Classes Hospitalares desta 

instituição passaram recentemente por um rodízio de setor, e, como mencionado 

anteriormente, cada setor demanda atividades diferentes. Por exemplo, a professora 

Ana, que trabalhou durante dez anos na oncologia e estava quase há quatro meses 

atuando no setor de cirurgia e hematologia, fatores que podem contribuir para a 

dificuldade de planejamento. Acreditamos que seja necessário um tempo de 

adaptação ao novo setor de trabalho, às novas demandas com as quais cada 

professora está lidando. Este fator é retratado no depoimento de Maria. 
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(...) Principalmente ficou claro que a gente só vai aprender a trabalhar 
mesmo na questão do dia-a-dia. Então, à medida que forem surgindo às 
dificuldades é que a gente vai se adaptando (Maria). 
 

Estes aspectos podem ter contribuído para que as participantes atribuíssem 

ao significado de ser-estar professor de classe hospitalar uma função que, segundo 

elas, extrapola a de ensinar assuntos relacionados ao colégio. Assim, a 

complexidade de ser docente em um ambiente hospitalar, segundo estas 

professoras, apresentou dois enfoques principais. O primeiro abrange termos 

relacionados ao estudo e aprendizagem; e o segundo inclui os termos concernentes 

a uma função considerada por elas como além de ensinar e ao vínculo afetivo. 

O primeiro enfoque citado inclui termos ligados ao estudo e aprendizagem, 

como: complemento pedagógico, reforço, ou professor particular com atendimento 

individual, conforme os excertos das entrevistas descritos abaixo.  

 
Eu faço uma pré-avaliação (...), aí eu dou início ao trabalho a partir do que 
ele já conhece (Joana). 
 
É um trabalho assim mais individualizado. Então a gente atende todo 
mundo, podem estar várias crianças na sala, mas sempre o atendimento é 
individualizado (...). A gente procura ver aquilo que a criança está 
necessitando mais, se ela não está bem em matemática, então a gente 
procura puxar, explicar devagarzinho, com calma, até a criança pegar o 
jeitinho (...). Pra quando ela voltar pra escola não sentir tanta dificuldade 
(Maria). 
 

Mas, novamente, salientamos que a função da Classe Hospitalar também é 

influenciada pelo tempo de internação da criança, como indica o depoimento de Ana, 

que consideramos significativo, visto que esta professora atuou anos na oncologia e 

atualmente está no setor de cirurgia e hematologia.  

 
[No setor de oncologia] meu trabalho era mesmo complemento pedagógico 
porque as crianças ficavam afastadas de seis meses a dois anos da escola. 
Então, para que ela não perdesse o vínculo, eu fazia uma pré-avaliação e 
começava a trabalhar. Hoje [no setor de cirurgia e hematologia] meu 
trabalho é mais um reforço, o que as crianças têm dificuldades acabam 
tirando comigo e voltam pra escola. Eles estão aqui por um tempo, por uma 
cirurgia ou por uma crise de dor (Ana). 
 

A atuação das professoras junto a um aluno/paciente já foi mencionada. No 

entanto, precisamos salientar ainda que as condições peculiares dessas crianças 

incrementam a importância de uma boa relação interpessoal entre elas e as suas 

professoras. Esta importância se enquadra no segundo enfoque encontrado nas 

entrevistas em relação ao significado atribuído à atuação como docente de uma 



    58 

classe hospitalar: exercer uma função que extrapola a de professor de escola 

regular, proporcionando às crianças: formação de vínculo e de sentimento de 

segurança; aumento da auto-estima; melhora da socialização; e estimulação de 

bons hábitos. 

 
Ser mais que uma professora, eu acho que não é só ensinar o bê-á-bá. [É] 
ser um amigo mesmo da criança, da mãe principalmente. Eles 
[pacientes/alunos] me vêem também como uma pessoa carinhosa, 
amorosa, que dá atenção (Ana). 
 
É uma coisa bem diferente. Eles [alunos/pacientes] têm aquela carência do 
professor, então é aquele carinho, aquela coisa assim mais (...). Você tem 
aquele vínculo com a criança, fraternal mesmo (Maria). 
 

Este vínculo entre professores e alunos também pode estimular uma função 

bastante importante de um professor de classe hospitalar: a escuta pedagógica. 

Assim, a criança tem a oportunidade de ser ouvida dentro de um diálogo pedagógico 

afetuoso, conforme retratado abaixo:  

 
Eu sou boa ouvinte. Então eu estou sempre pronta pra ouvir (...) Eu acho 
que isso é importante. Muita gente vem conversar, pedir conselhos, apoio, 
falar problemas. Então eu acho que isso é importante, as mães também 
precisam desse carinho, desse afago, desse aconchego (Joana). 
 

Salientamos neste último relato que este vínculo com a professora não se 

restringe apenas ao paciente/aluno, mas se estende aos familiares deles, também 

revelado abaixo: 

 
[...] Você se envolve com os familiares da criança, fica sabendo de muitas 
coisas, você cria laços (Maria). 
 
O enfermeiro está correndo pra cuidar de outra criança, o médico está 
fazendo outro atendimento, e agente ta ali [...]. Então, a mãe se apega 
muito à gente porque nós somos uma pessoa fora da saúde [...] não somos 
quem vai picar ou dar remédio ou falar aquilo que a mãe não quer ouvir. Eu 
vou lá pra brincar, pra dar uma lição, pra ensinar alguma coisa para criança, 
então eles vêem o professor como amigo mesmo, e nessas horas de dor 
eles querem a gente perto, e é difícil pra gente (Ana). 
 

As professoras também atribuem à sua função a responsabilidade de 

desenvolver bons hábitos nas crianças e formar cidadãos. 

 
E eu acho que aqui eles têm contato com o outro lado e a gente procura 
formar bons hábitos (...). A gente estimula também leitura, alimentação, 
higiene. A gente trabalhou muito a campanha do meio ambiente, a questão 
do lixo, então a gente está procurando formar cidadãos mesmo (...). Então 
eu acho que a gente procura formar um todo (Maria). 
 



    59 

O somatório destes aspectos, segundo as participantes, faz com que as 

Classes Hospitalares tenham uma função essencial sobre a qualidade de vida das 

crianças, propiciando atenção, lazer e bons hábitos. No entanto, mesmo tendo sido 

inicialmente um dos objetivos iniciais deste estudo, o tema qualidade de vida não 

pôde ser aprofundado em virtude das limitações de tempo e das dificuldades 

anteriores à realização da coleta em outra instituição hospitalar. Entretanto, é 

perceptível nos relatos das professoras que a Classe Hospitalar proporciona aos 

alunos/pacientes uma distração, ao esquecer, mesmo que momentaneamente, da 

doença, e dessa forma contribuem para a manutenção da saúde, ao mesmo tempo 

em que elas consideram que proporcionam uma melhor qualidade de vida ao 

ajudarem seus alunos/pacientes. 

No hospital, a sala de aula também é considerada pela criança um local 

agradável e protegido.  

 
Minha sala é um lugar que não tem dor, não tem ninguém picando, eles 
vêem como um lugar de sossego, de tranqüilidade, que tem ali uma pessoa 
diferente que não vai ficar dando remédio toda hora (...) (Ana). 
 
Eles [pacientes/alunos] gostam bastante [das atividades desenvolvidas 
pelas professoras]. A sala tem muito atrativo, é uma sala muito agradável, 
chama atenção. Então isso cativa bastante (Maria). 
 

Em uma análise mais minuciosa, percebemos, ainda, que os relatos das três 

participantes descritos anteriormente, também, apontam a importância da classe 

hospitalar no aumento da auto-estima destas crianças. Para evidenciar este fato, 

fizemos um recorte dos relatos mencionados que se encontram a seguir. 

 
Eles voltam pra escola bem radiante (Joana). 
 
Já ta lá de cabelinho molhado, perfumado, tem uns que querem que eu 
cheire pra ver se realmente está cheiroso, porque tem que ir pra escola 
(Ana). 
 
Eles ficam encantados, quando recebem parabéns, eles ficam muito felizes 
(Maria). 
 

Outro aspecto mencionado na entrevista, ainda ligado à proteção que as 

Classes Hospitalares proporcionam, é a importância do convívio social para estas 

crianças.  

 
Pra nossas crianças, a escola representa tudo, porque é uma criança que 
não freqüenta clube, não tem lazer. Então a escola é a vida deles (...). É o 
convívio social, então quando você tira a escola dessas crianças, a criança 
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fica sem nada praticamente. Aqui no hospital a gente tem esse recurso, 
então a criança não se sente tão desprotegida (Maria). 

 
O grande vínculo afetivo entre professor-aluno e a maior vulnerabilidade dos 

pacientes/alunos podem fazer com que o professor às vezes se confunda com o 

próprio conceito de sua profissão e tenha dificuldade de se autodenominar 

professor.  

 
Às vezes tem criança que acha que eu sou professora mesmo, quer dizer, 
que eu sou professora eles sabem, mas assim, que pede pra ir ao banheiro, 
pra fazer xixi, se pode sair da sala, tem mães que querem saber a que 
horas que começa a escola (Ana). 
 

As professoras também apontam uma grande relação entre o trabalho que 

realizam nas Classes Hospitalares e a caridade4, citadas por duas das participantes. 

Percebemos que a convivência com uma realidade diferente com a qual estão 

acostumadas, somada ao grande vínculo afetivo que desenvolvem, pode fazer com 

que as professoras se sintam na obrigação de ajudar os alunos/pacientes também 

nas questões socioeconômicas e se mobilizem para proporcionar recursos que 

melhorem as condições de vida deles.  

 
Aqui é uma clientela muito pobre, eu vi uma realidade aqui que eu nunca 
tinha visto assim tão de perto. Tem criança aqui que quando vai embora a 
vontade que eu tenho é de ir lá arrumar o barraquinho, fazer um banheiro 
(...). Eles não têm o mínimo de conforto, mas o mínimo do mínimo (Joana). 
 
