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RESUMO 

 

O presente trabalho discute sobre o ensino de ciências no ambiente escolar hospitalar, a partir 

de referenciais teóricos da área, compreendendo o conjunto de características relacionadas com 

as necessidades, interesses e motivações para o ensino nesse ambiente. A relevância dessa 

temática justifica-se na ideia de que o ensino de Ciências precisa ser planejado para ir além dos 

conceitos subjetivos de Ciências, avançando para leitura da sua linguagem, compreendendo a 

sua estrutura sintática e discursiva por meio de atividades práticas e de uma linguagem acessível 

para uma melhor assimilação dos conteúdos. Assim, o objetivo deste trabalho é o de relatar e 

analisar a experiência do autor como professor de ciências no atendimento escolar hospitalar e 

para alcançar esse objetivo optou-se por um estudo qualitativo, do tipo autobiográfico ou 

história de vida – narração feita por esse autor sobre suas experiências no atendimento escolar 

hospitalar como professor de Ciências, ocorrida no ano de 2017 no setor da EMAE – Escola 

Móvel/Aluno Específico no Hospital do GRAACC do Instituto de Oncologia Pediátrica da 

Universidade Federal de São Paulo. O trabalho mostra que pouco tem se estudado sobre esse 

campo de atuação e que o ensino de ciências em hospitais se torna mais abrangente, pois 

crianças e adolescentes hospitalizados se sentem mais curiosos em entender o que são e como 

estão as suas doenças, instigando um debate em como e quais fatores levaram ao adoecimento, 

e isso em um ambiente praticamente sem recursos pedagógicos – situação bem distinta da 

vivenciada por professores em escolas. Sendo assim, esperamos que esse trabalho contribua 

com a reflexão e com pesquisas futuras no campo da formação e prática de professores, com 

ênfase no ensino de Ciências no ambiente escolar hospitalar.  

 

 

 
Palavras-chave: Ensino de Ciências; Formação de Professores; Ambiente Escolar 

Hospitalar. 

 

  



 
 

 

ABSTRACT 

 

The present work discusses science teaching in the hospital school environment, based on 

theoretical references in the area, comprising the set of characteristics related to the needs, 

interests and motivations for teaching in this environment. The complement of this theme is 

justified in the idea that science teaching needs to be planned to go beyond the subjective 

concepts of science, advancing to read its language, understanding its syntactic and discursive 

structure through practical activities and a language accessible for a better assimilation of the 

contents. Thus, the objective of this work is to report and analyze an experience of the author 

as a science teacher in school attendance and to achieve this objective, a qualitative study, of 

the autobiographical type or life history - was narrated by this author about his experiences in 

hospital school attendance as a science teacher, which took place in 2017 in the sector of EMAE 

- Mobile School / Specific Student at the GRAACC Hospital of the Pediatric Oncology Institute 

of the Federal University of São Paulo. The work shows that little has been studied about this 

field of action and that the teaching of science in hospitals becomes broader, as hospitalized 

children and adolescents feel more curious about what they are and how their illnesses are, 

prompting a debate in how and factors factors led to illness, and this in an environment with 

virtually no pedagogical resources - a situation quite different from that experienced by teachers 

in schools. Therefore, we hope that this work will contribute to reflection and future research 

in the field of teacher training and practice, with an emphasis on science teaching in the hospital 

school environment. 

 

Keywords: Science teaching; Teacher training; Hospital School Environment. 
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1. INTRODUÇÃO 

“... A importância de uma coisa há que ser medida pelo 

encantamento que a coisa produza em nós” 

Manoel de Barros 

 

1.1 As primeiras influências e a escolha pela docência 

Sou o mais novo de seis filhos. Meu pai, José, e minha mãe, Margarida casaram-se em 

Macaparana, uma cidade do interior do Pernambuco. Nasci e morei em Macaparana até 2011, 

quando em 2012 me mudei para São Paulo apenas a passeio e acabei vivendo e convivendo até 

os dias atuais.  

 

Fonte: Arquivo Pessoal. 

Comecei minha vida escolar na Escola Mínima Reverendo Antonio Carvalho, onde 

estudei da 1ª a 4ª série e na Escola Antonio Coutinho da 5ª a 8ª série. Nesses anos de 

escolaridade sempre tive professores que me inspiraram ao viés da educação, que foram de 

fundamental importância para o que sou hoje. Para o ensino médio resolvi mudar de escola e 

fui para a Escola Creusa de Freitas Cavalcanti, onde cursei o Ensino Normal Médio (antigo 

Magistério) pois sempre admirei meus professores e sempre tive gosto pelo ensinar, e desde o 

início dos meus anos de estudos ajudava meus colegas em atividades em sala e até fora da sala 

de aula. Meus tempos no Ensino Normal Médio me trazem boas recordações: tive excelentes 

professores, era um curso muito amplo, muitas disciplinas, estudava muito. Hoje percebo de 

como foi importante na minha vida, com uma formação crítica abordada na instituição escolar.  
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Fonte: Arquivo Pessoal 

Desde o final do meu Ensino Normal Médio, em 2010, fiz cursos voltados à área da 

educação, trabalhei em uma escola como professor da Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

durante 1 ano e como Auxiliar de Secretaria Escolar. Em São Paulo, fiquei de 2012 a 2013 

buscando novos conhecimentos voltados à área da Educação e em 2014 entrei para o curso de 

Licenciatura em Ciências na Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, uma universidade 

pública, de qualidade e reconhecimento, onde eu poderia me formar como professor, que é algo 

que está intrínseco em minha personalidade - o Ser Professor.  

Na UNIFESP, logo no primeiro semestre da graduação foi um pouco frustrante pois me 

deparei com um ciclo básico bastante denso, com muitas disciplinas de exatas e logo me veio 

o desespero e a vontade de desistir, mas sempre havia no semestre aquelas disciplinas que me 

faziam lutar pelo o que eu estava buscando.   

