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RESUMO: A escolarização no ambiente hospitalar tem sua razão de ser nas leis que
preconizam o direito à educação às crianças acometidos da enfermidade. Sabe-se que, devido
à doença, a criança pode ficar por longos períodos longe da escola. A escolarização aproxima
a criança da escola, favorecendo o seu aprendizado conforme as suas condições de saúde e
necessidades educacionais. A instituição hospitalar, ao longo dos anos, passou por uma
mudança de paradigma e a análise permite reconhecer os avanços significativos que
aconteceram na saúde, destacando-se o processo de humanização no atendimento que
favorece a qualidade de vida do educando-paciente e um aproveitamento escolar adequado a
sua idade escolar.
Palavras-chave: Educação. Escolarização. Criança Hospitalizada. Humanização.
ABSTRACT: Schooling in the hospital environment exists because of laws which grant
the right of education to children who are ill. It is known that due to illness children
may spend long periods away from school. Schooling in the hospital brings the child
closer to school, enhancing the child's learning according to his or her health conditions
and educational needs. The hospital institution throughout the years has gone through a
change in paradigms and the analysis propitiates the recognition of the significant
advances which have happened in health care, highlighting the process of humanization
of the services which enhance the quality of life of the patient-student and a school
utilization that is adequate to the child's school age.
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A criança internada em hospital tem necessidade de continuar a escolarização,
manter contato com a escola de origem e, principalmente, a continuidade dos estudos, sem
prejuízo para o ensino e a aprendizagem. Isso é necessário para que seja garantido o direito de
escolarização da criança e do adolescente, bem como o atendimento humanizado, que
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incentiva o restabelecimento da saúde e, ainda, contribui para a possível redução no tempo de
internamento.
A atuação pedagógica no ambiente hospitalar apresenta sua razão de ser a partir das
leis que garantem este direito à criança e ao adolescente. Primeiramente, na Constituição
Federal Brasileira de 1988, reza: “Art. 6º - São direitos sociais a educação, a saúde, o
trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à
infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”. Percebe-se claramente
o direito da pessoa à educação e à saúde. Elas são fundamentais para que se possa exercer a
cidadania.
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, 1990), por sua vez, prevê que:
A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à
pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que tratam esta lei,
assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades,
a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social,
em condições de liberdade e de dignidade.

O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA), órgão
ligado ao Ministério da Justiça, em proposta da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP),
listou na resolução nº41, de out./1995:
Os direitos das Crianças e Adolescentes Hospitalizados, pretendendo assegurar,
entre outros direitos, o de a criança “desfrutar de alguma forma de recreação, de
programas de educação para a saúde e de acompanhamento do currículo escolar
durante sua permanência hospitalar.”

O Estado do Paraná, por seu Conselho Estadual de Educação, vinculado à Secretaria
de Estado da Educação, em sua Deliberação nº02/2003, previu, em seu art. 14, que: “Os
serviços especializados serão assegurados pelo Estado, que também firmará parcerias ou
convênios com suas áreas de educação, saúde, lazer e outros, incluindo apoio e orientação à
família, à comunidade e à escola”.
Desse modo, o acompanhamento pedagógico no ambiente hospitalar deve ser
entendido como uma escuta pedagógica às necessidades e interesses da criança, buscando
atender as suas demandas e não somente os aspectos educacionais (FONSECA, 2003, p. 14).
Segundo Fonseca (2003, p. 8):
A educação em uma classe hospitalar tem como peculiaridade assegurar a
manutenção dos vínculos escolares, de devolver a criança para sua escola de origem
com a certeza de que poderá reintegrar-se ao currículo e aos colegas sem prejuízos
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pelo afastamento temporário ou ainda, de demonstrar, na prática que o lugar da
criança [...] é na escola, aprendendo e compondo experiências educacionais
mediadas pelo mesmo professor que as demais crianças.

