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RESUMO 

 

 O Instituto Nacional de Câncer (INCA) é o órgão auxiliar do Ministério da 

Saúde no desenvolvimento e coordenação das ações integradas para a prevenção e o 

controle do câncer no Brasil. Essas ações compreendem a assistência médico-hospitalar, 

prestada direta e gratuitamente aos pacientes com câncer como parte dos serviços 

oferecidos pelo Sistema Único de Saúde, e a atuação em áreas estratégicas, como 

prevenção e detecção precoce, formação de profissionais especializados, 

desenvolvimento da pesquisa e geração de informação epidemiológica. Além de assistir 

os pacientes em suas demandas médicas, possibilita um atendimento Pedagógico-

Educacional, que pode ser integrado com a sua escola de origem, permitindo assim a 

continuidade do processo de aprendizagem, mesmo em períodos de internação 

hospitalar. Por isso tem-se como foco principal desse trabalho a proposta de um sistema 

para otimizar e melhorar a administração do ensino educativo em ambiente hospitalar. 

Ele abrangerá o controle de todas as atividades realizadas junto ao aluno, proporcionará 

ao aluno acessar suas atividades, mesmo quando estiver em isolamento, além de dispor 

de relatórios gerenciais úteis a pesquisa desse método de proporcionar o ensino, entre 

outros benefícios, que poderão otimizar o atendimento pedagógico educacional no 

ambiente hospitalar. 

 

Palavras-Chave: Saúde, Instituto Nacional de Câncer, Ensino, Pediatria, Pedagogia, 

Hospitalar, Tecnologia da Informação, EducaInca. 
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ABSTRACT 

 

 The National Cancer Institute (INCA) is the auxiliary body of the Ministry of 

Health in the development and coordination of integrated actions for the prevention and 

cancer control in Brazil. These actions include the medical assistance, provided directly 

and free of charge to cancer patients as part of the services offered by the Unified 

Health System and the activities in strategic areas such as prevention and early 

detection, training specialized professionals, research development and generation of 

epidemiological information. In addition to assisting patients in their medical demands, 

enables pedagogical-educational service, which can be integrated with your school of 

origin, thus enabling the continuity of the learning process, even in hospitalization 

periods. So we have the main focus of this work the proposal for a system to optimize 

and improve the administration of educational teaching hospital. It will cover control of 

all activities performed by the student, provide the student access their activities, even 

when in isolation, and have useful management reports to research this method of 

providing education, among other benefits, which will optimize the educational 

pedagogical care in the hospital. 

 

Keywords: Health, National Cancer Institute, Education, Pediatrics, Education, 

Hospital, Information Technology, EducaInca.  
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Capítulo 1 

Introdução 

 

1.1 – Tema 

 

 O tema do presente trabalho de pesquisa é o emprego de recursos tecnológicos 

para otimizar o atendimento pedagógico-educacional no ambiente hospitalar. Neste 

sentido, o problema a ser resolvido é planejar um sistema que informatize o setor de 

pedagogia e ensino hospitalar, e assim possibilite melhorar a aplicabilidade do ensino, a 

consulta de informações do paciente e o gerenciamento de conteúdo digital que permita 

ao paciente hospitalizado de receber um atendimento pedagógico-educacional à 

distância no período de internação hospitalar em modo de isolamento 

 

 

1.2 – Delimitação 

 

Esta pesquisa está delimitada ao Atendimento Pedagógico-Educacional no 

Ambiente Hospitalar, onde é proposto um modelo de projeto digital de gestão, pesquisa 

e ensino, que tem como fator motivacional, maximizar o aprendizado dos alunos 

pediátricos e na melhoria dos processos de gestão e acompanhamento dos profissionais 

que atuam no Instituto Nacional do Câncer (INCA), que é vinculado ao Ministério da 

Saúde. 

 

 

1.3 – Justificativa 

 

Os pesquisadores da área de saúde buscam a todo instante novos caminhos, para 

permitir o bem estar e a continuidade do aprendizado escolar a quem está passando por 

um momento de saúde debilitada, sejam com novas tecnologias e medicamentos que 

ajudarão no tratamento, ou através de métodos auxiliares psicopedagógicos, que possam 
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auxiliar no estado mental desse indivíduo, tornando esse processo de tratamento mais 

confortável. 

Não existe valor calculado, para projetos, que permitam com que objetivos como 

esse sejam alcançados, e sua importância cresce à medida que novas doenças, que 

necessitam de longos processos de tratamento, são descobertas e infelizmente entre elas, 

está o Câncer, que segundo pesquisas, por diversos fatores, que não é foco desse 

trabalho, tem aumentado consideravelmente ao longo dos anos, tornando esse assunto, 

de grande importância, para nossa geração atual e vindoura. 

 

 

1.4 – Objetivos 

 

O objetivo do trabalho é compreender o Atendimento Pedagógico-Educacional 

no Ambiente Hospitalar, de aplicação exclusiva no setor de Pediatria, analisando suas 

vantagens ao paciente, sob a ótica da continuidade do aprendizado e abstração da 

doença. Além disto, cabe observar os modelos mais utilizados, para aplicabilidade do 

ensino educativo hospitalar, e com isso propor um projeto digital que poderá 

proporcionar a melhoria da gestão educacional e a otimização do ensino utilizando uma 

plataforma digital com conteúdos diversos, que serão disponibilizados pela classe 

hospitalar e também pela unidade escolar de origem do paciente. 

 

 

1.5 – Metodologia 

 

A metodologia utilizada nesta pesquisa foi entrevista com profissionais das áreas 

de Pedagogia, Médica, Enfermagem, Psicologia e Serviço Social do Instituto Nacional 

do Câncer, além de utilizar a investigação na Internet e leitura de alguns livros sobre o 

assunto. Além de encontrar muito material na rede, foi tido o cuidado de trabalhar com 

fontes confiáveis e de contrastar a informação dada nos diferentes sites e autores. 
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1.6 – Descrição 

 

O conteúdo expositivo do trabalho formal está dividido em 5 capítulos. O 

primeiro capítulo apresenta a introdução onde se mencionam o tema do trabalho de 

pesquisa, a delimitação, justificativa, objetivos e metodologia. O segundo capítulo 

apresenta o embasamento teórico sobre o Atendimento Pedagógico-Educacional no 

ambiente Hospitalar, sua evolução no Mundo e no Brasil. O terceiro capítulo  versará 

sobre os modelos e plataformas utilizadas para aplicabilidade do ensino, definindo a 

proposta de cada uma, para o ensino no ambiente hospitalar. O quarto capítulo 

apresentará um projeto digital, que propõe ser uma ferramenta útil na gestão do ensino e 

na melhoria dos processos de aprendizagem do paciente-aluno. No quinto capítulo 

apresentamos finalmente as conclusões do projeto e as perspectivas de evoluções 

futuras. 
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Capítulo 2 

Atendimento Pedagógico-Educacional no 

Ambiente Hospitalar  

 

2.1 – Definição de Pedagogia Hospitalar 

 

A palavra pedagogia segundo o dicionário Aurélio [14] significa “teoria e 

ciência da educação e do ensino” já a palavra hospitalar possui uma definição diferente 

que tem o sentido de “relativo a hospital, onde se tratam doentes internados ou não” 

[15]. A junção destes dois termos se fez no momento em que se percebeu a necessidade 

em permitir ao paciente pediátrico a continuidade aos estudos e assim diminuir os 

impactos causados pelo afastamento do meio escolar. 

Com isso a pedagogia hospitalar tem seu fator de motivação gerado a partir da 

necessidade das crianças hospitalizadas de obterem um acompanhamento pedagógico 

em seu período de internação, assegurado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA). 

Segundo Carla Tosatto [12], "Ser criança é ter na cabeça, fantasias; nos olhos, o 

brilho da poesia; no corpo, o movimento e a música do mundo. É ter curiosidade, fazer 

muitas perguntas, investigar! É transformar e ser transformada por meio das 

brincadeiras e de suas infinitas possibilidades de criação, invenção e aprendizagens. É 

precisar de amor, atenção, cuidado e segurança. É explorar o mundo e tornar a vida uma 

aventura continuamente reinvestida de possibilidades!" 

Matos e Mugiatti [28] afirmam que “Por isso observamos que este conceito de 

pedagogia tem sido abordado de forma crescente no meio acadêmico, pois a arte de 

transmitir o conhecimento educativo não cabe somente dentro do ambiente escolar, mas 

também em outros espaços e um desses espaços educativos é o hospital, que passou a 

ser espaço do saber”. 

Pensando no bem estar das crianças, a pedagogia hospitalar é a ponte que  

permite a continuidade do processo de evolução do conhecimento, da busca do novo, da 

continuidade dos sonhos, diminuindo seu afastamento do mundo que ela conhece, do 
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ambiente que ela está acostumada a viver e sonhar, pois o aprendizado permite novas 

possibilidades imaginativas a uma mente lúdica. 

Segundo a Resolução nº 41, do Conselho Nacional de Saúde, de Outubro de 

1995, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no item 9, é definido por direito 

concedido que toda criança terá: – “Direito de desfrutar de alguma forma de recreação, 

programas de educação para a saúde, acompanhamento do currículo escolar durante sua 

permanência hospitalar”. 

O resultado excelente deste trabalho pedagógico no ambiente hospitalar é visto 

de forma clara no retorno da criança à escola, onde dá a elas a oportunidade de não se 

sentirem em defasagem em relação aos seus colegas, mantendo no período ausente o 

vínculo com a escola e seu cotidiano. 

Por isso é necessário reconhecer que existem outras necessidades na vida de uma 

criança hospitalizada, que não sejam somente clínicas. Deve-se permitir a observação de 

outros fenômenos que possuem grande relevância e que podem contribuir de forma 

significativa na qualidade de vida e no restabelecimento deste paciente. Deve-se dar 

atenção também no futuro deste indivíduo, que tem por objetivo a cura definitiva, 

tornando evidentemente necessário uma aproximação social/escolar em períodos de 

internação, o qual sem o devido atendimento, poderá causar danos ao processo de 

aprendizagem e sociabilidade da criança. 

A pedagogia hospitalar atua hoje nas unidades de internação ou nas alas de 

recreação e ensino do hospital. Este novo método pedagógico ameniza o sofrimento 

gerado a criança internada no hospital. O paciente é convidado a se envolver em 

atividades pedagógicas planejadas por profissionais voltados a área da educação. Para 

Ortiz [34], "A classe hospitalar é uma abordagem de educação ressignificada como 

prioridade, ao lado do tratamento terapêutico". 
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2.2 – Histórico do Atendimento Pedagógico-Educacional no Mundo 

 

 
A educação passou por transformações diversas ao longo de sua estruturação 

até como é conhecida atualmente e, tais mudanças figuraram através do tempo, mas 

também foram advindas de evoluções sociais gradativas que, por sua vez, trouxeram 

diversos benefícios para que, hoje, fosse possível realizar um trabalho voltado para a 

realidade do educando. 

Na área hospitalar  também houve modificações igualmente relevantes, uma 

vez que os métodos de tratamento de pacientes também se transformaram e, junto com 

eles, surgiram os aspectos essenciais de cuidado e humanismo dentro das organizações 

hospitalares. Isto, por sua vez, culminou nessa preocupação mais específica no que diz 

respeito aos processos de ensino e aprendizagem serem inseridos, de forma gradativa, 

no cenário hospitalar. 

Assim, são inquestionáveis as transformações ocorridas no atendimento 

pedagógico hospitalar no decorrer dos séculos o que, consequentemente, acarretou 

transformações históricas também no que se refere aos métodos de ensino utilizados em 

tais instituições pelas sociedades também em épocas diversas. 

Os primeiros passos dados pela educação hospitalar se iniciaram por volta do 

século XX, em países da América do Norte. As instituições sociais que abrigavam 

principalmente as crianças não forneciam um ensino de qualidade, voltado para as 

necessidades de seus internos, o que era extremamente prejudicial para essas crianças. 

Até em meados do século 16, por exemplo, o processo de aquisição de 

conhecimentos nas crianças era considerado similar ao dos adultos, sem considerar os 

aspectos biológicos e cognitivos diferentes que ambos apresentam em suas estruturas 

físicas e psicológicas. 

 Segundo Mendes e Martins [29], "A criança era considerada um adulto em 

miniatura. Por essa razão, o ensino deveria acontecer de forma a corrigir as deficiências 

ou defeitos da criança. Isso era feito através da transmissão do conhecimento. A 

aprendizagem do aluno era considerada passiva consistindo, basicamente, em 

memorização de regras para a leitura, a escrita e para os cálculos com números e 

fórmulas. Os procedimentos de ensino se apoiavam em verdades localmente 

organizadas e consideradas definitivas. Para o professor dessa escola, a sua função 

educativa era a de transmissor e expositor de um conhecimento pronto e acabado e, 
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portanto, o uso de quaisquer materiais ou objetos que fizessem do ensino um processo 

dinâmico e criativo era considerado pura perda de tempo". 

Desta maneira, o ensino era bastante tradicional, pois baseava basicamente em 

inserir conhecimentos na mente do aluno, sem considerar as experiências que o mesmo 

possuía, bem como, sua realidade sociocultural. Tal conhecimento teórico e 

metodológico era, então, considerado sem importância ou significado para o educando, 

pois não se correlacionava com seu cotidiano e, muito menos, com seu ambiente social. 

Efetivamente, uma classe hospitalar foi implantada inicialmente na Europa, 

mais especificamente na França, no ano de 1929, quando Marie Louise Imbert iniciou 

as atividades dessa tipologia de estrutura educacional,entretanto as características de 

ensino eram mais voltadas para as atividades de brincadeiras com as crianças, no intuito 

de retirar o foco da doença de suas mentes e levá-las para um ambiente mais voltado 

para o cotidiano das crianças, onde a ludicidade pudesse ocupar um maior espaço em 

suas vidas dentro do hospital.   

A única razão para se “aprender” era cumprir com as obrigações básicas de sua 

vida infantil, sendo que os conteúdos curriculares de nada somavam em suas atividades 

da vida diária. 

Somente a partir das publicações de João Amós Comenius, considerado o pai 

da didática, é que se iniciaram algumas mudanças de percepção da maneira de ensinar 

as crianças da época. No entanto, tais transformações não ocorreram de imediato, mas 

sim começaram a passos lentos em rumo a novas técnicas de ensino que priorizassem o 

aprendizado. 

 Segundo Mendes e Martins [29], "É nessa reformulação que Comenius apresenta 

a sua Didática como forma de consolidar as novas proposições teóricas e práticas para 

uma educação universal centrada no diálogo entre o passado e o futuro. Suas 

concepções apóiam-se na renovação universal da cultura e da sociedade, colocando no 

centro o papel criativo da Educação. Seus trabalhos defendem o papel formativo do 

ambiente escolar através do desenvolvimento de um espírito competitivo sadio do 

estudante".  

Percebe-se, assim, que as obras e teorias de Comenius foram de grande 

importância e contribuições preciosas trouxeram para a educação internacional, pois 

forneceram as bases fundamentais para que a educação assumisse sua real função dentro 

da sociedade. 
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Ao mesmo tempo em que trouxe uma consciência mais aperfeiçoada em 

relação ao ensino, as teorias e fundamentos de Comenius, também permitiram a abertura 

de novas concepções de aprendizagens, bem com, ampliou os debates e discussões de 

como deveria ser mais bem realizado o processo de ensino. Desta maneira, surgiram 

idéias inovadoras de como proceder no decorrer de tal processo a fim de estimular e 

despertar o interesse do aluno pelos conhecimentos passados dentro da escola. 

O CNEFEI (Centro Nacional de Estudos e de Formação para a Infância 

Inadaptada), criado por volta dos anos 40, também na Europa, foi uma das primeiras 

organizações que efetivamente buscou oferecer um serviço voltado para que o trabalho 

pedagógico atendesse às especificidades de um ambiente hospitalar, de modo que as 

habilidades do educador fossem aperfeiçoadas para que se pudessem alcançar tais 

objetivos e, assim, proporcionar um ensino de maior qualidade, no que diz respeito à 

evolução das classes hospitalares no mundo. 

No século 18, surgem duas principais tendências relacionadas a essa renovação 

do sistema de ensino que entram em frequentes choques devido as suas diferenças. 

Segundo Mendes e Martins [29], "Na primeira, a escola deve ensinar, instruir e formar. 

Nesse sentido, deve-se ensinar um assunto aos alunos partindo-se do princípio de que a 

educação ocorre a partir de dois objetos: o conteúdo e o aprendiz.  Para tanto, o aluno é 

retirado do seu estado biológico ou psicológico de criança ou adolescente para ser 

dirigido, guiado e moldado de modo a ficar equipado para seguir as regras estabelecidas 

pela escola. Esse é um pensamento didático antigo que continua a ter partidários apesar 

das críticas e variações que sofreu ao longo dos séculos. Constitui-se na semente do 

modelo que estruturou a chamada escola tradicional". 

Observa-se, assim, que tais transformações no cenário educacional de fato 

surgiram de forma lenta, através de novas reformulações e experimentações da didática 

no ensino fundamental. 

As iniciativas mundialmente conhecidas surgiram de forma gradativa e, aos 

poucos, foram assumindo espaço no ramo da educação atrelado à saúde:  a Lei nº 13 do 

ano de 1982, da Espanha, que estabeleceu os fundamentos básicos do ensino 

realizado/desenvolvido nas classes hospitalares; a Declaração dos Direitos da Criança 

Hospitalizada, em 1987 que impulsionou ainda mais a consistência das políticas 

direcionadas para a educação voltada para os ambientes hospitalares, principalmente 

para as crianças que, por sua vez, possuem uma necessidade bem mais especificada 

acerca dos ensinamentos promovidos pelo sistema educacional; mais recentemente, a 
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Carta da Criança Hospitalizada, promulgada em Portugal, no ano 2000 trazendo uma 

série de elementos que priorizam a humanização dos hospitais e, com isso, o 

desenvolvimento e aperfeiçoamento das classes hospitalares para que, assim, possam 

desenvolver plenamente a sua função social. 

A primeira foi uma corrente que surgiu e perdurou durante muito tempo na 

educação, foi a chamada “Pedagogia Tradicional”, que basicamente consistia na 

aplicação da antiga didática utilizada. No entanto, sofreu determinadas modificações 

como, por exemplo, não aceitava mais a imagem da criança como um adulto pequeno, 

ou seja, tal corrente considerava as particularidades da criança. Contudo, ainda continha 

conceitos arraigados e antigos de que a escola tinha a única função de transmitir 

conhecimentos e manter a disciplina, participando da formação de um cidadão que 

seguisse as regras sociais pré-estabelecidas, não permitindo questionamentos e 

tampouco a manifestação da opinião dos estudantes. 

 Segundo Mendes e Martins [29], "Em contraposição à primeira perspectiva 

teórica do pensamento didático, surge, a partir de Rousseau (1727-1778), um 

pensamento segundo o qual o aluno traz em si os meios de assegurar seu próprio 

desenvolvimento, sobretudo intelectual e moral, e que toda ação que intervém do 

exterior só pode deformá-lo ou entravá-lo. Rousseau, ao considerar a educação como 

um processo natural do desenvolvimento da criança, ao valorizar o jogo, o trabalho 

manual, a experiência direta das coisas, seria o precursor de uma nova concepção de 

escola. Uma escola que passa a valorizar os aspectos biológicos e psicológicos do aluno 

em desenvolvimento: o sentimento, o interesse, a espontaneidade, a criatividade e o 

processo de aprendizagem, às vezes, priorizando esses aspectos em detrimento da 

aprendizagem dos conteúdos".  

Tal pressuposto reafirma as concepções atuais que foram baseadas em Jean 

Piaget, muito depois dessas afirmações de Rousseau, quando o primeiro afirmava que o 

desenvolvimento da criança era diretamente ligado as suas condições de aprendizagem e 

que para que tal processo se desse de maneira plena e satisfatória, era preciso considerar 

tais aspectos dentro desse contexto, a fim de se estabelecer os instrumentos e 

ferramentas necessários adequados para a idade e o desenvolvimento tanto motor 

quanto psíquico desse indivíduo em constante transformação. 

 Segundo Mendes e Martins [29], "Mais do que de oposições, ao fim de mais de 

um século de conflitos, tornou-se necessário o surgimento de concepções didáticas 
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autênticas que conectassem as duas teses opostas e que, ao mesmo tempo, delas se 

destacassem, ultrapassando tanto uma quanto a outra.  Tais esforços foram válidos para 

traçarmos o esboço de uma didática contemporânea, fundamentada, inicialmente, no 

confronto entre a tendência tradicional e a nova, seguindo-se de uma crítica às didáticas 

não diretivas. Talvez tenha sido desse processo que se originou, então, a teoria para uma 

indispensável renovação nas tendências do pensamento didático". 

Desta maneira é percebido que a educação bem como o processo didático 

sofreu muitas alterações no decorrer dos anos. A pregação de ideais de muitos autores 

permitiu estabelecer ótimas linhas de pensamento e oferecer muitas técnicas variadas de 

se promover o conhecimento. No então, ainda é preciso que se realizem inúmeras 

mudanças no cenário da educação, pois é preciso estabelecer uma corrente de ideologia 

que venha de encontro às reais necessidades encontradas no dia a dia escolar e no 

ambiente social e cultural da comunidade na qual a escola encontra-se inserido. Isso só 

se torna possível a partir do momento em que os educadores e demais profissionais da 

educação estão dispostos a questionar e debater acerca dos problemas que circundam o 

cotidiano educacional, a fim de se propor ideias e mudanças que atendam ao seu 

público-alvo.  

 

2.3 – Histórico do Atendimento Pedagógico-Educacional no Brasil 

 

 
Inicialmente o presente tópico apresenta como ocorreram as mudanças na área 

da pedagogia e do ensino em nosso país e, atreladas a elas, também se passou a 

acompanhar evoluções no campo da pedagogia hospitalar. Nesse sentido, durante a 

exploração colonial brasileira a educação tinha que atender aos interesses dos 

metropolitanos e das atividades da colônia. O primeiro plano educacional da colônia foi 

desenvolvido pelo Padre Manoel de Nóbrega, segundo Aranha [3]: "Nota-se a intenção 

de catequizar e instruir os indígenas, como determinavam os “Regimentos”. Percebe-se, 

também, a necessidade de incluir os filhos dos colonos, uma vez que, naquele instante, 

eram os jesuítas os únicos educadores de profissão que contavam com significado apoio 

real da Colônia".  