Eu queria que a criança comesse bem, eu queria ajudar, eu tava além de 
professora eu queria fazer outras coisas dentro do meu limite não 
atropelando ninguém (...). Se aqui está precisando de alguma coisa, eu 
tenho um grupo de amigos, minha mãe tem um grupo de amigos e eu vou e 
peço (Ana). 
 

A importância deste fato pode ter influência, também, na vida pessoal das 

professoras:   

 
Pra mim, trabalhar aqui foi um aprendizado enorme. O que eu tive de 
mudança de conceito de vida, de coisa que você dava valor e que agora 
não tem mais, é bobagem. Não dou valor nenhum pra futilidade. Isso aqui 
pra mim foi uma escola de vida (Joana). 
 
Há dez anos, eu não sabia o que era uma criança internada. Então mudou 
muita coisa, eu acho que eu passei a dar valor a muita coisa que antes eu 

                                            

4 Utilizamos para este trabalho, a definição de caridade como benevolência, esmola, compaixão, 
baseado no dicionário de Silveira Bueno (1992). 
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não dava valor. Eu até falo que eu envolvo a minha família no meu trabalho 
(...). Então, eu sempre levo pra minha casa, pros meus filhos o que 
acontece aqui dentro, que a gente tem que dar valor assim, não se apegar a 
coisas bestas, a gente tem que viver todo dia e agradecer todo dia o que a 
gente faz (Ana). 

 
Percebemos que as participantes consideraram a experiência em lidar com 

pessoas de condições socioeconômicas inferiores às suas como uma lição de vida, 

acarretando mudança nas atitudes e nos valores delas. 

 

 

5.2.2 Núcleo Temático 2 – Perspectiva de futuro- O governo precisa tomar 

consciência de que não precisa só montar escola, pode montar escola dentro 

do hospital 

 

 

As professoras participantes apresentaram expectativas em relação a um 

maior reconhecimento da escola de origem do aluno/paciente e de alguns dos 

profissionais de saúde, bem como da necessidade de um apoio psicológico para 

ajudá-las a lidar com a doença e a perda de uma criança. 

No tocante à escola de origem das crianças, optamos por realizar um recorte 

por meio dos depoimentos das participantes para contextualizar a necessidade de 

reconhecimento delas sobre o trabalho das Classes Hospitalares. As participantes 

afirmaram que sempre entram em contato com as escolas de origem do 

aluno/paciente, no entanto, na maioria das vezes, não recebem retorno. 

 
Chega criança nova, eu faço uma pré-avaliação (...). E a escola é avisada 
que eles estão treinando e que vão fazer um tratamento por no mínimo dois 
anos. Aí, conforme eles vão terminando, todos os trabalhos que são feitos 
aqui na minha classe hospitalar, eles vão levando pra escola de origem para 
professora e a diretora se inteirarem de como é que eles estão (Joana). 

 
Na oncologia, sim, nós mandamos uma cartinha pra escola e tudo, aqui não 
[porque] eu faço atendimento de cirurgia e hematologia, então depende da 
situação porque às vezes, na cirurgia, ficam dois dias e vão embora, e eu 
não vou mais ver essa criança (Ana). 

 
É importante mencionar, como percebemos no relato de Ana, que o contato 

com as escolas só é realizado quando se trata de pacientes com câncer, ou alguma 

outra patologia que requer internações prolongadas. 
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No entanto, constatamos que, mesmo sendo avisadas e solicitadas, são 

poucas as professoras das escolas de origem dos alunos/pacientes que entram em 

contato com o hospital.  

 
(...) A escola é avisada, a carta é protocolada direitinho e o hospital espera 
uma resposta de escola, geralmente não vem nada, então a gente começa 
aqui, a partir dessa pré-avaliação nós vamos continuando, dando 
andamento [às atividades escolares] (Joana). 

 
Salientamos que esse contato entre as professoras da classe hospitalar e a 

escola de origem das crianças é feito somente por meio de carta, não pessoalmente 

ou via telefone. Mas, diante das queixas de não se obter retorno, as participantes 

utilizam outras estratégias com o intuito de sensibilizar as professoras das escolas 

regulares do aluno/paciente.  

 
Quando as crianças começam a escrever a gente faz com que elas 
mandem uma cartinha para professora. Para ver se muda, para a 
professora também se interessar mais um pouco, mandar mais alguma 
coisa (Joana).  

 
A dificuldade de um contato mais direto com a escola de origem do 

aluno/paciente é justificada, segundo a mesma participante, em razão da dimensão 

da cidade de São Paulo e da diversidade da naturalidade do público que o hospital 

atende. 

 
A gente está sempre telefonando, entrando em contato com essa 
professora, elas falam “olha ele está ruinzinho em ortografia, pode focar um 
pouco na leitura”, e a gente vai seguindo. Mas, que a escola mande o 
material pra gente trabalhar, é meio difícil, esse intercâmbio da mãe ir lá 
pegar, pra gente ir buscar também, é uma coisa meio que complicada. Em 
cidades menores você pode até ir à escola conversar diretamente tudo, mas 
em São Paulo é inviável, porque nós recebemos crianças aqui do Estado 
todo, do Brasil todo e São Paulo é uma cidade muito grande, são bairros 
muito longes (Maria). 
 

Nessa situação, em que o contato com a escola não ocorre, destacamos a 

importância de uma articulação conjunta entre os docentes da Classe Hospitalar e a 

família da criança, para que os professores tenham ferramentas que os façam traçar 

uma estratégia mais eficaz e dirigida às necessidades da criança. A relevância desta 

atuação conjunta com a família foi destacada por uma das participantes. 

 
Quando a mãe e a família cooperam é uma beleza, não tem problema 
nenhum. Uma mãe atuante, uma mãe participante, é tranqüilo, tudo o que 
você fala pra mãe: “mãe, o caderno acabou”, ela leva o caderno pra escola. 
Eu falo para a mãe: “fala pra professora que se ela quiser que a gente veja 
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alguma coisa específica que ela deu em sala de aula, manda pra mim” 
(Joana). 
 

Mesmo que a escola não mantenha contato com os professores do hospital, 

os docentes dessa Classe Hospitalar enviam à escola, por meio da família ou do 

aluno, quando este recebe alta, o material que foi desenvolvido durante a internação 

hospitalar do paciente/aluno. Este fato aponta que as participantes são cientes da 

importância de uma ação conjunta com a escola regular e fazem o possível para 

concretizá-la. 

 
Conforme eles vão terminando [o tratamento], todos os trabalhos que são 
feitos aqui na minha classe hospitalar, eles vão levando pra escola de 
origem para professora e a diretora se inteirarem de como é que eles estão. 
Tanto a parte de educação artística, os trabalhos que eles fazem como a 
terapia ocupacional também, tudo são levados para a escola (Joana). 
 

Mas, quando a professora da escola regular mantém o contato com a Classe 

Hospitalar, as professoras relatam a alegria das crianças.  

 
Quando as professoras respondem, as crianças ficam felizes, elas falam: 
“ela está preocupada comigo, lembrando de mim” (...). Então, a gente 
gostaria que o retorno fosse um pouco maior (Joana). 
 

Em relação a este fato, as participantes relataram algumas críticas ao ensino 

da escola regular: 

 
Aqui [Classe Hospitalar] é muito mais forte, e a criança vai saber mais do 
que os amiguinhos que tão freqüentando normalmente, porque a educação 
formal está deixando muito a desejar (...). As pessoas não estão 
comprometidas, principalmente em periferia aqui em São Paulo. E a família 
pobre, cheia de criança, a mãe não vai pra escola, não participa, não exige 
(Joana). 
 
(...) Não estou culpando a professora da escola, mas o ensino virou essa 
bola de neve, que criança não aprende nada. A criança não gosta de 
estudar, detesta a escola porque ela tem dificuldades e ninguém antes 
nunca percebeu que ela tem dificuldades (Ana). 
 

Acreditamos que para que essa articulação entre a escola regular e as 

Classes Hospitalares se concretize é necessária uma maior divulgação sobre estas 

atividades desenvolvidas em ambiente hospitalar. A necessidade de um maior 

reconhecimento dos trabalhos da Classe Hospitalar foi referida no núcleo temático 

anterior. No entanto, alguns profissionais de saúde ainda não valorizam essas 

atividades. Novamente, destacamos a importância de divulgação deste trabalho, 

tanto em ambiente hospitalar quanto nas escolas regulares. Salientamos, ainda, que 
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a necessidade de divulgação foi outro aspecto ligado às expectativas das 

participantes, mas colocado diretamente em relação ao poder público. 

 

As pessoas precisam saber o que existe. O governo precisa tomar 
consciência de que não precisa só montar escola, pode montar escola 
dentro do hospital, porque no hospital também tem criança doente. E a 
criança precisa também continuar estudando (Ana). 
 

No tópico anterior, as participantes referiram que o forte vínculo e a 

proximidade com as crianças podem acarretar algumas dificuldades em lidar com 

um aluno/paciente e os familiares destes, conforme indicam os depoimentos abaixo: 

 
As mães das crianças te abraçam e desmontam em você, porque ainda não 
chegou ninguém da família e quem ela tem mais próximo somos nós (...). O 
enfermeiro está correndo pra cuidar de outra criança, o médico está fazendo 
outro atendimento, e a gente está ali, ela se apega na gente. E nessas 
horas de dor eles querem a gente perto. (...) Então eles vêem a gente como 
um elo forte, eu aprendi, não vou falar pra você que foi fácil, foi muito difícil, 
ainda me dói (Ana). 
 

Esta dificuldade em lidar com a dor e a perda fez com que as participantes 

indicassem necessidades e expectativas de uma estrutura para o cuidado da própria 

equipe.  