Logo depois, nos semestres seguintes tive uma organização melhor e comecei a 

trabalhar na área do ensino como Monitor no Museu de Ciências Catavento por 2 anos, amava 

o que fazia. Após o período de estágio no Museu Catavento em 2016 fiz o processo seletivo 

para ser Aprimorando no Hospital do GRAACC – Grupo de Apoio ao Adolescente e a Criança 

com Câncer, ministrando aulas de ciências para os alunos que estavam em tratamento 

oncológico naquele hospital. Essa experiência no GRAACC foi uma das mais desafiadoras que 

eu tive na vida, estava em um ambiente diferente do que um professor poderia estar, com 

pessoas em situações não habituais de se ver. Fiz meu aprimoramento no GRAACC e em 2017 

me formei como Aprimorando em Atendimento Escolar Hospitalar.  

Trabalhar e vivenciar rotinas de tratamento do câncer me fez ter uma nova visão de 

mundo e de perceber que nada está perdido e devemos batalhar e persistir por aquilo que 

almejamos. No decorrer da graduação vivi algo que me atingiu profundamente, a morte da 
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minha mãe. Diante desse fato, reprovei diversas disciplinas durante o semestre e fiquei 

desmotivado em realizar as atividades que estava vivenciando até aquele momento. Mas contei 

com a ajuda de amigos e professores que foram de fundamental importância para me reerguer 

e seguir em frente firme e forte.  

Realizei diferentes atividades dentro da UNIFESP, desde PIBID até monitorias em 

disciplinas e participação em Projetos de Extensão, agradeço de coração aos professores, em 

especial a Profª Drª Marilena Rosalen por toda inspiração e motivação e por todas as 

oportunidades dadas e vividas durante esse meu processo de aprendizagem da docência.  

 

 

1.2 Contextualização e objetivo 

A existência de uma doença, seja ela aguda ou crônica, requer da pessoa afetada 

mudanças em sua rotina diária e dependendo do diagnóstico da doença, em geral, se começa 

um longo e invasivo tratamento. Entretanto, a ruptura do convívio social e a educação tornam-

se alvo de preocupação, pois o processo de escolarização é comprometido, o que, por sua vez 

gera consequências no reingresso às antigas atividades. 

Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (BRASIL, 1990, p. 319-320) 

apud Bonfim (2016, p. 11), a legislação reconhece o direito da criança hospitalizada de desfrutar 

de alguma forma de recreação, programas de educação para a saúde, acompanhamento do 

currículo escolar durante sua permanência hospitalar, e que é direito dos pais e responsáveis ter 

ciência do processo pedagógico, bem como participar das definições das propostas 

educacionais.  

Mesmo sendo um projeto assegurado em lei, as classes hospitalares ainda não são 

comuns no Brasil, mas as existentes demonstram um papel de fundamental importância para os 

alunos, pois cumpre o papel de facilitador no retorno da criança e do adolescente à escola, 

tornando-se assim de imenso valor para pacientes e sua família. Um outro aspecto é que ao se 

envolver com as atividades escolares os pacientes/alunos esquecem a dor e por meio delas tem 

a oportunidade de exercer seu direito de aprender, sentindo-se produtivo e participante, capaz 

de construir sua própria aprendizagem. No entanto, essa modalidade de educação formal exige 

que o professor tenha um ritmo de aula diferente para cada aluno, de acordo com a gravidade 

da doença que ele possui, tendo capacidade para lidar com diferentes realidades e culturas de 

cada um. Portanto, exercer a profissão de professor em ambientes escolares hospitalares ainda 
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é um desafio, visto que na graduação não somos preparados para atender a essa demanda  por 

se tratar de um ritmo diferente de aulas, de acordo com a gravidade da doença e alunos com 

diferentes realidades e culturas.  

A partir das considerações apresentadas, é possível, apontar que a ciência e a educação 

assumem papel muito importante, orientadas para promoção da cidadania e com vistas ao 

desenvolvimento dos sujeitos enquanto cidadãos ativos no processo de ensino e aprendizagem.  

Esse contexto fornece o pano de fundo para as discussões propostas neste estudo, 

imersas na temática – o ensino de Ciências no ambiente escolar hospitalar. Assim, esse trabalho 

tem como objetivo relatar e analisar a experiência do autor como professor de ciências no 

atendimento escolar hospitalar.  

 

1.3 Problemática e Justificativa  

O interesse pelo tema da pesquisa se deu a partir de um estágio realizado na Escola 

Móvel do Instituto de Oncologia Pediátrica da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), 

que me motivou a mudar a forma de pensar sobre o ensino, em especial o ensino de ciências e 

como os seus conteúdos podem ser desenvolvidos em ambientes hospitalares, fazendo assim 

com que crianças e adolescentes possam continuar seus estudos sem serem prejudicados quando 

estão internados por motivos de tratamento. Essa mudança se deu mediante estar inserido em 

um ambiente diferente de uma sala de aula com alunos em diferentes estágios da doença e que 

foi possível atendê-los de forma individualizada,  buscando sempre a melhor metodologia a ser 

adotada e lidando com as diferenças culturais e com o ritmo de cada aluno.   

O Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer (GRAACC), vinculado ao 

Instituto de Oncologia Pediátrica (IOP) da UNIFESP, foi criado oficialmente em 1990, após o 

planejamento e visita do Médico Antonio Sérgio Petrili ao St. Judes Children’s Research 

Hospital (Memphis, EUA). Ele, juntamente com a voluntária Léa Della Casa Mingione e o 

engenheiro civil Jacinto Guidolin iniciaram o projeto. Desde o começo, o GRAACC vinculou-

se com a UNIFESP, constituindo o Instituto de Oncologia Pediátrica (IOP). O IOP-GRAACC-

UNIFESP é um dos centros especializados em câncer infantil no Brasil. 

Por ser um hospital que trata de diferentes neoplasias das crianças e adolescentes, 

estabelece normas e rotinas próprias de acordo com seus valores e missão, que consiste em 

“Garantir a crianças e adolescentes com câncer, dentro do mais avançado padrão científico, o 
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direito de alcançar todas as chances de cura com qualidade de vida” (GRAACC-site: 

https://www.graacc.org.br/). As crianças e adolescentes que são pacientes desse hospital sofrem 

mudanças na rotina quando iniciam o tratamento, pois apesar de funcionar como um hospital 

dia, elas estão periodicamente indo ao local, devido aos diversos procedimentos característicos 

do processo - quimioterapia, radioterapia, cirurgia, consultas, exames, entre outros. 