Em todo o período colonial os jesuítas se dedicaram à pregação da fé católica e 

ao trabalho educativo. Foram responsáveis pela educação da colônia durante 210 anos 

até sua expulsão pelo marquês de Pombal. A educação brasileira, com isso, vivenciou 
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uma grande ruptura histórica num processo já implantado e consolidado como modelo 

educacional, de acordo com Aranha [3]. 

Os colégios jesuítas foram responsáveis pela formação da elite colonial e na 

catequização dos índios. Durante o período colonial a educação feminina era restrita aos 

conventos e somente em 1816, com a vinda da corte, é que as mulheres passaram a ser 

educadas. Entretanto eram apenas contempladas as que pertenciam à elite, pois a 

educação era feita em casa, com a contratação de professoras. 

Em 1824, após a independência, a educação passa a ser direito de todos os 

cidadãos, com a proposta da educação nacional em 1826, “mestras para as meninas, que 

seriam senhoras admitidas pela sua honestidade, prudência, conhecimento e que se 

mostrassem dignas de tal ensino, além de compreender também o ofício de coser e 

bordar”, de acordo com Silva [46]. 

 Segundo Novaes [33], "Em meados do século XIX foram fundadas as primeiras 

instituições destinadas a preparar os professores para a prática docente. As chamadas 

escolas normais, embora a princípio atendessem a ambos os sexos, o que era inovador 

nesta época, passaram a apresentar frequência predominantemente feminina".  

A ideia de colocar nas mulheres a responsabilidade de educar sempre foi uma 

proposta amplamente defendida nos meios políticos brasileiros. Entretanto, o magistério 

foi uma das maiores oportunidades para as mulheres, pois a mentalidade era de que a 

mulher nasceu para cuidar e ao ensinar ela estaria exercendo este papel, o de doar-se por 

alguém ou algo. 

 De acordo com Bruschini [10], "Ligado a ideia de que as pessoas têm aptidões e 

tendências inatas a certas ocupações; o conceito de vocação foi um dos maiores 

mecanismos mais eficientes para induzir as mulheres a escolher as profissões menos 

valorizadas socialmente. Por esta ideologia, acreditava-se escolher as ocupações, 

acreditando ser por vocação". 

Ao ser considerada ideal para o magistério, a mulher não estava sendo 

analisada em sua intelectualidade e sim em suas qualidades maternas. A mulher era 

considerada menos racional, entretanto mais afetiva, pois a postura profissional era 

reflexo da sua postura no interior da família. 

Durante todo o período colonial a educação era apenas o ato de educar, pois a 

submissão era a palavra de ordem. Portanto, a educação era apenas o ato de socializar os 

indivíduos para viverem em sociedade, tendo o domínio de cada um deles. 
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Com a expulsão dos jesuítas a educação passa a cargo do governo, após a 

Reforma de Pombal. Segundo Carvalho [13], “inspirado nos ideais iluministas, Pombal 

empreende uma profunda reforma educacional, ao menos formalmente. A metodologia 

eclesiástica dos jesuítas é substituída pelo pensamento pedagógico da escola pública e 

laica”. O controle da instrução escolar era realizado por autoridades da comunidade, que 

não possuíam preparo algum para a função como: párocos, juízes, cidadãos notórios a 

sociedade local. Segundo Saviani [44], nesta primeira reforma de ensino, ficou um tanto 

diluído o caráter orgânico da inspeção, haja vista que em suas cláusulas determinava-se 

entre outras medidas a nomeação de um diretor de estudos. Já a inspeção, revestida de 

fortes influências de caráter ético-religioso, voltava-se mais para os aspectos 

burocráticos legais e disciplinares da instrução da corte, de acordo com Hidalgo [21]. 

A educação primária que era feita pelas famílias passa a ser realizada pela 

escola e o ensino secundário passa a ser ministrado em aulas avulsas (latim, grego e 

filosofia retórica). Pedagogicamente ocorreu um retrocesso, no entanto, representou um 

avanço ao exigir novos métodos e novos livros, de acordo com Saviani [44]. A escola 

durante todo o regime monárquico brasileiro foi reservada a educar filhos de nobres e a 

maioria da população não tinha acesso à educação, sendo analfabeta.  

A organização do sistema de ensino ocorreu a partir da vinda da família real 

para o Brasil em 1808. De acordo com Lima [25], "Em 1820 o povo português mostra-

se descontente com a demora do retorno da família real portuguesa e inicia a Revolução 

Constitucionalista, na cidade do Porto. Isto apressa a volta de D. João VI a Portugal em 

1821. Em 1822, a 7 de setembro, seu filho declara a Independência do Brasil e, 

inspirado na Constituição Francesa, de cunho liberal, em 1824 é outorgada a primeira 

Constituição brasileira. O Art. 179 desta Lei Magna dizia que a “instrução primária e 

gratuita para todos os cidadãos". 

Com a falta de professores, em 1823, começa a se utilizar o Método de 

Lancaster, que é o “ensino mútuo”, em que um aluno ensina dez outros alunos. Em 

1826 foi instituído o decreto que subdividiu em quatro categorias de ensino: Pedagogias 

(escola primária), Liceus, Ginásios e Academias. Em 1827, um projeto de lei propôs a 

criação de pedagogias em todo o país, com a criação de escolas para meninas. Contudo 

só iam à escola filhos de homens livres, pois o país manteve sua base escravocrata  [42].  

Em 1834, segundo Lima [25], "O Ato Adicional á Constituição dispõe que as 

províncias passariam a ser responsáveis pela administração do ensino primário e 

secundário. Graças a isso, em 1835, surge a primeira escola normal do país em Niterói. 
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Se houve intenções de bons resultados não foi o que aconteceu, já que, pelas dimensões 

do país, a educação brasileira se perdeu mais uma vez, obtendo resultados pífios".   

De 1842 até 1844, D. Pedro II edita decretos educacionais para a Inspetoria-

Geral da Instrução Primária e Secundária do Município da corte, destinada a fiscalizar e 

orientar o ensino público e particular em 1854. Criou também o estabelecimento das 

normas para o exercício da liberdade de ensino e de um sistema de preparação do 

professor primário, além da reformulação dos estatutos do Colégio de Preparatórios 

também no mesmo ano, de acordo com Aranha [3]. 

Segundo Lima [25]: "Até a Proclamação da República, em 1889 praticamente 

nada se fez de concreto pela educação brasileira. O imperador D. Pedro II quando 

perguntado que profissão escolheria não fosse Imperador, respondeu que gostaria ser 

“mestre-escola”. Apesar de sua afeição pessoal pela tarefa educativa, pouco foi feito, 

em sua gestão, para que se criasse, no Brasil, um sistema educacional". 

Assim como nas evoluções mundiais, nacionalmente também se percebeu uma 

efetiva implementação de políticas e iniciativas voltadas para a área hospitalar. 

Entretanto, apenas no século XX, houve um período de intensas mudanças nos cenários 

globais e, com isso, automaticamente também incorreu diversos estímulos para que as 

sociedades passassem a acompanhar as evoluções em níveis gerais. Graças a isso, 

imensas foram as contribuições para que as políticas nacionais se fizessem mais bem 

desenvolvidas para a área da pedagogia na área da saúde. 

O Pavilhão Escola Bourneville foi um dos percussores do ensino realizado 

dentro de organizações de saúde, mesmo que o seu ensino fosse mais voltado para a 

realização de atividades para alunos especiais e que não havia uma metodologia bem 

estruturada. Suas atividades eram desenvolvidas dentro do Hospício Nacional de 

Alienados do Rio de Janeiro, no período de 1902 até 1942, fazendo com que houvesse 

uma aparelhagem bem específica para esses indivíduos, principalmente para os 

menores, uma vez que seus principais elementos didáticos se restringiam a atuação 

nessa área. Mesmo assim não havia o conhecimento e formação adequados para que a 

pedagogia se fizesse significativa e adequadamente humanizada naquela época. 

Assim, durante a Primeira República é colocada em questão o modelo 

educacional herdado do Império, o qual privilegia a educação primária e secundária. O 

ensino continuou sobre a influência dos ideais positivistas. No decorrer do período de 

1900, vários movimentos marcaram as mudanças das características políticas do Brasil: 

Movimento dos 18 do Forte (1922), Semana de Arte Moderna (1922), Revolta 
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Tenentista (1924) e Coluna Prestes (1924 a 1927).  Ao término da Primeira República, o 

Brasil continuava sem um sistema nacional de educação. Com a criação do Ministério 

da Educação e das Secretárias de Educação dos Estados, em 1931 o governo sanciona 

os decretos que organizam o ensino secundário e as universidades que iriam ser criadas. 

Em 1932 educadores lançaram o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, “esse 

manifesto é muito importante na história da educação brasileira porque representa a 

tomada de consciência da defasagem entre a educação e as exigências do 

desenvolvimento social e humano”, de acordo com Cambi [11]. Através da Constituição 

de 1934 a educação passa a ser direito de todos, sendo ministrada pela família e pelos 

Poderes Públicos, com obrigatoriedade da escola primária integral, gratuidade do ensino 

primário, assistência aos estudantes necessitados. Com a outorga da constituição o 

governo federal passa a assumir atribuições legais, como: traçar diretrizes da educação 

nacional, controlar, supervisionar e fiscalizar o cumprimento das normas federais. 

No que diz respeito ao atendimento pedagógico no ambiente hospitalar, o seu 

desenvolvimento foi de encontro com as necessidades da educação especial e, por isso, 

automaticamente as suas transformações (em sua maioria) se pautaram nessa 

modalidade de ensino, uma vez que os principais indivíduos que impulsionaram essas 

melhorias eram os que se encontravam internados em hospitais psiquiátricos. Portanto, 

para que a sua inserção se tornasse possível no futuro, era preciso que existissem 

elementos educacionais suficientes para trazê-los de maneira plena ao convívio social 

fora da internação. 

 Segundo Ortiz [34], "Em 1982 estavam funcionando, no Hospital Central da 

Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, dez classes especiais estaduais. 

Tecnicamente, tais classes funcionam todas como classes hospitalares ou, ainda, 

configurando a modalidade “ensino hospitalar”, isto é, cada professora tem uma 

programação de atendimento individualizado aos alunos que estão como pacientes no 

hospital. Apesar de ter iniciado na década de 30, somente a partir de 1953 encontram-se 

registros mais acurados". 

Conforme as transformações nesse cenário que buscava aliar a prática 

educacional com as questões de saúde, foram se desenvolvendo, em conjunto com elas, 

também se vislumbrou a necessidade de um melhor aperfeiçoamento de pessoal 

capacitado para desenvolver o ensino de maneira mais específica. 

No período desenvolvimentista da década de 1940, a intenção de formar 

docentes para o magistério começa a se concretizar, com a criação da Faculdade de 
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Filosofia, Ciência e Letras por meio do decreto 1.190/39, tendo sido instituído o curso 

de pedagogia e coube à faculdade formar a partir de diferentes disciplinas das escolas 

secundárias e do curso normal, novos docentes. Surgiu assim o vínculo do técnico em 

educação com uma única escola. 

Outro fator de grande importância para o aperfeiçoamento de pessoal se deu no 

governo de Juscelino Kubitschek, em 1956, onde foi criado a supervisão escolar com 

intuito de garantir um modelo desenvolvimentista que auxiliaria na transformação social 

do país, de acordo com Ribeiro [42]. 

Entre os anos de 1937 a 1961 a base dos governos brasileiros foi o regime 

populista. O marco durante esse regime foi à criação da Lei de Diretrizes e Bases 

n.40.24/61, a lei englobava todas as modalidades de ensino, mas que levou 13 anos para 

entrar em vigor. Sendo assim, quando entrou em vigor muitos pontos já estavam 

ultrapassados e a realidade social era outra, de acordo com Piletti [40]. Na década de 60, 

a educação passa a ser alvo das discussões entre os intelectuais, quanto à alfabetização 

de adultos em todo o país. Paulo Freire, criou o método centrado na adequação do 

processo educativo com ás características do meio e do educando. 

Segundo Lima [25], "Alguma coisa aconteceria na educação brasileira. 

Pensava-se em erradicar definitivamente o analfabetismo através de um programa 

nacional, levando-se em conta as diferenças sociais, econômicas e culturais de cada 

região".O autor contribui afirmando que:  "O período anterior, de 1946 ao princípio do 

ano de 1964, talvez tenha sido o mais fértil da educação brasileira. Neste período 

atuaram educadores que deixaram seus nomes na história da educação por suas 

realizações". 

Segundo Aranha [3], o regime militar cristalizou na educação o caráter 

antidemocrático de sua proposta ideológica de governo. "Professores foram presos e 

demitidos; universidades foram invadidas; estudantes foram presos, feridos nos 

confrontos com a polícia, e dos Estudantes, proibida de funcionar; o Decreto-Lei n.477 

calou a boca de alunos e professores; o Ministro da Justiça declarou que “estudantes têm 

que estudar” e “não podem fazer baderna”. Essa era a prática do regime". 

No período crucial da Ditadura Militar foi criada a Lei n. 5.692/71 (Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional), que fixava as bases para o ensino de 1º e 2º 

graus. Em seus artigos 29 e 33, regulamentando o assunto, de acordo a resolução n. 

0269, que determinava que: a formação de professores para o ensino normal e de 

especialistas para as atividades de orientação, administração, supervisão e inspeção, no 
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âmbito das escolas e sistemas escolares, deveria ser feita no curso de graduação em 

Pedagogia, formando assim o licenciado, de acordo com Lima [25]. 

Com o fim do regime militar em 1988 é promulgada a nova Constituição 

Federal, que define a educação como direito de todos e dever do estado e da família. No 

decorrer da década de 80 um grupo de pensadores, questionavam o quadro de 

desorganização da escola e os altos índices de analfabetismo, da evasão e da repetência. 

Deu-se início uma nova teoria para explicar os problemas educacionais, a teoria 

pedagogia histórico-crítica. A teoria se baseia no conhecimento como algo 

transformador e agente de emancipação política na formação do sujeito político e 

cultural. A escola deve transformar o aluno para o ambiente de trabalho, a fim de que o 

indivíduo consiga lidar com as contradições. O aluno precisa lidar com conteúdos e as 

realidades sociais, a fim de que a educação se transforme em um processo dinâmico. 

No que tange ao universo da educação hospitalar, as transformações mais 

pontuais se concretizaram a partir de 1995, quando se assinou a Declaração dos Direitos 

da Criança e do Adolescente Hospitalizados, mais especificamente representada pela 

Resolução número 41, de 13 de outubro do mesmo ano. O CNDCA (Conselho Nacional 

dos Direitos da Criança e do Adolescente) fez valer uma série de direitos desse público, 

prioritariamente crianças em idade escolar que não possuíam uma ponte de cunho 

pedagógico satisfatória dentro das unidades escolares, haja vista que grande parte desses 

estudos era promovida por indivíduos não capacitados que, por sua vez, não atendiam às 

necessidades dessas crianças e adolescentes. 

A partir de tal Resolução pode-se exigir profissionais devidamente capacitados 

e, ainda, que tivessem um mínimo de experiência e vivencia dentro de unidades 

hospitalares. Também foi possível que se exigissem  cursos direcionados para esse ramo 

de atuação para que pudessem exercer suas atividades de maneira plena, em conjunto 

com os sistemas oficiais de ensino. Assim, proporcionando um ensino voltado para as 

necessidades dos alunos internados, mas que também os preparasse para a vida escolar 

fora do hospital o que, por sua vez, é fundamental para que a educação cumpra, de fato, 

com as suas metas sociais. 

Segundo Fonseca [18], "O Ministério da Educação e do Desporto formula a 

Política Nacional da Educação Especial (MEC, 1994), propondo que a educação em 

hospital se faça através da organização de classes hospitalares, devendo-se assegurar 

oferta educacional não só às crianças com transtornos do desenvolvimento, mas 

também, às crianças e adolescentes em situação de risco ao desenvolvimento, como é o 
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caso da internação hospitalar, uma vez que a hospitalização determina restrições às 

relações de convivência, às oportunidades sócias interativas escolares (relação com 

colegas e relações de aprendizagens mediadas por professor) e à exportação intelectual 

dos ambientes de vida social". 

Com a globalização a educação passou a ser entendida como o recurso capaz de 

lidar com as alterações das estruturas econômicas e sociais. Iniciando na educação de 

base, com um sistema comprometido em formar cidadãos, os educadores precisam ter 

uma nova maneira de olhar as condições humana e não é mais possível utilizar os 

mecanismos analíticos e reducionistas da lógica clássica. O novo modelo requer uma 

racionalidade complementada pela intuição e pelo sentimento. A escola passa a ser vista 

como um ambiente de criação e de produção do saber. Para tanto, o professor,segundo 

Luck [26], "Necessita superar a visão restrita do mundo e compreender a complexa 

realidade, ao mesmo tempo, resgatar a centralidade do homem na realidade e na 

produção do conhecimento, de modo a permitir, ao mesmo tempo, uma melhor 

compreensão da realidade e do homem como um ser determinante e determinado". 

Perrenoud [37], contribuiu afirmando que, o educador deve fazer o luto das 

certezas didáticas, pois o terreno das práticas educativas é bem mais incerto do que fazia 

supor o cristalino positivismo das suas análises. Segundo Libâneo [23], sempre que 

pensamos em formação humana, podemos considerar uma diversidade de práticas 

educativas que se realizam na sociedade em muitos lugares e modalidades 

diferenciadas. A pedagogia pode então ser considerada a teoria e a prática da educação.  

A educação, portanto, passou por diversas transformações ao longo dos séculos 

e, com isso, os métodos bem como o próprio conceito do termo sofreram mudanças 

drásticas e cada vez mais aperfeiçoadas. "A nova realidade social, consequente da 

industrialização e da urbanização crescentes, da enorme ampliação da utilização da 

escrita, da expansão dos meios de comunicação eletrônicos e da incorporação de 

contingentes cada vez maiores de alunos pela escola regular colocou novas demandas e 

necessidades, tornando anacrônicos os métodos e conteúdos tradicionais", de acordo 

com o PCN [36]. 

A partir de novas exigências sugeridas pelos novos modelos sociais e políticos 

foi preciso que a educação também se adequasse a novos conceitos. Por isso, os pilares, 

ou seja, tudo que sustenta e serve como embasamento para tal instituição social também 

se modificou, apresentando-se atualmente sobre quatro suportes fundamentais: 

Aprender a Conhecer, Aprender a Fazer, Aprender a Conviver e Aprender a Ser. 
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2.3.1 Aprender a Conhecer 

 

O aprendizado do conhecimento se resume basicamente em instigar o 

educando a buscar a sabedoria, ou seja, estimular a procurar constantemente pelo 

conhecimento não apenas teórico e metodológico como também o conhecimento através 

de experiências, debates e discussões acerca de tudo que rege e circunda o aprendizado 

acadêmico a fim de que o mesmo se torne um cidadão consciente e questionador. 

Segundo Martins e Nascimento [27], "Pressupõe criar, no aluno, o senso 

investigativo, próprio da pesquisa, tornando-o capaz de selecionar, acessar e integrar os 

elementos de uma cultura geral, com espírito investigativo e visão crítica. Em resumo, 

significa desenvolver, no educando, a capacidade de aprender a aprender ao longo de 

toda a vida, isto é, conceber o conhecimento como um processo em construção 

desenvolvido em vários ciclos de aprendizagem". 

Desta maneira, sem esse elemento, seria impossível que o processo da 

educação se desse de forma plena e eficaz, pois é preciso que sempre exista essa 

preocupação em saber cada vez mais, enfim, em alimentar o desejo pelo conhecimento, 

pois somente a partir disso é que será possível um ensino e, consequentemente, uma 

aprendizagem. 

 

2.3.2 Aprender a Fazer 

 

O aprender a fazer parte do pressuposto de que o indivíduo deve possuir as 

ferramentas capazes para a construção do próprio conhecimento, ou seja, não é preciso 

apenas oferecer o conhecimento pronto e acabado para o educando, mas também é 

preciso que o mesmo possa se tornar construtor de seu próprio aprendizado. 

 Segundo Martins e Nascimento [27], "Pressupõe desenvolver a competência do 

saber trabalhar em grupo, saber resolver problemas e aprimorar a qualificação 

profissional. Esse pilar da educação privilegia a aplicação da teoria na prática, visando à 

articulação entre os saberes escolares e os contextos sociais que o aluno encontra fora 

do espaço escolar". 

 Desta maneira é possível uma melhor correlação entre os conhecimentos 

acadêmicos e o meio ambiente, a realidade social, haja vista que o educando é quem 

convive com os aspectos sociais de sua comunidade, de forma que o mesmo pode 

estabelecer um paralelo entre o real e o ideal. 
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2.3.3 Aprender a Conviver 

 

Na atual conjuntura social em que se encontra a sociedade moderna é preciso 

que exista um trabalho em conjunto com os cidadãos, coisa que é bastante difícil de 

ocorrer ao passo em que as diferenças se tornam cada vez mais visíveis e drásticas 

dentro de tal meio social. 

Daí a importância em se trabalhar a convivência interpessoal dentro da sala de 

aula, haja vista que a educação é uma instituição social responsável não apenas por 

inserir na mente das crianças os componentes curriculares exigidos pelo Ministério da 

Educação, como também é sua função auxiliar na formação social desse indivíduo e, 

para tal, é essencial demonstrar que os seres humanos são interdependentes, ou seja, não 

existiria a possibilidade de um desenvolvimento completo da sociedade se cada um não 

realizasse seu trabalho e desenvolvesse plenamente suas funções. 

De acordo com Martins e Nascimento [27], "Consiste em desenvolver a 

compreensão do outro e a percepção das interdependências na realização de projetos 

comuns, preparando-se para gerir conflitos, fortalecendo sua identidade e a dos outros, 

respeitando valores de pluralismo, compreensão mútua e busca da paz". 

Por isso é tão importante se destacar a convivência com o outro no meio social, 

pois é através de tudo isso que se forma o caráter do cidadão e se estabelece uma 

relação saudável um com o outro, ressaltando sempre o respeito mútuo e a 

solidariedade. 