Entende-se, assim, que a possibilidade de atendimento no hospital é dada tendo em
vista o disposto em uma resolução da Câmara de Educação Básica, do Conselho Nacional de
Educação (CNE/CEB nº2, de 11 de setembro de 2001), que, ao instituir Diretrizes Nacionais
para a Educação Especial na Educação Básica, contemplou a categoria de atendimento classe
hospitalar nas ações pretendidas pelo Ministério da Educação e reafirmou o entendimento de
que o desafio para os gestores da saúde na implementação de ações voltadas para a
qualificação da força de trabalho deve passar pelo reconhecimento da importância de medidas
intersetoriais.
Art. 13. Os sistemas de ensino, mediante ação integrada com os sistemas de saúde,
devem organizar o atendimento educacional especializado aos alunos
impossibilitados de freqüentar as aulas em razão de tratamento de saúde que
implique internação hospitalar, atendimento ambulatorial ou permanência
prolongada em domicílio. (sic!) (BRASIL, 2001, p. 10).

Sobre esse assunto, a política do Ministério da Educação (MEC) determina que:
“Classe hospitalar é um 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).
A proposta de atendimento educacional no ambiente hospitalar cumpre as legislações
vigentes que amparam e legitimam o direito à educação aos estudantes hospitalizados,
conforme listadas:








Constituição Federal de 1988, art. 205; a Lei nº 6.202, de 17 de abril de 1975, que
atribui à estudante em estado de gestação o regime de exercícios domiciliares;
Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente);
Lei nº 9. 394/1996 (Diretrizes e Bases da Educação);
Decreto Lei nº 1044/1969, art. 1º, que dispõe sobre tratamento excepcional para
alunos portadores de afecções;
Resolução nº 41/1995 (Conselho Nacional de Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente);
Resolução nº 02/2001-CNE/CEB (Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na
Educação Básica);
Deliberação nº 02/2003 – CEE (Normas para a educação especial) e Documento
intitulado Classe Hospitalar e atendimento pedagógico domiciliar: estratégias e
orientações, MEC, 2002.
A ação pedagógica no hospital permite a continuidade do ensino dos conteúdos da
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escola regular, aplicando os conteúdos conforme a idade educacional, levando a suprir as
dificuldades de aprendizagem e a possibilidade de conhecer novos conteúdos, de
conformidade com essas leis e decretos e como esclarece Fonseca (2003, p. 46):
É importante ressaltar que a criança não trabalha de forma isolada. Ela constrói
novos conceitos, os reformula e os aprimora diante das trocas que faz com o
professor e com os colegas. Ao conhecimento que cada um já domina e traz consigo
são acrescentados outros nuances, retratando, assim, segundo Vygotsky, o exercício
claro da zona de desenvolvimento proximal de cada um dentro do contexto de sala
de aula, mesmo que no ambiente hospitalar.

A partir dessas trocas apontam-se cinco razões para a educação hospitalar: evitar a
evasão e a repetência; prover a criança com fator estável em sua vida; oportunizar efetivo
ensino e aprendizagem; aprender sobre profissões e relações de trabalho; progredir em
domínios intelectuais e práticos (AVANZINI; JULIO, 2009, p. 5).
Por meio da atuação pedagógica é fundamental conhecer um pouco das
características hospitalares, para efetivar uma prática pedagógica que perpasse a realidade
hospitalar.

2 OS PARADIGMAS HOSPITALARES
O hospital é um lugar em que se pode encontrar a dualidade da vida, como vidamorte, cuidado-descaso, sorriso-lágrima, calma-tensão, dor-alívio, saúde-doença. A linha que
separa os extremos, no ambiente hospitalar, é muito tênue.
Historicamente, a palavra hospital vem do latim hospitalis, adjetivo derivado de
hospes (hóspede, estrangeiro, viajante), significando também o que dá agasalho, que hospeda
(FOUCAULT, 1979, p. 101).