E foi dentro desse espaço que se deu o interesse pelo lócus dessa pesquisa, focando 

especificamente em um setor: a Escola Móvel/Aluno Específico (EMAE) em que atuei como 

professor, ministrando aulas de ciências para alunos atendidos pela EMAE. A Escola 

Móvel/Aluno Específico tem o cuidado de mostrar a especificidade e particularidade do 

atendimento aos pais e crianças: o lugar da escola pode ser em qualquer espaço do hospital em 

que o aluno e o professor se encontram: brinquedoteca, corredores, salas de quimioterapia e 

salas de espera. O termo Aluno Específico remete a ideia de aula individual, levando em conta 

as características de cada criança / adolescente (COVIC; OLIVEIRA, 2011). 

A Escola Hospitalar “Escola Móvel/Aluno Específico” é uma construção de sentidos, 

ela ocupa na Educação um espaço etéreo. Somos senhores de nossas próprias construções, logo 

navegantes solitários. As questões não são as mesmas, somos estrangeiros no Espaço da 

Educação e da Saúde, mas sabemos que não construímos formações, pesquisas, atendimentos 

educacionais da mesma forma como se constrói tradicionalmente em Educação. Ser o 

estrangeiro nos deu a dimensão da necessidade (COVIC; OLIVEIRA; 2011, p.43). 
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2. AS CLASSES HOSPITALARES E O ATENDIMENTO ESCOLAR HOSPITALAR 

A primeira evidência do surgimento de um atendimento especializado em uma classe 

hospitalar ou em uma sala itinerante ocorreu em 1935 com o primeiro atendimento pedagógico 

em um ambiente hospitalar na França, dirigido por Henri Sellier (1883-1943) para crianças que 

estavam inadaptadas a frequentar o ambiente escolar, após o conflito da Segunda Guerra 

Mundial, assim houve a necessidade de ampliar os espaços de atendimentos hospitalares devido 

aos desastres ocorridos a partir das guerras. 

Já no Brasil, mais precisamente no Estado do Rio de Janeiro, na década de 50, no 

Hospital Menino Jesus (ORTIZ; FREITAS, 2005) foi realizado o primeiro atendimento 

pedagógico hospitalar, porém somente após décadas, por meio da Resolução nº 41 de outubro 

de 1995, no item nº 9,  se concretizam os direitos que os indivíduos hospitalizados ou em 

convalescência possuem durante seu momento de internação: “Direito de desfrutar de alguma 

forma de recreação, programas de educação para a saúde, acompanhamento do currículo escolar 

durante sua permanência hospitalar” (BRASIL, 1995). 

A partir de então, o Estatuto da Criança e do Adolescente institui o termo “Classes 

Hospitalares”, tornando responsabilidade máxima a sua efetivação. Assim, 

Denomina-se classe hospitalar o atendimento pedagógico-educacional que ocorre em 

ambientes de tratamento de saúde, seja na circunstância de internação, como 

tradicionalmente conhecida, seja na circunstância do atendimento em hospital-dia e 

hospital-semana ou em serviços de atenção integral à saúde mental (BRASIL, 2002, 

p.13). 

Nesse sentido, como seres humanos, em constante processo de saúde, entende-se que 

quando não houver a possibilidade de o educando frequentar a escola por motivos de saúde, 

existe o atendimento para cada peculiaridade, levando em consideração as necessidades de cada 

indivíduo.  

Behrens (2011) ainda acrescenta aprofundando a temática, dirigindo para as Classes 

Hospitalares e o atendimento pedagógico domiciliar: 

Têm direito ao atendimento escolar os alunos do ensino básico internados em hospital, 

em serviços  ambulatoriais de atenção integral à saúde ou em domicílio; alunos que 

estão impossibilitados de frequentar a escola por razões de proteção à saúde ou 

segurança abrigados em casas de apoio, casas de passagem, casa-lar e residências 

terapêuticas (BEHRENS, 2011, p.25). 
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Dessa forma, subentende-se que as classes hospitalares não devem ser rotuladas como 

classes normais, como as salas de aula, pois é um ambiente que se presta atendimento 

especializado, com crianças e que não possuem o mesmo perfil e expectativa dos alunos em um 

ambiente escolar (DAMBROS; LOSS, 2014). 

O atendimento educacional hospitalar e o atendimento pedagógico domiciliar devem 

estar vinculados aos sistemas de educação como uma unidade de trabalho pedagógico das 

Secretarias Estaduais, do Distrito Federal e Municipais de Educação, como também às direções 

clínicas dos sistemas e serviços de saúde em que se localizam (BRASIL, 2002 p.15). 

Complementando as ideias acima, Fontes (2005) e Menezes (2004) compreendem a 

pedagogia hospitalar como um rompimento claro da pedagogia tradicional, pois o trabalho 

gerado dentro desses ambientes não deve ser regido rigorosamente como nos currículos 

escolares, mas deve ser levado em conta um ensinamento humanizado, onde os aspectos físicos, 

afetivos e emocionais são mais primários diante dos conteúdos escolares. 

A experiência de adoecimento e hospitalização implica mudar rotinas; separar-se de 

familiares, amigos e objetos significativos; sujeitar-se a procedimentos invasivos e 

dolorosos e, ainda, sofrer com a solidão e o medo da morte – uma realidade constante 

nos hospitais (BRASIL, 2002, p. 10). 

É sabido que no ambiente hospitalar a criança e o adolescente são vistos apenas como 

pacientes em que estão indo ao local para “se curar” de determinadas enfermidades que os 

assolam e a classe hospitalar vem como algo que possa ajudar o aluno a dar continuidade aos 

seus estudos e cabe ao professor estar adaptado a esse novo formato de educação, que se difere 

dos ditos normais.  

Esse aspecto é retratado por FONSECA:  

O atendimento pedagógico-educacional no ambiente escolar hospitalar deve ser 

entendido como uma escuta pedagógica às necessidades e interesses da criança, 

buscando atendê-las o mais adequadamente possível nesses aspectos, e não como mera 

suplência escolar ou ‘massacre’ concentrado do intelecto da criança. O sucesso deste 

trabalho depende da cooperação contínua e próxima entre os professores, alunos, 

familiares e os profissionais de saúde do hospital, inclusive no que diz respeito aos 

ajustes necessários na rotina e/ou horários quando da sua interferência no 

desenvolvimento do planejamento para o dia-a-dia de aulas na escola hospitalar (2008, 

p.15).  
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Nesse sentido, busca-se com o atendimento escolar hospitalar garantir à criança e ao 

adolescente a continuidade de seus estudos, pois sabemos que várias enfermidades causam 

grandes mudanças no cotidiano de uma pessoa e que acabam exigindo dos mesmas um 

afastamento de suas atividades normais.   