 

2.3.4 Aprender a Ser 

 

O “aprender a ser” é, talvez o pilar mais complexo da educação, pois o 

educando já possui um saber obtido através de experiências ocorridas fora da sala de 

aula, antes mesmo de ingressar em uma instituição escolar. 

Tal componente de sustentação da educação traz a intenção de se fornecer um 

conhecimento completo ao educando, baseado nas suas experiências de vida ao longo 

dos anos, trazendo nos conteúdos curriculares a proposta de inter-relacionar, ou seja, 

estabelecer uma ponte entre o que é aprendido em sala de aula com o que é vivido pelo 

discente no seu cotidiano social. 

 De acordo com Martins e Nascimento [27], "Supõe a preparação do indivíduo 

para desenvolver sua personalidade e poder agir com autonomia, expressando opiniões e 
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assumindo as responsabilidades pessoais. A noção de identidade é reforçada por esse 

pilar da educação, segundo o qual a individualidade deve ser construída numa relação 

com o grupo social, respeitando-se a diversidade de identidades. É preciso que a escola 

ensine o aluno para a vida, articulando o conhecimento teórico à realidade prática, na 

qual o educando seja capaz de intervir, participar como cidadão, percebendo a função 

social dos conteúdos curriculares que são transmitidos pela escola, mas que fazem parte 

do cotidiano dos indivíduos". 

 Através de tal afirmativa, pode-se perceber que a função da educação não apenas 

a de transmitir conhecimentos escolares úteis para a sua vida profissional e acadêmica, 

como também é de suma importância que o processo educativo valorize a educação para 

a vida, ou seja, se responsabilize por auxiliar na formação crítico-reflexiva do indivíduo, 

levando-o a questionar determinada verdade com a qual discorde e ser um defensor de 

seus ideais acima de tudo, de forma que se torne um cidadão seguidor dos deveres, mas 

também que exija seus direitos e seja comprometido com seus ideais. 

 

  

2.4 – Aspectos Físicos do Espaço, Instalações e dos Equipamentos 

 
 A infraestrutura das instituições escolares é essencial para que o 

desenvolvimento da educação transcorra de maneira plena e eficaz. Uma escola que 

possui um espaço físico adequado e que siga padrões básicos de atendimento ao seu 

público alvo amplia sua função como organização social dentro do país e trabalha no 

intuito de promover uma educação de qualidade. 

As instalações prediais onde se situam as escolas nacionais são de 

responsabilidade do governo e devem ter aspectos funcionais que garantam o acesso dos 

alunos e proporcione um ambiente propício à aprendizagem.O ideal seria que esses 

prédios fossem construídos pelo Estado e seguissem normas próprias de 

desenvolvimento, pelo menos grande parte dessas construções são realizadas de tal 

maneira. No entanto, um estudo realizado pelo LSE (Levantamento da Situação 

Escolar), do FUNDESCOLA, pertencente ao MEC, demonstrou que nem todos os 

Estados do Brasil possuem esse mesmo perfil dos prédios escolares. 

Algumas instalações ainda se encontram em estado de aluguel o que traz um 

gasto maior para os cofres públicos e não oferecem a garantiam de que os prédios 

seguem normas de adequação próprias de uma instituição educacional, outros são 
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estabelecimentos cedidos por proprietários o que também não oferece sustentação para 

que o processo de aprendizagem se dê de forma mais plena e eficaz. Entretanto a grande 

parte dos prédios, cerca de 80%, são sim implantados pelo poder público e seguem 

normas próprias de construção e funcionalidade como tamanho de salas, 

posicionamentos dos quadros, localização correta de banheiros, instalações de cozinha 

adequadas, dentre outros aspectos tão essenciais para a segurança dos educandos e o 

bom desenvolvimento do processo de um ensino de qualidade que favorece o 

conhecimento. 

No que diz respeito aos ambientes hospitalares, existe igualmente essa 

preocupação em oferecer o mínimo de qualidade para mobiliários e espaço onde as 

crianças e adolescentes desenvolvem, suas atividades, considerando que o hospital é um 

local de grande movimentação e, também que exige uma série de respeito de questões 

tais como o silêncio e tranquilidade para que a recuperação dos demais pacientes se 

torne possível e mais bem estruturada. 

De acordo com o Brasil [9], "Nas classes hospitalares, sempre que possível, 

devem estar disponibilizados recursos audiovisuais, como computador em rede, 

televisão, vídeo-cassete, máquina fotográfica, filmadora, videokê, antena parabólica 

digital e aparelho de som com CD e k7, bem como telefone, com chamada a ramal e 

linha externa. Tais recursos se fazem essenciais tanto ao planejamento, desenvolvimento 

e avaliação do trabalho pedagógico, quanto para o contato efetivo da classe hospitalar, 

seja com a escola de origem do educando, seja com o sistema de ensino responsável por 

prover e garantir seu acesso escolar. Da mesma forma, a disponibilidade desses recursos 

propiciarão as condições mínimas para que o educando mantenha contato com colegas e 

professores de sua escola, quando for o caso". 

Deste modo, ao mencionar os elementos que devem compor a sala de aula que 

se instala no interior dessas casas de saúde é de suma relevância que alguns aspectos 

sejam considerados, haja vista que as classes hospitalares são instaladas em um 

ambiente que promove a saúde não apenas dos alunos, mas também de outros pacientes 

que ali se encontram. Daí é fundamental que os organizadores e coordenadores de tais 

instrumentos de ensino possuam uma consciência também voltada para essa gama de 

questões, sabendo discernir o que cabe, onde instalar, enfim, todas essas especificidades 

fundamentais para o exercício pleno da educação dentro dos hospitais. 

Sendo assim, percebe-se que independe da unidade administrativa, se pública 

ou privada, estadual, municipal ou federal, e também o oferecimento em classes 



22 

 

hospitalares, é importante que os prédios onde se instalem a Educação Nacional sejam 

rígidos no que se refere à infraestrutura, saneamento básico, fornecimento de água e luz, 

Bibliotecas e Laboratórios, pois esses aspectos são fundamentais para o 

desenvolvimento plena da educação. Um ensino de qualidade e eficaz exige 

instrumentos que priorizem o aprendizado, proporcionem segurança e contribuam 

positivamente para o processo de ensino. 

O PAPE (Projeto de Adequação de Prédios Escolares) é um esboço que busca 

salientar a importância de uma construção que possua um espaço físico saudável e 

seguro para os estudantes. Os principais objetivos de tal projeto é o de priorizar o 

educando dentro do processo de construção do conhecimento e, consequentemente, 

construir áreas que favoreçam a aprendizagem e possibilitem condições básicas de 

estudo e atendimento. 

 De acordo com o PAPE [35], "Adequar prioritariamente os espaços utilizados 

pelos alunos, voltados para o processo ensino-aprendizagem, e para as áreas de apoio 

por estes utilizadas em função da necessidade de se garantir melhores condições de 

higiene, salubridade e acessibilidade, tais como sala de aula e sanitários de alunos. Uma 

vez que estes ambientes sejam adequados, e havendo recursos disponíveis, os demais 

ambientes poderão também sofrer intervenções". 

Existe um documento especificamente voltado para as classes hospitalares, 

denominado como “Classe Hospitalar e Atendimento Pedagógico Domiciliar”. Nesse 

documento são apresentados alguns elementos específicos no que tange ao cenário de 

atividades pedagógicas sendo realizadas dentro de unidades de saúde o que, por sua vez, 

deve ser bem vinculado ao PAPE, uma vez que após esse período de internação, esses 

jovens que frequentam as classes hospitalares serão novamente reinseridos no ensino 

regular, em organizações próprias de ensino. 

 De acordo com Teixeira e Farago [48], "O documento Classe Hospitalar e 

Atendimento Pedagógico Domiciliar apresenta os aspectos físicos do espaço, das 

instalações e dos equipamentos de uma Classe hospitalar, considerando que os 

ambientes devem ser projetados a fim de proporcionar o desenvolvimento e a 

construção do conhecimento, respeitando as capacidades e necessidades de cada aluno. 

A sala para atividades pedagógicas deve possuir mobiliário apropriado, bem como 

instalações sanitárias e espaços ao ar livre para atividades físicas". Daí a importância de 

haver essa articulação com ambos os documentos que norteiam e embasam a 
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implantação de maquinários, instalações e espaços para o desenvolvimento de 

atividades educativas, tanto em prédios de saúde, quanto em unidades de ensino. 

Desta forma, um ambiente de estudos que garantam suporte para a construção 

do aprendizado e condições sanitárias que possuam saneamento, levam a crer que a 

promoção da saúde e estímulo do conhecimento se tornem mais visíveis e priorizados, 

levando os participantes do processo à se reconhecer como importantes para o sistema, 

tendo em vista a preocupação do mesmo para com o bem estar de seus estudantes, 

professores e comunidade escolar. Além, é claro de possibilitar um acesso mais pleno 

que abra os caminhos para a consciência a respeito da necessidade de se utilizar de 

espaços amplos e seguros que influenciam diretamente no dia a dia escolar. 

A qualidade nos processos de construção das obras não significa que as 

mesmas devam ser elaboradas com materiais caros a fim de produzir feitos faraônicos 

que ostentem o valor monetário que foi desprendido para a execução das mesmas. No 

entanto é preciso utilizar o bom senso, na intenção de valorizar o educando como foco 

de todo o processo. Como bem salienta, em 2006, o Projeto de Adequação de Prédios 

Escolares.De acordo com o PAPE [35], "Obras de qualidade não são, necessariamente, 

luxuosas, caras e bonitas, mas aquelas que atendam às expectativas do cliente e às 

necessidades do usuário. No Programa FUNDESCOLA, nosso cliente é o aluno, o foco 

da organização. Sendo assim, tudo que se relaciona ao aluno torna-se prioridade. 

Portanto, é recomendável que as intervenções tenham qualidade, para que se possa 

garantir um fator de melhoria às obras das edificações escolares nos municípios e 

estados atendidos pelo Programa". 

No que se refere à segurança existem alguns tópicos que devem ser levados em 

consideração segundo o Manual de Adequação, tais como: 

 Segurança contra furtos, vandalismo, entre outros – É necessário que 

existam mecanismos que busquem solucionar, ou ao menos diminuir os riscos de roubo 

e vandalismos dentro da instituição, daí a necessidade de se investir em proteção e 

seguir os padrões de funcionamento básicos durante a edificação de uma instituição ou 

adequação de um prédio já construído e utilizado como unidade escolar; 

 Riscos para os usuários pela utilização de materiais inadequados (pisos 

derrapantes, degraus desnecessários, quinas) – Tendo em vista que a grande parte dos 

estudantes se encontra nas Etapas de Educação Infantil e Ensino Fundamental e são em 

sua maioria crianças. 
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 Eliminação de reentrâncias e saliências em piso, paredes e esquadrias – 

Tal medida pode extinguir os riscos de tropeços e pancadas que prejudiquem a 

integridade física dos alunos; 

 Estabilidade do prédio e de seus componentes – A importância da 

estabilidade do prédio é de suma necessidade para que as pessoas participantes do 

processo de ensino e que se encontram no meio escolar se sintam mais seguras ao 

perceber a firmeza e solidificação da construção do prédio. 

 Previsão de equipamentos de combate a incêndio – Esse fator representa, 

por si só, sua contribuição essencial dentro das edificações gerais e principalmente as de 

cunho escolar, tendo em vista o grande público que frequenta tal ambiente. Daí a 

importância da necessidade de se disponibilizar extintores adequados dentro do 

ambiente educacional brasileiro, de acordo com o PAPE [35]. 

Tais aspectos são primordiais também para um ambiente hospitalar, 

principalmente no que diz respeito à salubridade, uma vez que é fundamental respeitar 

as questões de assepsia realizadas constante e frequentemente nas unidades de saúde de 

internação, haja vista que a preocupação com a propagação de bactérias e demais 

contaminações por microrganismos representa uma vigília contínua. Por isso os 

profissionais devem estar atentos para essas especificidades. 

 Segundo Teixeira e Farago [48], "A ação pedagógica em hospitais permite à 

criança ou adolescente a continuidade dos seus estudos, além de possibilitar a ação de 

humanização nos hospitais. A relevância deste assunto se ampara na elevação de 

benefícios que traz a todos os envolvidos no processo de hospitalização, especialmente, 

tratando de crianças e adolescentes. Existem variadas técnicas que são utilizadas por 

profissionais que participam de programas hospitalares atualmente, estas provocam 

estímulos que favorecem a recuperação, tornando o espaço mais acolhedor e divertido 

aos seus pacientes, propiciando a transformação do ambiente hospitalar". 

Portanto, a adaptação dos pisos, paredes, esquadrias, bem como a adaptação 

aos equipamentos de ensino para alunos que não detém uma coordenação motora bem 

estruturada, também se faz igualmente fundamental para que exista um 

desenvolvimento de exercícios cotidianos voltados para as necessidades dos alunos, 

fazendo com que eles se visualizem como agentes participativos e ativos dentro do 

processo de ensino e aprendizagem. 

No que diz respeito à salubridade é extremamente preciso que a higiene seja 

valorizada e os ambientes físicos que a permitem ocorrer devem ser conservados, tendo 
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em vista que sua depredação gera a impossibilidade da mesma. A insalubridade 

ocasiona diversos problemas que podem ser diretamente relacionados à saúde dos 

educandos do Brasil.  

A durabilidade exige que os materiais utilizados em determinada construção, 

seja o melhor possível e possua garantias de órgãos públicos próprios.É preciso que 

exista um controle de qualidade dos elementos utilizados na confecção das edificações 

destinadas às atividades escolares, sabendo de sua função pedagógica e presente dentro 

da comunidade ela deva oferecer um subsídio a educação e ser um componente dentro 

da comunidade e somente poderá exercer tal função se for um bem durável. 

Os custos devem ser minuciosamente analisados de forma a permitir uma 

economia relevante e um cuidado com a qualidade dos materiais utilizados para que 

sejam de boa qualidade. No intuito de facilitar tal processo, o PAPE designa 

determinados conceitos importantes que se podem levar em consideração e que 

facilitam os planejamentos das aplicações financeiras: 

 Custo em Função de maior durabilidade – Em outras palavras, é preciso 

fazer a relação de custo x benefício, ou seja, se necessário deve-se investir um pouco a 

mais no orçamento a fim de possibilitar a edificação ou adequação de um prédio já 

construído no intuito de promover uma maior durabilidade do mesmo. 

 Facilidade de reposição e de manutenção dos materiais e componentes 

das instalações escolares – Outro aspecto que deve ser observado e valorizado no 

contexto de preço desprendido para a construção e/ou revitalização de um prédio escolar 

é a facilidade de reposição e manutenção, ou seja, é imprescindível que se obtenha 

materiais que se encontram ao alcance e próximos para que se evite um gasto maior na 

procura de elementos para reposição que, muitas vezes, podem sair mais caros devido 

ao desprendimento de dinheiro na busca pelos seus componentes distante da localidade. 

 Aspectos estéticos – Esse fator pode e deve ser observado durante o 

planejamento e execução do projeto, no entanto é preciso ter a consciência de que o 

mesmo não é essencial, a beleza do prédio deve sim ser levada em consideração, mas ao 

passo que seja focado primordialmente as necessidades dos educandos, ou seja, os 

aspectos físicos precisam ser fundamentados visando a qualidade do processo 

educativo, ao cesso principalmente dos alunos e um ambiente adequado para o 

desenvolvimento das atividades pedagógicas, de forma que visem estimular o ato de 

proceder ao ensino-aprendizagem, de acordo com o PAPE [35]. 
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No que se refere à manutenção e acessibilidade, é preciso compreender que 

existe a necessidade de uma disponibilidade do poder público em promover a 

conservação dos prédios públicos não apenas escolares, mas também de outras vertentes 

de edificações do estado. A acessibilidade, por sua vez, foi muito discutida quando se 

iniciou o processo de inclusão nas escolares regulares de crianças portadoras de 

necessidades especiais, o uso de rampas para promover o acesso mais facilitado, o uso 

de mobiliários adequado em salas de aula e banheiros, são alguns exemplos de debates 

em torno dessa temática. Essa dinâmica foi essencial para que se ampliassem as visões 

referentes aos aspectos físicos das instituições educativas. 

Os fundamentos acima mencionados são de suma relevância também para os 

aspectos hospitalares, uma vez que os seus prédios devem possuir o mínimo de 

acessibilidade de seus pacientes e, portanto, é preciso haver resistência de materiais que 

confeccionam os mobiliários, assim como devem possuir uma qualidade e facilidade de 

reposição de elementos, considerando que tal aspecto proporciona que a dinâmica nas 

classes hospitalares seja mais bem vislumbrada, possibilitando que o tempo seja 

viabilizado e, portanto, tornando questões burocráticas e desnecessárias mais fáceis de 

serem cumpridas, em prol do processo de ensino nas unidades de saúde com caráter de 

internação. 

O Manual de Adequação de Prédios Escolares abrange, portanto, também as 

questões de mobiliários que necessitam ser adequados dentro das unidades escolares, 

tais como mesas, cadeiras e, ainda, se percebem as suas particularidades em normativas 

próprias da educação especial quando o discente possui uma capacidade de 

movimentação reduzida, em decorrência de algum tratamento, o manual também deixa 

bem claro em seus objetivos que não pretende ser um ditador de regras e muito menos 

busca ser visto como um “memorial descritivo” que estabelece conceitos pré-

concebidos para que seja executado ao pé da letra, esse documento busca trazer 

importantes considerações a respeito do que deve ser observado ao se arquitetar um 

projeto de construção ou ajustamento de edificações já construídas que permitem o 

funcionamento de instituições escolares. Em suma, o Manual enfatiza que “se deve 

procurar racionalizar as obras e utilizar materiais duráveis com baixo custo de execução 

e de fácil manutenção”, seguindo essa orientação básica e respeitando o ambiente 

priorizando o aluno e levando em conta suas necessidades o ambiente físico já será 

consideravelmente aceitável para o funcionamento da escola. 
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Nesse meio, que efetivamente é onde se concretiza todo o processo de ensino e 

aprendizagem, deve-se valorizar o bem estar, a saúde, a confiança e a facilidade de 

manutenção, daí a necessidade de se escolher bem os materiais utilizados nas 

edificações, a fim de permitir uma limpeza plena para que a higiene se torne presente no 

ambiente no intuito de não permitir malefícios para as condições de saúde dos alunos e 

professores. 

No entanto, quando o ambiente já se encontra edificado e apenas exige um 

ajustamento às necessidades próprias de uma sala de aula, não é preciso demolir o 

prédio para se iniciar outro da maneira apropriada, se o mesmo encontra-se em boas 

condições e não oferece nenhum tipo de risco para os usuários, é preciso apenas que se 

realizem as remodelações ou restaurações necessárias, com a utilização de técnicas 

próprias, na intenção de tornar o meio que circunda o processo de ensino mais adequado 

aos participantes para que se torne um local que permita e estimule as atividades 

pedagógicas. Como bem enfatiza, em 2006, p. 39, o próprio Manual de Adequação dos 

Prédios Escolares: "No ambiente Sala de Aula, está sendo priorizada a utilização de 

materiais construtivos de qualidade, visando maior segurança, salubridade, durabilidade, 

facilidade de manutenção e conforto ao ambiente, sem esquecer a especificidade de 

materiais peculiares de cada região. Ressalta-se que, nas salas de aula adequáveis, onde 

alguns materiais e componentes estejam em bom estado de conservação, faz-se 

necessário apenas a correção e recuperação destes, desde que não comprometam os 

aspectos funcionais e estéticos da sala de aula". 

No que se refere às recomendações técnicas de uma Sala de Aula, o Manual 

salienta a importância de que a cobertura possua estruturas próprias de madeira ou 

metálicas que tenham solidez suficiente para suportar a carga imposta pelo telhado e 

pelo forro, sendo esse de preferência de material PVC, pois permite uma limpeza e 

manutenção mais facilitadas e, ainda, possibilita um aspecto físico agradável, já no que 

diz respeito ao telhado, é importante a utilização de material em cerâmica, pois suporta 

melhor o calor e, juntamente com a criação de colchões de ar concede um melhor e 

maior “conforto ambiental aos usuários”. 

Esse conforto ambiental também é comum entre os ambientes educacionais e 

hospitalares, haja vista que os hospitais também primam por possuir uma ventilação 

agradável, com uma temperatura que promova o relaxamento e evite o desconforto dos 

pacientes o que, consequentemente, influi sofre o seu tratamento e, também nos 
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aspectos de aquisição de conhecimento, uma vez que a pedagogia deve estar atenta para 

o bem estar físico de seus educandos. 

Os pisos, por sua vez, devem ser aplicados em cerâmico ou monolítico que, 

segundo o Manual (2006, p. 19) trata-se de piso rígido, geralmente polido, com juntas 

de dilatação a cada 1,20m, moldado in loco, à base de cimento com agregado de 

mármore triturado. Não existem cores-padrão; elas variam de acordo com a granilha e o 

corante que são colocados na sua composição. As cores básicas são palha, preta, cinza 

(quando não é utilizado cimento branco) e branca. 

Aqui é importante ressaltar que no ambiente hospitalar já existe algumas cores 

padrões de piso que, em geral, se restringem à cor branca ou verde claro, permitindo que 

se visualize quaisquer tipos de impurezas para que a promoção da limpeza seja bem 

rápida e, inclusive, proporciona a detecção de alguma irregularidade. Por isso é 

essencial que essas questões sejam bem pontuadas no momento da preparação da classe 

hospitalar, pois podem haver algumas divergências sobre alguns aspectos, mas no caso 

os ambientes possuem essas características em comum. 

Esse tipo de aplicação no piso permite uma melhor higienização e limpeza e os 

custos do mesmo também são menores se relacionados a outros tipos de materiais que 

podem ser utilizados. 

As instalações elétricas referentes à iluminação, por exemplo, podem priorizar 

a utilização de lâmpadas fluorescentes, pois possuem uma excelente relação custo 

benefício e também contribuem para o meio ambiente, além, é claro de oferecer um 

melhor suporte de alcance da luminosidade e, por consequência, contribui para uma 

melhor visibilidade. De acordo com o Manual de Adequação em uma Sala de Aula de 

48m², por exemplo, deve existir: 01 luminária fluorescente completa 2 x 40w a cada 

8m²; 01 luminária fluorescente completa 2 x 20w a cada 4m²; 01 luminária fluorescente 

compacta de 20w a cada 2,65m²; 01 luminária tipo prato com fundo branco, com 

lâmpada incandescente de 100w para cada 6m², um detalhe que deve ser considerado é 

que deve-se distribuir perfeitamente os interruptores a fim de reduzir os gastos, de 

acordo com o PAPE [35]. 