Acredita-se que o paciente está no hospital com o objetivo de restabelecer a sua
saúde e que seja necessidade única a de preservar a própria vida, pois é no hospital que sentese a dor, o sofrimento e a vulnerabilidade.
Ao se observar a história da instituição hospitalar, vê-se que sempre foram acolhidos
os doentes. No início era um local de depósito para os doentes, que eram pobres e indigentes.
Essas pessoas não tinham condições de receber o tratamento de saúde em suas casas, logo
procuravam as casas de acolhimento, geralmente gerenciadas por pessoas religiosas, que eram
inspiradas pela parábola do Bom Samaritano (Lc. 10.25-37). No entanto, não tinham, em
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alguns momentos, condições dignas (MARTIN, 2004, p. 30).
Gradativamente, começa a mudar esta perspectiva hospitalar. O médico torna-se um
profissional liberal, formado na universidade. A enfermagem se profissionaliza com
diferentes ênfases: práticas, auxiliares, técnicas e as enfermeiras com formação universitária.
Acontece a profissionalização do hospital com a substituição dos religiosos por profissionais
acadêmicos e técnicos. O hospital se tornou laico e cientificamente orientado da mesma forma
como ocorreu com a sociedade em geral nos últimos cinco séculos. Uma consequência,
embora não premeditada, foi o prejuízo para a dimensão humana. Atualmente, a
profissionalização do hospital apresenta três paradigmas, segundo Martin (MARTIN, 2004, p.
32-33).
2.1 Paradigma tecnocientífico do hospital
Valoriza-se o conhecimento científico e a eficiência técnica, sendo que o alvo do
profissional da saúde é a doença e a cura, o óbito muitas vezes não é aceito pela equipe, pois
prioriza-se sempre o restabelecimento da saúde.
No hospital encontra-se alta tecnologia: tomografia computadorizada, ressonância
magnética, UTI, laboratórios são equipamentos denominados “de ponta”. Os profissionais
atuantes são altamente especializados. Esse paradigma apresenta o lado positivo que é o
diagnóstico imediato da doença que possibilita a cura, prevenção e estilo de vida mais
saudável.
O lado negativo é a fragmentação do saber médico e do paciente. O especialista trata
a patologia; em cada andar do hospital se tem uma especialidade. Os pacientes são a
patologia. Após visitar um leito, esquece-se o nome da pessoa. E, em caso de hospitais
universitários, o paciente é objeto de estudo e pesquisa. O saber e o corpo são fragmentados e
o paciente despersonalizado (MARTIN, 2004, p. 34-35).
2.2 O paradigma comercial-empresarial do hospital
O paradigma comercial-empresarial prioriza a doença em nome do lucro: a promessa
pela recuperação da saúde atrai o cliente, e a doença é o rendimento. Implantou-se, então, o
modelo empresarial no hospital.
No serviço público, as exigências tecnológicas determinam os recursos disponíveis,
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as filas são grandes e a demora é longa. A pessoa pode sofrer e morrer antes de ser atendida
(MARTIN, 2004, p.34). Diante dessa realidade, surgem os planos de saúde, se no hospital
público o que determina a sua internação é a necessidade de internação, no particular é a
validade do plano de saúde ou a condição financeira do paciente.
Da mesma forma como no paradigma anterior, a condição humana sofre prejuízo. A
pessoa é fragmentada e reduzida à sua dimensão econômica. A doença e a fragilidade são
meios de se alcançar a lucratividade, gerando ainda mais sofrimento para a pessoa acometida
de enfermidade.
2.3 O paradigma benigno-humanitário do hospital
A razão de ser está na dignidade do ser humano e a resposta é o centro do tratamento,
priorizando o bem-estar da pessoa enferma. O aspecto técnico científico e a economia são
subordinados ao interesse da pessoa (MARTIN, 2004 p. 37).