 
Não tem nenhum serviço de apoio (...). É difícil! Eu aprendi a lidar nesses 
dez anos sozinha com a situação mesmo. Teve um mês que eu perdia uma 
criança por dia, eu chegava pra trabalhar e a criança morreu. (...) E você 
está lidando com a criança todo dia, e você chega no dia seguinte e a 
criança morreu, é duro! (Ana) 
 
O professor tem que estar preparado também psicologicamente, porque o 
que a gente vai ver aqui é só tristeza (Joana). 
 

Nesses relatos, Ana mencionou diretamente a necessidade de serviço de 

apoio para que as professoras que trabalham em ambiente hospitalar possam saber 

lidar melhor com a perda de uma criança. Por conseguinte, Joana já refere que uma 

professora de Classe Hospitalar precisa está preparada psicologicamente para 

enfrentar estas situações. Nesta última citação, percebemos que a participante 

aborda a necessidade de uma formação diferenciada, assunto que será tema do 

próximo tópico. 
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5.2.3 Núcleo Temático 3 – Contexto histórico de formação das participantes - 

Eu nem sabia o que era, nem imaginava o quê que era trabalhar dentro do 

hospital 

 

 

Em relação à formação acadêmica, as três participantes eram graduadas em 

Pedagogia e atuavam em escolas estaduais antes de ingressarem na Classe 

Hospitalar. Joana e Maria são já eram aposentadas nessa função antes de entrarem 

no hospital, e Ana é a que tem menos experiência na docência, tendo atuado 

durante oito anos como professora de escola regular. No tocante à Classe 

Hospitalar, as participantes têm de dez a doze anos de atividade.  

Entre as três participantes, apenas uma tinha conhecimento prévio da 

existência da classe hospitalar e indicava interesse em atuar nela, conforme se 

observa a transcrição abaixo: 

 
Quando eu era efetiva ainda [em uma escola estadual] eu sabia de uma 
escola no Hospital das Clínicas (...). Aí eu fui me informar se poderia ir prá 
lá, mas professora efetiva não pode (...). Quando eu me aposentei (...) uma 
amiga minha que era supervisora e sabia dessa minha vontade de trabalhar 
em um hospital ligou pra mim e falou que iria ter vagas no hospital (...). Aí 
eu fiz a inscrição e passei (Joana). 

 
Em contrapartida, as outras duas participantes não tinham nenhum 

conhecimento prévio da existência da classe hospitalar nem sabiam qual tipo de 

trabalho era realizado neste contexto, tendo ficado cientes de sua existência por 

meio da divulgação de abertura de vagas para atuar em classes hospitalares nas 

escolas estaduais em que trabalhavam, considerando uma boa oportunidade de 

trabalho para ambas, conforme se percebe nos seguintes relatos:  

 
Eu dava aula numa escola do Estado, eu era contratada (...). Aí no final de 
97 já estava terminando o ano e eu ia perder a classe e ia ficar naquela de 
esperar o ano começar pra ver se vai ter vaga pra trabalhar, e apareceu na 
lousa, lá da escola “hospital infantil precisa de dois professores” (...). Eu 
nem sabia o que era, nem imaginava o que era trabalhar dentro do hospital 
(Ana). 
 
Através da escola eu vi um prospecto falando sobre esse projeto, que 
estariam aceitando inscrições e que eles queriam professores que tinham 
bastante experiência e que poderia ser também professores aposentados. 
Vi o papel e falei: nossa! É no hospital neste bairro, é próximo da minha 
casa. Eu estou dentro, porque pode ser professora aposentada com 
experiência. Tem que lutar muito com doença, mas vou fazer o treinamento 
(Maria). 
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Portanto, percebemos que mesmo as docentes desconheciam a existência 

deste tipo de atividade no hospital e que esta instituição exigia como pré-requisito 

ser professor e ter experiência nesta função atuando em escolas. Após a inscrição, 

as professoras passaram por uma seleção por meio de uma entrevista e, após 

aprovação, fizeram estágio no hospital do câncer. 

 
A gente fez um estágio no hospital do câncer. Aprendemos como é o 
trabalho, como é dentro de um hospital, que não é igual como uma sala de 
aula, que a gente só vai aprender a trabalhar mesmo na questão do dia-a-
dia mesmo (Maria). 
 

No tocante às características que um professor precisa ter para atuar em uma 

Classe Hospitalar, as respostas das participantes englobaram aspectos relacionados 

ao ensino e às questões psicológicas e emocionais.   

 
O professor tem que ser criativo, precisa ser forte, humano. Ele não vai ser 
só professor, ele precisa saber dividir as coisas. Pesquisar, sempre estar de 
bom humor, disposto a ajudar, tem que ser sempre muito criativo, e precisa 
ser realmente uma pessoa forte pra trabalhar aqui, porque não é qualquer 
um que agüenta. Ter muito amor e carinho pra dar, ele não pode ser uma 
pessoa rancorosa fria, tem que ser uma pessoa aberta, alegre, com um 
sorriso no rosto (Ana). 
 
Eu acho que em primeiro lugar a gente tem que ter bastante sensibilidade 
para poder lidar com essas adversidades que a gente encontra aqui. 
Habilidade, paciência, e saber ouvir também a criança, a mãe. Eu acho que 
o professor tem que ter muito bom senso, boa vontade, Que é um trabalho 
diferenciado, você tem aquele vínculo com a criança e se envolve com os 
familiares da criança (Maria). 
 
Primeiro gostar da profissão, gostar de dar aula (...). Ter coração forte, ter 
fibra, coração firme, coragem. Ver a criança convulsionando assusta (...). 
Tem que estar preparada também psicologicamente. Você que ver coisa 
mais triste do que ver uma criança doente? (Joana).  
 

Nas entrevistas, os termos mais relacionados ao ensino foram: gostar de dar 

aula, ser criativo, fazer pesquisa. No entanto, as características psicológicas e 

emocionais de um professor da Classe Hospitalar foram bem mais mencionadas, 

dentre os quais destacamos: pessoa forte, alegre, que tenha amor e carinho, 

paciência, saber ouvir, sensibilidade, boa vontade, preparo psicológico. 

A única participante que respondeu sobre a necessidade de uma formação 

específica para ser um professor de Classe Hospitalar foi Ana. 

 
Hoje algumas faculdades já estão tendo curso de pedagogia hospitalar e eu 
pretendo fazer também. Mas pretendo fazer pra ter o meu diploma, porque 
acho que com os dez anos que eu estou aqui, eu posso ir dar aula na 
faculdade para as alunas que estão fazendo pedagogia. (...) Um professor 
que está dando aula, não sabe o que acontece aqui dentro, eu acho que 
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quem poderia dar aula éramos nós mesmo que estamos aqui, e ensinar 
quem quer realmente aprender, porque a gente aprendeu, aqui no dia-a-dia 
mesmo, foi trabalhando, descobrindo. Mas, assim, eu preciso fazer, porque 
o negócio está crescendo tanto que uma hora eles vão pedir (Ana). 
 

Entretanto, percebemos que neste relato a participante considerou os seus 

anos de experiência como professora de Classe Hospitalar mais importantes de que 

uma formação específica e não relatou nenhuma cobrança neste sentido por parte 

da coordenação do projeto de Classe Hospitalar.  
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6 DISCUSSÃO 

 

 

O presente trabalho é de grande relevância, uma vez que encontramos na 

literatura científica poucos trabalhos sobre a Classe Hospitalar na visão da 

psicologia, e, entre estes, nenhum enfoca o significado que os professores da 

Classe Hospitalar atribuem ao seu trabalho. 

Apresentamos neste capítulo as discussões feitas a partir do relato das 

professoras que fizeram parte do nosso estudo. Elas se mostraram bastante solícitas 

a colaborar com a pesquisa, relatando um pouco das suas experiências profissionais 

no contexto hospitalar. 

Com o objetivo de melhor discutir os temas abordados, os resultados 

analisados, serão discutidos a luz da bibliografia apresentada nos capítulos iniciais. 

A discussão será feita obedecendo-se a mesma divisão em Núcleos temáticos 

adotada para apresentação e análise dos resultados.   

 

 

6.1 NÚCLEO TEMÁTICO 1: SIGNIFICADOS ATRIBUÍDOS AO TRABALHO PELOS 

ENTREVISTADOS – NOSSA, EU VOU TRABALHAR NUM LUGAR QUE MORRE 

CRIANÇA! 

 

 

Como apresentados no capítulo anterior, os significados que as professoras 

da Classe Hospitalar participantes deste estudo atribuíram ao seu trabalho estão 

relacionados a três fatores: o sentimento de realização, reconhecimento, de atuar 

em um trabalho gratificante; a dificuldade de atuar junto ao paciente/aluno; e o 

exercício de uma função que extrapola a de professor de escola regular.  

O significado atribuído pelas professoras das classes hospitalares ao seu 

trabalho foi bastante relacionado ao sentimento de reconhecimento do trabalho 

delas por terceiros. Este fato é justificável, visto que Maria e Ana foram praticamente 

pioneiras nessa atividade dentro desse hospital, uma vez que a Classe Hospitalar do 

hospital pesquisado encontra-se em funcionamento há 12 anos, e as elas trabalham 

respectivamente há 12 e 10 anos nesta instituição.    
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Identificamos também que, para estas professoras, a valorização dos seus 

trabalhos é traduzida pela alegria dos alunos e das mães em ter a oportunidade de 

estudar em um ambiente hospitalar, pelo êxito que as crianças obtêm no retorno 

para a escola de origem e pelo simples fato de estas professoras construírem com 

as crianças uma relação de carinho. Estes sentimentos estiveram presentes na 

pesquisa de Barros e Sousa (2007), com professoras que já atuaram em classe 

hospitalar em Salvador–BA, ao constatarem que 60% delas relataram que se 

sentiram felizes quando estavam na Classe Hospitalar. Referiram também que se 

sentiram respeitadas, ajudando pessoas, e que tiveram um grande crescimento 

pessoal.  