Os quadros a serem utilizados são de dois tipos: o quadro de giz e o quadro de 

avisos que deve ser confeccionado em fórmica branca ou cortiça, o quadro de giz, por 

sua vez, precisa possuir 3m² de extensão e 0,80m de altura, sendo necessário estar 

centralizado a fim de não permitir reflexos que causem transtornos aos alunos. 
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No que tange aos elementos de iluminação e de uso do quadro, também no 

ambiente hospitalar existem algumas diferenças, que variam de acordo com o número 

de alunos atendidos nos hospitais e, ainda, quais são as suas séries cursadas, pois em 

alguns casos o quadro se encontra ausente e, por vezes, o atendimento individualizado é 

mais priorizado, mas quando se fala em uma classe específica para o atendimento desse 

público internado, os quadros respeitam a normativa do Manual e, também no que tange 

à iluminação, as lâmpadas do hospital são as mesmas, mas a aparência é de uma luz 

mais forte, devido à escolha das cores do prédio ser prioritariamente branca ou verde 

clara, por isso em alguns casos parecem que as luzes hospitalares são bem mais fortes, 

mas em regra geral os aspectos descritos no Manual de Adequação de Prédios Escolares 

são trazidos para a realidade das classes escolares e, portanto, devem ser respeitadas 

suas características mínimas, no intuito de ampliar o atendimento e, assim, favorecer o 

estímulo à aprendizagem. 

 

 

2.5 – Aspectos dos Recursos Humanos 

 

 
No que concerne ao âmbito dos recursos humanos, ou seja, da contratação, 

exigências, enfim, todos esses conceitos que norteiam a gestão de pessoas dentro da 

educação, primeiramente é preciso compreender como se dá a formação e atuação 

desses profissionais da pedagogia, considerando que é por meio desta que são realizadas 

as atividades de Recursos Humanos, na educação. 

A formação por si só já engloba uma série de desafios para o profissional, uma 

vez que são muitas as possibilidades de atuação e por vezes, mesmo pode se ver perdido 

em meio a tantas opções e não saber em quais delas ele desempenhará um trabalho 

excelente e que lhe garantirá alcançar o sucesso no cumprimento de suas funções. 

 Segundo Souza e Frota [47], "Compreender como ocorre o processo de 

formação dos licenciandos nos Cursos de Pedagogia tornou-se um desafio para justificar 

estudos e providências à sua formação e à sua atuação. Vários são os pesquisadores que 

hoje vêm discutindo essa problemática. Os estudos sobre a formação de professores, 

sempre constituíram uma preocupação para os profissionais na área educacional e, têm 

sido tratado pela literatura com os mais diferentes enfoques, objetivos e sob variados 

ângulos e critérios". 



30 

 

 Principalmente quando a formação do Pedagogo pode ser realizada por meio de 

pós-graduações, como ocorre com a “Gestão e/ou Administração Escolar”, onde são 

diversas as nomenclaturas que os acadêmicos recebem após a conclusão do curso, bem 

como, supervisor, administrador, orientador, coordenador, enfim, todos esses elementos 

que são atrelados à educação de alguma forma, seja em suas etapas de ensino, como a 

educação básica, profissional ou técnica, como também na atuação fora dos muros da 

escola e dentro de instituições empresariais. 

 De acordo com Souza e Frota [47], "É crescente o interesse por parte dos 

pesquisadores educacionais, por órgãos oficiais e por várias entidades de classe em 

estudar a formação do professor. Apesar das transformações ocorridas na sociedade, dos 

avanços da pesquisa científica e da reflexão em relação à formação do professor, as 

universidades têm tido dificuldades em apresentar respostas concretas a essa 

problemática". 

No entanto, quando se fala em gestão escolar, não apenas a parte administrativa 

entra em xeque, mas também o aspecto de pedagogia, política públicas de educação, 

projetos, ou seja, o gestor vai além apenas de desempenhar atividades relacionadas ao 

financeiro, mas também deve estar a par de tudo que circunda o ambiente escolar e isso 

exige que o mesmo participe do cotidiano da escola. 

No intuito de facilitar o cumprimento do real papel do pedagogo escolar é 

essencial que o mesmo estabeleça determinadas prioridades e visualize quais os fatores 

essenciais para o desenvolvimento pleno de suas funções na escola, como o 

planejamento, organização e auxílio no desenvolvimento das ações práticas. 

 Segundo Souza e Frota [47], "Ao analisar essa questão sob outra perspectiva, a 

imprecisão do termo Pedagogia provocada pela multiplicidade e complexidade de seus 

significados dificulta atribuir ao Curso de Pedagogia uma identidade própria, no 

entanto, não significa que o curso deva ser extinto. Pelo contrário, estas questões devem 

ser estimuladoras de estudos, com a finalidade de conferir, ou não, à Pedagogia o status 

de ciência da educação". 

O pedagogo deve ter a consciência de que o planejamento é o principal aliado 

que fornece as bases para que um trabalho eficaz e eficiente se desenvolva na 

instituição, quando existe uma preparação para desenvolver as ações é significativo o 

alcance de resultados satisfatórios. 

Nas classes hospitalares esse caráter de planejamento é essencial, 

principalmente em decorrência das especificidades do público atendido nos hospitais 
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que, em sua maioria, são crianças e adolescentes, porém que se encontram em idades 

diversas, frequentam séries de ensino diferentes, alguns se encontram defasados no 

processo de ensino, devido às questões próprias de suas doenças, assim como também 

estão passando por um tratamento diferente nos hospitais, excetuando-se os casos em 

que o Hospital atende apenas um tipo de doença, o que é raro em nosso sistema de 

saúde e, ainda existem as questões familiares que também demandam um trabalho 

voltado para o psicológico desse jovem. 

Enfim, existe uma série de elementos a serem observados no processo de 

planejamento e é fundamental que exista um trabalho em conjunto dos coordenadores, 

professores, família, equipe de enfermagem e assistência social que rodeia esse 

educando e, portanto, contribuem de maneira direta ou indireta para que o ensino 

ocorra. 

É essencial, também, que tal planejamento conte com a participação de todos 

os envolvidos no processo, pois de nada adianta que o administrador proponha objetivos 

a serem atingidos que não condizem com a realidade no qual o mesmo encontra-se 

inserido e com a atual situação da escola em diversas situações o que, por sua vez, só 

pode ser vislumbrado pelos profissionais que atuam nas diversas áreas da escola, haja 

vista a impossibilidade do gestor estar acompanhando sempre o andamento das 

atividades e estar a par dos mínimos detalhes que ocorrem no dia-a-dia da instituição. 

 De acordo com Souza e Frota [47], "Na sua proposta de formação do educador, 

Saviani defende que o Curso de Pedagogia deve proporcionar uma formação mais 

global e mais consistente. Pressupõe-se que o educador deva conhecer as diferentes 

teorias, domine os pressupostos teóricos que as diferenciam, sendo capaz de dar 

significado aos diferentes conteúdos de ensino". 

Outro fator imprescindível para que o gestor de fato possa realizar seu papel é a 

organização, ou seja, se organizar para desempenhar plenamente todas as funções que 

lhe são atribuídas. Aqui também é possível que o gestor possa delegar funções, ou seja, 

possibilitar que pessoas capacitadas, de acordo com as devidas necessidades, possam 

realizar funções que antes o gestor tomava para si e, muitas vezes, sem necessidade, 

ocasionando perca de um tempo valioso que poderia estar sendo aproveitado em outras 

atividades mais essenciais e cabíveis ao cargo. 

 De acordo com Pimenta [39], "Vai daí que a base comum de formação do 

educador deva ser expressa num corpo de conhecimentos ligados à Pedagogia e não a 

docência, uma vez que a natureza e os conteúdos da educação nos remetem primeiro a 
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conhecimentos pedagógicos e só depois ao ensino, como modalidade peculiar de prática 

educativa. Inverte-se, pois, o conhecimento mote “a docência constitui a base da 

identidade profissional de todo educador”. A base da identidade profissional do 

educador é a ação pedagógica não a ação docente". 

O pedagogo escolar, além de estar presente em todas as etapas de ensino desde 

o planejamento, como mediador dos debates e gestor de ideias, até a execução das 

ações, também precisa estar presente nos momentos de execução prática das atividades 

planejadas ao longo do ano letivo nas instituições. Por vezes, em alguns 

estabelecimentos, é raro encontrar o diretor presente em determinadas ações 

desenvolvidas pela instituição, devido ao fato de estar em reuniões diversas que exigem 

sua presença. 

No ambiente hospitalar existe três profissionais básicos que devem compor 

toda e qualquer equipe que realiza atividades em classes hospitalares, ou seja, não é 

apenas o pedagogo quem atua nesse ambiente e por si só consegue realizar plenamente 

as funções, mas é fundamental que existam tais profissionais para que se encaminhem 

as atividades educativas de forma plena, a saber: Professor Coordenador, Professor e 

Professor de apoio. 

O Professor Coordenador é um profissional da área de pedagogia, 

preferencialmente que possua uma experiência na área de saúde e, também, já trabalhe 

há algum tempo na educação, de forma que possa conduzir o andamento do processo 

educacional de maneira a ser compatível com as necessidades do aluno, mas também 

que se enquadre dentro das normativas do sistema de saúde, atrelando seus aspectos à 

educação. 

 De acordo com Brasil [9], "O professor que irá coordenar a proposta pedagógica 

em classe hospitalar ou em atendimento pedagógico domiciliar deve conhecer a 

dinâmica e o funcionamento peculiar dessas modalidades, assim como conhecer as 

técnicas e terapêuticas que dela fazem parte ou as rotinas da enfermaria ou dos serviços 

ambulatoriais e das estruturas de assistência social citadas anteriormente, quando for o 

caso. Do ponto de vista administrativo, deve articular-se com a equipe de saúde do 

hospital, com a Secretaria de Educação e com a escola de origem do educando, assim 

como orientar os professores da classe hospitalar ou do atendimento domiciliar em suas 

atividades e definir demandas de aquisição de bens de consumo e de manutenção e 

renovação de bens permanentes". 
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Já o Professor é quem atua diretamente com o educando de maneira cotidiana e 

frequente, também deve possuir uma formação na área de pedagogia e, possuir alguma 

capacitação voltada para a educação hospitalar, de forma que possa oferecer uma 

qualidade de ensino específica para esse aluno. 

 De acordo com Brasil [9], "O professor que irá atuar em classe hospitalar ou no 

atendimento pedagógico domiciliar deverá estar capacitado para trabalhar com a 

diversidade humana e diferentes vivências culturais, identificando as necessidades 

educacionais especiais dos educandos impedidos de freqüentar a escola, definindo e 

implantando estratégias de flexibilização e adaptação curriculares. Deverá, ainda, 

propor os procedimentos didático-pedagógicos e as práticas alternativas necessárias ao 

processo ensino-aprendizagem dos alunos, bem como ter disponibilidade para o 

trabalho em equipe e o assessoramento às escolas quanto à inclusão dos educandos que 

estiverem afastados do sistema educacional, seja no seu retorno, seja para o seu 

ingresso". 

É essencial que suas estratégias de educação seja voltadas para atender o 

universo daqueles alunos, também é de suma importância o trabalho com conjunto com 

o professor coordenador e o professor de apoio, uma vez que são eles que formam uma 

equipe concisa e que trabalho em prol de um objetivo maior e mais específico, que é 

proporcionar um ensino de qualidade, que atenda o discente de maneira holística e 

completa. 

O Professor de Apoio, por sua vez, é aquele profissional que atua em conjunto 

com os demais membros da equipe, mas seu contato é maior com o professor, haja vista 

que eles permanecem na classe hospitalar durante todo o período em que o professor 

leciona, para que possibilite a sua atuação quando o aluno necessita de algum cuidado 

como higienização, alimentação, enfim, esses cuidados básicos do dia a dia. No que diz 

respeito à escolarização desse profissional, não é obrigatório que ele possua o ensino 

superior, podendo ter o ensino médio ou estar cursando alguma faculdade de 

licenciatura, porém é aconselhável um curso ou qualificações na área da saúde e/ou do 

cuidado com alunos especiais. 

 De acordo com Brasil [9], "Nas classes hospitalares, o professor deve contar 

com um assistente de apoio, podendo o mesmo pertencer ao quadro de pessoal do 

serviço de saúde ou do sistema de educação. Outros profissionais de apoio, podem ser 

absorvidos pela criação de bolsas de pesquisa, bolsas trabalho, bolsas de extensão 

universitária ou convênios privados, municipais ou estaduais". 
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Portanto, quando se fala na questão dos Recursos Humanos, em pedagogia 

hospitalar, a situação mostra-se muito clara no que diz respeito aos conhecimentos 

básicos dos profissionais e, ainda de que maneiras eles devem estabelecer seus 

preceitos, conforme o público com o qual irá atuar, principalmente se esse público 

encontra-se em situações específicas, tais como os alunos surdos, que precisam de um 

tradutor em sala, também os com necessidades especiais, que necessitam do suporte de 

um cuidador e de uma equipe multidisciplinar que possa atender às suas especificidades 

e, também essas questões se expandem para o cenário hospitalar, uma vez que ele já é 

um ambiente diferente, óbvio do que se costuma vivenciar em prédios e estruturas 

propriamente escolares e, por isso, é necessário que os profissionais sejam admitidos 

com a qualificação e capacitação adequada para a atuação em pedagogia hospitalar, de 

maneira que possa contribuir positivamente para o aprendizado dos alunos. 

 

 

  



35 

 

Capítulo 3 

Modelos de Atendimento Educativo no 

Ambiente Hospitalar 

 
3.1 – Modelo de Atendimento Escolar 

 
O modelo de atendimento escolar se estabelece dentro das instituições 

educacionais regulares, onde são realizadas as atividades de ensino de maneira variada, 

conforme a filosofia da organização escolar. 

De acordo com José Carlos Libâneo [22]: "Com efeito, as crianças e jovens 

vão à escola para aprender cultura e internalizar os meios cognitivos de compreender e 

transformar o mundo. Para isso, é necessário pensar – estimular a capacidade de 

raciocínio e julgamento, melhorar a capacidade reflexiva e desenvolver as competências 

do pensar. A didática tem o compromisso com a busca da qualidade cognitiva das 

aprendizagens, esta, por sua vez, associada à aprendizagem do pensar. Cabe-lhe 

investigar como ajudar os alunos a se constituírem como sujeitos pensantes e críticos, 

capazes de pensar e lidar com conceitos, argumentar, resolver problemas, diante de 

dilemas e problemas da vida prática. A razão pedagógica está também associada, 

inerentemente, a um valor intrínseco, que é a formação humana, visando a ajudar os 

outros a se educarem, a serem pessoas dignas, justas, cultas, aptas a participar ativa e 

criticamente na vida social, política, profissional e cultural". 

Desta maneira é imprescindível a escolha certa dos métodos e técnicas que 

devem ser aplicados nos conteúdos do currículo escolar, a fim de que o processo se dê 

de forma plena e eficaz, ou seja, que o educando realmente assimile o conteúdo e possa 

utilizá-lo em seu dia-a-dia e levar para seu futuro. 

Nessa técnica de atendimento educacional percebesse a grande importância de 

um conhecimento voltado para as necessidades do aluno, mas não apenas no que se 

restringe ao que ocorre dentro do hospital, mas também no que rodeio o aluno em sua 

escola de origem e onde, provavelmente, será o local de seu retorno quando este 

terminar o tratamento de saúde que exige a sua internação. 
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 Para atuar na classe hospitalar o pedagogo necessita estar preparado para prestar 

atendimento, a todas as necessidades da criança que se encontra hospitalizada, com o 

suporte do hospital, da equipe de enfermeiros, pediatras, psicólogos e todos os demais 

profissionais da área de saúde que estiverem envolvidos no tratamento da criança, e que 

possam informar o estado clínico da criança. Com isso o pedagogo irá vislumbrar as 

maneiras de usar todos os recursos necessários, materiais didáticos pedagógicos, o 

melhor e mais adequado espaço para aprendizagem da criança, mais aconchegante e 

mais confortável, contribuindo assim para que a criança se sinta acolhida, mais feliz e 

com grandes possibilidades de continuidade de aprendizado e abstração da doença. 

Daí a importância em oferecer um local adequado, com características próprias 

do sistema oficial de ensino e, principalmente, que acompanhe as transformações 

sociais, bem como, os conteúdos que estão sendo ensinados naquele período em que o 

discente se encontra fora da escola, haja vista que esse detalhe é imprescindível para 

que o aluno se reconheça como um indivíduo inserido indiretamente nos bancos 

acadêmicos e que, por isso, estará perfeitamente apto para retornar as suas atividades 

regulares. 

Essa concepção, inclusive, pode contribuir para as evoluções do tratamento do 

paciente-aluno, uma vez que ele entende que sairá daquela situação de internamento e 

que após esse período estará retornando aos seus afazeres cotidianos, plenamente 

preparado, mesmo que fisicamente não se encontre dentro dos muros da escola. 

O Hospital da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), localizado 

no Mato Grosso do Sul é um dos exemplos que oferece esse modelo de atendimento. O 

foco primordial se concentra nos alunos darem seguimento à sua estrutura curricular 

local e, ainda, respeitando o bem estar do educando, haja vista que o professor deve ter 

uma capacitação voltada para a educação especial o que, por sua vez, acarreta um 

imenso benefício para o aluno hospitalizado. 

A imagem a seguir ilustra como são desenvolvidas as atividades dentro da 

modalidade escolar, de forma que são priorizadas as vivências e, também, o dia-a-dia 

dentro de uma sala de aula, inclusive sendo de grande relevância que os aspectos físicos 

sejam bem similares aos que se encontram no ambiente escolar, a fim de salientar que o 

educando se sinta realmente inserido dentro de uma escola. 
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Figura 3.1 - Modelo de Atendimento Escolar 

Fonte: TEIXEIRA e FARAGO, 2016, p. 127. 

 

Assim, é possível perceber que suas realizações vem de encontro à uma série 

de elementos que devem ser valorizados, haja vista que após a saído do ambiente 

hospitalar, o aluno será novamente reinserido na sala de aula regular e, portanto, estará 

já adaptado a tal ambiente por meio do modelo escolar que lhe foi trabalhado dentro da 

unidade saúde onde esteve internado. 

Existem diversas maneiras de se estruturar os métodos e técnicas de ensino, no 

entanto, os de maior destaque dentro do modelo de atendimento escolar compreendem o 

Método Individualizado e o Socializado, os quais possuem suas técnicas particulares, 

tendo em vista que o método é que determina qual técnica será utilizada. 

 

 

3.1.1 Método de Ensino Individualizado 

 

O Método Individualizado de ensino consiste basicamente em se promover o 

ensino diferentemente para cada aluno, de forma individual, visualizando as 

particularidades de cada discente de forma a obter uma resposta mais rápida e imediata 

no processo. Esse modelo é focado na realização das atividades por parte do educando 

de maneira que o mesmo possa ser dirigido e orientado mais especificamente rumo ao 

conhecimento sem, no entanto, perder sua capacidade crítica e criativa dentro do 

processo, ou seja, é permitido que o educando interagisse com seu orientador a fim de 

absorver melhor os conteúdos passados. 

A principal técnica de ensino utilizada nesse método é o de “Estudo Dirigido”, 

quando é permitido ao aluno construir conceitos a partir de um conteúdo previamente 

apresentado através de desafios instigantes que, por sua vez, fornecem um sentido ao 
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conteúdo, desde que sejam relacionados ao cotidiano e experiências vivenciadas pelos 

discentes ao longo de sua vida, de forma que o mesmo seja despertado a se interessar 

pelos conteúdos curriculares. 

De acordo com Menezes e Santos [30]: "Indica o método em que apenas uma 

matéria é dada pelo professor com atendimento individual ao aluno, por alguns minutos. 

Esse procedimento, no entanto, trazia como consequência o tumulto em sala de aula, 

prejudicando o aproveitamento da disciplina". 

Daí a necessidade em conhecer bem a turma e o tipo de aluno com o qual irá se 

trabalhar, pois somente a partir do conhecimento da clientela é que é possível realizar 

um planejamento com a abordagem mais adequada para o perfil de determinado grupo 

de discentes. 

Sendo assim, o método de ensino individualizado é uma maneira bem mais 

eficiente de se conhecer as particularidades dos alunos e desta forma promover um 

conhecimento mais adequado para as habilidades e competências individuais que cada 

educando apresenta, bem como, é possível utilizar instrumentos que vão de encontro às 

necessidades encontradas pelos alunos em se alcançar os objetivos, assimilar os 

conhecimentos e obter o aprendizado. Entretanto, é preciso que o educador tenha em 

mente que pode aplicar tal método em sua sala de aula, de forma que é preciso a 

compreensão, participação e colaboração dos educandos a fim de promover condições 

para que o processo de aprendizagem seja completo, por isso é preciso ter disciplina, 

diálogo e respeito mútuo entre professor e aluno, no intuito de que a educação cumpra 

efetivamente com seu real papel dentro da sociedade, de acordo com Menezes e Santos 

[30]. 

 

3.1.2 Método de Ensino Socializado 

 

O Método de Ensino Socializado, por sua vez, é mais uma socialização do 

conhecimento, ou seja, se baseia em debates e discussões dentro de pequenos, a 

intenção de se construir o aprendizado por meio dos saberes conjuntos, edificados por 

meio do diálogo entre os estudantes. 

 Segundo Vilarinho [52], "O objetivo principal é o trabalho de grupo, com vistas 

à interação social e mental proveniente dessa modalidade de tarefa. A preocupação 

máxima  é a integração do educando ao meio social e a troca de experiências 

significativas em níveis cognitivos e afetivos". 
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Desta maneira é possível que exista um processo de ensino e aprendizagem 

mais amplo que, também contribui para uma melhora nas relações interpessoais dos 

alunos, favorecendo o diálogo, respeito mútuo e espírito crítico, ao passo de que o 

discente é levado a defender seu ponto de vista e também a respeitar as opiniões alheias, 

de acordo com Vilarinho [52]. 