A pessoa doente é a ênfase e não a sua enfermidade. E nos casos em que a cura não é
viável, quando a ciência “não resolve o problema trazido e o dinheiro não soluciona o
problemático, continua-se perto do doente na sua dignidade, na sua fragilidade e na sua
necessidade de ser amparado, cuidado e amado” (MARTIN, 2004, p. 38). No paradigma
benigno-humanitário, a definição de saúde é o bem-estar; nos paradigmas técnico-científico e
comercial-empresarial, a definição de saúde é a ausência de doença.
Ao observar estes paradigmas percebe-se que os princípios de escuta, humanização e
atenção começam a fazer parte da rotina hospitalar, pois prezam pelo bem-estar do paciente.

3 HOSPITAL: ESPAÇO DO SABER COM PRESSUPOSTO DE HUMANIZAÇÃO
O hospital é um local onde se busca a recuperação da saúde. Sabe-se que a saúde é
“um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de
doenças”, conforme é afirmado pela Organização Mundial da Saúde - OMS (MARTIN, 2004,
p. 36). Pode-se dizer ainda que, na perspectiva do bem-estar, deve-se incluir o espiritual e o
educacional. O hospital acaba sendo um espaço de saber e a escola tem sua razão de ser e de
estar neste ambiente, que é diferente e também propício à aprendizagem, mesmo estando a
pessoa num estado de enfermidade.
Uma escola no hospital permite à criança doente conservar os laços com sua vida
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anterior à internação. É um lugar neutro, resultado de um projeto de futuro, pois a
criança, depois de sua hospitalização, retomará sua vida normal de criança. A classe
agrupa crianças de idades diferentes: o professor desenvolve com elas uma
pedagogia tendo em conta ao mesmo tempo a capacidade psíquica das crianças
doentes e seus diferentes níveis de escolaridade. (REINER-ROSENBERG, 2003, p.
21).

Portanto, a hospitalização vem acompanhada por alguns motivos como a doença, a
dor e outros aspectos. Notabiliza-se que o hospital simboliza uma quebra na rotina diária da
pessoa enferma e da família. Os hábitos cotidianos são modificados, principalmente por
práticas e rotinas hospitalares, visitação, procedimentos invasivos, exames, cuidados
específicos e outros. (PINKUS, 1998, p. 122-123). Nesse sentido, o hospital é um ambiente
estranho, que interfere na vida da criança internada e apresenta, segundo Helman (1994, p.
84), a “despersonalização”.
A criança internada é despojada de seus suportes de identidade social e
individualidade, e uniformizada em pijamas, camisolas ou roupões de banho. Ela perde o
controle de seu próprio corpo e seu espaço, privacidade, comportamento e dieta pessoais,
assim como sobre o uso de seu tempo. Os pacientes são afastados do constante apoio
emocional da família e da comunidade, ficando aos cuidados de profissionais que eles nunca
viram antes (HELMAN, 1994, p. 84).
Na medida em que a assistência hospitalar gira em torno da criança internada,
ratifica-se que ela deve estar focada no bem-estar integral dessa pessoa, ou seja, tem como
finalidade auxiliá-la dentro de sua efetividade e necessidade física, mental, espiritual e
educacional. O atendimento hospitalar precisa primar por ações multiprofissionais e
integradas em um único fluxo: cuide, supra e acolha as necessidades totais da pessoa
internada, engajando-a para participar ativamente do seu processo de internação (WEBER;
DEMENEGHI, 1997, p. 20).
A partir dos pressupostos de humanização reconhece-se as necessidades reais da
pessoa por meio de uma visão integral da criança. Logo, a equipe de um hospital deve saber
interagir, ou seja, trabalhar em conjunto. As diversas áreas do saber precisam relacionar-se
para que se correspondam harmoniosamente à criança internada (WEBER; DEMENEGHI,
1997, p. 20).