A atuação em um trabalho gratificante, revelado nas entrevistas, também foi 

referida por Gil e Moraes (2002), ao descreverem que durante o estágio no Hospital 

da Criança Prefeito João Vargas de Oliveira, na cidade de Ponta Grossa, elas 

percebiam a satisfação das crianças assistidas pela Classe Hospitalar durante a 

realização de atividades lúdico-educativas que colaboravam com a aprendizagem 

escolar e proporcionavam a reconstituição do elo entre a vida afetiva, cognitiva, 

social e educacional delas.  

No tocante aos profissionais de saúde do hospital em estudo, foi demonstrado 

que, em sua maioria, eles reconhecem e incentivam o trabalho das professoras nas 

Classes Hospitalares. A dimensão deste fato ganha maior importância quando 

comparado a estudos como o de Amaral e Silva (2008), em que foi descrito que a 

atuação destes docentes é dificultada pela falta de interação entre eles e os 

profissionais de saúde. Estes autores constataram que são necessárias algumas 

estratégias para sanar esta dificuldade, como seminários, reuniões ou encontros, 

que reúnam todos os profissionais que atuam no hospital.  Esta pode ser uma boa 

alternativa para a instituição em questão, uma vez que nenhuma das três 

participantes relatou participar de reuniões inter ou multidisciplinares. 

Salientamos que uma das participantes mencionou que os médicos do setor 

de Cirurgia e Hematologia têm atitudes diferentes em relação aos do setor de 

Câncer, e não reconhecem o trabalho das Classes Hospitalares. Acreditamos que 

esta diferenciação ocorra, possivelmente, pelo fato de que os pacientes cirúrgicos 

geralmente apresentam internação de curto prazo, diferente dos pacientes com 

câncer, que passam longos períodos internados ou em tratamento. Diante disso, 

uma possível justificativa para este fato é que, para os médicos desse hospital, a 
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função das Classes Hospitalares é mais importante para aquelas crianças que ficam 

afastadas por muito tempo da escola, já que em um acompanhamento contínuo é 

mais fácil planejar e abordar atividades de natureza acadêmica.  

Além disso, é sabido que um afastamento por um período curto da escola 

pode ser mais facilmente suprido em relação a um afastamento prolongado, visto 

não ocasionar grandes prejuízos ou perdas de conteúdo, podendo inclusive ser 

percebido pela criança como algo vantajoso. Entretanto, quando a criança ou 

adolescente é obrigada a se afastar por um período mais duradouro, ou não 

consegue manter um ritmo contínuo de freqüência na escola, eles tendem a sentir 

falta do convívio diário com os amigos e se sentem diferentes dos companheiros por 

não participarem da principal atividade a eles atribuídas: o estudo.  

Para Ortiz e Freitas (2001), independentemente do tempo de internação, as 

Classes Hospitalares devem realizar atividades cognitivas e socioafetivas, com 

ações pedagógicas, com o objetivo de suprir os problemas de aprendizagem que a 

criança possa apresentar. Nas entrevistas, percebemos que as professoras seguem 

esse objetivo descrito independentemente do tempo de internação, realizando 

avaliação da criança para determinar as suas principais necessidades. Mas, em 

geral, elas demonstraram fazer uso de atividades diferentes, complemento 

pedagógico quando o aluno fica muito tempo no hospital; e reforço escolar, quando 

este tempo é curto.  

Por outro lado, Linheeira (2006) enfatiza que o tipo de atividade a ser 

realizada com uma criança hospitalizada é influenciado pelo tempo de internação 

previsto para esse indivíduo. Dessa forma, no início de uma internação ou nas 

internações de curta duração, são realizadas atividades lúdico-terapêuticas; em 

contrapartida, as internações mais longas ou recorrentes demandam atividades de 

natureza mais pedagógico-educacional. Provavelmente, para os médicos da 

oncologia, a atividade lúdico-terapêutica pode não ser tão valorizada quanto a 

pedagógico educacional.  

Acreditamos que as professoras deste estudo utilizam atividade lúdico-

terapêutica visando também criar vínculo com o aluno e, assim, ganhar a confiança 

dele para que possa realizar as atividades de cunho acadêmico. No entanto, essas 

professoras mostraram dificuldade em criar este vínculo com crianças de internação 

curta. Sobre este fato, citamos Mouras e Travessas (2005), que sustentam que a 

criança hospitalizada se depara com um novo ambiente, com pessoas 
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desconhecidas, com as quais nunca tiveram contato. Estes aspectos exigem uma 

grande adaptação das crianças, dos familiares e também dos profissionais que 

atuam no hospital. Diante disso, acreditamos que a criança de internação mais curta 

não tem tempo suficiente para se adaptar e poder interagir com as professoras.  

Percebemos que a reinserção escolar, para as participantes, é apenas uma 

das muitas funções das Classes Hospitalares, sendo necessário que os profissionais 

de saúde tenham ciência das demais importâncias destas atividades para poder 

valorizá-las. Esta falta de reconhecimento foi citada por Fontes (2006), ao relatar que 

o professor que atua em um hospital ainda é visto com certo receio pelos demais 

profissionais, sendo seu trabalho constantemente confundido com as ações do 

psicólogo, do assistente social ou mesmo do recreador, e por isso é considerado 

secundário. Para Ortiz e Freitas (2001), as atividades das Classes Hospitalares 

ultrapassam o conceito de “ocupação do enfermo” e/ou “ação atenuante dos 

traumas da internação”, e devem ser consideradas essenciais para o tratamento 

terapêutico. 

Podemos perceber também que para as participantes o significado de ser 

professora em Classe Hospitalar está diretamente relacionado às dificuldades de 

atuar junto a um aluno que também é paciente, acarretando sentimentos de tristeza, 

angústia e impotência diante da dificuldade em lidar com a doença, a dor e a perda 

de uma criança. Vasconcelos (2000) descreveu que, quando um psicopedagogo 

chega ao hospital, ele é imediatamente contagiado por um sentimento de angústia e 

estranhamento. Esse autor descreve que a hospitalização é um universo em que 

coexistem instrumentação técnica sofisticada e um estado de urgência iminente e 

permanente, traumatismos físicos e psíquicos, que acarretam angústia das crianças 

sobre o seu futuro, depressão dos pais que se sentem impotentes diante da doença 

do filho. Este contexto retrata a dificuldade de uma professora atuar nesse ambiente.  

Os sentimentos de tristeza, angústia e impotência referidos pelas 

participantes deste estudo se assemelham aos relatados na pesquisa de Barros e 

Sousa (2007), em que 90% das professoras que já atuaram em classe hospitalar se 

sentiam em situação de impotência no seu trabalho, justificados pelos óbitos de 

crianças e pela falta de material de consumo. Este fato também foi descrito por 

Zorzo (2004), mas relacionado a enfermeiras que trabalhavam em clínicas 

pediátricas de um hospital-escola no Estado de São Paulo.   
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Estes sentimentos estiveram mais presentes na entrevista de Joana. Diante 

disso, é necessário salientar que essa professora trabalhava no setor de Cirurgia e 

Hematologia e foi remanejada recentemente, em razão de mudanças estruturais no 

setor, que propôs rodízios anuais entre as professoras, mudando bruscamente o tipo 

de aluno e suas demandas. Atualmente, ela atende pacientes/alunos com câncer, 

cujos sinais e sintomas físicos e emocionais são bastante exacerbados, o tempo e o 

número de internações, e o risco de morte são maiores, exigindo um 

acompanhamento mais de perto da doença. Tendo em vista que as três 

participantes apresentam formação similar e praticamente o mesmo tempo de 

trabalho com Classe Hospitalar, julgamos que esses fatores podem ter diferenciado 

sua resposta em relação às outras participantes e aumentado o sentimento de 

angústia e impotência por não conseguirem impedir o prosseguimento da doença e 

a conseqüente morte.  

Joana relacionou estes sentimentos também com a idade que possui. No que 

concerne a esse fato, observamos que ela é a mais velha entre as participantes, 

com 60 anos; porém, Maria tem 58 anos e não menciona esta dificuldade. Por isso, 

acreditamos que o fator que diferencia a opinião destas duas professoras seja a 

combinação da idade com o setor de atuação, dado que Maria trabalha na Cirurgia e 

Hematologia. Provavelmente, Joana perceba a morte das crianças como um risco a 

sua própria existência, pois de acordo com a lei natural da vida, todos nós 

nascemos, crescemos, nos reproduzimos e morremos. Mas nem sempre nosso 

desenvolvimento ocorre nesta ordem, o que dificulta a aceitação da perda de uma 

criança ou adolescente que teoricamente teria todo um futuro pela frente. Desta 

forma, o relato das professoras pode indicar falhas em apoio psicológico, social, e 

interdisciplinar. 

Nas entrevistas, é possível notar que as condições físicas e emocionais da 

criança também são consideradas pelas professoras aspectos relevantes para o 

desenvolvimento das atividades de uma Classe Hospitalar. Para Linheira (2006), o 

professor dessa classe deve permitir que o aluno tenha autonomia para decidir se irá 

participar da aula e proporcioná-lo liberdade para deixar a sala por motivos de dor, 

desconforto, exames e procedimentos médicos ou para receber visitas. Por isso, 

para Fontes (2006) o professor de Classe Hospitalar deve ser sensível para 

reconhecer, respeitar e aceitar os sentimentos dos pacientes/alunos durante as 

atividades. 
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Neste estudo, podemos perceber que as condições peculiares dos 

alunos/pacientes dificultam o planejamento prévio das atividades e dos objetivos a 

serem atingidos, exigindo das professoras a construção de um material didático mais 

flexível e variado. Amaral e Silva (2008) concordam que as necessidades próprias 

das crianças hospitalizadas fazem com que professor de Classe Hospitalar se 

depare todo dia com um situação diferente, exigindo flexibilidade para atender as 

diversas demandas. Rodrigues e Noguez (2005) também afirmam que o 

planejamento das atividades da Classe Hospitalar deve apresentar um plano de 

ensino diferenciado do paradigma escolar, considerando fatores como: tempo de 

internação, receptividade, condições clínicas, diversidade de faixas etárias, grau de 

escolaridade e número de alunos. 