As principais técnicas utilizadas em tal metodologia de ensino consistem em: 

discussões em pequenos grupos, painéis integrados, seminários, debates orientados pelo 

professor, dentre outras ferramentas que podem ser utilizadas como suporte para que o 

ensino através de um método socializado se dê de maneira consistente e eficaz, haja 

vista que a troca de experiências por si só já são sumariamente eficientes e contribuem 

positivamente para o processo de ensino e aprendizagem escolar. 

Sendo assim, é imprescindível que exista um planejamento eficaz e que 

priorize a utilização de métodos adequados para a sala de aula e que venha de encontro 

às características dos discentes, a fim de que os mesmos sejam despertados pelo 

interesse em aprender, tendo em vista que tais conteúdos curriculares são necessários e 

serão utilizados ao longo de sua vida tanto acadêmica, quanto profissional e também 

pessoal.  

 Portanto, os métodos de ensino em questão possuem diversas diferenças entre si 

e são muito utilizados dentro das escolas atualmente, principalmente o socializado que 

favorece a Escola Nova e proporciona uma maior versatilidade na aplicabilidade de 

conteúdos. 

 

3.2 – Modelo de Atendimento Recreativo 

 

O modelo de atendimento recreativo traz imensos benefícios para o educando, 

destacando que os alunos adquirem maior conhecimento e constroem um saber mais 

bem estruturado na medida em que as suas expectativas sobre o objeto de ensino de 

amplie e, assim, ele também se perceba como um indivíduo construtor de seu 

conhecimento, de forma que suas construções independentes e críticas, também são 

potencializadas a partir de sua exploração do conteúdo trabalhado. 

Ao contrário do que se imagina, o trabalho com a recreação, não apenas pode 

ser desenvolvido pelos alunos que se encontram no âmbito da educação infantil, talvez 

por terem um histórico de seus conteúdo bem mais restringidos, mas também pode 
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haver essa iniciativa nas demais etapas de ensino, haja vista que os benefícios 

proporcionados pela ludicidade e recreação são consideráveis para a atual realidade 

social na qual encontramo-nos inseridos. 

 De acordo com Tinée e Ataíde [49], "As atividades da Classe Hospitalar devem 

seguir uma ordem que vá além da prática educacional da escola regular, precisam haver 

momentos de aprendizagem acompanhados de momentos lúdicos e recreativos que 

ajudem as crianças a alcançar o desenvolvimento acadêmico, bem como de seu estado 

de saúde". 

A utilização de projetos didáticos sendo trabalhados de maneira 

interdisciplinar, no cotidiano escolar pode ampliar e enriquecer ainda mais o trabalho 

docente em sala de aula, tendo em vista que de maneira integrada e criativa, possibilita-

se o desenvolvimento do espírito crítico e autônomo nos educandos. 

Os conteúdos devem ser trabalhados tendo como preferência a utilização dos 

conhecimentos previamente adquiridos pelo aluno ao longo de sua vida e em seu dia-a-

dia para que a realização das atividades propostas trabalhe a noção de espaço, escalas e 

localização, a fim de estimular as habilidades motoras, a capacidade de representar o 

espaço e suas formas além, é claro, de desenvolver o senso de proporção e estética. 

 De acordo com Fontes [17], "Se o professor tem uma experiência de escola, sabe 

até onde pode ir com a recreação e a partir de onde deve desenvolver um trabalho de 

cunho mais educacional. É isso que marca o papel do professor no hospital: trazer a 

educação para tudo, aproveitando qualquer motivo, qualquer movimento da criança, 

desde a hora das rotinas hospitalares, como o almoço, o café da manhã, a visita, até a 

hora de a criança fazer um exame ou ir ao banheiro. Tudo isso pode ser pedagógico, e é 

isso que marca o trabalho do professor no hospital". 

Tais projetos devem ser explorados e trabalhados sempre respeitando 

determinadas etapas que são de suma importância para o bom andamento das 

atividades, tendo em vista que é o planejamento que determina tais procedimentos e, 

portanto, devem ser servidos, pois estabelecem uma sequência lógica de acontecimentos 

que contribuirão para o sucesso do trabalho pedagógico. 

O Hospital Infantil Joana Gusmão, em Santa Catarina promove essa 

modalidade de ensino muito bem, possibilitando que os seus alunos, em geral um 

público pertencente à rede de atendimento GRAAC (Grupo de Apoio a Criança e 

Adolescente com Câncer) tenham um ensino voltado para o seu desenvolvimento por 

meio da ludicidade e da valorização de elementos que são de suma importância para que 



41 

 

a criança valorize esse aspecto da recreação e, assim, possa formalizar os seus 

conhecimentos. 

Por meio das figuras a seguir é possível perceber como é realizado o trabalho 

no método Recreativo, considerando que a ludicidade é um de seus principais focos e, 

por meio de brincadeiras, jogos, é de grande relevância que sejam trabalhadas as 

questões de regras e respeito ao próximo, tão fundamentais para que seja possível o 

pleno convívio em sociedade. 

 

 

Figura 3.2 - Modelo de Atendimento Recreativo 

Fonte: TEIXEIRA e FARAGO, 2016, p. 115. 

 

Portanto, os discentes que são orientados mediante tal metodologia 

desenvolvem características essenciais para que seja possível a sua reinserção nas 

classes de ensino regulares uma vez que seu raciocínio e criticidade são melhor 

despertados por meio da recreação. 

Sendo assim, o motivo primordial de se estabelecer uma maneira lúdica em se 

trabalhar com os discentes, consequentemente, torna o trabalho com a educação muito 

mais leve e aceitável dentro do processo educacional, levando-o a ser mais apropriado e 

adequado ao aluno nas mais variadas fases de desenvolvimento. 

O método recreativo, portanto, auxilia imensa e positivamente contribuindo de 

maneira direta para a intervenção do processo de ensino e aprendizagem, levando o 

aluno a se aproximar mais dos conteúdos pedagógicos relacionando-os com a sua 

realidade diária. 
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3.3 – Modelo de Atendimento Psicossocial 

 
  

O modelo de atendimento psicossocial consiste em compreender o indivíduo 

como fruto de todo um processo de construção dentro da sociedade e/ou comunidade na 

qual ele encontra-se, de forma que seja possível que as suas etapas de evolução, como 

ser humano, influenciem sobre a maneira pela qual era encara as mais diversas 

situações, inclusive podendo modificar visões a respeito das mesmas, no decorrer de sua 

transformação humana. 

O Hospital Darcy Vargas, localizado em São Paulo, demonstra claramente essa 

preocupação com o lado psicossocial de seus alunos, uma vez que nas suas oito salas 

que oferecem esse serviço, os professores que ali atuam são provenientes da rede 

estadual de ensino e oferecem uma continuidade de aprendizado para esses educandos, 

fazendo com que os mesmos estabeleçam uma relação com o ambiente fora dos muros 

do hospital e tenham um maior contato com a realidade social na qual se encontram 

inseridos, inclusive possibilitando que sejam vislumbrados conceitos e construídos 

saberes a partir desse contato. 

No método psicossocial, como pode-se notar pelas imagens seguintes, são 

priorizados os aspectos da vivência com o outro, respeitando sempre às questões de 

desenvolvimento individual, conforme são estabelecidos pelo teórico Jean Piaget, que 

destacou de forma excelente como são as etapas de evolução da criança e de que forma 

os fatores sociais se fazem presentes nessas transformações. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 - Modelo de Atendimento Psicossocial 

Fonte: TEIXEIRA e FARAGO, 2016, p. 89. 

 

Assim, revela-se a importância em se fazer presente essa técnica de ensino nos 

ambientes hospitalares, considerando que o meio social encontra-se distante da criança 

muitas vezes devido ao seu tratamento e, por isso, é de suma necessidade que sejam 



43 

 

disseminados elementos sociais dentro da realidade de internação possibilitando, assim, 

a preservação da vivência em sociedade que, por sua vez, contribui direta e 

indiretamente para a evolução psíquica do aluno. 

O desenvolvimento da criança, bem como, as fases do mesmo, possui diversas 

vertentes e teorias que compreendem a cama de conceitos pré-estabelecidos ao longo 

dos anos através de experiências inúmeras realizadas por diversos autores e filósofos da 

área da educação, como também, da área da medicina e psicologia infanto-juvenil. 

Jean Piaget foi um dos principais teóricos construcionistas que contribuíram 

positiva e amplamente para que o desenvolvimento do indivíduo fosse mais bem 

estudado e pesquisado no mundo. Tendo em vista que suas teorias eram baseadas em 

investigações reais e concretas, inclusive observações realizadas em casa, através da 

convivência e relação com seus próprios filhos. 

De acordo com Jean Piaget [38]: "Desde que os homens falam, por exemplo, 

nenhum idioma se implantou por hereditariedade, e é sempre através de uma ação 

educativa externa do ambiente familiar junto à criancinha que essa aprende a sua língua, 

tão apropriadamente denominada “materna”. Sem dúvida as potencialidades do sistema 

nervoso humano tornam possível tal aquisição, negada aos antropóides, e a posse de 

uma certa ‘função simbólica’  faz parte destas disposições internas que a sociedade não 

cria  mas utiliza; todavia sem uma transmissão social exterior (isto é,  em primeiro lugar 

educativa), a continuidade da linguagem coletiva tornar-se-ia praticamente impossível". 

Desta forma pode-se perceber que os estímulos biológicos naturalmente 

adquiridos e desenvolvidos ao longo da vida do ser humano a partir de suas relações 

sociais é o que realmente propicia a aquisição de conhecimentos. Piaget afirma, sem 

suas teorias, que o processo de ensino e aprendizagem se dá de forma completa porque 

existe essa relação interna entre o desenvolvimento físico com os estímulos mentais e 

sociais. 

Segundo Piaget existe quatro grandes fases básicas de desenvolvimento da 

criança: Período sensório-motor, pré-operatório, operatório concreto e operatório 

formal. 

 

3.3.1 Período Sensório Motor 
 

Período sensório-motor compreende desde o nascimento até aproximadamente 

os dois anos de idade, que é quando a criança inicia o processo do despertar de reflexos 
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neurológicos básicos, tais como a noção de objeto e espaço que são percebidos pela 

visão e pelo tato, principalmente, pois é por meio dessa interação que se realizam as 

assimilações iniciais de alguns conhecimentos que serão acarretados e seguirão 

presentes no subconsciente e serão essenciais ao longo da vida do ser humano. 

Segundo Lima [24]: "Do nascimento aos 2 anos, aproximadamente, etapa 

básica manipulativa. A ausência da função semiótica é a principal característica deste 

período. A inteligência trabalha através das percepções (simbólico) e das ações (motor) 

através dos deslocamentos do próprio corpo. Sua linguagem vai da ecolalia (repetição 

de sílabas) à palavra-frase ("água" para dizer que quer beber água) já que não representa 

mentalmente o objeto e as ações. Sua conduta social, neste período, é de isolamento e 

indiferenciação. (o mundo é ele). Função semiótica: capacidade que o indivíduo tem de 

gerar imagens mentais de objetos ou ações, e através dela chegar a representação (da 

ação ou do objeto). “A função semiótica começa pela manipulação imitativa do objeto e 

prossegue na imitação interior ou diferida (imagem mental), na ausência do objeto. É a 

função semiótica que permite o pensamento". 

Assim, durante essa etapa de desenvolvimento o corpo do indivíduo se 

transforma radicalmente, e o indivíduo passa a realizar ações baseando-se pelo tato e 

pelas percepções observadas em torno de tudo que o circunda, haja vista que todas as 

suas reações corriam, até este ponto, num espaço intrauterino infinitamente menor e 

mais limitado do que todo o espaço que agora se abre à sua frente, juntamente com 

diversos instrumentos, novas pessoas e situações que se apresentam diariamente. 

Essas relações e desenvolvimentos frequentes que ocorrem levam a uma 

construção inicial do pensamento, bem como, de tudo que é percebido pela criança 

nesse primeiro contato com o mundo exterior. 

 

 

3.3.2 Período Pré-Operatório 

 

Essa etapa compreende as idades dos dois até os sete anos e é a partir desse 

período em que se iniciam as representações simbólicas a respeito de determinados 

objetos ou acontecimentos da vida cotidiana, ou seja, a criança começa a despertar sua 

imaginação e aguçar os seus aspectos psicológicos e sociais, através da relação com os 

outros indivíduos e com o ambiente no qual o mesmo está inserido. 

De acordo com Heloisa Argento [4]: "Dos 2 anos aos 7 anos, 

aproximadamente. Etapa intuitiva e de aprendizagem instrumental básica. Neste período 
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surge a função semiótica que permite o surgimento da linguagem, do desenho, da 

imitação, da dramatização, etc. Podendo criar imagens mentais na ausência do objeto ou 

da ação é o período da fantasia, do faz de conta, do jogo simbólico. Com a capacidade 

de formar imagens mentais pode transformar o objeto numa satisfação de seu prazer 

(uma caixa de fósforos em carrinho, por exemplo). É também o período em que o 

indivíduo “dá alma” (animismo) aos objetos ("o carro do papai foi 'dormir' na 

garagem"). A linguagem está em nível de monólogo coletivo, ou seja, todos falam ao 

mesmo tempo sem que respondam as argumentações dos outros". 

Sendo assim, nessa etapa, também, a criança se torna mais criativa, nomeia 

coisas das quais ainda não sabe o nome corretamente, mas também é nessa época que o 

indivíduo se torna mais possessivo, ou seja, as coisas pertencem unicamente a ele e não 

possibilita um compartilhamento dos seus bens. 

 

3.3.3 Período Operatório-Concreto 

 

A etapa operatório-concreta compreende as idades dos sete aos onze ou doze 

anos aproximadamente. Nesse período, a criança e/ou pré-adolescente já tem uma noção 

de tempo e espaço mais apurada e já consegue realizar abstrações significativas.  

Conforme Nitzke [32]: "Neste estágio a criança desenvolve noções de tempo, 

espaço, velocidade, ordem, casualidade..., sendo então capaz de relacionar diferentes 

aspectos e abstrair dados da realidade. Apesar de não se limitar mais a uma 

representação imediata, depende do mundo concreto para abstrair.   Um importante 

conceito desta fase é o desenvolvimento da reversibilidade, ou seja, a capacidade da 

representação de uma ação no sentido inverso de uma anterior, anulando a 

transformação observada". 

Sendo assim, tal etapa também é de suma importância para que a criança possa 

realizar o solucionamento de situações e resolução de problemas que lhe são propostos 

através das instituições sociais, principalmente a escola que traz diversos assuntos e 

conteúdos curriculares que são trabalhados a partir da resolução de problemas e 

propostas de desafios constantes para a mente do educando. 

Conforme Heloisa Argento [4]: "Dos 7 anos aos 11 /12anos, aproximadamente. 

É o período em que o indivíduo consolida a construção das operações subjacentes às 

quais se encontram as possibilidades intelectuais do período. Tais operações são o 

resultado de ações mentais interiorizadas e reversíveis. No inicio desta fase do 
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pensamento lógico concreto a lógica infantil está, ainda muito dependente da 

manipulação concreta de objetos, e de relações entre objetos. Entende que as 

conservações de número, substância, volume e peso não acarretam, necessariamente, a 

mudança de quantidade. Já é capaz de ordenar elementos por seu tamanho (grandeza), 

incluindo conjuntos, organizando então o mundo de forma lógica ou operatória". 

Daí a importância em se estimular a criança nessa etapa de desenvolvimento, 

pois é partir daí que a mesma irá realizar operações e efetuar os raciocínios lógicos 

essenciais para um bom desempenho na vida acadêmica, e também um aperfeiçoamento 

do cotidiano profissional e pessoal, ao passo em que ocorre o processo de ensino e 

aprendizagem. 

 

3.3.4 Período Operatório-Formal 

 

A etapa operatória-formal ocorre por volta das idades de doze aos dezesseis 

anos de idade e esse é o período de transição principal da criança e/ou adolescente para 

a juventude, por isso é nessa etapa que ocorrem as mais drásticas transformações 

referentes ao desenvolvimento tanto físico quanto psicológico e intelectual do ser 

humano. 

De acordo com Watsworth [53]: "É neste momento que as estruturas cognitivas 

da criança alcançam seu nível mais elevado de desenvolvimento. A representação agora 

permite à criança uma abstração total, não se limitando mais à representação imediata e 

nem às relações previamente existentes. Agora a criança é capaz de pensar logicamente, 

formular hipóteses e buscar soluções, sem depender mais só da observação da realidade. 

  Em outras palavras, as estruturas cognitivas da criança alcançam seu nível mais 

elevado de desenvolvimento e tornam-se aptas a aplicar o raciocínio lógico a todas as 

classes de problemas". 

A cognição, nesse período, já está significativamente elevada e o indivíduo já 

consegue formar uma abstração total, sem necessitar relacioná-la com a realidade e, 

através de tal forma, ele consegue resolver problemas mais complexos e desenvolver 

uma lógica mais aperfeiçoada. 

Segundo Heloísa Argento [4]: "É o ápice do desenvolvimento da inteligência e 

corresponde ao nível de pensamento hipotético-dedutivo ou lógico-matemático. É 

quando o indivíduo está apto para calcular uma probabilidade, libertando-se do concreto 

em proveito de interesses orientados para o futuro. É, finalmente, a “abertura para todos 
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os possíveis”. A partir desta estrutura de pensamento é possível a dialética, que permite 

que a linguagem se dê em nível de discussão para se chegar a uma conclusão. Sua 

organização grupal pode estabelecer relações de cooperação e reciprocidade.   

Logicização: processo de transformar o pensamento simbólico e intuitivo em 

pensamento operatório". 

Desta maneira, o pensamento é praticamente totalmente formado nessa etapa 

de desenvolvimento da criança, haja vista que toda uma gama de saberes e 

conhecimentos lhe foram incumbidos ao longo de sua vida escolar, social e familiar 

levando-o a se perceber como um ser humano pensante e formador de seus próprios 

conceitos, sendo capaz de estruturar uma lógica consciente que visa a resolução de 

problemas, bem como, a total transformação do simbolismo para o operatório 

formalizado. 

De acordo com Márcio Ferrari [16]: "A obra de Piaget leva à conclusão de que 

o trabalho de educar crianças não se refere tanto à transmissão de conteúdos quanto a 

favorecer a atividade mental do aluno. Conhecer sua obra, portanto, pode ajudar o 

professor a tornar seu trabalho mais eficiente. Algumas escolas planejam as suas 

atividades de acordo com os estágios do desenvolvimento cognitivo. Nas classes de 

Educação Infantil com crianças entre 2 e 3 anos, por exemplo, não é difícil perceber que 

elas estão em plena descoberta da representação. Começam a brincar de ser outra 

pessoa, com imitação das atividades vistas em casa e dos personagens das histórias. A 

escola fará bem em dar vazão a isso promovendo uma ampliação do repertório de 

referências. Mas é importante lembrar que os modelos teóricos são sempre parciais e 

que, no caso de Piaget em particular, não existem receitas para a sala de aula". 

Daí a necessidade em se formar grupos de estudo com os professores, no 

intuito de se desmistificar determinados conceitos que foram incumbidos erroneamente 

ao longo dos anos na educação nacional e também internacional. Algumas pessoas, por 

exemplo, chegaram a acreditar que tais fases de desenvolvimento elaboradas por Piaget 

deveriam ser acompanhadas a risca na exata idade aproximada que lhes foi atribuída 

como uma base, mas que não deve ser tomada com uma completa e total realidade, pois 

existem diferentes ritmos de desenvolvimento e, também diversos ambientes sociais e 

comunitários diferenciados que influem diretamente sobre as maneiras pelas quais a 

criança adquire o seu conhecimento. 

Sendo assim é preciso, claro, levar em consideração as importantes 

contribuições teóricas de Piaget, mas é também preciso conhecer os educandos com os 
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quais se realiza o processo de aprendizagem, a fim de se estabelecerem atividades 

adequadas para que os mesmos possam ser estimulados adequadamente e, assim, 

participar ativamente do ensino. 

 

 

3.4 – Modelo de Atendimento Clínico Psicopedagógico 

 
 

O atendimento clínico psicopedagógico deve englobar não apenas as questões a 

respeito das temáticas conteudistas trabalhadas em sala de aula, conforme é estabelecido 

pelo sistema de ensino, mas também deve priorizar uma série de outras questões 

fundamentais para a formação do indivíduo. 

Segundo Moraes [31], "O papel inicial da psicopedagogia é focado no estudo 

do processo de aprendizagem, diagnóstico e tratamento dos seus obstáculos. O 

psicopedagogo irá fazer uma análise da situação do aluno para poder diagnosticar os 

problemas e suas causas. Ele levanta hipóteses através da análise de sintomas que o 

indivíduo apresenta, ouvindo a sua queixa, a queixa da família e da escola. Para isso, 

torna-se necessário conhecer o sujeito em seus aspectos neurofisiológicos, afetivos, 

cognitivos e social, bem como entender a modalidade de aprendizagem do sujeito e o 

vínculo que o indivíduo estabelece com o objeto de aprendizagem, consigo mesmo e 

com o outro. O psicopedagogo procura, portanto, compreender o indivíduo em suas 

várias dimensões para ajudá-lo a reencontrar seu caminho, superar as dificuldades que 

impeçam um desenvolvimento harmônico e que estejam se constituindo num bloqueio 

da comunicação dele com o meio que o cerca". 

O conhecimento holístico a respeito do aluno, de suas vivências na vida 

comunitária, bem como, todas as contribuições que lhe foram essenciais para a sua 

formação psíquica como ser humano se fazem presentes no conjunto do aluno. 

Demonstrando que o mesmo se mantém em constantes evoluções, de acordo com as 

suas experiências adquiridas no cotidiano. 

O Hospital Universitário Gaffrée e Guinle, no Rio de Janeiro, também são 

ofertadas as classes hospitalares, mais especificamente na modalidade de atendimento 

clínico psicopedagógico, considerando que os seus profissionais podem realizar 

atendimento psicológico e pedagógico para os seus pacientes que se encontram em 

idade escolar, nesse sentido são realizadas atividades de cunho avaliativo no que diz 

respeito aos locais de onde os indivíduos são originados, os medicamentos que eles 
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estão consumindo e, assim, realizar um apanhado geral a respeito do conjunto da pessoa 

humana para que, posteriormente, o educador possa realizar uma trabalho dedicado com 

vistas às peculiaridades desse discente. 