Devemos salientar que o atendimento escolar hospitalar se torna um assunto de 

fundamental importância para o sucesso escolar da criança e do adolescente, fazendo com que 

o ambiente de hospital seja cada vez mais humanizado com atividades diferenciadas e buscando 

fortalecer o vínculo entre profissionais de diferentes áreas: médicos, enfermeiros, técnicos e 

nesse caso também dos professores atuantes em classes hospitalares. Ainda nesse sentido, 

Fonseca (2008, p. 17) nos diz que: “a criança é, antes de qualquer coisa, um cidadão que, como 

qualquer outro, tem direito ao atendimento de suas necessidades e interesses mesmo quando 

está com sua saúde comprometida”.  

Na realidade, se formos pensar bem, iremos perceber que possuímos necessidades 

educacionais mesmo estando no ambiente escolar “normal”, não só como alunos, mas também 

como professores. Essas necessidades envolvem tanto a questão emocional quanto situações 

vividas dentro do ambiente escolar que sem sombras de dúvidas são diversas. No atendimento 

escolar hospitalar, devemos ter um pensamento diferente do que temos da escola, pois estamos 

em um ambiente totalmente diferente do que convivemos diariamente em uma sala de aula e o 

adolescente e a criança hospitalizados desenvolvem a aprendizagem que lhes é possível, de 

acordo com a enfermidade que possuem.   

Dessa forma, entende-se como Classes Hospitalares, aquele ambiente que dá 

continuidade ao trabalho da escolarização, mas também um local propício que a criança 

enfrenta a sua enfermidade com amparos pedagógicos e sócio-afetivos significativos (AROSA, 

2007). 

Ainda diante desse contexto, na cidade de São Paulo a partir do ano de 2000, nasceu o 

Projeto Escola Móvel Aluno Específico – EMAE, com a aprovação e direcionamento do 

Ministério da Educação e Cultura (MEC) e juntamente com o Grupo de Apoio à criança e ao 

adolescente com câncer – GRAACC, o Instituto de Oncologia Pediátrica – IOP e a 

Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP.  
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Os objetivos desse projeto visam: 

-Respeito aos direitos fundamentais da criança e do adolescente enfermos. De acordo 

com a Declaração dos Direitos da Criança e do Adolescente Hospitalizados, Resolução 

no 41 de 13/outubro/1995, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, com a chancela do Ministro da Justiça, a criança ou o adolescente 

hospitalizado deve receber acompanhamento do currículo escolar, de acordo com sua 

fase cognitiva, durante sua permanência no hospital. 

 -Resgatar os aspectos cotidianos e saudáveis da vida da criança e do adolescente, apesar 

da doença, incluindo-se aí fundamentalmente a presença da escola (conteúdos, relação 

professor-aluno, desenvolvimento cognitivo).  

-Prevenir a exclusão e o fracasso escolar, como forma de reintegração social e auto-

valorização da criança e do adolescente. 

 -Dar condições para a criança refletir e compreender melhor sua condição (maior 

aderência ao tratamento).  

-Recuperação das habilidades e conteúdos básicos, objetivando adequar a criança e o 

adolescente a sua série de origem (COVIC, 2003, p. 202-203). 

 

Além de propiciar o retorno do aluno/paciente ao meio social, pois por conta da sua 

hospitalização e consequentemente do afastamento temporário na sociedade em que estava 

inserido, o indivíduo pode se sentir excluído, para isso é necessário um trabalho específico para 

cada paciente, a fim de garantir o retorno de sua rotina anterior da forma mais agradável possível 

(SANDRONI, 2008). 

A área da educação hospitalar vem crescendo ao longo dos anos, mas ainda é muito 

pequena a quantidade de trabalhos encontrados e referenciais teóricos. Muitos desconhecem a 

presença de uma “escola”, como a EMAE, dentro de um hospital, até mesmo os próprios 

profissionais da educação, porém, ela é muito importante e pode produzir bons resultados em 

consonância ao cenário educacional atual do nosso país. 
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3. O ENSINO DE CIÊNCIAS NO AMBIENTE ESCOLAR HOSPITALAR 

Contextualizando de forma bem resumida a educação do nosso país, podemos afirmar 

que há uma tentativa de acompanhar a mudança proposta pelos países desenvolvidos, que são 

caracterizados pelo modelo de produção, Fordismo, Taylorismo, Toyotismo, porém muitas das 

vezes sem sucesso, pois o modelo é apenas importado, mas quase nunca adequado à nossa 

realidade. No modelo tecnicista de educação, a exigência da produtividade do sistema de 

ensino, por intermédio da racionalização, propôs objetivos de ensino fragmentado. Este método 

de ensino, busca resultados uniformes, com ênfase em métodos e técnicas, valorizando manuais, 

livros didáticos, módulos de ensino e recursos audiovisuais. Com isso, pode-se constatar que se 

propõe um “máximo resultado com o mínimo de dispêndio” o que favorece a mecanização do 

processo (SILVA, 2016). 

O modelo de educação atual que temos, a tecnicista em sua grande maioria, não condiz 

com que os teóricos e a nossa vivência de mundo, especulam de como deveria ser, neste caso, 

são destoantes. O modelo atual de educação deveria ser voltado para a decisão, responsabilidade 

social e política (FREIRE, 2011). 

Atualmente, observa-se o início de uma aparente mudança no contexto educacional 

brasileiro, principalmente em alguns livros didáticos, afirmo isso por experiência própria, onde 

tenta-se promover uma educação mais participativa, reflexiva e crítica, porém o modelo 

educacional continua muito tecnicista, em sua grande maioria. Até mesmo no ensino superior, 

onde muitos alunos de licenciaturas são convidados a buscar um plano diferenciado de 

abordagem, por exemplo, CTS (Ciência Tecnologia e Sociedade) ou CTSA (Ciência 

Tecnologia Sociedade e Ambiente) e nunca tiveram uma aula deste tipo, nem mesmo dos 

professores que propõem este processo de abordagem. 