Para as participantes, participantes, podemos perceber que a atuação junto a 

um aluno/paciente faz com que o trabalho das classes hospitalares se diferencie 

daqueles desenvolvidos em escola regular, com realização de atividades 

individualizadas e específicas às condições de cada criança. Barros (1999) cita estas 

diferenças associando a Classe Hospitalar a um grupo aberto, com constante fluxo 

de alunos, que necessitam estabelecer novas relações interpessoais. 

A intervenção de ordem mais individualizada também é enfocada por Amaral 

e Silva (2008), ao destacarem que as condições dos alunos/pacientes de hospitais 

exigem intervenções mais particulares, decorrentes de aspectos como: o número de 

crianças atendidas, o tempo de internação de cada uma delas e as diferentes 

patologias que apresentam. Rodrigues e Noguez (2005) concordam que os fatores 

acima citados fazem com que o atendimento pedagógico seja mais individualizado e 

acrescenta que este fato exige dos docentes um maior esforço para estabelecer uma 

relação interpessoal que possibilite constituir confiança, estímulo e segurança para 

os pacientes/alunos. 

Podemos sugerir, neste estudo, que são muitas as dificuldades no trabalho 

referidas pelas participantes, mas que todas convergem para o mesmo fato: a 

atuação junto a alunos/pacientes que representam um público mais flutuante e 

peculiar, considerando o pouco tempo de internação de alguns, o risco eminente de 

morte de outros e a presença de um estado físico e emocional mais instável que 

acompanha a maioria. 

Diante desses aspectos, podemos indicar que as participantes desta pesquisa 

atribuíram ao significado de ser-estar professor de Classe Hospitalar uma função 
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que extrapola a de ensinar assuntos relacionados ao conteúdo acadêmico, mas 

também enfocaram a importância de atividades concernentes ao estudo e à 

aprendizagem. Estes dados corroboram com Fonseca (1999a), que sustenta que a 

Classe Hospitalar apresenta múltiplas funções, e uma delas é proporcionar à criança 

ou ao adolescente a continuidade do ensino dos conteúdos da escola, buscando 

sanar dificuldades de aprendizagem e oportunizar a aquisição de novos conteúdos 

intelectivos. 

Para as participantes, as atividades que realizam na Classe Hospitalar 

extrapolam a função de professor porque devem proporcionar às crianças: formação 

de vínculo e de sentimento de segurança; aumento da auto-estima; melhora da 

socialização; e estimulação de bons hábitos. Esta percepção também foi constatada 

na pesquisa de Barros e Sousa (2007), em que as professoras estudadas 

reconheciam que sua função não se restringia a proporcionar continuidade da 

escolarização às crianças, mas também estava relacionada a: possibilidade de 

tornar o hospital menos agressivo, desenvolver atividades lúdicas que as faziam 

esquecer da doença, interagir com a criança e sua história de vida, dar significado à 

vida das crianças, passar esperança, ser um pouco mãe, amiga, transmitir alegria e 

segurança às crianças, divulgar o trabalho de classe hospitalar a outros professores 

e ajudar as mães a enfrentarem o problema de saúde dos filhos. 

No entanto, percebemos que estas funções também devem ser atribuídas ao 

professor da escola regular, pois, segundo Leite e Tassoni (2002), o papel de um 

professor não deve ser restrito ao ensino de conteúdos;  sua função deve envolver 

uma complexa relação entre os aspectos cognitivos e afetivos, por meio da 

valorização pessoal da criança, incluindo a necessidade de ser ouvida e admirada e 

o cuidado com suas necessidades físicas. 

Mesmo que o papel de cuidar seja uma função comum a todos os 

professores, as participantes atribuíram maior valor a tais aspectos baseadas na 

fragilidade e nas condições físicas e emocionais dos pacientes. Castro e Piccinini 

(2002), Françoso e Valle, (1999) afirmam que muitas doenças, principalmente as 

crônicas, podem acarretar quadros dolorosos associados e provocar constantes 

tratamentos e hospitalizações. Nestas situações, a criança muda sua rotina e altera 

seus relacionamentos familiares, acarretando isolamento social, desajustes 

psicológicos e prejuízos no desenvolvimento físico e emocional. Para Vasconcelos 

(2000), o psicopedagogo que trabalha no hospital apresenta como função relembrar 
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que aquele corpo sofrido e machucado da criança abriga um indivíduo hábil a 

aprender e a desenvolver suas habilidades e capacidades intelectuais, 

demonstrando que a atuação escolar pode acontecer em qualquer lugar, fruto do 

contato do professor com o aluno. Concordamos que este é um importante papel da 

classe hospitalar e que as professoras devem demonstrar esta concepção à criança, 

aos familiares desta e aos profissionais de saúde. 

A formação do vínculo afetivo e a escuta, identificada por nós como estímulo 

à escuta pedagógica, foram bastante mencionadas como atributo considerado 

importante ao professor de Classe Hospitalar. Gil e Moraes (2002) justificam a 

criação desse forte vínculo ao afirmar que a criança hospitalizada reflete alterações 

em seu desenvolvimento emocional, visto que se encontra distante de seu cotidiano 

familiar e escolar, acarretando sentimentos de solidão, medo e angústia, em virtude 

da experiência da hospitalização.  

Já a escuta pedagógica atenciosa, que transmite segurança e confiança, é 

considerada por Fontes (2006) como a principal atitude do professor que atua neste 

ambiente. Para Ceccim (1997), citada por Ortiz e Freitas (2005), escuta pedagógica 

significa apreensão ou compreensão das expectativas e dos sentidos das palavras, 

levando em conta, além das palavras, os gestos, as condutas e as posturas de quem 

fala. Consideramos que, para uma escuta eficaz, é necessária a criação de um 

vínculo que demonstre amizade e segurança, e isto foi bastante perceptível nas 

entrevistas realizadas.  

Percebemos a importância da extensão deste vínculo afetivo também para a 

família da criança. Estas participantes acreditam que a família do aluno/paciente 

enxerga o professor da Classe Hospitalar como um profissional próximo da criança, 

mas fora da área de saúde, ou seja, que não está relacionado à doença e às dores 

que tanto afligem as crianças, e por isso o consideram um amigo. Por outro lado, 

percebemos novamente no depoimento da Ana a dificuldade que estas professoras 

têm de lidar com a dor dos pacientes e dos familiares, assunto analisado 

anteriormente. 

As professoras também atribuíram à sua função a responsabilidade de 

desenvolver bons hábitos nas crianças e formar cidadãos. Em relação a esta 

colocação, Forest e Weiss (2003) acrescentam que a educação depende também 

dos cuidados relacionais, envolvendo a dimensão afetiva,  e dos cuidados com os 

aspectos biológicos do corpo, da qualidade da alimentação e da saúde. Para estes 
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autores, os aspectos considerados inerentes à educação infantil (saúde, afeto, 

segurança, interação, alimentação, estimulação, brincadeira, etc.) precisam integrar 

o cuidar/educar de forma dinâmica. Fatores estes que colaboram na formação de um 

cidadão. 

A importância da criança se sentir segura também foi mencionada pelas 

participantes, que consideram que elas se sentem protegidas quando estão 

realizando as atividades das Classes Hospitalares, conseguindo, assim, desviar a 

sua atenção da doença. Fato descrito por Fontes (2006), ao relatar que a sala de 

aula no hospital é referida pelas crianças como um espaço seguro, que proporciona 

prazer, proteção, onde se pode brincar, tanto que o autor destaca que o momento 

em que os pacientes/alunos são convidados a se afastar das atividades da classe 

escolar para fazer exames faz com que eles deixem de ser crianças e voltem a ser 

pacientes. 

Ainda podemos perceber nas falas das participantes a importância da Classe 

Hospitalar para o aumento da auto-estima dos pacientes/alunos para que eles 

enfrentem melhor a hospitalização. Sobre isso, Vasconcelos (2000) sustenta que, 

para uma criança enferma, as intervenções educativas buscam restituir a auto-

estima, reforçando a vontade de viver por meio da volta à escola, e podemos inferir 

que isto ocorre em razão da possibilidade de o paciente desenvolver atividades 

relacionadas à normalidade anterior à doença. 

Outro aspecto abordado refere à importância do convívio social para estas 

crianças. Barros (1999) considera a sala de aula um ambiente propício para explorar 

a promoção do contato inter-relacional. Para Fontes (2004), as Classes Hospitalares 

contribuem para amenizar a exclusão social e educacional constantemente sofrida 

por uma criança enferma, visto que as atividades realizadas permitem que elas 

esqueçam, mesmo que temporariamente, o ambiente agressivo no qual se 

encontram, resgatando vivências anteriores à doença, e ao mesmo tempo 

oferecendo informações e desmistificações relacionadas ao hospital. 

Conseqüentemente, facilita o contato desses pacientes com esse ambiente, 

favorecendo a criação de laços afetivos e de confiança com os profissionais de 

saúde e com os seus familiares. 

