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RESUMO

O objetivo dessa pesquisa foi identificar se a prática do professor no contexto hospitalar público dá continuidade ao trabalho pedagógico da 
escola de origem do aluno. Para tanto, delimitamos como objetivos específicos identificar as dificuldades encontradas pelo professor no 
desenvolvimento das suas práticas pedagógicas no contexto hospitalar e investigar quais as principais contribuições do trabalho pedagógico do 
professor com os alunos hospitalizados. Os tipos de pesquisa utilizada foram bibliográfica e de campo. A pesquisa bibliográfica foi realizada por 
meio de livros, artigos e documentos do Ministério da Educação e foi fundamental para que houvesse embasamento teórico. A pesquisa de 
campo permitiu a análise da relação entre teoria e prática. O local escolhido para a realização da pesquisa foi um hospital público localizado no 
Distrito Federal. O campo de pesquisa foi escolhido em virtude do hospital conter uma Classe Hospitalar. Os sujeitos da pesquisa foram uma 
professora de Classe Hospitalar. Os instrumentos utilizados para coleta de dados foram observação e o questionário. A utilização desses 
instrumentos nos possibilitou comparar o que a professora afirmou no questionário com a forma que ela trabalhou nos dias observados. Os dados 
nos permitiram abordar duas categorias: a primeira categoria trata da prática pedagógica do professor em relação ao contexto hospitalar. Nela o 
professor fala como suas estratégias podem dar continuidade à escola de origem do aluno. A segunda categoria trata das dificuldades 
encontradas pelo professor e suas principais contribuições com os alunos hospitalizados. Podemos, assim, afirmar, a partir das ideias dos autores 
referenciados, que as crianças hospitalizadas estão aparadas por lei e quando recebem qualidade no processo de ensino aprendizagem com todos 
os requisitos preenchidos, consegue sim superar obstáculos o obter a continuidade da educação na escola de origem. Lembrando que o professor 
como mediador é responsável por adequar suas práticas pedagógicas, com o objetivo de atender às necessidades dos alunos, mantendo o elo 
entre a escola o aluno e a família, pois é o professor quem vai dar as instruções para a família do aluno de como prosseguir com a escola da 
criança. Podemos afirmar que o aluno hospitalizado precisa, de algum modo, de um professor no âmbito hospitalar para dar continuidade ao seu 
processo de ensino aprendizagem.
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