No Brasil, a oferta educacional em hospital está bem no início, a presença de professor 

no hospital não é sinônimo, necessariamente, de oferta à educação formal. Com o engatinhar 

ainda desta parte da educação, no ambiente hospitalar, constata-se uma falta de professores 

atuantes nesta modalidade. Alguns autores discutem ser problema propriamente dos 

professores, mas sabemos que há uma possível necessidade de uma formação específica para 

esta área.   

Segundo documento estruturado pelo IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) 

em 2006, fica evidente, na parte que corresponde à educação, um grande problema, a elevada 
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evasão escolar, claro que este depende muito de fatores como renda familiar, já que no Brasil 

temos uma heterogeneidade na distribuição de renda, tempo de estudo médio, em anos, por 

pessoa, influenciando na renda individual e familiar. A diferença destes dados entre as raças, a 

quantidade de pessoas que entram no ensino superior, taxa de analfabetismo, defasagem 

escolar, entre outros.  

Em pesquisas de âmbito nacional, nota-se o que poderíamos chamar de “fracasso” 

escolar, tais como evasão, repetência e defasagem, estão muito presentes em crianças e jovens 

que são acometidos por alguma doença crônica (OLIVEIRA, 2010). No caso dessas crianças, 

os dados são maiores que a média nacional. 

No que tange ao ensino de ciências, o mesmo tem como objetivo de fazer com que os 

alunos compreendam, expliquem e intervenham no mundo em que vivem. Por meio das 

vivências, saberes e interesses é que o aluno pode entender os conceitos em ciências. Ao longo 

desse ensino de ciências é necessário que se busque o letramento científico. O PISA (Programa 

Internacional de Avaliação de Estudantes) que avalia o nível de conhecimento de alunos do 9º 

ano do ensino fundamental nas áreas de linguagens, matemática e ciências, define como 

letramento em ciências: Conceitos científicos necessários para compreender e ajudar a tomar 

decisões sobre o mundo natural. Também, envolve a capacidade de reconhecer questões 

científicas, fazer uso de evidências, tirar conclusões com bases científicas e comunicar essas 

conclusões, relevantes para serem usadas pelos alunos tanto no presente quanto no futuro 

próximo. (INEP, 2006). 

Partindo desse pressuposto podemos verificar que ensinar ciências exige que possamos 

ler a sua linguagem, compreender a sua estrutura sintática e discursiva e só após esses fatores é 

que podemos utilizar suas fórmulas, esquemas, gráficos, diagramas, tabelas etc. Dessa forma, 

busca-se que o aluno compreenda a natureza como um todo dinâmico e o ser humano, em 

sociedade, como agente de transformações do mundo em que vive, em relação essencial com 

os demais seres vivos e outros componentes do ambiente. Também, que ele identifique relações 

entre conhecimento científico, produção de tecnologia e condições de vida, no mundo de hoje 

e em sua evolução histórica, e compreenda a tecnologia como meio para suprir necessidades 

humanas, sabendo elaborar juízo sobre riscos e benefícios das práticas científico-tecnológicas.   

Como discute Shamos (1995) apud Santos (2007), um cidadão letrado não apenas sabe 

ler o vocabulário científico, mas é capaz de conversar, discutir, ler e escrever coerentemente 

em um contexto não-técnico, mas de forma significativa.  
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Nessa perspectiva, o letramento em ciências se torna um processo que faz com que o 

aluno entenda os conceitos científicos do conteúdo estudado e que o mesmo possa refletir sobre 

esses conceitos em seu cotidiano, em sua relação com o meio que o cerca. E é por meio do 

letramento que podemos compreender o processo pelo qual a linguagem das ciências adquire 

significados, fazendo assim com que o aluno possa ampliar seu universo de conhecimento e 

cultura como cidadão inserido na sociedade. 

Em termos de saúde, é sabido que todas as pessoas estão sujeitas a enfermidades, e 

quando isto acontece com crianças e adolescentes, exigindo longos períodos de internação, esta 

situação pode afetar o desenvolvimento cognitivo-social e principalmente o processo de 

aprendizagem de conteúdos escolares. 

Neste contexto, surge a humanização no hospital, fazendo com que as instituições 

hospitalares revejam suas práticas e adotem transformações que perpassem não somente por 

todo o hospital, mas que possam refletir também para toda a sociedade. Tendo em vista esse 

fator, GODOI (2004, p. 102) afirma que: “[...] o hospital é uma atividade essencialmente 

humana, portanto, o centro da atenção no hospital precisa ser o homem, o paciente”. Dessa 

maneira, é primordial que as crianças e os adolescentes possam ter um atendimento que propicie 

a sua autonomia e bem estar, assim como um atendimento que possa resgatar a sua 

escolarização. 

A resolução CNE/CEB Nº 2, de 11 de setembro de 2001, que institui diretrizes nacionais 

para a educação especial na educação básica, em seu Art. 13 nos mostra que: 

Os sistemas de ensino, mediante ação integrada com os sistemas de saúde, devem 

organizar o atendimento educacional especializado a alunos impossibilitados de 

frequentar as aulas em razão de tratamento de saúde que implique internação hospitalar, 

atendimento ambulatorial ou permanência prolongada em domicílio (2001, p. 3). 

Neste sentido, podemos apontar que as classes hospitalares e o atendimento escolar 

hospitalar tem como objetivo dar continuidade ao processo de desenvolvimento e de 

aprendizagem de alunos matriculados em escolas da Educação Básica, contribuindo para seu 

retorno e reintegração ao grupo escolar, desenvolvendo assim um currículo flexibilizado, de 

acordo com a demanda desses alunos. 
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Segundo SANTOS (2008, p. 1) apud ANDRADE et al (2014, p. 23): 

A classe hospitalar, um espaço de ensino pedagógico-educacional em hospitais, surge 

como um contexto que permite flexibilizar a exploração do cotidiano de seus estudantes 

(jovens internados) e a promoção de novas estratégias de ensino-aprendizagem de forma 

mais imediata. 