As figuras a seguir mostram de maneira bem específica a função do 

psicopedagogo, haja vista que o seu trabalho envolve escuta do aluno e, também a 

realização de uma serie de atividades pedagógicas que trazem à luz conceitos das mais 

diversas naturezas, sejam elas educacionais, sociais ou psicológicas que, por 

conseguinte se articulam na formação do cidadão. 

 

 

Figura 3.4 - Modelo de Atendimento Clínico Psicopedagógico 

Fonte: TEIXEIRA e FARAGO, 2016, p. 115. 

 

Daí a importância em se trabalhar com tal método, pois as suas contribuições 

prevalecem o aluno como um todo, ou seja, reconhece que o indivíduo é constituído de 

uma gama de mecanismos e, portanto, devem ser considerados em sua totalidade, com 

base nessas especificidades e isso é essencial para a realização eficiente de um trabalho 

pedagógico em classes hospitalares. 

É importante salientar que a avaliação psicológica, realizada pelo profissional 

da psicopedagogia, consiste em uma análise mais esmiuçada da vida do aluno, não 

apenas é preenchido um relatório descrevendo as dificuldades vivenciadas por ele ao 

longo de sua vida escolar ou social, mas sim estabelece um traçado histórico que 

potencializa e expande as possibilidades de se trabalhar com as suas dificuldades e, 

também, aproveitar as suas habilidades. 

 De acordo com Bossa [6], "É de extrema relevância detectarmos, através do 

diagnóstico, o momento da vida da criança em que se iniciam os problemas de 

aprendizagem. Do ponto de vista da intervenção, faz muita diferença constatarmos que 

as dificuldades de aprendizagem se iniciam com o ingresso na escola, pois pode ser um 

forte indício de que a problemática tinha como causa fatores intra-escolares". 
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A psicopedagogia, assim, já possui esse caráter de reflexão acerca do que rege 

o universo dos indivíduos, propiciando uma maior relevância de tais processos para o 

dia-a-dia educacional e, quando se fala em atendimento clínico, automaticamente já se 

remete, em diversos momentos, a algum tipo de avaliação que atribui de forma 

quantitativa, ou seja, pontua a pessoa humana de alguma maneira. Porém esse aspecto 

clínico diz respeito a um conhecimento mais profundo do discente, conhecimento este 

que traduzirá mais especificamente as maneiras com as quais o professor poderá 

trabalhar com essa criança, atuando exatamente no foco de suas necessidades e, assim, 

trazendo o conhecimento até esse indivíduo, fazendo com que o mesmo possa constituir 

uma consciência a partir do que lhe foi apresentado e, portanto, podendo construir uma 

concepção mais formada sobre o conteúdo. 

 Segundo Moraes [31], "A avaliação psicopedagógica envolve: a) a identificação 

dos principais fatores responsáveis pelas dificuldades da criança. Precisamos determinar 

se trata-se de um distúrbio de aprendizagem ou de uma dificuldade provocada por 

outros fatores (emocionais, cognitivos, sociais...). Isto requerer que sejam coletados 

dados referente à natureza da dificuldade apresentada pela criança, bem como que se 

investigue a existência de quadros neuropsiquiátricos, condições familiares, ambiente 

escolar e oportunidades de estimulação oferecidas pelo meio a que a criança pertence; 

b) o levantamento do repertório infantil relativo as habilidades acadêmicas e cognitivas 

relevantes para a dificuldade de aprendizagem apresentada, o que inclui: conhecimento, 

pelo profissional, do conteúdo acadêmico e da proposta pedagógica, à qual a criança 

está submetida; investigação de repertórios relevantes para a aprendizagem, como a 

atenção, hábitos de estudos, solução de problemas, desenvolvimento psicomotor, 

linguístico, etc.; avaliação de pré-requisitos e/ou condições que facilitem a 

aprendizagem dos conteúdos; identificação de padrões de raciocínio utilizados pela 

criança ao abordar situações e tarefas acadêmicas, bem como déficits e preferências nas 

modalidades percentuais etc; c) a identificação de características emocionais da criança, 

estímulos e esquemas de reforçamento aos quais responde e sua interação com as 

exigências escolares propriamente ditas". 

Entretanto, é fundamental destacar que a intervenção do psicopedagogo no 

cenário educacional é facultativo às necessidades do educador também, ora se o mesmo 

sente que não existe a necessidade da intervenção, automaticamente ela não será 

passível de atuação, porém quando se fala em uma pedagogia hospitalar, talvez essa 



51 

 

atuação seja, se não solicitada, aconselhada inclusive pela equipe médica, haja vista que 

os pacientes/alunos possuem particularidades próprias de suas doenças. 

Daí a necessidade de haver uma equipe concisa, trabalhando em conjunto não 

apenas no que diz respeito aos aspectos educacionais, que são essenciais para a 

formação do cidadão, mas também é preciso que a equipe pedagógica dialogue em 

plenitude com a equipe médica e de enfermagem, saiba agir diante das situações que 

ocorrem em específico e, assim, o foco se mantenha no discente, em seu atendimento 

pleno, de forma que ele satisfaça o seu aprendizado e possa construir um conhecimento 

bem fundamentado, com bases sólidas e que sejam fundamentais para a sua atuação 

como cidadão. 

 

 

3.5 – Estruturas Escolares Hospitalares 

 

 

A infância é um período da vida em que o indivíduo está mais propício para 

adquirir os conhecimentos básicos, não que não seja possível de serem apreendidos em 

idade superior, mas nessa etapa é fundamental que sejam estimuladas as habilidades 

necessárias para que ele conquiste gradativamente os aspectos superiores da vivência 

acadêmica. 

Daí a urgência em haver um trabalho voltado para as instituições hospitalares, 

entretanto, mais do que ter essa condicionalidade funcionando nos espaços dos 

hospitais, também é imprescindível que o conhecimento venha de encontro à realidade 

do aluno e, ainda, possibilite que ele possa reconhecer elementos que são comuns de sua 

vida cotidiana dentro dessas organizações. 

 Segundo Rodrigues [43], "Deve-se ter em mente, no entanto, que o objetivo da 

educação hospitalar não se resume apenas em preparar o paciente-aluno para o retorno à 

escola, através do prosseguimento dos estudos regulares, mas objetiva, também, a 

completa reintegração do aluno, enquanto sujeito que necessita de cuidados especiais e, 

portanto, de trabalhos especiais a serem desenvolvidos pela equipe profissional, uma 

vez que o mesmo encontra-se debilitado, devendo ser considerado o seu estado clínico, 

suas necessidades e suas vivências anteriores". 

Os hospitais brasileiros, de maneira bem evidente, perpassam por dificuldades 

bem específicas, seja a nível de ausência de uma série de verbas, espaços, ou até mesmo 
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de instrumentos básicos de atividades corriqueiras de enfermagem. Porém é reconhecida 

a necessidade de ser implantada uma pedagogia hospitalar dentro de alguns centros de 

tratamento, principalmente aqueles que mais exigem tempo de permanência de seus 

pacientes e, primordialmente, quando tais indivíduos são crianças em idade escolar e 

necessitam de que as sua formação acadêmica seja garantida. 

 De acordo com Fonseca [18], "A insuficiência de teorias e estudos acerca desta 

natureza em território brasileiro gera, tanto na área educacional, quanto na área de 

saúde, o desconhecimento desta modalidade de atendimento tanto para viabilizar a 

continuidade da escolaridade àquelas crianças e adolescentes que requerem internação 

hospitalar, quanto para integralizar a atenção de saúde e potencializar o tratamento e o 

cuidado prestado às crianças e ao adolescente". 

A organização do trabalho pedagógico dentro dos hospitais, portanto, deve 

priorizar um atendimento de qualidade ao aluno, trabalhando conteúdos da base 

nacional comum, exigidos pelos sistemas de ensino, mas também priorizando que esses 

elementos sejam abordados de forma que venha de encontro à realidade desse alunado, 

haja vista que a educação naturalmente já possui esse caráter de oferecer significado 

para os conteúdos e, apenas é possível estabelecer essa relação de significados a partir 

do momento em que os discentes se percebem mais participativos do momento 

educativo e, portanto, podem discutir com os conteúdos, realizar intervenções nas 

maneiras de desenvolver os raciocínios e, assim, veicular o conhecimento formal ao seu 

próprio saber autônomo. 

 Segundo Tinée e Ataíde [49], "Sendo assim, é necessário que o pedagogo 

atuante em Classe Hospitalar tenha tido certa experiência escolar, pois ele saberá como 

melhor planejar as atividades de forma a aproveitar todo tipo de vivência contida no 

ambiente hospitalar para trazer à criança enferma hospitalizada possibilidades de 

aprendizagens que ultrapassam o caráter intelectual e que se ampliem para 

aprendizagens de vida". 

Nesse sentido, se faz presente a necessidade de articular os espaços dentro dos 

hospitais, demonstrado que existe um local específico, ali dentro, onde serão 

desenvolvidas as atividades escolares cotidianas, considerando que esse conceito é de 

suma importância para que, após a saída desse ambiente, o aluno reconheça os aspectos 

próprios da instituição escolar e, consiga realizar as atividades, também no ambiente 

formal, de maneira plena e satisfatória. 
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3.6 –Suporte de TI a Estruturas Hospitalares-Educacionais 
 

 

 As Tecnologias de Informação foram primeiramente introduzidas no âmbito da 

educação com o objetivo de informatizar as áreas administrativas, com foco na 

agilização de processos de controle e gestão escolar, principalmente no controle 

financeiro e na vida escolar do aluno. Posteriormente as TIC’s (Tecnologias de 

Informação e Comunicação) foram gradualmente otimizando e proporcionando uma 

colaboração ao ensino e aprendizagem, mas sem uma verdadeira integração com às 

atividades de sala de aula, mas como atividades de cunho adicionais. Isso foi sendo 

introduzido com certa frequencia, como aulas de informática e projetos extraclasse de 

pesquisa e utilização de softwares com fins educacionais, de forma complementar e 

somatória ao conteúdo ofertado em classe. 

 A gestão escolar informatizada permitiu maior agilidade na resposta as 

solicitações acadêmicas dos alunos, assim como permitiu uma maior agilidade aos 

educadores na gestão de suas atividades escolares, sendo hoje fator decisivo na que rege 

a qualidade do ensino e na vida acadêmica do aluno junto a instituição educativa. 

 Com isso a geração atual que tem uso continuo das tecnologias de informação e 

comunicação na escola, com acesso a internet, tem o acesso a informação atualizada e 

tem a oportunidade de participar de comunidades colaborativas de ensino e pesquisa, 

que rompem com os muros da escola e estabelece novas relações com o saber em outros 

espaços produtores de conhecimento. Isso permite que professores e alunos troquem 

informação, propicia a gestão participativa e o ensino colaborativo, mesmo quando 

fisicamente não estão no interior da classe escolar. 

 O suporte das tecnologias da informação ao ensino e a gestão escolar torna-se 

essencial para o mundo conectado de hoje, por isso a Secretaria de Educação a 

Distância (SEED do Ministério da Educação), através do Programa Nacional de 

Informática na Educação, conhecido como ProInfo, visando capacitar os professores 

para inserção das Tecnologias da Informação na prática pedagógica, desenvolveu um 

programa de formação baseado em concepções sócio-construtivistas de aprendizagem e 

ensino, que englobam cursos presenciais, a distância, de pós graduação e formação 

continuada, para preparar professores e gestores, com o objetivo de torná-los parte do 

processo de mudança das escolas.  

 Haja visto que a incorporação das tecnologias da informação na gestão 

pedagógica não depende somente da formação de professores, mas principalmente na 
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preparação de dirigentes escolares e seus colaboradores, de forma que possam ter o 

domínio necessário, para auxiliar na gestão escolar e simultaneamente participar da 

tomada de decisão sobre as contribuições ao processo de ensino e aprendizagem, 

analisando cada tecnologia disponível, para desempenhar um papel de articulador entre 

duas dimensões que lhe cabem, a pedagógica e a de gestor administrativo da escola.  

 No que tange o suporte de TI na gestão escolar, percebe-se que torna-se 

possível: melhorar o acesso a documentação, tornando instantâneo o registro e a 

atualização dos documentos escolares e administrativos; permite a participação mais 

efetiva da comunidade interna e externa ao ambiente escolar pela utilização de 

ambientes virtuais; torna mais efetiva a comunicação e troca de informações com a 

comunidade, identificando as questões que possam dirimir as problemáticas tanto da 

escola como da comunidade escolar; discutir e tomar as decisões de forma 

compartilhada.  

 Assim os gestores escolares terão disponíveis informações que permitam uma 

identificação de problemas mais rápido, tornando possível buscar a solução por meio do 

dialogo, no momento crucial da questão in loco, terão a possibilidade de tomar decisões 

com base em dados estatísticos e métricas concretas, pois poderão acompanhar em nível 

macro todas as ações desenvolvidas no âmbito administrativo assim como no âmbito 

pedagógico, de modo que obterá uma visão do todo da escola, além de identificar ações 

e atividades inovadoras e criar uma rede de debate e comunicação que favoreça a 

constituição da escola como uma grande comunidade de aprendizagem contínua de 

métodos de ensino e aprendizagem. 

 Segundo Almeida [1]:"O envolvimento dos gestores escolares na articulação dos 

diferentes segmentos da comunidade escolar, na liderança do processo de inserção das 

TIC na escola em seus âmbitos administrativo e pedagógico e, ainda, na criação de 

condições para a formação continuada e em serviço dos seus profissionais, pode 

contribuir e significativamente para os processos de transformação da escola em um 

espaço articulador e produtor de conhecimentos compartilhados". 

 Com base nessa afirmação é necessário que haja comprometimento do gestor 

escolar no processo de conversão para o uso das novas tecnologias no ensino, sendo o 

gestor o principal responsável, para que novos recursos tecnológicos possam tornar-se 

parte do cotidiano do seu espaço educacional.  

 Segundo Vieira [51]: "Numa primeira etapa privilegiou-se o uso do computador 

para tarefas administrativas: cadastro de alunos, folha de pagamento. Depois, os 
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computadores começaram a ser instalados em um laboratório e se criaram algumas 

atividades em disciplinas isoladas, em implementação de projetos. As redes 

administrativas e pedagógicas, nesta primeira etapa, estiveram separadas e ainda 

continuam funcionando em paralelo em muitas escolas. Encontramo-nos, neste 

momento, no começo da integração do administrativo e do pedagógico do ponto de 

vista tecnológico". 

 Haja visto que toda escola tem uma situação que interfere no processo de gestão 

e ensino utilizando tecnologias, sendo umas delas a situação socioeconômica que está 

inserida, terá que adaptar o seu projeto de gestão a realidade em que se vive no 

momento, mas como primeiro passo é preciso garantir o acesso as tecnologias no 

âmbito escolar, permitindo que professores, alunos e a comunidade possam estar de 

alguma forma conectados. 

 Como segundo passo na implantação de gestão tecnológica é necessário o 

domínio técnico das ferramentas, sendo ideal que o professor tenha a sua disposição de 

forma continua os equipamentos necessários ao seu trabalho. 

 Já o terceiro passo é o domínio gerencial, que contará com as tecnologias, que 

facilitarão o processo de aprendizagem, permitindo aos professores, pais e alunos o 

acesso mais fácil e rápido de informações pertinentes ao seu cotidiano, cada um no seu 

papel de agente educativo. 

 Na visão da Classe Hospitalar contasse com uma gestão participativa que busque 

utilizar as diversas tecnologias como suporte a aplicabilidade do ensino, de forma que 

permita a sobrevivência do ser "aluno" nos períodos em que ele esteja utilizando as 

estruturas escolares hospitalares, que no momento em que ele é paciente, permite ao 

mesmo continuar sendo aprendiz, com a utilização de tecnologias junto ao processo de 

ensino, em maior abrangência de implementação que atenda uma estrutura escolar 

hospitalar, como será proposto no capitulo 4, ou em menor abrangência de 

implementação com a aplicação atividades pontuais na gestão e no ensino hospitalar, 

que será abordado nesse momento e que demonstra visão de globalidade, isto é, saber o 

que sua tarefa significa na totalidade organizacional frente aos avanços do saber e as 

mudanças da aplicabilidade do ensino, notoriamente influenciados pelas tecnologias da 

informação. Segundo destaca Wiles (1987) apud Fonseca [19]:"A função do professor 

de classe hospitalar não é apenas a de manter as crianças ocupadas. As crianças estão 

crescendo e se desenvolvendo estejam ou não no hospital. O professor está lá para 

estimulá-las através do uso de seu conhecimento das necessidades curriculares de cada 



56 

 

criança. Por causa deste conhecimento, pode o professor agir como um catalizador e 

interagir com as crianças proporcionando condições para a aprendizagem. O professor 

também funciona de modo importante como uma pessoa de ligação com um padrão 

normal de retorno à casa e à escola de origem". 

 Com isso é observado nos casos abaixo a utilização de tecnologias como 

ferramenta de suporte as estruturas escolares hospitalares, auxiliando nos processos de 

aprendizagem e de gestão, com objetivo de otimizar e tornar mais amigável a 

receptividade dos alunos ao ensino. 

 O primeiro caso apresentado faz parte do trabalho de tema: "Inclusão das 

Tecnologias da Educação na classe Hospitalar: uma experiência piloto no hospital 

infantil Joana de Gusmão – Florianópolis/SC", sendo executado no Hospital Infantil 

Joana de Gusmão em Florianópolis/SC com a Classe Hospitalar junto a Gerência de 

Tecnologias Educacionais e Infra-Estrutura - GETEI/DIOC/SED/SC. 

 O objetivo do projeto é possibilitar às crianças que frequentam as classes 

hospitalares o acesso às modernas tecnologias e assim tentar mensurar se a inserção das 

tecnologias educacionais integradas ao atendimento pedagógico do professor 

possibilitaria um melhor desenvolvimento escolar das crianças em períodos de 

internação, tendo como público alvo definido os alunos da 1ª a 8 ª série do Ensino 

Fundamental divididos em equipes. 

 A organização estrutural do projeto segundo Althof, Belolli e Lemonje [2]:" A 

classe hospitalar dispõe de duas salas de aula. Uma sala está organizada para atender 

crianças da educação infantil (4 a 6 anos) no período matutino e para alunos de 1ª à 4ª 

série no período vespertino. Outra sala é para o atendimento aos escolares de 5ª a 8ª 

série. O atendimento é disponibilizado para todas as crianças dos níveis acima citado, 

independente do tempo de internação e clínica médica, desde que estejam liberados pela 

equipe médica e/ou de enfermagem. Para as crianças que não podem deslocar-se, o 

atendimento é realizado no próprio leito. A organização dos horários é a seguinte: Turno 

matutino: Educação infantil Idade: 4 a 6 anos - 9h30 às 11h30 Atendimento nos leitos 

de 1ª a 4ª série. Turno vespertino: Ensino Fundamental 1ª a 4ª série - 13h30 às 16h30 5ª 

a 8ª série – 13h30 às 16h30 Atendimento nos leitos 1ª a 8ª série". 

 O projeto foi baseado na abordagem pedagógica que defende uma visão sócio-

interacionista, em acordo com a proposta curricular de Santa Catarina, que segundo 

Vygotsky apud Rego [41]: “O homem constitui-se como tal por intermédio de suas 
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interações sociais e, portanto, é visto como alguém que transforma e é transformada nas 

relações produzidas em uma determinada cultura”. 

 Com isso segundo descreve Althof, Belolli e Lemonje [2]:"O projeto busca 

implementar o uso das tecnologias nas classes hospitalares de Santa Catarina, 

incentivando a pesquisa, integrando as tecnologias como meio para dinamização dos 

trabalhos escolares e do processo de ensino-aprendizagem. Além de interagir com as 

ferramentas, os alunos estarão vivenciando ações que permitem a inclusão digital". 

 Para isso foi utilizado as seguintes Mídias e tecnologias: câmeras digitais, 

filmadoras, computador e projetor multimídia, onde o professor é mediador e orientador 

dos projetos pedagógicos e os alunos se utilizam desses dispositivos para execução dos 

projetos a seguir: Produção de imagens digitais e analógicas, filmagens e ferramentas da 

internet; Fazer uso da plataforma de produção para atividades audiovisuais; Oficinas 

pedagógicas que utilizam massas de modelar para criação de maquetes; Produção de 

filmes (documentários) que utilizam as maquetes elaboradas nas oficinas. 

 As propostas preliminares das ações do projeto segundo Althof, Belolli e 

Lemonje [2] são: "Utilizar ferramentas tecnológicas para desenvolver atividades 

recreativas e/ou lúdicas no ambiente de internação hospitalar; Propiciar a interação do 

aluno com as tecnologias, utilizando computadores, câmaras digitais, filmadoras e 

outros; Produzir vídeos com as imagens captadas pelos alunos, propiciando a interação 

entre o computador e as diversas mídias; Socializar as experiências vivenciadas nesse 

projeto em diversos ambientes colaborativos". 

 De acordo com o que foi observado Althof, Belolli e Lemonje [2] apresentaram 

a seguinte conclusão no que tange o entendimento do projeto: "Este projeto na classe 

hospitalar possibilitou a integração das mídias junto às atividades por entender que a 

criança que fica por um tempo em um hospital, necessita interagir com o outro e com o 

mundo. As tecnologias permitem estas aproximações, pois o manuseio da ferramenta 

provoca na criança movimentos, interatividade, comunicação áudio-visual, postura 

frente ao coletivo. É um espaço pedagógico dentro do hospital com propostas 

educativo-escolares para crianças e adolescentes, apropriando-se do conhecimento 

sistematizado, assegura a manutenção dos vínculos escolares, promove um espaço 

prazeroso de interação social, previne o fracasso escolar e produz conhecimento". 

