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RESUMO

O presente trabalho propôs-se a investigar a atuação do pedagogo junto às crianças hospitalizadas, processo este mediado por atividades 
desenvolvidas na brinquedoteca hospitalar, de maneira a favorecer o acompanhamento pedagógico dessas crianças. Apresenta como objetivos 
verificar como se dá a ação pedagógica do educador hospitalar e suas interfaces, bem como as possibilidades de atendimento hospitalar 
oferecido às crianças que apresentem diferentes tipos de enfermidade. A fim de melhor conhecer o problema de estudo, foi realizada revisão 
bibliográfica a partir dos trabalhos de Vigotsky (1991), Piaget (2006), Aranha (2006), Wallon (2007), Brougère (2010),( Matos e 
Mugiati( 21012),incluindo aqueles que sustentaram a pesquisa científica, como Alves (1991), André e Ludke (1986) e Triviños (1987).De 
concepção fenomenológico – dialética, o trabalho buscou trazer o conhecimento sobre o sujeito e sua intencionalidade no processo de 
investigação, buscando conhecer a realidade, interpretá-la  de maneira a transformá-la no que se apresenta necessário.  Pesquisa qualitativa 
demandou incursão a campo a fim de conhecer a realidade vivenciada pelas crianças hospitalizadas. Foram selecionadas duas instituições 
hospitalares particulares da cidade, bem como uma escola da rede pública onde a criança hospitalizada  se encontra matriculada. A coleta de 
dados realizou-se através de estratégias de observação descritiva e analítica e entrevistas semiestruturadas com pessoal técnico das unidades 
hospitalares, e com a orientadora pedagógica e a professora que acompanha a criança internada. Os dados foram organizados e interpretados a 
partir de três categorias: formação – docente e profissional; relação família x hospital x escola; e apoio pedagógico às crianças, no atendimento 
hospitalar. Um dos hospitais ofereceu suporte e apoio à pesquisa, permitiu a interação entre o investigador e diferentes profissionais da unidade 
de saúde. Em relação ao segundo hospital, encontrou-se certa dificuldade para entendimento e aceitação da proposta de pesquisa. Com isso, não 
foi permitido contato algum com profissionais da área médica que acompanham a criança internada, nem mesmo com o profissional de Recursos 
Humanos da instituição. Constatou-se que os pedagogos hospitalares não atuam em hospitais na cidade de Petrópolis. A pedagoga que atua junto 
a uma criança internada  não encontra suporte para se atualizar, através de formação continuada, já que os hospitais do município não contratam 
este profissional. Os resultados indicam que é necessário investir mais no profissional da educação para que se prepare para atuar nesta área 
hospitalar, já que a legislação orienta tal tipo de atendimento às crianças hospitalizadas. Contatou-se que se a escola e a rede de saúde não se 
preocupam com a atuação deste pedagogo hospitalar e sua formação - tal formação continuada só ocorre por interesse e iniciativa do próprio 
pedagogo.
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