É de fundamental importância destacar que ensinar ciências em um ambiente hospitalar 

é um atrativo para a aprendizagem, visto que o local dispõe de aparelhos e os assuntos acabam 

se tornando mais significativos, como nos afirma Martarello, “É importante destacar que entre 

as disciplinas que essas crianças internadas têm nos currículos nos hospitais e que mais as 

atraem é a de ciências, pois as ajudam a entender melhor o ambiente na qual elas estão 

inseridas no momento e a cuidarem da própria saúde” (2013, p. 13). 

Nesse caso, o ensino de ciências em hospitais se torna mais abrangente, visto que o 

mesmo acaba assumindo uma característica expressiva, pois crianças e adolescentes 

hospitalizados se sentem mais curiosos em entender o que são e como estão as suas doenças, 

instigando assim um debate em como e quais fatores levaram ao adoecimento. Nesse sentido, 

Tomio afirma que: 

Desde cedo, o ensino de ciências pode contribuir para as crianças perceberem o 

significado social dos saberes científicos e tecnológicos em suas ações do cotidiano ao 

conhecerem, por exemplo o modo de produção desses conhecimentos ao longo da 

história e na atual sociedade em que vivem. Também, motivá-las para o gosto de 

continuar a aprender, com autonomia e crítica, sobre ciência e tecnologia, além da 

escola (2012, p.158). 

Levando em consideração o que é proposto, vale ressaltar que as crianças e os 

adolescentes estão no hospital para tratar de sua saúde e é de fundamental importância que 

encontrem nesse ambiente situações educacionais mantendo relações com essa realidade, o que 

propicia a ampliação de seus conhecimentos com os processos científicos e tecnológicos, 

principalmente a partir de suas curiosidades e questionamentos.  

Pode-se entender que crianças e adolescentes internados em ambientes hospitalares, 

devem ser valorizados como sujeitos aprendentes que necessitam de uma aprendizagem 

significativa como em uma sala de aula, pois os mesmos estão em constante contato com alguns 

aspectos científicos e nesse sentido, o ensino de ciências no atendimento escolar hospitalar 
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propicia uma compreensão da ciência como parte de sua cultura e do seu papel como cidadão 

nas discussões desse conhecimento.  

Nessa perspectiva, o ensino de ciências se torna um processo que faz com que os alunos 

possam entender os conceitos científicos dos conteúdos estudados no ambiente escolar 

hospitalar e que eles possam se apropriar e refletir sobre esses conceitos em seu cotidiano, em 

sua relação com o meio que o cerca. E é por meio do ensino de ciências que conseguimos 

compreender o processo pelo qual a linguagem das ciências adquire significados, fazendo assim 

com que os alunos possam ampliar seu universo de conhecimento e cultura como cidadãos 

inseridos na sociedade. 
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4. METODOLOGIA  

Para alcançar o objetivo de relatar e analisar a experiência do autor como professor de 

Ciências no atendimento escolar hospitalar, optou-se por um estudo qualitativo, do tipo 

autobiográfico ou História de Vida – narração feita por esse autor sobre suas experiências no 

atendimento escolar hospitalar como professor de Ciências (BOHNEN, 2011).     

 A abordagem qualitativa abre possibilidades para preocupar-se não apenas com os 

sujeitos, mas com o contexto em que esses se inserem. O relato de vida consiste em uma 

narrativa descrevendo um fragmento da experiência vivida (PINEAU, 2006), podendo ser oral 

ou escrito. Para a presente pesquisa, será relatada a experiência de um professor de ciências no 

ambiente escolar hospitalar, ocorrida no ano de 2017 no setor da EMAE – Escola Móvel/Aluno 

Específico no Hospital do GRAACC do Instituto de Oncologia Pediátrica da Universidade 

Federal de São Paulo, a frequência do professor foi distribuída numa carga horária de 20h 

semanais.  

Spindola e Santos (2003, p. 5) afirmam que “... procura-se, por meio dos relatos, 

apreender o cotidiano das pessoas, ou a opinião que têm sobre determinado aspecto de vida”. 

Por meio deles, é possível perceber os “valores, definições e atitudes do grupo ao qual o 

indivíduo faz parte” (2003, p.3). Por meio dessa metodologia, é possível perceber que uma 

mesma experiência pode ser interpretada de maneiras diferentes e o modo de lidar com o 

contexto é plural.  

De acordo com Minayo, Deslandes e Gomes (2010) a pesquisa qualitativa responde a 

questões muito particulares. Ela trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das 

aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes. Esse conjunto de fenômenos humanos é 

entendido como parte da realidade social, pois o ser humano se distingue não só por agir, mas 

por pensar sobre o que faz e por interpretar suas ações dentro e a partir da realidade vivida e 

por partilha com seus semelhantes. 
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5. RELATO E ANÁLISE DA EXPERIÊNCIA DOCENTE NO ATENDIMENTO 

ESCOLAR HOSPITALAR 

A seguir, passo a relatar e analisar algumas experiências como docente de ciências no 

ambiente escolar hospitalar para alunos específicos, refletindo sobre a prática pedagógica 

abordada e de como foi a explanação de conceitos em ciências para os alunos atendidos.  

Na EMAE (Escola Móvel Aluno Específico) do GRAACC, os professores vão em busca 

dos alunos, independentemente de onde estejam, ou seja, atende-se um aluno que 

antecipadamente agendou uma aula, mesmo que esse tenha sido solicitado naquele momento 

para o tratamento. Internações, transplantes, UTI (este, às vezes tem que haver uma prévia 

autorização do médico), pronto-atendimento e esperas para consultas, são os lugares onde os 

professores atendem, dependendo do lugar e quarto, seguindo alguns protocolos específicos 

para que a aula possa ser realizada.  

Uma aula foi ministrada a um aluno diagnosticado com neuboblastoma. O 

neuroblastoma é uma neoplasia maligna originada no sistema nervoso simpático, responsável 

pelo estímulo de resposta a situações de estresse (aceleração dos batimentos cardíacos, aumento 

da pressão arterial, aumento da adrenalina etc.) (A.C Camargo - site, 2017). O aluno estava com 

15 anos, matriculado no 9º ano do ensino fundamental e possuía 6 anos de tratamento 

oncológico no Hospital do GRAACC, tendo sido alfabetizado pelo setor da Escola Móvel, 

durante esse período.  

