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RESUMO

O presente estudo com o tema: a brinquedoteca no tratamento de crianças com câncer, teve como base o problema de pesquisa: considerando-
se o ambiente hospitalar em que as crianças portadoras do câncer estão inseridas, quais estratégias poderão ser aplicadas de modo a promover 
interação, aprendizado e auxilio ao tratamento das crianças hospitalizadas? Objetivou averiguar se as práticas pedagógicas dos professores que 
trabalham nos hospitais são condizentes com as necessidades das crianças hospitalizadas, como as crianças e adolescentes internados reagem 
após começarem a utilizar a brinquedoteca e analisar a postura do pedagogo frente às diversidades e dificuldades que as crianças enfrentam 
durante o período de hospitalização. Também foi possível observar a relevância de técnicas inovadoras que proporcionam a interação e 
reciprocidade das crianças em relação às atividades pedagógicas aplicadas e da utilização da vivência das crianças no hospital para as atividades 
em aula, trazendo a humanização à prática. Montessori, Matos e Freinet fundamentaram teoricamente a pesquisa. A coleta de dados se deu por 
meio de entrevistas semi estruturadas com docentes de dois hospitais especializados em câncer e em doenças graves, um no centro do Rio de 
Janeiro e outro em Niterói. A pesquisa foi realizada com uma professora do hospital A e dois professores do hospital B e obteve êxito 
respondendo as expectativas sobre a análise, revelando a necessidade de capacitação profissional e acompanhamento psicológico para os 
professores que atuam nos hospitais, levando em consideração a sensibilidade das pessoas envolvidas neste processo. Mostrou também que a 
afetividade é o ponto de partida para agregar a humanização no ambiente hospitalar e que os jogos, brincadeiras e atividades lúdicas são 
essenciais para auxiliar no processo de internação das crianças e adolescentes hospitalizados. A pesquisa nos mostra que a criança hospitalizada 
têm necessidades educativas e direitos de cidadania, os quais nos leva a observar a importância da obrigatoriedade das classes hospitalares. A 
fragilidade emocional e a doença não podem ser obstáculos para a continuidade dos estudos da criança hospitalizada. O acompanhamento 
pedagógico no hospital é essencial para o desenvolvimento e a não estagnação da criança no âmbito escolar.
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