Os aspectos referidos nesta pesquisa sobre a importância da Classe 

Hospitalar também foram retratados em outras pesquisas. Gil e Moraes (2002) 

constataram que a ação pedagógica no Hospital da Criança Prefeito João Vargas de 
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Oliveira em Ponta Grossa fazia com que as crianças demonstrassem alegria, 

satisfação, aumento da auto-estima, retorno da coordenação motora, melhor 

expressão corporal, habilidade lingüística e socialização.  Para Barros e Sousa 

(2007), a Pedagogia Hospitalar pode contribuir para a manutenção da reação 

orgânica da criança, mediante a atuação indireta no aumento da sua auto-estima, 

visto que esta atividade proporciona a continuidade de desenvolvimento cognitivo, 

psicomotor e de socialização.  

Percebemos que as professoras participantes têm certa dificuldade em se 

auto-conceituar como docentes. Acreditamos que este fato pode ser decorrente dos 

aspectos que elas mesmas atribuíram como diferenças entre as Classes 

Hospitalares e as escolas regulares: o vínculo afetivo e a vulnerabilidade dos 

pacientes/alunos, a falta de um maior rigor e de um planejamento sistemático. 

Salientamos, também, que a Classe Hospitalar é recente no Brasil e concordamos 

com Paula (2004) ao afirmar que ela ainda é vista como secundária dentro da 

Política Educacional, considerada como um subsistema da educação especial. Para 

essa autora, apesar de relatos que indiquem a sua relevância, estes professores e 

os alunos/pacientes estão praticamente invisíveis perante o Estado, tendo em vista a 

pouca atenção que lhes é atribuída.  

Já a relação entre o trabalho que elas desenvolvem e a caridade pode estar 

vinculada à própria origem das Classes Hospitalares, visto que, segundo Paula 

(2004), estas tinham caráter voluntário e só se tornaram remuneradas nas últimas 

décadas.  

Percebemos que o impacto acarretado pela convivência com uma realidade 

diferente com a qual estas professoras estão acostumadas influenciou também na 

vida pessoal delas. No entanto, consideramos que esta constante relação entre a 

função como professora de classe hospitalar e a obrigação em fazer caridade pode 

acarretar uma mudança no significado que as professoras atribuem ao seu trabalho, 

fazendo com que a caridade se torne muitas vezes mais importante do que as 

atividades das Classes Hospitalares propriamente ditas.  
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6.2 NÚCLEO TEMÁTICO 2 – PERSPECTIVA DE FUTURO - O GOVERNO 

PRECISA TOMAR CONSCIÊNCIA DE QUE NÃO PRECISA SÓ MONTAR ESCOLA, 

PODE MONTAR ESCOLA DENTRO DO HOSPITAL 

 

 

Em relação ao futuro das atividades das Classes Hospitalares, as professoras 

participantes demonstraram expectativas em ter maior reconhecimento da escola de 

origem do aluno/paciente e de alguns dos profissionais de saúde, e da necessidade 

de um apoio psicológico que lhe ajudem a lidar com a doença e com a morte de um 

aluno/paciente. 

Estes fatores também foram mencionados por algumas professoras de Classe 

Hospitalar em Salvador–BA entrevistadas na pesquisa de Barros e Souza (2007). 

Para estas profissionais, o desenvolvimento desse trabalho exige, entre outros 

fatores: necessidade de apoio profissional da coordenação, suporte psicológico para 

trabalho emocional, respeito dos profissionais de saúde, maior reconhecimento da 

legitimidade de seu trabalho, melhores condições de atuação, e valorização dos 

trabalhos realizados por elas, até mesmo por parte da própria coordenação 

pedagógica do serviço. 

No presente estudo, percebemos que as professoras participantes são 

cientes da necessidade de uma maior articulação entre a Classe Hospitalar e a 

escola regular, e que elas mesmas fazem uso de algumas estratégias na tentativa 

de atingir maior proximidade. No entanto, na maioria das vezes, não obtêm retorno.  

As tentativas de entrar em contato com a escola de origem da criança 

realizadas pelas participantes se assemelham às mencionadas pelo Ministério da 

Educação (BRASIL, 2002), ao considerar alguns fatores importantes para melhorar a 

integração entre a classe hospitalar e a escola de origem da criança, como: 

manutenção do vínculo com a escola durante o período de afastamento, mediante a 

participação em espaços específicos de convivência escolar previamente planejados 

(utilizados sempre que a criança tiver possibilidade de deslocamento); realização de 

contato com a escola por meio da visita dos professores ou colegas de classe e dos 

serviços escolares de apoio pedagógico (utilizado sempre que a criança tiver 

impossibilidade de locomoção mesmo que esporádica); preparação ou 

sensibilização dos professores, funcionários e demais alunos para o retorno da 

criança. 
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salientamos também que os professores e diretores das escolas de origem 

das crianças necessitam conhecer a importância da Classe Hospitalar para a 

reinserção escolar desses alunos/pacientes. Segundo Moura e Travessas (2005), 

este tipo de atendimento pode ser considerado como integrante do ano letivo, ou 

seja, as crianças hospitalizadas que participem das Classes Hospitalares, mesmo 

não freqüentando a escola regular, não perderão o ano por excesso de faltas. 

Consideramos este fato crucial para a criança, visto que ela poderá retomar a sua 

vida antes da doença em condições mais próximas da normalidade.  

As participantes apontaram ainda a importância de uma mãe atuante, que 

contribua e incentive as atividades da Classe Hospitalar. Nesse sentido, Ortiz e 

Freitas (2005) destacam que a responsabilidade de proporcionar educação a uma 

criança enferma não é restrita ao hospital, mas deve ser estendida à família da 

criança e à escola de origem desta, sendo o hospital um mediador entre estes dois 

componentes. Gil e Moraes (2002) também salientam a necessidade de uma ação 

conjunta entre a escola, a família, os docentes e a equipe médica do hospital, 

visando uma experiência escolar coerente e bem-sucedida para os 

alunos/pacientes. Contudo, infelizmente esta articulação entre a escola e o hospital 

não acontece nesse caso específico. 

Diante dessa dificuldade, indicamos a relevância de uma articulação conjunta 

entre os docentes da classe hospitalar e a família da criança. Por meio desta, a 

família pode contribuir destacando as principais dificuldades do paciente/aluno 

relacionadas à aprendizagem escolar, para que os professores tenham ferramentas 

que os façam traçar uma estratégia mais eficaz e dirigida às necessidades da 

criança.  

Mesmo que o contato com a escola de origem não seja efetivado, as 

participantes afirmaram enviar à professora da criança todo o material trabalhado. 

Este fato também foi descrito, de forma mais detalhada, por Rodrigues e Noguez 

(2005), ao mencionarem que no Programa de Apoio Pedagógico do Hospital de 

Clínicas de Porto Alegre–RS existe uma sistematização de informações 

individualizadas que contemplam todo o acompanhamento escolar do 

aluno/paciente, junto com pareceres que apontam a evolução e as dificuldades de 

cada um, com a finalidade de garantir assiduidade e o rendimento dos alunos 

segundo efeitos legais e, caso ocorra outra internação, possa guiar uma 
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continuidade ao ensino. No entanto, ressaltam que o parecer final sobre o 

aproveitamento da criança é dado pela escola de origem. 

No tocante à desvalorização das Classes Hospitalares pelos profissionais de 

saúde, Brasil (2004) afirma que cabe ao sistema educacional e aos serviços de 

saúde proporcionar assistência permanente a este professor, além de incluí-lo na 

equipe de saúde que coordena o projeto terapêutico individual. Portanto, o professor 

deve ter acesso aos prontuários dos usuários das ações e serviços de saúde sob 

atendimento pedagógico. Rodrigues e Noguez (2005) relatam o uso de estratégias, 

como a realização semanal de reuniões multidisciplinares entre a equipe médica e 

os professores, com a finalidade de melhor acompanhamento do desenvolvimento 

cognitivo, clínico e emocional do aluno/paciente. A pesquisa de Barros e Souza 

(2007) demonstrou que entre dez professoras da Classe Hospitalar apenas uma 

relatou trabalhar em conjunto com outros profissionais da saúde, como nutricionista 

e pediatra; e quatro participam de reuniões com outros profissionais do hospital, 

apontando desconhecimento dos profissionais da área de saúde e forte 

segmentação das atividades. 

Como mencionado anteriormente, no hospital em estudo não foi relatada a 

ocorrência de reuniões desta natureza. Mas concordamos que esta poderia ser uma 

boa estratégia para que os profissionais de saúde conheçam e valorizem as 

atividades realizadas pela Classe Hospitalar, porque somente assim haverá uma 

atuação de uma equipe de profissionais disposta a uma única finalidade: o bem-

estar físico-emocional e cognitivo da criança. 

A desvalorização e/ou desconhecimento das atividades das Classes 

Hospitalares por parte das escolas-regulares (diretores e professores) e de alguns 

profissionais de saúde demonstra a necessidade de divulgação desta categoria, 

principalmente porque se trata de uma modalidade de ensino recente, que segundo 

Fonseca (1999a) só foi reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) 

em 1994. Consideramos ainda que estes fatores podem estar relacionados com o 

próprio fato de as participantes terem dificuldades de se autodenominarem 

professoras.  

A dificuldade em lidar com um aluno que também é paciente pode gerar 

sentimentos de tristeza, angústia e impotência para as professoras de classe 

hospitalar, conforme retratada anteriormente. Diante disso, percebemos que as 
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participantes também apresentam expectativa quanto à necessidade de um apoio 

psicológico que lhes ajude a lidar com essas situações.  

De forma similar, Barros e Souza (2007), em uma pesquisa com dez 

professoras que já atuaram em classe hospitalar em Salvador–BA, constataram que 

nenhuma delas havia recebido apoio psicológico para este trabalho e que elas 

buscaram suprir seus medos e anseios com base em recursos internos pessoais, 

principalmente por meio de suas próprias experiências de vida e compartilhando as 

situações que presenciavam com outros professores. Estes autores avaliaram que a 

formação profissional das professoras não foi considerada como recurso significativo 

para este fim. Eles destacaram a importância de fazer a escuta dessas professoras, 

treiná-las e permitir que trabalhem mais os seus sentimentos para que possam 

atender integralmente as crianças hospitalizadas.  