 Com isso percebe-se que o foco principal do caso apresentado foi inserir junto à 

prática pedagógica dos professores o uso das tecnologias educacionais, obtendo como 

dados, a análise dessa execução com as crianças hospitalizadas e os resultados assim 



58 

 

obtidos. Como planejamento do projeto foram realizados encontros com os profissionais 

da área e visitas às crianças durante as aulas, onde foram disponibilizados a 

oportunidade dos alunos vivenciarem e manusearem as diversas ferramentas 

tecnológicas em aula, incorporadas ao contexto pedagógico. E assim isso pode-se 

perceber que o uso das tecnologias educacionais proporcionaram oportunidades de 

desenvolvimento continuo, ao mesmo tempo em que se restabeleceu a auto-estima e 

alegria das crianças envolvidas, de acordo com as conclusões do trabalho apresentado. 

 No que tange o suporte de TI a estruturas hospitalares-educacionais nota-se que 

o objetivo, não é a gestão escolar hospitalar, mas propiciar práticas pedagógicas, de 

forma pontual, com a utilização de tecnologias, pois não evidenciou-se na descrição 

formal do projeto nenhum software que tenha a função de armazenar os registros dos 

alunos, assim como as informações da escola de origem para envio e recebimento de 

informações escolares e ainda não foi evidenciado o armazenamento digital do histórico 

das atividades realizadas, para possibilitar no futuro a mineração desses dados para 

pesquisa e tomada de decisão. 

 Percebe-se que o uso de tecnologia da informação foi implantado com objetivo 

pedagógico educacional, trazendo aos alunos-pacientes a vivência com a tecnologia, que 

dentro do hospital permite voar para fora das grades e janelas, para um ambiente livre, 

onde a doença que os tira a realidade cotidiana pode ser abstraída, por alguns 

momentos, pois a construção do saber é o foco. 

 O segundo caso apresentado faz parte da dissertação de mestrado de tema: "As 

Tecnologias da Informação e Comunicação e o Atendimento Escolar no Ambiente 

Hospitalar: um estudo de uma aluna hospitalizada", sendo um estudo de caso, de uma 

aluna hospitalizada, que foi identificada pela letra T, para garantir seu anonimato, e que 

se encontrava em tratamento no Setor de Hemato-Oncologia do Hospital Universitário 

de Santa Maria, na cidade de Santa Maria/RS, desde março de 2007, até o momento da 

defesa da monografia. 

 Como instrumentos de coleta de dados, foiutilizadocomo ferramenta, entrevistas 

semi-estruturadas com a professora da classe hospitalar e com a mãe da aluna. 

 Foi observado que neste caso a classe hospitalar do HUSM está vinculada ao 

Setor de Hemato-Oncologia, que atende crianças com problemas de saúde associados ao 

sangue e ao câncer, disponibilizando atendimento a dois tipos de pacientes: os 

ambulatoriais e os internados, neste caso apresentado, os ambulatoriais são aqueles que 

comparecem ao hospital para consulta de uma a duas vezes por semana, dependendo da 
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fase do tratamento, e que retornam as suas casas, já os internados são os pacientes que 

estão vivenciando o confinamento em um dos dezoito leitos disponíveis no Setor de 

Hemato-Oncologia do HUSM. 

 Segundo Garcia [20]: "A partir de 1995 foi implementado o projeto de extensão 

“Educação e Saúde: uma proposta do serviço de Hemato-Oncologia”, projeto este 

norteador do trabalho realizado conjuntamente entre a equipe da saúde e da educação, 

havendo, assim, uma interação entre os profissionais que compõem as equipes. Essa 

comunicação da equipe multiprofissional é acionada no momento da internação de cada 

criança". 

 No que se refere ao atendimento educativo Garcia [20] deixa claro que: "Para o 

setor educacional atender a Pediatria é feito uma seleção, o critério utilizado é que os 

pacientes estejam em idade escolar, crianças de seis anos até a sexta-série e a proposta 

para a Pediatria está voltada para o conteúdo escolar, em virtude das internações serem 

mais rápidas, então a bolsista da classe hospitalar faz o plano de estudo e atua". 

 No período de apresentação do caso Garcia [20] descreve a seguinte estrutura 

física: "A classe hospitalar do Hospital Universitário de Santa Maria dispõe de uma sala 

de aula, organizada pra atender as crianças no período matutino. A sala está organizada 

com mesas, cadeiras, estante, armário, computador, aparelho de som, telefone, 

brinquedos, livros de literatura, livros didáticos, material didático, entre outros". 

 Sobre a dinâmica do trabalho para este caso, após a internação, a equipe de 

enfermagem entra em contato e comunica ao setor de educação, quais as crianças, que 

estão iniciando o tratamento. Após receber a informação a Técnica Educacional 

conversa com a criança, para identificar se a mesma tem interesse em continuar seu 

processo de estudo concomitante ao tratamento. Diante da aprovação é iniciado o 

processo de inserção do aluno na classe hospitalar, para isso os pais são consultados 

para saber se assumem o encargo do exercício domiciliar, caso a resposta seja positiva, 

basta somente o pediatra expedir o atestado médico do aluno.  

 No que se refere à pesquisa foi definida como qualitativa descritiva, do tipo 

estudo de caso, de uma aluna hospitalizada, em tratamento no Setor de Hemato-

Oncologia do Hospital Universitário de Santa Maria/RS, com base nos princípios 

defendidos por Triviños [50], que conceitua estudo de caso da seguinte forma:“É uma 

categoria de pesquisa cujo objeto é uma unidade que se analisa aprofundadamente. Esta 

definição determina suas características que são dadas por duas circunstâncias, 

principalmente. Por um lado, a natureza e abrangência da unidade. Esta pode ser um 



60 

 

sujeito. (...) Em segundo lugar, também a complexidade do estudo de caso está 

determinada pelos suportes teóricos que servem de orientação em seu trabalho ao 

investigador. (...) O importante é lembrar que no estudo de caso qualitativo, onde nem 

as hipóteses nem os esquemas de inquisição estão aprioristicamente estabelecidos, a 

complexidade do exame aumenta à medida que se aprofunda no assunto”. 

 Segundo Garcia [20] a escolha do estudo de caso se deu pois: "Diante do 

exposto, foi feita a opção pelo estudo de caso, por ser este uma categoria de pesquisa 

onde se permite analisar aprofundadamente um tema, um sujeito ou uma circunstância, 

e à medida que estas análises vão sendo realizadas, a complexidade do estudo vai se 

evidenciando". 

 No que diz respeito à aluna no momento em que o caso foi apresentado Garcia 

[20] relata que:"A aluna sujeito da pesquisa foi identificada pela letra T para garantir o 

seu anonimato. Para caracterizá-la, apresentamos as informações contidas na ficha de 

identificação existente na classe hospitalar. Nome Completo: T.V.L, Data de 

Nascimento: 18/07/1997, Escolarização: quarta-série, Diagnóstico: leucemia linfóide 

aguda (LLA), Início do tratamento: março de 2007. A escolha da aluna T. ocorreu pelo 

fato desta aluna se enquadrar nos critérios estabelecidos. T. tem a idade de dez anos, 

freqüenta a rede regular de ensino, cursando a quarta-série, ensino à distância, tendo 

iniciado o tratamento de saúde no mês de março de 2007. T., iniciou o tratamento da 

leucemia linfóide aguda (LLA) em março de 2007, ano que iria iniciar a quarta série do 

ensino fundamental, em razão disso está realizando o ensino a distância, com o suporte 

da classe hospitalar que trabalha com os materiais enviados pela escola onde a aluna 

está matriculada". 

 No que se refere ao Suporte de TI a Estruturas Hospitalares-Educacionais 

apresentados neste caso foi observado o uso do Sistema Operacional Windows, com a 

disponibilização do acesso a Internet, incentivando a aluna a conhecer o mundo virtual 

criando primeiramente um endereço de e-mail, em seguida um Fotolog, além da 

utilização de softwares que segundo a Garcia [20], foram utilizados pedagogicamente:  

Ambientes de interações virtuais (chat, msn, Orkut, entre outros), Ferramentas de 

Busca, Softwares interativos (Google Earth), Games online e diversos Softwares 

Educativos que tinham como objetivo colaborar com a aprendizagem, tendo sempre 

como base os materiais enviados pela escola da aluna. 

 Segundo Garcia [20] os Softwares Educativos utilizados com a aluna atuavam 

no aprendizado nas seguintes áreas: “Matemática (multiplicação, divisão, adição, 
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subtração, cálculo, frações, decimais, tabelas e gráficos);Português (gramática, 

ortografia, vocabulário, compreensão de texto e partes do discurso); Ciências (seres 

vivos, sistema solar e leis da física); Geografia (continente e países, relevo, clima, 

vegetação, mapas e legendas); Raciocínio Lógico (orientação espacial, hipóteses, 

padrões e sequências)”. 

 Após a inserção da Tecnologia da Informação e Comunicação no cotidiano da 

aluna a pesquisadora coletou dados da pesquisa, através de entrevistas realizadas com a 

professora da Classe Hospitalar do Hospital Universitário de Santa Maria/RS e com os 

Pais da Aluna T, avaliando quais resultados significativos teriam o estimulo ao uso de 

tecnologia no ambiente hospitalar, considerando três elementos: a auto-estima, a 

motivação e a socialização da aluna, ficando evidenciado as seguintes conclusões 

abaixo. 

 A Autora Garcia [20],conclui após as entrevistas e as analises da pesquisa 

realizada, que as Tecnologias da Informação e Comunicação, tornam a aprendizagem 

mais dinâmica e instigante, pois utiliza-se Softwares Educativos, Internet, entre outros 

recursos digitais, que permitem a construção de novas aprendizagens, que contribuiu 

para que o resultado desse caso, fosse o aumento da autoestima da aluna T, uma maior 

motivação em relação aos estudos e ainda uma considerável melhora na sua socialização 

diante da Classe Hospitalar. Nota-se ainda o reconhecimento do computador e seus 

recursos como uma importante ferramenta de apoio ao processo educativo, pois ele 

possibilitou a aluna o acesso a novos conhecimentos e novas formas de pensar e agir, 

utilizando os diversos materiais da escola, lecionados de uma forma mais lúdica e 

interativa, que segundo Garcia [20],auxiliou a aprendizagem.  

 A autora Garcia [20],destacou também que a disponibilização dos recursos 

tecnológicos permitiram que a aluna tivesse contato com seus amigos, através dos 

ambientes virtuais, que permitiu não somente resgatar antigas relações, assim como 

estabelecer novos vínculos de amizade com outras crianças, que também estavam 

conectadas na rede, criando assim novos relacionamentos, minimizando a privação ao 

convívio social da aluna causada pela hospitalização, que notoriamente reduz o circulo 

de amizade da criança, dado o afastamento escolar e as limitações impostas pela doença. 

 A autora Garcia [20],relata que o contato com crianças de outra realidade e 

contextos contribui para que a criança mantenha um vinculo com o mundo fora do 

hospital e que acredite cada vez mais na Alta Hospitalar e na cura do tratamento, além 

da TIC’s contribuir na aprendizagem e na troca de experiências entre as crianças. 
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 Segundo Garcia [20]:"Assim, com os recursos oferecidos pelo computador, 

como a internet, as pessoas que estão confinadas em um hospital para tratamento de 

saúde, podem ter acesso ás informações que circulam diariamente, podem retomar 

antigas relações e construir novas, tudo isso através da comunicação virtual". 

 No que se refere ao Suporte de TI a Estruturas Hospitalares-Educacionais, 

Garcia [20] conclui que:  "... as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s) são 

importantes aliadas no processo educativo nas classes hospitalares, uma vez que 

contribuíram para a interação, aprendizagem, desenvolvimento cognitivo e sócio-afetivo 

da aluna pesquisada... Para finalizar, pesquisas nesta área podem contribuir para dar um 

suporte teórico-científico para que os hospitais viabilizem a implantação das tecnologias 

de informação e comunicação nas classes hospitalares, para auxiliar a aprendizagem dos 

seus pacientes-alunos, estabelecendo parcerias com as escolas de origem destas 

crianças". 

 Com isso observa-se que neste caso a tecnologia da informação e comunicação 

foi inserida de forma pontual, objetivando o atendimento pedagógico educacional, sem 

a preocupação de abranger o suporte a área administrativa da classe hospitalar, mas 

somente a aplicabilidade do ensino e a socialização da aluna.  

 Os casos apresentados foram implementados em diferentes hospitais, com o 

mesmo objetivo utilizar a tecnologia da informação e comunicação como suporte ao 

atendimento da Classe Hospitalar, no que tange o ensino e a socialização do aluno 

participante, em ambos os casos foram evidenciados uma melhora na motivação do 

aluno-paciente, pois os permitiu viver em contato com a escola de origem, seus amigos 

e familiares distantes, assim como conhecer novos métodos divertidos de ensino, com o 

uso de Jogos Educativos e Softwares Educacionais, por isso torna-se motivador 

apresentar no capitulo 4, um projeto que tem a finalidade de gerenciar a aplicação de 

qualquer modelo pedagógico baseado no uso de tecnologia, com foco na área 

administrativa da Classe Hospitalar, que poderá ser utilizado para gerenciar a 

aplicabilidade de projetos  digitais, como apresentados nos casos 1 e 2 analisados acima. 
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Capítulo 4 

Otimizando o Atendimento Pedagógico-

Educacional no Ambiente Hospitalar 

com Projeto Digital 

 

4.1 – Projeto EducaInca 

 

O Projeto EducaInca surgiu de uma visita ao setor de Pedagogia e Ensino 

Hospitalar do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva, onde foi 

observado uma real necessidade de informatização de processos, que poderiam assim 

otimizar a aplicação e gestão do ensino hospitalar. Além disto, observou-se a 

possibilidade de aumentar a abrangência do atendimento, pois seria deixado de contar 

em grande parte com a iteração humana para consultas essenciais, sobre o histórico 

educacional do aluno-paciente, seus dados escolares entre outras informações. 

Com isso foi analisado os requisitos do setor e as sugestões dos profissionais 

envolvidos, como professores, pedagogos, psicólogos, enfermeiros e médicos do setor 

de pediatria, além de voluntários responsáveis pela sala de recreação do ambulatório 

pediátrico, para assim propor um Projeto Digital, que tem a possibilidade de melhorar a 

gestão e a aplicação do ensino no âmbito hospitalar.  

Espera-se otimizar o Atendimento Pedagógico-Educacional, visando aumentar a 

eficiência da aplicabilidade do ensino, melhorar a busca por informações relacionadas 

ao aluno, agilizar o contato com a escola de origem e permitir uma expansão do 

aprendizado além dos horários de aula, pois  será disponibilizado tablets que permitirão 

a continuidade do estudo nos leitos de internação hospitalar, ou ainda nos momentos de 

isolamento, muito necessários e comum ao tratamento da doença, além de permitir 

manter um histórico das atividades pedagógicas e/ou recreativas realizadas pelo 

aluno/paciente, contribuindo de forma significativa para pesquisas futuras sobre a 

administração do saber em ambiente hospitalar.  

Trata-se de uma oportunidade para conquistar a geração digital, que hoje é o 

publico alvo do ensino hospitalar, todos nascidos em uma era de conectividade, onde 
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aprender, estudar, curtir, se distrair, limpar a mente, se abstrair, estar com os amigos, 

também é possível, com o uso de tecnologia.  

Esse entendimento resultou em disponibilizar sete casos de uso, como pode-se 

observar na Figura 4.1 e descritos a seguir: 

Figura 4.1 - Diagrama de Casos de Uso 

 

 Gerenciar Alunos 

 Nesse módulo será feito o cadastro dos Dados Pessoais do Aluno, 

os dados de sua Escola de Origem, para possibilitar o contato e caso 

necessário disponibilizar a aplicação de provas, testes, trabalhos 

escolares, que serão aplicados na classe hospitalar e devidamente 

enviados a escola para registro de notas, permitindo assim que o aluno 

não perca seu ano letivo escolar. 
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 É armazenado também o prontuário do aluno, que permite a 

qualquer momento que as professoras possam consultar algumas 

informações sobre o estado desse aluno, que permitira um melhor e mais 

adequado planejamento das atividades a serem realizadas com ele no 

período de internação hospitalar, como por exemplo, passar conteúdo 

digital, para acesso via o caso de uso "Área do Aluno", quando o mesmo 

estiver em isolamento, pós quimioterapia, ou demasiadamente debilitado. 

 Atualmente tem-se essas informações armazenadas em papel, 

guardadas em pastas, onde qualquer necessidade de comunicação com a 

escola ou até mesmo com os familiares, necessita-se de uma busca 

manual.  

 Segundo os profissionais da área, esta busca é demasiadamente 

exaustiva, sem contar que não há segurança de armazenagem destas 

informações, que sendo físicas, podem ser perdidas, extraviadas ou 

danificadas pelo tempo e o uso constante do material, por isso é notório 

ser um problema grave a ser otimizado e solucionado. 

 

 Gerenciar Histórico Educacional 

 É o módulo responsável por cadastrar todas as atividades 

realizadas pelo aluno na Classe Hospitalar, a descrição do conteúdo 

trabalhado, com a avaliação oriunda das normas da prefeitura, sendo 

elas, Muito Bom, Bom, Regular, Insuficiente. Esse cadastro é definido 

por tipo de matéria, como por exemplo Português, Matemática, 

Geografia, entre outras, além de armazenar anexos de exercícios 

realizados em sala ou quem sabe no leito. Também serão armazenadas 

provas e testes aplicados pelas professoras da classe hospitalar, com a 

finalidade de avaliar o aprendizado do aluno, permitindo assim manter 

todo o histórico de atividades escolares-hospitalares desse aluno-

paciente.  

 É importante observar que o armazenamento também permite 

criar uma grande base de conhecimento e informações, que poderá ajudar 

em pesquisas futuras sobre a administração do ensino no ambiente 

hospitalar, com métricas por tipo de profissionais, datas, tipo de doença e 

seu impacto no aprendizado, as atividades que mais geram reforço 
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escolar nesse período, entre outras muitas possibilidades de mineração e 

pesquisas. 

 As informações das atividades realizadas pelo aluno são 

atualmente armazenadas em papel e posteriormente guardadas em pastas, 

sem a possibilidade de armazenar alguma imagem do trabalho realizado, 

ou até mesmo o próprio trabalho em formato digital, para consultas 

futuras, reutilização de idéias, produção de histórico escolar hospitalar. 

 

 Gerenciar Área do Aluno 

 A Classe Hospitalar e a Unidade Escolar de origem utilizará este 

módulo para dispor os materiais pertinentes ao estudo e progresso 

escolar do aluno, com o objetivo de reforço escolar, preparação para 

provas e testes, trabalhos escolares, entre outros. Todo conteúdo 

disponível poderá ser acessado no caso de uso"Área do Aluno" e caso o 

objetivo seja a correção ou a avaliação do mesmo, o aluno poderá 

submeter o documento, que será visualizado neste módulo em questão e 

após correção, o professor disponibilizará a nota e pelo caso de uso 

"Área do Aluno", o aluno obterá a informação.  

 Permitirá também com que informações escolares possam ser 

transmitidas ao aluno, pela sua unidade escolar, para otimizar assim o 

retorno do aluno ao ambiente escolar, assim que liberado de seu período 

de internação hospitalar. 

 

 Área do Aluno 

 O aluno poderá através deste módulo acessar materiais em 

formato digital (livros, testes, simulados, etc) de diversos assuntos e 

matérias, que serão disponibilizados pelas professoras e pedagogas que 

compõem a administração da classe hospitalar e principalmente pela 

unidade de ensino escolar que ele pertence, que disponibilizará conteúdo, 

que pode gerar a continuidade de seu ano escolar, mesmo a distância. 

 Isso permitirá ao aluno o acesso ao estudo mesmo depois do 

horário de aula ou até nos momentos que estiver em isolamento, por 

conta das necessidades do tratamento. Ele poderá continuar seu processo 

de aprendizado, seu crescimento como cidadão, mantendo assim sua 
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mente ocupada com o saber, com o novo, gerando assim infinitas 

possibilidades de abstração, de esperança na continuidade da vida, na 

sensação de seguimento do cotidiano escolar, que até o momento havia 

sido quebrado de forma brusca. 

 Além de receber conteúdo o aluno poderá enviar arquivos, com o 

seu trabalho concretizado, para correção e avaliação do mesmo, na sua 

unidade escolar e na classe hospitalar e terá a possibilidade de saber a 

nota após a correção do mesmo. 

 Será disponível também nessa área todas as informações 

escolares, como dias de reunião e assuntos pertinentes a vida escolar de 

sua turma, que poderá ser cadastrada pela sua unidade escolar,  

utilizando o caso de uso "Gerenciar Área do Aluno", para permitir ao 

aluno manter-se atualizado, em relação ao cotidiano de sua turma e assim 

proporcionar com que o seu retorno escolar seja mais fácil, agradável e 

rápido. 

 Com esse módulo é possível continuar o seu aprendizado em 

período de isolamento, ou mesmo durante as aulas presenciais na classe 

hospitalar, que poderá utilizar seu conteúdo próprio ou os materiais 

submetidos pela unidade escolar de origem do aluno, e assim poderá 

otimizar seu tempo de estudo, concedendo ao mesmo um modelo de 

aprendizado já muito utilizado no seu dia a dia, certamente conectado, 

por fazer parte da geração Z. 

 

Relatório de Internações 

 Esse módulo permitirá a visualização "on time" das informações 

de internações hospitalares. Poderão serem observadas as entradas nas 

unidades de internação, a fim de verificar se esse paciente já é aluno e 

assim poder dar continuidade ao seu processo de aprendizagem, já 

definido anteriormente no caso de uso "Gerenciar Histórico 

Educacional". Outra hipótese é se  o paciente-aluno ainda não possui seu 

cadastro realizado na Classe Hospitalar, efetuado no caso de uso 

"Gerenciar Alunos", e assim ter de forma mais rápida o contato do seu 

familiar, para dar informações sobre a proposta educacional 

disponibilizada ao mesmo. 
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 Hoje esse contato é feito através de comunicação verbal, 

realizada pelos profissionais do setor de pediatria, sendo eles médicos, 

enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais diretamente com os 

professores. Inevitavelmente podem existir atrasos no primeiro contato 

com aluno ou até mesmo esquecimento do mesmo, por um determinado 

período, quando este retorna ao tratamento em regime de internação. 