Foi trabalhado com esse aluno conceitos sobre diferentes temas das ciências, porém ele 

demonstrou bastante interesse para a área do corpo humano, tendo uma relação com o currículo 

escolar do aluno. Os conteúdos foram enviados pela escola para serem trabalhados com o aluno, 

havendo nesse sentido uma comunicação da escola de origem do aluno com o setor da Escola 

Móvel do GRAACC. Dentre esses conteúdos buscou-se que o aluno compreendesse a natureza 

como um todo dinâmico e o ser humano, em sociedade, como agente de transformações do 

mundo em que vive, em relação essencial com os demais seres vivos e outros componentes do 

ambiente.  

Percebeu-se que o aluno desenvolvia uma notável habilidade para outra representação 

simbólica que não a escrita: o desenho. Para Vygotsky (1998, p. 72), “o desenho é uma 

representação da língua escrita em estágio inicial, de forma que os desenhos das crianças, 

podem ser entendidos como tentativas de simbolizar a linguagem falada”. Com intuito de poder 
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usar a sua própria linguagem de entendimento de conteúdos nas aulas de ciências foi utilizada 

a representação simbólica do desenho para estudo dos conteúdos de ciências. Além da utilização 

do recurso do desenho, foi possível produzir pequenas registros escritos dos conteúdos 

estudados em cada aula pelo próprio aluno.  

Abaixo serão apresentados dois exemplos de aulas ministradas. 

 

 
 

Tema da Aula: 

Anatomia do Sistema Respiratório. 

 

O aluno/paciente foi capaz de: 

 

Combinar leituras, observações e 

comparações entre explicações, 

organização, comunicação e discussão de 

fatos e informações. 

 

Identificar os órgãos que compõem o 

Sistema em estudo; 

 

Compreender o funcionamento do 

Sistema Respiratório. 

 

 
 

Tema da Aula: 

Anatomia do Sistema Digestório. 

 

O aluno/paciente foi capaz de: 

 

Entender o funcionamento do corpo, 

utilizando para isso o pensamento lógico, 

a criatividade, a intuição, a capacidade de 

análise crítica, selecionando 

procedimentos e verificando sua 

adequação. 

 

Conhecer os órgãos que compõem o 

Sistema em estudo; 

 

Tabela 1. Exemplos de aulas ministradas ao aluno. Desenhos feitos pelo próprio aluno. Fonte: Autor. 

 

Durante essas aulas de ciências pude perceber que o aluno mostrou-se protagonista e 

participativo trazendo assim elementos de seu cotidiano para ser debatido em aula, o mesmo 
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teve capacidade, com mediação do professor, de pesquisar e organizar as informações debatidas 

em aula e também fazer a relação desses conteúdos aprendidos com seu cotidiano. 

Os alunos e professores no ambiente hospitalar vivem situações limitantes: ausência de 

colegas, de lousa e quadro e também de uma sala de aula, ocorrência de intervenção por médicos 

e enfermeiros. Nesse caso, o “planejar uma aula” é como se fosse uma atividade em que não se 

é necessário para essa ocasião, pois a cada dia o professor encontrará um aluno diferente do que 

encontrou no dia anterior, isso torna-se uma situação desafiadora para o professor, pois cada 

aula precisa ter um início e fim, sem poder deixar questionamentos ou atividades para uma 

futura aula. Vale salientar que em alguns casos a aula pode ser interrompida por alguma 

intervenção médica.  

Fonseca, nos diz que:  

Na escola hospitalar, cabe ao professor criar estratégias que favoreçam o 

processo ensino-aprendizagem, contextualizando-o com o desenvolvimento e 

experiências daqueles que o vivenciam. Mas para uma atuação adequada, o 

professor precisa estar capacitado para lidar com as referências subjetivas das 

crianças e deve ter destreza e discernimento para atuar com planos e programas 

abertos, móveis, mutantes, constantemente reorientados pela situação especial 

e individual de cada criança, ou seja, o aluno da escola hospitalar. (2003, p.26) 

Na minha vivência como professor de ciências no ambiente escolar hospitalar foi 

possível entender e buscar formas adequadas de transmitir/discutir determinados conceitos de 

acordo com o ano escolar de cada aluno e também do contexto da doença em que o aluno se 

encontra naquele determinado momento. Muitas vezes, tive que interromper uma aula devido 

o aluno estar passando mal, ou até mesmo para poder ir fazer uma intervenção cirúrgica - essas 

situações são rotineiras de hospitais e cabe salientar que o professor nesse ambiente precisa 

estar preparado para elas.   

Muitas vezes ministrei aulas para alunos em sessão de quimioterapia, no leito de UTI 

ou de transplante de medula óssea e sempre busquei resgatar os conhecimentos prévios desses 

alunos sobres os conceitos que o mesmo já sabia e sempre adaptando o conteúdo ao cenário 

exposto para o aluno naquele momento. Vale destacar que sempre que o professor chega ao 

hospital, que é seu ambiente de trabalho neste caso, precisa higienizar todo o seu material e 

sempre que acabar a aula com um aluno e passar para outro, higienizar a mão e novamente os 

materiais que foram utilizados com o aluno anterior, pois como este é um hospital oncológico, 
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os materiais têm que estar o mais limpo possível, devido o aluno ter baixa imunidade e não são 

todos os materiais que podem ser utilizados, somente os de fácil higienização. 

Diante desse contexto, alguns locais do hospital foram desafiadores para ministrar aulas 

– o leito de UTI e o leito do Transplante de Medula Óssea – nesses locais muitas vezes o 

professor não poderia entrar com material e caso entrasse o material deveria ser deixado dentro 

do mesmo. Nessas situações, as aulas eram dadas por meio de uma conversa do conteúdo com 

o aluno, sem o auxílio de algum modelo ou até mesmo figuras ou imagens.  