Percebemos, assim, que as professoras das Classes Hospitalares 

apresentam necessidade de um apoio profissional, de forma a estarem 

emocionalmente preparadas para enfrentar a realidade do hospital, geralmente 

carregado de sofrimento e angústia. Sobre este aspecto, ainda salientamos a 

importância de uma formação que lhes ajude a lidar com estas situações, assunto 

que será aprofundado no tópico a seguir.  

 

 

6.3 NÚCLEO TEMÁTICO 3 – CONTEXTO HISTÓRICO DE FORMAÇÃO DAS 

PARTICIPANTES  

 

 

Antes de iniciar a discussão deste núcleo temático, salientamos que, dada a 

importância dele para esta pesquisa, iremos constantemente retomar alguns 

aspectos abordados nos outros núcleos para confrontar com as informações 

contidas neste.  

As três participantes apresentavam formação acadêmica em Pedagogia, sem 

curso de pós-graduação, e com experiência em escolas estaduais antes de iniciarem 

o trabalho nas Classes Hospitalares.  No tocante à formação, o documento do MEC 

(BRASIL, 2002), intitulado Classe hospitalar e atendimento pedagógico domiciliar: 
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estratégias e orientações, recomenda que o professor da Classe Hospitalar tenha 

formação em Educação Especial, em Pedagogia ou Licenciatura; que tenha noções 

sobre as doenças e condições psicossociais vivenciadas pelos educandos e suas 

características.  

Entre as professoras participantes, duas não tinham conhecimento prévio das 

Classes Hospitalares, dindicando que este assunto não foi abordado nos seus 

cursos de graduação. Consideramos que todas as professoras são formadas há 

bastante tempo, com no mínimo, no caso da Ana, dez anos, e que as Classes 

Hospitalares constituem uma atividade recente no País, tendo em vista a data de 

2002 do documento referido acima, apesar de Neder (2008) relatar seu 

funcionamento anterior a 1950, sem contudo ter o caráter de continuidade das 

atividades curriculares. Por sua vez, Paula (2004) afirma que o direito à 

escolarização durante o tratamento hospitalar foi garantido por lei em 1994, no 

entanto a temática da Classe Hospitalar só retorna às Diretrizes Nacionais para a 

Educação Especial no Brasil, em 2001 e em 2002, em documentos publicados pelo 

MEC, com o objetivo de estruturar ações políticas de organização do sistema de 

atendimento educacional em ambientes hospitalares e domiciliares. 

Contudo, percebemos que, mesmo com a existência de legislação sobre a 

Classe Hospitalar, comprovando seu reconhecimento oficial, ainda pode ocorrer um 

vasto desconhecimento dessa modalidade de atendimento, até mesmo pelos 

próprios professores, como apontou esta pesquisa. Assim, retomamos a 

necessidade de divulgação da existência das Classes Hospitalares e acrescentamos 

a necessidade de estruturar políticas educacionais de organização para atendimento 

pedagógico nesses ambientes. 

As participantes também mencionaram que a instituição em que trabalham 

exigia como pré-requisito para ser professora da Classe Hospitalar ter experiência 

atuando em escolas. Segundo Foggiatto (2006 citado por BARROS; SOUSA, 2007), 

quanto maior for a experiência anterior do professor em uma escola regular, melhor 

ele estará preparado para atuar em Classe Hospitalar. Para esse autor, na escola 

regular o professor enfrenta situações semelhantes às da Classe Hospitalar, por 

exemplo, as agressões físicas e verbais, que exigem um bom preparo emocional.  

Da mesma forma, a pesquisa de Ortiz e Freitas (2001) com os próprios 

professores da Classe Hospitalar constatou que a formação acadêmica e a 
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experiência anterior foram pré-requisitos para atuarem como docentes nesta 

modalidade. 

As professoras também relataram que fizeram um estágio no hospital do 

câncer, e concordamos que esta prática foi essencial para elas, uma vez que foi o 

primeiro contato que elas tiveram com a pedagogia em ambiente hospitalar.  

Ao serem questionadas sobre as características que um professor precisa ter 

para atuar em uma Classe Hospitalar, as participantes mencionaram aspectos 

relacionados ao ensino e às questões psicológicas e emocionais.  Ratificamos que 

todas as características citadas são fundamentais a qualquer professor, mas que as 

condições peculiares dos alunos/pacientes as tornam essenciais.  

No tocante ao ensino, destacamos os termos: gostar de dar aula; ser criativo; 

e fazer pesquisa. Tais expressões podem estar relacionadas às dificuldades de 

planejamento precoce das atividades diante das condições dos alunos/pacientes, 

que exigem a construção de um material didático mais flexível e variado, conforme 

abordamos anteriormente.  

Em relação às características psicológicas e emocionais necessárias a um 

professor da Classe Hospitalar, as participantes citaram: pessoa forte, alegre, que 

tenha amor e carinho, paciência, saber ouvir, sensibilidade, boa vontade, preparo 

psicológico. Na pesquisa de Ortiz e Freitas (2001), os professores de Classe 

Hospitalar enfatizaram aspectos semelhantes como características importantes para 

este trabalho: predisposição para formação de vínculo afetivo, sensibilidade às 

condutas físicas e emocionais infantis e maturidade emocional.  

Consideramos que estes aspectos de natureza psicológica e emocional 

citados pelas participantes estão relacionados à dificuldade em lidar com a doença, 

a dor e a perda de um aluno/paciente, que acarreta sentimentos de angústia e 

impotência por não conseguir impedir o prosseguimento da doença e a conseqüente 

morte. E ainda estão relacionados à ausência de um apoio psicológico profissional, 

assunto discutido anteriormente.   

Entretanto, incluímos também a importância de uma formação que ajude esta 

professoras a lidar melhor com estas situações.  Segundo Amaral e Silva (2008), o 

trabalho junto a um aluno/paciente exige do professor um conhecimento a respeito 

da rotina hospitalar, dos medicamentos e das diferentes enfermidades, assim como 

da forma de atuar em equipe, integrado com os demais profissionais que trabalham 

no hospital. Para isso, estes professores precisam se apropriar de saberes que 
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extrapolam as práticas de um docente de escola regular, e não fazem parte do 

currículo de formação deste profissional. Ortiz e Freitas (2005) acrescentam que a 

formação de professor para a prática de atividades pedagógicas hospitalares deve 

ser ampla e incluir conjuntamente saberes dos campos conceituais da psicologia do 

desenvolvimento e dos fundamentos da educação.  

Ainda sobre este assunto, uma das participantes considerou a sua 

experiência como professora de Classe Hospitalar mais importante do que uma 

formação específica, além de não ter mencionado nenhuma cobrança neste sentido 

por parte da coordenação do projeto em que atua. Barros e Souza (2007) também 

sustentam que na ausência de uma formação acadêmica que contempla estes 

fatores a formação de um professor de Classe Hospitalar acaba por se tornar 

contínua, sendo atualizada pelas experiências cotidianas da prática profissional.  

A Pedagogia Hospitalar está crescendo, e assim vão surgindo cursos 

específicos. No entanto, acreditamos que há necessidade de estabelecer uma ponte 

entre as universidades e os hospitais, para que haja intercâmbio de informações que 

reúnam o conhecimento de natureza acadêmico-teórica com o de natureza prática-

vivencial. Para isso, também indicamos a necessidade de estimular a pesquisa entre 

os professores que atuam nas Classes Hospitalares, para divulgação de suas 

experiências. Neste sentido, citamos Vasconcelos (2000), que afirma que o trabalho 

institucional é uma atividade educacional e, por isso, estimula os psicopedagogos a 

fazerem pesquisas, discussões, mesas redondas etc., para retratar a aprendizagem 

adquirida. Para essa autora, os professores que trabalham em hospitais transmitem 

uma experiência que não tem modelo.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Antes de apresentarmos nossas considerações finais, ressaltamos a 

importância da retomada de alguns fatores que nos instigaram a realizar este 

trabalho: a ausência de Classes Hospitalares na maioria dos hospitais que atendem 

crianças e adolescentes, apesar do aumento significativo do número de Classes 

Hospitalares existentes no Brasil; e a escassez de estudos que apontem o olhar do 

psicólogo e/ou da psicologia para este ambiente educacional. 

A escola tem um papel essencial na vida da criança e do adolescente, que 

não se restringe à educação, mas também engloba a socialização, construção da 

auto-imagem, desenvolvimento da autonomia e identificação com seus pares, por 

meio do convívio escolar e do contato com colegas. Estas funções se tornam ainda 

mais significativas quando relacionadas às crianças ou adolescentes hospitalizados 

que são impedidos de freqüentá-la, visto que se torna o elo entre o paciente e a vida 

saudável, anterior à doença.  

Portanto, salientamos que a educação em ambiente hospitalar é um direito de 

toda criança ou adolescente hospitalizado. No entanto, evidenciamos também que 

muitos estudos demonstram que, na prática, nem todas as crianças usufruem desse 

direito em virtude do número reduzido de hospitais que oferecem esse tipo de 

atendimento. 

Diante dessa realidade, o presente estudo buscou compreender o significado 

que as professoras da Classe Hospitalar, de um hospital público infantil de São 

Paulo, atribuem ao seu trabalho, e através dos dados coletados possibilitou uma 

análise das vivências destas profissionais, a partir das quais foi possível conhecer os 

pensamentos, sentimentos e percepções das participantes da pesquisa, 

identificando suas opiniões e atitudes. 

O contato com as participantes e suas narrativas nos permitiu conferir 

credibilidade, respeito, confiança e admiração ao trabalho realizado por estas 

pedagogas no ambiente hospitalar. 