 

 Gerar Relatórios 

 Nesse caso de uso permite emitir relatórios gerenciais que 

ajudarão na melhoria dos processos do atendimento pedagógico-

educacional, pois possibilitará a visualização de informações importantes 

para tomada de decisão. Por exemplo, saber a matéria de maior reposição 

de aulas no período de internação, o conteúdo mais acessado na área do 

aluno,além de indicadores por faixa etária, por profissional, escolaridade, 

unidade escolar de origem, sendo esta publica ou privada, relação do 

desenvolvimento cognitivo com o tipo da doença em tratamento, entre 

outras possíveis extrações, que serão continuamente disponibilizadas, de 

acordo com a necessidade de pesquisadores e profissionais da Instituição 

ou até de outras Instituições, que necessitem de material confiável para 

produção de futuros trabalhos de pesquisa.  

 Com isso será obtido a possibilidade de suprir toda a necessidade 

de informações, para planejamento de melhorias na aplicação do ensino 

no ambiente hospitalar, que hoje não possui estas ferramentas de apoio 

ao processo de gestão. 

 

 Gerenciar Acesso e Perfil 

 Neste módulo o administrador e gestor do sistema controlará o 

acesso ao sistema,  as permissões dos usuários na utilização dos módulos 

e todas as funcionalidades disponíveis para os usuários: Aluno, 

Professor, Unidade Escolar e Equipe de Apoio, permitindo assim a 

segurança na utilização da plataforma e na geração de relatórios 

vinculados as ações dos usuários no sistema. 
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4.2 – Arquitetura do Sistema 
  

 

Figura 4.2 - Arquitetura EducaInca 

 

 

4.2.1 – Linguagens de Programação 

 

 Todos os módulos do Projeto de Sistema EducaInca serão desenvolvidos com a 

Tecnologia ASP da Microsoft, com a utilização de Javascript (JQuery), CSS e XHTML. 

Estas escolhas se deram pela instituição já possuir servidor de aplicação ASP,que 

poderá armazenar o sistema, além de profissionais de desenvolvimento com experiência 

nas Tecnologias acima, possibilitando uma melhor implementação do projeto 

EducaInca. 

 

4.2.2 – Armazenamento e Recuperação de Dados 

 

 Todos os módulos do Projeto de Sistema EducaInca têm a persistência dos seus 

dados realizada no ORACLE 11 e a conexão de acesso ao Servidor de Banco de Dados 

é realizada através de Conexão ODBC com uso de DSN. O ambiente possui 
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espelhamento e backup diário realizado pelo setor de Infraestrutura, para possibilitar a 

rápida recuperação e confiabilidade dos dados do sistema.  

 A escolha do Banco de Dados se deu pelos bons recursos de segurança e 

performance que ele apresenta, além de ser o sistema gerenciador de banco de dados 

padrão, para aplicações na plataforma Web na instituição. 

 

4.2.3 – Comunicação e Distribuição 

 

 Sistema desenvolvido para utilização na plataforma Web, disponível no servidor 

de aplicações da Intranet, sendo acessado através de login e senha com todos os 

módulos disponíveis no ambiente de Intranet e acessados pelos atores "Administrador, 

Professor, Aluno e Equipe de Apoio", com exceção do caso de uso "Gerenciar Área do 

Aluno", que será acessado nos ambientes de Intranet e Extranet, pois o ator "Unidade 

Escolar" terá acesso exclusivamente pelo ambiente de Extranet, pois o mesmo não 

possui acesso a rede privada da instituição, já os demais atores "Administrador e 

Professor"irão acessar o módulo citado pela Intranet, como padrão para todos os 

profissionais ativos na instituição, que possuem acesso aos sistemas na plataforma Web. 

 No projeto de comunicação os nodos-cliente serão munidos de um browser que 

é um software mais ou menos padronizado que contém o andar de visualização e assim 

consegue interpretar documentos HTML e comunicar-se através do protocolo HTTP. O 

servidor de aplicação contém uma camada de visualização que consegue entender 

comandos HTTP e repassá-los ao andar de apresentação onde esses comandos são 

interpretados. No fim do processo um documento HTML será gravado e enviado de 

volta ao browser via HTTP. 

 O servidor de aplicação contém ainda os andares de domínio e integração, em 

particularé comum ter um andar de integração com algum SGDB. 

 Esta arquitetura permite, que as aplicações seja escritas de uma forma 

independente do banco de dados e da tecnologia de acesso ao SGDB e, por outro, que 

os usuários possam acessar o software a partir de qualquer browser em qualquer 

dispositivo. 

 O uso de JavaScript para a programação do browser torna possível manter, além 

do andar de visualização, o andar de apresentação, utilizando um conjunto de 

tecnologias que são referidas, como Ajax. O uso de Ajax permitirá portar para as 
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máquinas-cliente o processamento e o andar de apresentação. Isso não só irá liberar 

recursos valiosos no servidor de aplicação como torna a experiência de interação muito 

mais valiosa para o usuário. 

 

4.2.4 – Segurança 

 

 Os mecanismos de acesso ao sistema se dará por login e senha na Intranet. 

Haverá autenticação e verificação de acesso em função do perfil de acesso ao sistema 

EducaInca, e desta forma, serão definidos quais módulos e o que é permitido executar 

enquanto logado no mesmo. Os perfis de Acesso definidos serão: Administrador, 

Professor, Aluno,Equipe de Apoio e Unidade Escolar. 

 O Perfil de Administrador possui acesso a todos os módulos do sistema, com 

exceção do caso de uso Área do Aluno. 

 O Perfil de Professor possui acesso aos módulos de Gerenciar Aluno, Gerenciar 

Histórico Educacional, Gerenciar Área do Aluno, Relatório de Internações e Relatórios 

Gerenciais. 

 O Perfil de Aluno possui acesso ao módulo Área do Aluno. 

 O Perfil Equipe de Apoio possui acesso ao módulo Gerar Relatórios. 

 Os perfis Administrador, Professor, Aluno e Equipe de Apoio irão acessar os 

módulos do sistema pelo ambiente de Intranet na rede privada da instituição. 

 O Perfil Unidade Escolar irá acessar exclusivamente o módulo Gerenciar Área 

do Aluno, no ambiente de Extranet, após seu devido cadastro e disponibilização de 

login e senha, realizado pelo perfil Administrador. 

 Os servidores de aplicação e de banco de dados são monitorados pela equipe de 

infraestrutura da instituição, que contam com profissionais especializados na área de 

segurança e com grande experiência nessa área, que utilizam softwares de antivírus, 

firewall e detecção de ameaças na rede constantemente atualizados. 

 

4.2.5 – Log e Tratamento de Erro 

 

 A tabela abaixo representa um acordo de nível de serviço (SLA) entre os 

usuários do projeto EducaInca e o setor de Tecnologia da Informação do INCA, para o 

fornecimento de serviços necessários a garantir e suportar os requisitos de operabilidade 

do sistema,no que tange os tratamentos de interrupção do mesmo, além de definir os 
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parâmetros de todos os serviços abrangidos, e como eles serão mutuamente 

compreendidos pelos principais intervenientes na instituição. 

 

Prioridade Baixa Normal Alta Urgência 

Severidade 

Obstáculo no 

trabalho de 

usuários 

individuais e/ou 

uma solução 

aceitável está 

disponível 

Interrupção do 

trabalho de 

usuários 

individuais e 

nenhuma 

solução 

aceitável está 

disponível 

Interrupção 

dos processos 

críticos, 

afetando 

usuários 

individuais e 

nenhuma 

solução está 

disponível 

Interrupção 

dos processos 

críticos, 

afetando 

diversos 

usuários e 

nenhuma 

solução está 

disponível 

Urgência 

O cliente não 

precisa de 

solução imediata 

O cliente não 

precisa de 

solução imediata 

O cliente 

precisa de 

solução 

imediata 

O cliente 

precisa de 

solução 

imediata 

Condições de SLA 

95% deve ser 

atribuído a 

um Analista 

8 Horas 2 Horas 1 Hora 1 Hora 

e resolvido 

dentro de 
3 Dias 2 Dias 24 Horas 8 Horas 

 

Tabela 4.2.5 - Metas de serviço SLA 
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4.2.6 – Estrutura de Implementação 

 

 O Projeto EducaInca será armazenado no Servidor de Aplicações Web, que 

permitirá o acesso de seus usuários logados na Intranet e na Extranet em qualquer 

computador habilitado na rede interna da Instituição e com seu perfil validado no 

controle de acesso do sistema, ou através de acesso pela Extranet com a utilização de 

usuário e senha, criados pelo Administrador e disponibilizado para Unidade Escolar, 

que irá acessar exclusivamente o caso de uso "Gerenciar Área do Aluno". 

 O sistema irá possuir controle de versão  no Servidor de Homologação da 

Intranet, onde irá dispor de acesso a todo histórico de novas implementações, melhorias 

ou correções a serem realizadas. 
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4.3 – Modelo Entidade Relacionamento - MER 

 
 A representação gráfica abaixo ilustra o Modelo Entidade Relacionamento do Projeto EducaInca. 

 

Figura 4.3 - Modelo Entidade Relacionamento 
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 A tabela "EDI_ALUNO" armazena as informações pessoais do aluno, descritas 

com detalhes no caso de uso "Gerenciar Aluno" e possui relacionamento com as 

tabelas: "EDI_UF", "EDI_CIDADE" e "EDI_BAIRRO", que armazenam o código e a 

descrição, dos estados, das cidades de cada estado e dos bairros pertinentes a cada 

cidade, possibilitando assim a geração de relatórios por endereço do paciente ou por 

endereço da escola de origem. 

 

 A tabela "EDI_ATIVIDADE"armazena as informações de atividades realizadas 

pelo aluno na classe hospitalar, descritas com detalhes no caso de uso "Gerenciar 

Histórico Educacional" e possui relacionamento com as tabelas: "EDI_ANEXO", 

"EDI_DISCIPLINA" e "EDI_ACESSO", que armazenam respectivamente os dados 

do(s) anexo(s) pertinentes a atividade registrada, a disciplina que esta atividade pertence 

e o profissional responsável por lecionar e supervisionar esta atividade junto ao aluno. 

 

 A tabela "EDI_AREA_ALUNO" armazena os exercícios, provas, trabalhos, 

simulados, material de estudo, avisos, orientações, entre outros, descritos com maiores 

detalhes no caso de uso "Gerenciar Área do Aluno e Área do Aluno" e possui 

relacionamento com as tabelas: "EDI_FORMATO", "EDI_DISCIPLINA" e 

"EDI_ACESSO",que armazenam respectivamente os dados do Formato do anexo, seja 

ele pdf, doc, xls, entre outros, a disciplina a que este registro pertence e o usuário que 

realizou o cadastro, seja o professor da classe hospitalar ou um profissional do colégio 

de origem. 

 

 

4.4 – Gerenciamento de Conteúdo   

 O gerenciamento de conteúdo é a parte mais essencial desse projeto, sendo essa 

funcionalidade que gerou a concepção do EducaInca, pois iniciado o processo de 

levantamento dos casos de uso, junto a classe hospitalar, ficou  notório a necessidade de 

melhorar administração do conteúdo escolar, enviado pela escola de origem, para 

permitir a continuidade do aprendizado escolar em períodos de internação de longa 

duração, como também os materiais ofertados pela equipe que compõe a classe 

hospitalar, para o uso do aluno presencialmente ou nos períodos de isolamento, tão 

necessário, devido ao tratamento quimioterápico e radioterápico. 
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 Todo o material que a escola de origem envia para o aluno, como uma prova a 

ser realizada, trabalhos escolares de diversas matérias, revisão para uma prova, reforço 

escolar, todos eles são enviados por e-mail, ou seja todas as escolas de todos os 

pacientes enviam materiais para um único e-mail, que pertence a classe hospitalar, com 

isso responder os questionamentos abaixo se torna difícil, cansativo e demanda pesquisa 

em todos os e-mails enviados para o aluno, que talvez tenham até sido perdidos ou até 

excluídos, pois a cota de correio é limitada. 

 

Número Questionamento 

1 Quais as provas enviadas pela escola de origem e realizadas pelo aluno na 

classe hospitalar ? 

2 Quais as matérias da escola de origem que já disponibilizaram matéria para 

revisão escolar do aluno ? 

3 Quais as notas dos trabalhos, provas ou testes realizados pelo aluno na classe 

hospitalar e enviadas a escola de origem para efetivação da nota ? 

4 Obter o histórico por data e/ou matéria de todas as atividades realizadas pelo 

aluno na classe hospitalar, para que o aluno possa retornar com um relatório 

a ser entregue a sua escola de origem, que poderá ajudar na integração do 

mesmo. 

5 Obter um relatório de quais professoras lecionaram determinadas matérias a 

cada aluno, assim como poder visualizar os anexos das atividades realizadas, 

com sua determinada nota e sua observação pedagógica. 

6 Quais as novidades escolares, relativas a datas de entrega de trabalhos, 

provas ou testes, ou ainda a um evento escolar que o mesmo gostaria de 

participar, que o aluno gostaria muito deter informação e que poderá ser 

primordial para o seu bem estar e tranquilidade enquanto estiver internado ? 

 

Tabela 4.4 - Gerenciamento de Conteúdo 

 

 Informações rápidas e precisas do aprendizado escolar hospitalar, pode otimizar 

o aprendizado do aluno e melhorar seu retorno ao âmbito escolar, pode ainda diminuir a 

distância desse paciente da sua escola de origem, no que diz respeito ao seu 

conhecimento do dia a dia escolar e do andamento de suas matérias, por isso nos casos 

de uso "Gerenciar Área do Aluno", "Área do Aluno" e "Gerenciar Histórico 
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Educacional", será permitido atender aos questionamentos e afirmações citados acima, 

utilizando nesses casos de uso um módulo de gerenciador de arquivos já desenvolvido 

na instituição, que será aprimorado e implementado no projeto EducaInca, que 

disponibilizará as seguintes funcionalidades abaixo: 

 

Funcionalidades do caso de uso "Gerenciar Área do Aluno" 

 

Número Descrição Funcionalidade 

1 Importar arquivos de texto, pdf's, planilhas, vídeos e apresentações, com 

diversas extensões a serem definidas pela classe hospitalar na fase de 

implementação do projeto. 

2 Armazenar em campo texto junto ao anexo, informações pedagógicas, no 

que diz respeito a proposta de estudo a ser realizada pelo aluno ou instruções 

a aplicação da prova ou trabalho que será realizada pela classe hospitalar. 

3 Armazenar a informação da origem do anexo visualizado pelo aluno na Área 

do Aluno, que poderá ser a classe hospitalar ou a escola de origem. 

4 Armazenar a disciplina que pertence o anexo cadastrado, para permitir a 

pesquisa e os relatórios estatísticos. 

5 O professor irá cadastrar a nota ao trabalho realizado e submetido pelo aluno 

e o mesmo poderá visualizar sua nota. 

 

Tabela 4.4 - Funcionalidades - Gerenciar Área do Aluno 

 

Funcionalidades do caso de uso "Área do Aluno" 

 

Número Descrição Funcionalidade 

1 Visualizar todos os anexos disponíveis, que serão organizados para consulta 

por disciplina, professor ou data. 

2 O aluno poderá inserir um anexo e preencher um campo texto com sua 

resposta ou questionamento, vinculado ao material disponibilizado, para 

correção de sua atividade. 

 

Tabela 4.4 - Funcionalidades - Área do Aluno 

 



78 

 

Funcionalidades do caso de uso "Gerenciar Histórico Educacional" 

 

Número Descrição Funcionalidade 

1 Importar arquivos de texto, pdf's, planilhas, vídeos e apresentações, com 

diversas extensões a serem definidas pela classe hospitalar na fase de 

implementação do projeto. 

2 Armazenar em campo texto junto ao anexo, informações pedagógicas, no 

que diz respeito a proposta de estudo que foi realizada pelo aluno na classe 

hospitalar, de forma presencial ou a distância com uso de tablet's. 

3 Armazenar a disciplina que pertence o anexo cadastrado, para permitir a 

pesquisa e os relatórios estatísticos. 

4 O professor irá cadastrar a nota a atividade realizada pelo aluno, que estará 

disponível a consulta da escola de origem pelo caso de uso Gerenciar Área 

do Aluno. 

 

Tabela 4.4 - Funcionalidades - Gerenciar Histórico Educacional 
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Capítulo 5 

Conclusão 

  

5.1 – Conclusão 

 A tecnologia da informação nos dias atuais é o maior fator contributivo ao 

desenvolvimento da ciência em suas diferentes áreas e implementações e nesse trabalho 

proposto visualizou-se sua aplicação como possibilidade de otimização da ciência do 

ensino no âmbito hospitalar, para isso necessitou-se entender a evolução do ensino no 

mundo e no Brasil, com abordagem na classe hospitalar e no seu surgimento, para assim 

compreender melhor as diferentes abordagens do ensino nesse ambiente, com seus 

desafios e possibilidades atuais, analisando casos reais de sua aplicabilidade em 

diferentes hospitais, assim como os resultados obtidos após a disponibilização da 

tecnologia como meio auxiliador a gestão pedagógica e ao ensino hospitalar, permitindo 

assim finalizar a proposta de um projeto digital, que irá otimizar toda área de ensino 

pedagógico hospitalar do Instituto Nacional de Câncer (INCA), atendendo aos objetivos 

propostos de maximizar a aplicabilidade do ensino, informatizar a gestão educacional, 

facilitar a consulta de informações escolares do paciente-aluno e permitir a continuidade 

do aprendizado em período de isolamento do aluno-paciente, além de possibilitar com 

que pesquisas diversas, sobre a vida acadêmica hospitalar, possam se desenvolver, 

utilizando como objeto de mineração toda base de dados, que será construída a partir da 

implementação do projeto EducaInca, sendo de grande utilidade para promover e gerar 

conhecimentos essenciais, que poderão permitir a tomada de decisão e a melhoria 

evolutiva dessa área de ensino e atendimento hospitalar, que impõe regularmente 

desafios e limites diversos a serem vencidos, desde desafios humanos e físicos no que 

tange ao paciente-aluno até desafios estruturais e hospitalares, no que diz respeito aos 

recursos disponíveis, para o atendimento escolar-hospitalar. 

 Com isso tem-se com resultado principal desse trabalho formal, o estudo sobre 

uma área de conhecimento, pouco discutida e observada no Brasil, que poderá inspirar 

outros projetos digitais, que tenham como fator motivacional a melhoria da 

aplicabilidade do ensino pedagógico-educacional no ambiente hospitalar, além de 

permitir uma leitura simples, para qualquer cidadão, que deseje obter o conhecimento 
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das principais diretrizes que são basilares ao ensino hospitalar, além de permitir, como 

explicitado no capitulo "5.2 Trabalhos Futuros" a implementação do projeto digital 

EducaInca, que foi modelado pautado em necessidades reais e atuais amplamente 

observadas ao longo de todo trabalho formal, mas especificamente detalhadas no 

capitulo "4 Otimizando o Atendimento Pedagógico-Educacional no Ambiente 

Hospitalar com Projeto Digital", considerando aspectos fundamentais do ensino, para 

um grupo pediátrico, que atualmente está intimamente habituado ao uso de plataformas 

digitais de diferentes aplicações nos dias atuais, que segundo o que foi observado e 

estudado poderá otimizar não só o aprendizado do aluno, enquanto paciente, mas a 

gestão educacional no ambiente hospitalar executada pelos profissionais envolvidos 

nesse processo, além de possibilitar uma maior aproximação da escola de origem ao 

paciente, enquanto ainda aluno, que observou-se ser direito garantido na constituição, 

por isso observa-se que o projeto apresentado, se torna de grande interesse a todos os 

envolvidos nesse processo de ensino, sejam pacientes-alunos, familiares, docentes e 

gestores no âmbito hospitalar, docentes e gestores no âmbito escolar, pesquisadores que 

necessitem de analisar dados gerados da aplicação do ensino pedagógico educacional, 

para formalizar inovações, novas otimizações, novos projetos, novas análises ou 

propostas de qualquer natureza, tornando assim todo o projeto formalizado 

recompensador. 
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5.2 – Trabalhos Futuros 

 Como evolução do trabalho proposto tem-se o desenvolvimento do projeto 

EducaInca, de acordo com as especificações de arquitetura e sistema amplamente 

descritos no capitulo 4, tornando o objetivo do trabalho concreto no mundo real da 

instituição, onde sua utilização é esperada pelo setor de Pedagogia e Ensino Hospitalar, 

para que seus benefícios sejam comprovados, de acordo com as propostas e estudos 

apresentados ao longo de toda monografia, sendo prioritariamente desenvolvidas todas 

as documentações necessárias a implementação do projeto, que possibilitaram as 

validações de todas as ações e casos de uso descritos, assim como poderão resultar em 

mudanças nas escolhas de Tecnologias apresentadas ou até mesmo nos processos de 

Comunicação e Distribuição, Segurança e SLA de Atendimento ao usuário, todos 

descritos no trabalho formal, para que assim o projeto EducaInca possa ter o melhor 

aproveitamento possível no que rege seu objetivo que é em parte "compreender o 

atendimento Pedagógico-Educacional no Ambiente Hospitalar, analisando suas 

vantagens ao paciente, sob a ótica da continuidade do aprendizado e abstração da 

doença", mas também em outra parte "propor um projeto digital que poderá 

proporcionar a melhoria da gestão educacional e a otimização do ensino, que serão 

disponibilizados pela classe hospitalar e também pela unidade escolar de origem do 

paciente", tendo assim uma maior validação institucional, para prosseguir com as 

implementações do projeto, no que tange seu desenvolvimento, homologação, 

implantação e disponibilização aos usuários, que a partir do momento em que o projeto 

for disponibilizado para utilização, ainda poderá otimizar os processos de aprendizagem 

e gestão desse método de aplicabilidade de ensino, pois diariamente irão alimentar uma 

base de dados, que poderá ser utilizada para diversas propostas de pesquisa, solicitadas 

por pesquisadores, estudantes, profissionais, que tenham o intuito de contribuir com a 

promoção desse assunto de grande importância a toda população mundial, mas ainda 

pouco observado, de acordo com as diversas pesquisas realizadas, para composição 

desse projeto formal, sendo assim, de forma objetiva, a proposta de trabalhos futuros se 

divide em: Formalizar de forma mais técnica o projeto EducaInca e Desenvolver, de 

acordo com os resultados validados dessa documentação aprovada, resultando em um 

projeto que atenda as expectativas e anseios de melhoria, observados na instituição e 

nos profissionais que representam o setor de  ensino pedagógico hospitalar. 
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