Conforme a Constituição Federal brasileira, “a saúde é direito de todos e dever do
Estado.” (BRASIL, 1988, p.10). Com a criação do SUS - Sistema Único de Saúde em 1988,
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tem-se a premissa de que saúde não se reduz à ausência de doença, mas a uma vida com
qualidade. As seguintes dimensões são destacadas: prevenir, cuidar, proteger, tratar,
recuperar, promover, enfim, produzir saúde.
A humanização representa um conjunto de iniciativas que visa à produção de
cuidados em saúde capaz de conciliar a melhor tecnologia disponível com promoção de
acolhimento e respeito ético e cultural ao paciente, de espaços de trabalho favoráveis ao bom
exercício de saúde. Assim, implementou-se a Política Nacional de Humanização da atenção e
gestão no Sistema Único de Saúde – “Humaniza SUS”. Entende-se por Humanização:
a valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de produção de saúde:
usuários, trabalhadores e gestores. Os valores que norteiam essa política são a
autonomia e o protagonismo dos sujeitos, a co-responsabilidade entre eles, o
estabelecimento de vínculos solidários, a construção de redes de cooperação e a
participação coletiva no processo de gestão. (PASSOS; BENEVIDES, 2006, p. 1516).

Cabe ressaltar que um dos padrões de atendimento básico é a implementação de
sistemas de escuta qualificada para usuários e trabalhadores, com garantia de análise e
encaminhamentos a partir dos problemas apresentados. (PASSOS; BENEVIDES, 2006, p.
22).
A escuta qualificada refere-se ao espaço que é oferecido ao paciente para que este
expresse a sua queixa, valorizando o seu conhecimento e a partir deste momento faz-se os
devidos encaminhamentos e procedimentos necessários para um atendimento humanizado.
O atendimento especializado refere-se à otimização do atendimento ao usuário,
articulando a agenda multiprofissional em ações diagnósticas e terapêuticas que impliquem
diferentes saberes e terapêuticas de reabilitação. (PASSOS; BENEVIDES, 2006, p. 23).
Percebe-se que a política nacional de humanização preconiza a atuação dos vários
profissionais, a fim de suprir as necessidades do paciente, e uma das suas necessidades é o
viés educacional.
A humanização apresenta alguns pressupostos como o acolhimento, a ambiência, a
equipe multiprofissional. O acolhimento prioriza a recepção do usuário, desde sua chegada,
responsabilizando-se integralmente por ele, ouvindo sua queixa, permitindo que ele expresse
suas preocupações, angústias e, ao mesmo tempo, colocando os limites necessários,
garantindo atenção resolutiva e a articulação com os outros serviços de saúde para a
continuidade da assistência quando necessário (PASSOS; BENEVIDES, 2006, p. 25).
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Desse modo, a pedagogia no ambiente hospitalar preza por uma boa receptividade e
acolhida da criança. Sabe-se que ela está num ambiente diferente e totalmente estranho à sua
rotina diária, logo precisa sentir-se bem acolhida pela equipe pedagógica com uma atitude
empática que conduz à sensibilidade, respeito, solidariedade, tendo uma interação e uma troca
de informações sobre todas as necessidades educacionais.
A ambiência refere-se ao ambiente físico, social, profissional e de relações
interpessoais, voltado para a atenção acolhedora, resolutiva e humana. Tudo é percebido pela
pessoa internada. As tecnologias médicas e aspectos estéticos ou sensíveis são apreendidos
pelo olhar, olfato e audição, por exemplo; a luminosidade, os ruídos do ambiente, a
temperatura etc. igualmente não podem ser desconsiderados; e da mesma forma os aspectos
afetivos, sendo que é preciso desenvolver a capacidade de respeitar as referências culturais e
regionais (PASSOS; BENEVIDES, 2006, p. 26).
A ambiência precisa ser valorizada no fazer pedagógico, pois sabe-se que quando os
alunos estão num espaço agradável, colorido e com diversos recursos, eles quebram a rotina
da internação, e acabam encontrando brinquedos, jogos, atividades curriculares, ao invés de
aparelhos, agulhas, exames e medicamentos que geram estresse no paciente.