Após termos realizado comentários, análise e discussão das entrevistas 

realizadas com as participantes, apresentamos alguns pontos que merecem ser 

destacados, com base no que foi apresentado e discutido nos capítulos anteriores. 
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Mediante a análise dos dados, foi possível perceber que as professoras 

participantes atribuem ao seu trabalho o papel de importantes figuras de apoio aos 

seus alunos/pacientes e às mães e/ou acompanhantes, atribuindo ao seu ofício uma 

função que segundo elas extrapola o papel de professor. Entretanto, as participantes 

relatam que se sentiram gratificadas e reconhecidas pela função que exercem, 

apesar de demonstrarem dificuldades em lidar com a situação socioeconômica dos 

pacientes e com a possibilidade de óbito de alguns destes pacientes, que acabam 

por afetá-las nas esferas profissional, pessoal e familiar, fazendo com que o seu 

trabalho seja muitas vezes desgastante. 

Ao mesmo tempo, identificamos que em alguns momentos as professoras 

demonstram dificuldade em se perceberem como docentes, dado que necessitam 

desenvolver atividades e planejamentos que geralmente fogem do padrão da escola 

regular, e em terem que lidar com as necessidades específicas de cada 

aluno/paciente, que muitas vezes não se restringem as condições da doença. Este 

grande vínculo entre professoras de Classes Hospitalares e a criança hospitalizada 

faz com que estas profissionais se sintam responsáveis em minimizar as dificuldades 

enfrentadas por seus alunos também em nível econômico e social e, assim, 

aproximam o trabalho pedagógico hospitalar das ações de caridade. 

Apesar de o tema “qualidade de vida” não ser mais o foco principal deste 

trabalho, como o era na proposta original, percebemos que as participantes 

relacionaram suas qualidades de vida com a ajuda que prestam a seus 

alunos/pacientes, ao relatarem que o trabalho como professora de Classe Hospitalar 

também proporciona melhor qualidade de vida durante a hospitalização aos 

pacientes e a elas também, que se “sentem bem ao fazer o bem”. Portanto, 

percebemos a demanda por um trabalho que investigue mais a fundo o conceito de 

qualidade de vida para estes profissionais e as possíveis relações existentes no 

ambiente de Classe Hospitalar e a qualidade de vida de seus participantes, incluindo 

professores e alunos. 

Nesse contexto, apontamos a necessidade de discussão sobre a formação 

do profissional da educação que irá atuar no ambiente hospitalar, uma vez que 

percebemos a necessidade de formação inicial e continuada para exercer a 

docência em um ambiente tão diferenciado da escola tradicional: o hospital. 

A partir do contato com o trabalho pedagógico realizado no hospital, 

percebemos a existência de duas grandes demandas: a necessidade dos 
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professores possuírem conhecimentos sobre diferentes tipos de doenças, bem como 

sobre os tratamentos e procedimentos apropriados a cada patologia, e a 

necessidade de os profissionais da saúde considerarem o professor como 

participante da equipe, para que haja integração entre os diferentes enfoques e 

olhares existentes na instituição hospitalar. Dessa forma, esperamos que o nosso 

trabalho contribua para a aproximação e integração entre as áreas da saúde e da 

educação, favorecendo a descoberta e o reconhecimento das Classes Hospitalares, 

fortalecendo, assim, as ações para a promoção da saúde das crianças e 

adolescentes em situação de internação. Além disso, apontamos para mais uma 

área de importante atuação para o psicólogo, abordando tanto a psicologia da saúde 

e hospitalar quanto a educacional, proporcionando atendimento aos 

alunos/pacientes e aos professores. 

A partir da experiência com essa realidade e da percepção de que, quando 

este trabalho existe, é difícil viabilizar o contato e uma possível parceria entre a 

Classe Hospitalar e a escola de origem, sugerimos estudos e pesquisas que 

proponham identificar meios que possibilitem esse intercâmbio. Do mesmo modo, 

nos atrevemos a sugerir que, quando possível, as professoras das Classes 

Hospitalares contem com uma equipe de apoio que viabilize um contato mais direto 

com as escolas de origem. Também consideramos fundamental que as professoras 

das Classes Hospitalares sejam estimuladas a realizar pesquisas, para que possam 

divulgar este trabalho que ainda permanece desconhecido para muitos professores 

e instituições de ensino, e até mesmo para o Estado. 

Há necessidade de confrontar esses resultados com as experiências de 

outros profissionais para termos acesso a mais subsídios acerca do assunto e, 

assim, propormos ações de integração que envolvam os sistemas de educação e 

saúde, estaduais e municipais. 
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APÊNDICE A: Roteiro de Entrevista com os Participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Roteiro da Entrevista Aplicada aos Professores da Classe 
hospitalar 

 
 

I. Dados de caracterização: 

Idade: 

Sexo: 

Formação acadêmica: (área; ano de conclusão; instituição): 

Tempo de formado: 

Atividades profissionais atuais:  

 

1. Há Quanto tempo você trabalha com crianças hospitalizadas 

2. Conte um pouco como é seu trabalho com crianças hospitalizadas? 

(horas por dia; planejamento; dificuldades; facilidades...) 

3. Por que você decidiu trabalhar com crianças em hospital? 

4. Como você avalia seu trabalho em relação às crianças?  

5. Você observa alguma relação entre a participação na Classe Hospitalar 

e a Qualidade de Vida da criança hospitalizada 

6. E o que é Qualidade de Vida para você 

7. Como você avalia seu trabalho em relação a você: sua atividade 

profissional; pessoal etc.  

8. Como você se sente em participar da Classe Hospitalar? 

9. O que é a Classe Hospitalar para você? 

10. Na sua concepção qual a importância da escola na vida da criança? 

11. Em sua opinião quais as maiores necessidade da criança hospitalizada? 

12. Para você quais as vantagens e desvantagens da criança hospitalizada 

participar da Classe hospitalar? 

13. O que um professor precisa para atuar junto a um aluno em situação de 

doença e hospitalização? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE B: Termo de consentimento do participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DE SÃO PAULO PUC-SP 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 
 

I. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO  

Nome: .......................................................................................................................... 

Documento de identidade N° .......................................................      Sexo: ................ 
Data de nascimento: .........../.........../...........         Telefone: (.........)   .......................... 
Endereço: ...............................................................................   N° ..........   Apto ........ 
Bairro: ..................................... Cidade: ................................. CEP: ............................ 
 
 
 
II.  DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA 
1. Título da Pesquisa: A Classe Hospitalar sob o olhar do professor 
2. Pesquisadora responsável: Ana Rosa Rebelo Ferreira de Carvalho 
Profissão: Psicóloga 
Inscrição no Conselho Regional de Psicologia N° CRP 11/02879 
Instituição: PUC-SP, Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica, Núcleo de 
Psicossomática e Psicologia Hospitalar, Nível Mestrado 
Orientadora: Profª Drª Marlise Aparecida Bassani 
3. Avaliação do risco da pesquisa: A probabilidade de que o indivíduo sofra algum 
dano como conseqüência imediata ou tardia desta pesquisa é de risco baixo. 
4. Forma de participação: Envolve a realização de uma entrevista. 
5. Duração da pesquisa: 2 meses na instituição 
6. Publicação da pesquisa: As informações fornecidas e os materiais produzidos ao 
longo da pesquisa serão publicados no meio científico, sendo preservados os dados de 
identificação do participante. 
 
 
 
III. ESCLARECIMENTOS DADOS PELA PESQUISADORA 
1. O participante da pesquisa terá acesso às informações sobre os procedimentos 
sempre que julgar necessário. 
2. O participante da pesquisa tem liberdade para retirar seu consentimento a 
qualquer momento e o sujeito deixa de participar da pesquisa; 
3. O participante da pesquisa tem a garantia de que serão salvaguardados sua 
confidencialidade, seu sigilo e sua privacidade; 
4. O participante da pesquisa terá disponibilidade de assistência psicológica tanto 
durante como após o processo, caso seja necessário devido a eventuais danos ou 
dificuldades decorrentes da pesquisa. 
5. O participante da pesquisa receberá uma devolutiva de sua participação na 
presente pesquisa. 
 
 
 
 



IV.  ENDEREÇO E TELEFONES DA PESQUISADORA 
RESPONSÁVEL, CASO HAJA NECESSIDADE 
Ana Rosa Rebelo Ferreira de Carvalho 
Alameda Itu, 78; 1806 
CEP 01421-000 – São Paulo - SP. 
Fone: (11) 32855314 ou Celular: (11) 8227 -0553 
E-mail: anarosa.carvalho@bol.com.br 
 
 
 
V. CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 
Declaro que, após ter sido convenientemente esclarecido pela pesquisadora e ter 
entendido o que foi explicado, consinto em participar da presente pesquisa. 
 
São Paulo, ................ de ...................................... de 2008. 
 
 
 

_________________________________ 
Assinatura do Participante 

 
 
 

_________________________________ 
Assinatura da Pesquisadora



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE C: Termo de compromisso do Pesquisador 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUNDAÇÃO SÃO PAULO 
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

 
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA PUC/SP 

 
 
Eu, Ana Rosa Rebelo Ferreira de Carvalho, pesquisadora responsável pelo projeto de 

estudo intitulado “A Classe Hospitalar sob o olhar do professor” declaro conhecer a 
Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde sobre Pesquisa Envolvendo Seres 

Humanos e comprometo-me a seguir todas as suas normas e orientações. Comprometo-me 
também a dar conhecimento destas normas e exigir a co-responsabilidade de todos os outros 
participantes do estudo. 

 
São Paulo, 19 de Fevereiro de 2008. 
 
 
_____________________________________ 
Nome: Ana Rosa Rebelo Ferreira de Carvalho 
 
 
________________________________________ 
Orientadora: Profª Drª Marlise A. Bassani 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1: Parecer do Comitê de Ética da PUC-SP 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