Um outro momento marcante na minha experiência ensinando ciências no ambiente 

hospitalar foi com uma aluna de 14 anos, do 9º ano do ensino fundamental acometida com 

Neoplasia Maligna de Encéfalo e devido a doença havia perdido a visão a 3 anos. Quando fui 

dar aula a essa aluna pensei em mecanismos que pudesse auxiliar no entendimento dos 

conceitos de ciências para um aluno com perda de visão. Como a aluna estava em um leito com 

restrição de contato, não poderia levar material e caso levasse teria que deixar no local, para 

essa aula atribui fundamentos utilizando o tato da própria aluna para entendermos os sentidos 

que compunham o seu corpo humano, pois por ela ter tido perda da visão tocar em seu próprio 

corpo facilitou na aprendizagem dos conhecimentos e objetivos propostos para a aula.  

Com isso pode-se perceber que o professor no atendimento escolar hospitalar é antes de 

qualquer coisa um mediador das diferentes concepções que o aluno possa ter no hospital. É um 

elo entre a escola e o ambiente em que o aluno enfermo se encontra, e dentro desse aspecto é 

necessário que o professor possa ter conhecimentos sólidos referentes à educação e à saúde. 

Não deixando de citar a necessidade do professor ser criador de novos significados tanto para 

si quanto para o aluno que está sendo atendido, atribuindo novos conhecimentos de forma 

significativa.   

Analisando minha experiência, na EMAE do hospital do GRAACC, o trabalho é um 

pouco diferente, ministra-se aulas de acordo com a necessidade do aluno, procurando 

desenvolver a partir do que ele já traz como conhecimento prévio. Pensado em uma perspectiva 

do local em que se encontra, as aulas ocorrem sempre respeitando a limitação, que talvez, algum 

aluno possa vir a apresentar, em decorrência do tratamento ou uma cirurgia. Acredito que nesta 

metodologia que é um pouco diferenciada, mas sempre respeitando o currículo, consegue-se 

obter grandes avanços no que diz respeito ao ensino e aprendizagem de Ciências.  
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Com o intuito de mostrar a relação de ensino e aprendizagem em ambiente escolar 

hospitalar o acompanhamento pedagógico realizado no GRAACC se torna de fundamental 

importância para os alunos-pacientes, pois demonstra cumprir o papel de facilitador no retorno 

dessa criança na escola, tornando-se assim de imenso valor para pacientes e sua família. Ao se 

envolver com as atividades escolares os alunos-pacientes esquecem a dor e por meio delas tem 

a oportunidade de exercer seu direito de aprender, sentindo-se produtivo e participante, sendo 

assim capaz de construir sua vida. 

Mesmo que desconsideremos o olhar institucional e da saúde, a prática pedagógica nos 

toca em relação ao diálogo. A ideia do currículo emergente, no qual o aluno está no centro e 

ocorre no momento da prática, é mediado pela ação do professor. Esse elege aquilo que 

considera importante a partir do que o aluno traz para o diálogo, na qual a educação torna-se 

possível: 

Nós devemos ser capazes de pegar a bola que as crianças nos lançam, e jogá-las de 

volta a elas de uma forma que faz com que as crianças desejem continuar jogando 

conosco, desenvolvendo, talvez, outros jogos enquanto avançamos. (Filippini, 1990 

apud RANKIN,1999, p. 196). 

Ou seja, enquanto professores, nos colocamos atentos para ver os conhecimentos 

prévios das crianças e adolescentes que trabalhamos, além de seus interesses e por meio disso, 

chegar a um lugar comum entre o que eles gostam e já sabem para aquilo que eles precisam 

aprender, sempre respeitando o espaço e o contexto em que eles se inserem no momento do 

tratamento. 

Em Ciências, foi possível entender a necessidade de cada aluno, sempre buscando trazer 

o conhecimento científico em um local totalmente novo tanto para os alunos quanto para o 

professor. Nas aulas ministradas aos alunos pode-se resgatar conhecimentos prévios acerca do 

conteúdo a ser estudado mediante exposição oral, formulação de hipóteses e argumentos e após 

essa arguição de conhecimentos e de um conhecimento de mundo que o cerca poderíamos ir 

para o conteúdo propriamente dito por meio da elaboração de esquemas e desenhos pelo próprio 

aluno. 

Vale ressaltar que como se trata de uma aula em um ambiente hospitalar faz-se 

necessário que se tenha uma adaptação quanto ao conteúdo e ao horário de aulas a serem 

ministradas a cada aluno. Como afirma Kanemoto et al (2020, p.33) “[...] existem casos em que 

o aluno-paciente, para apreender os conhecimentos veiculados nas escolas, necessita de 
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constante acompanhamento concomitante ao da escola tradicional, a fim de que possa situar-se 

em relação ao currículo desenvolvidos na escola de origem”.  

É de fundamental importância que haja uma maior adaptação ao currículo escolar do 

aluno, fazendo assim com que ele possa acompanhar os seus colegas de turma mesmo estando 

enfermo e em internação por longos dias ou até meses. E cabe ao professor assegurar com que 

esse conhecimento possa chegar ao aluno de forma clara e objetiva satisfazendo assim as 

necessidades escolares, levando em consideração o local e a estrutura atual em que se encontra 

o aluno.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

As situações escolhidas para dar sentido ao processo de ensino e aprendizagem de 

ciências no atendimento escolar hospitalar foram fundamentais para entender como está sendo 

abordado o ensino de ciências referente aos conteúdos aprendidos pelo aluno no ambiente 

escolar hospitalar.  

Para Paulo Freire: “(...) a alfabetização é mais que o simples domínio psicológico e 

mecânico de técnicas de escrever e de ler. É o domínio destas técnicas em termos conscientes. 

(...) Implica numa auto formação de que possa resultar uma postura interferente do homem 

sobre seu contexto” (p.111, 1980).   

Considerou-se que o ensino de Ciências por meio de uma linguagem de fácil 

entendimento para o aluno, aliado à valorização de suas habilidades e preferências ajuda no 

desenvolvimento de suas competências para poder atrelar o conhecimento adquirido por meio 

da sua construção nas aulas ao seu cotidiano e à sua vida.  

O ensino de Ciências no ambiente hospitalar se mostra como um aliado na construção 

de sentidos e de qualidade de vida para as crianças e adolescentes atendidos, tendo em vista que 

os conteúdos de ciências estão relacionados às partes do corpo humano, parasitologia e 

microbiologia dentre outras.  
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