Passos e Benevides (2006) afirmam que a equipe multiprofissional tem papel
importante no trabalho hospitalar, pois o grupo que se constitui por profissionais de diferentes
áreas e saberes (interdisciplinar, transdisciplinar e multiprofissional), organizados em função
dos objetivos/missão de cada serviço de saúde, estabelecendo-se como referência para os
usuários desse serviço.
O trabalho em equipe permite a troca de informações e um acompanhamento integral
que é oferecido ao paciente, conforme a sua necessidade. Cada profissional tem seu papel e a
sua função no hospital, eles precisam saber quais são as suas atribuições conforme a sua
formação e necessitam primar pela conduta ética e o respeito, afim de construírem relações
sólidas tanto entre os profissionais como com os pacientes.
Na rede psicossocial compartilha-se experiências e estabelece-se relações entre o
usuário e trabalhador de saúde promovendo um encontro, este “ficar em frente um
do outro”, um e outro sendo seres humanos, com suas intenções, interpretações,
necessidades, razões e sentimentos, mas em situação de desequilíbrio, de habilidades
e expectativas diferentes, onde um, o usuário, busca assistência, em estado físico e
emocional fragilizado, junto ao outro, um profissional supostamente capacitado para
atender e cuidar da causa de sua fragilidade. Deste modo cria-se um vínculo, isto é,
processo que ata ou liga, gerando uma ligação afetiva e moral entre ambos, numa
convivência de ajuda e respeito mútuos. (PASSOS; BENEVIDES, 2006, p. 33).
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A humanização depende ainda de mudanças das pessoas, da ênfase em valores
ligados à defesa da vida. Ela tende a lembrar que necessita-se de solidariedade e de apoio
social. É uma lembrança permanente sobre a vulnerabilidade pessoal e dos outros (PASSOS;
BENEVIDES, 2006, p. 46).
Com base nestes pressupostos de humanização, é possível estender o olhar
pedagógico diante desta realidade que favorece um trabalho de humanização com ênfase na
saúde e na educação, do paciente-aluno. Em que todos estão empenhados na qualidade de
vida do paciente-aluno, durante o tempo de internação e, nessa perspectiva, encontra-se o
fazer pedagógico que legitima a educação dentro dos hospitais como um fator de
humanização, troca de saberes e aprendizado.

4 ESCOLARIZAÇÃO NO SAREH
O Estado do Paraná é um dos pioneiros no atendimento hospitalar, quando criou o
Serviço de Atendimento à Rede de Escolarização Hospitalar (SAREH), numa parceria entre a
Secretaria de Estado da Educação (SEED), a Secretaria de Estado da Saúde (SESA) e a
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI). O SAREH viabiliza o
atendimento escolar às crianças impossibilitadas de frequentar a escola devido à enfermidade
(PARANÁ, 2007, p. 1-19).
Assim, criaram-se parcerias com hospitais, para que acontecesse o atendimento
pedagógico que priorizasse e garantisse a continuidade dos estudos dos alunos que estão
impossibilitados por um período de frequentar a escola, devido à hospitalização. Precisou-se
buscar apoio institucional nos Núcleos Regionais de Educação (NREs), com o intuito de
ampliar o serviço em todo o Estado (PARANÁ, 2007, p. 1-19).
A Secretaria do Estado de Educação disponibilizou um pedagogo com 40 horas
semanais para organizar o trabalho pedagógico no hospital conveniado, um professor para a
área de Linguagens, que atende às disciplinas de Língua Portuguesa, Arte, Língua Estrangeira
Moderna e Educação Física, um professor para a área de Ciências Exatas, que atende às
disciplinas de Matemática, Ciências, Física, Química e Biologia e um professor para a área de
Ciências Humanas que atua com as disciplinas de História, Geografia, Sociologia, Filosofia e
Ensino Religioso (PARANÁ, 2007, p. 1-19).
Os professores das três áreas atuam com 20 horas semanais. Cabe ressaltar que os
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professores e pedagogos fazem parte do Quadro Próprio do Magistério do Estado do Paraná,
tendo passado por processo seletivo interno para ingressarem nesta atuação específica
(PARANÁ, 2007, p. 1-19).
É função da pedagoga fazer o censo diário dos alunos internados em idade escolar,
primando pelas fases do desenvolvimento, ou seja, anos iniciais e anos finais do Ensino
Fundamental e Ensino Médio. Priorizam-se os alunos a partir do 5º ano do Ensino
fundamental (PARANÁ, 2007, p. 1-19).
Cabe à pedagoga entrar em contato com as crianças e verificar os dados referentes à
sua escola, ano e atividades que a escola está desenvolvendo. Precisa entrar em contato com a
Equipe Pedagógica da escola do aluno ou aluna e comunicar o internamento, solicitando o
Plano de Trabalho Docente da escola para efetuar as atividades com o aluno durante a
internação hospitalar. Os professores organizam-se didaticamente e atendem às crianças no
leito ou na classe hospitalar (PARANÁ, 2007, p. 1-19).
As aulas podem estar organizadas de forma multisseriada. Os alunos são atendidos
no setor como sala de aula e eles são organizados em grupos por ano. São aulas simultâneas:
Aula individual ou leito - atendimento ofertado na enfermaria, utilizando e adaptando as
tecnologias conforme a realidade hospitalar. Classe hospitalar – espaço próprio numa sala
adaptada dentro do hospital com as turmas e atividades conforme o ano do aluno (PARANÁ,
2007, p. 1-19).
Destaca-se que a escolarização oferecida pelo SAREH utiliza-se de uma gama de
recursos educacionais para que os alunos possam dar continuidade aos estudos, bem como
colabora significativamente para o processo de humanização e qualidade de vida dos alunospacientes.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O período de internação da criança ou adolescente no hospital permite que ela
usufrua do seu direito de cidadão, tendo acesso à escolarização, mesmo estando acometida de
enfermidade. Verifica-se com propriedade o contexto social, cultural e econômico, a escola de
origem, o relacionamento familiar e as condições do aluno internado cria um espaço
significativo de ensino e de aprendizagem que supra as necessidades dos alunos para que
aconteça o aproveitamento escolar.
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O pedagogo hospitalar verifica por meio da escuta pedagógica, da observação, da
coleta de dados e entrevista com o aluno quais são as suas reais condições clínicas para a
aprendizagem, logo irá auxiliar os educadores para que possam planejar, desenvolver, avaliar
com assertividade o seu atendimento pedagógico-educacional hospitalar.
Certamente, a escolarização no ambiente hospitalar favorece o restabelecimento da
saúde da criança e do adolescente, visto ser este um aspecto importante no ensino
aprendizagem. As aulas no ambiente hospitalar são um espaço com ações educativas para que
os alunos se apropriem do conhecimento sistematizado, mantendo a ligação com o
conhecimento da escola, tornando-se um ambiente de internação e integração social.
Reafirma-se que a escolarização hospitalar previne a evasão escolar e a possível repetência,
favorece o ensino e a aprendizagem, propicia um espaço de humanização, organiza a rotina
diária no hospital, cria condições de superar as adversidades.
As ações de humanização preconizam pelas reais condições da pessoa por meio de
uma visão integral da criança, observando a ambiência, o acolhimento e o trabalho
multiprofissional. Logo, a equipe de um hospital deve saber interagir, ou seja, trabalhar em
conjunto, acolher a criança e a família com afetividade, favorecendo uma ambiência
agradável e receptiva. Da mesma forma que as diversas áreas do saber precisam relacionar-se
para que se correspondam harmoniosamente à criança internada, cabe o convívio ético entre
os profissionais.
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