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LUDICIDADE: CONTRIBUIÇÕES NA PEDAGOGIA HOSPITALAR

Carmen Lucia Gomes de França Andrade1

Izaque Gomes Barreto Silva2

Prof. Me. Neferson Barbosa
Hugo Christian de Oliveira Felix3

Resumo: Este trabalho apresenta a pedagogia hospitalar como uma forma de
proporcionar à criança e ao adolescente a continuidade de seus estudos, com base
em pesquisa teórica, através de artigos científicos, apresentando os principiais
pontos que são: o surgimento da pedagogia, conceito de pedagogia hospitalar, as
contribuições para a pedagogia hospitalário e a ludicidade como proposta para a
educação, a fins de, esclarecer a importância dessa modalidade de ensino, e
entendermos a falta de investimento por parte das políticas públicas.

Palavras-chave: Pedagogia Hospitalar. Pedagogia. Ludicidade. Educação.

1. INTRODUÇÃO

Neste presente trabalho iremos abordar a temática a ludicidade na pedagogia

hospitalar, bem como apresentar suas contribuições essa modalidade de ensino,

que é pouco valorizada e pouco investida pelas políticas públicas, ainda

consideradas informais. A fim de entendimento aos interlocutores, na abordagem do

conceito de ludicidade, que sabemos que é a função do professor.
A partir do brincar as crianças expressam seus sentimentos e se
desenvolvem, podendo deste modo, compreender a si e ao mundo que vive
ressignificando valores, medos, anseios e tristezas. A hospitalização poderá
ser um momento traumático na vida da criança, entretanto, o pedagogo
deverá dar suporte aos pequeninos, apresentando uma nova forma de viver
neste ambiente, fazendo com que o mesmo conheça a rotina hospitalar,
suas condições de saúde, tendo confiança no seu processo de recuperação.
Transportar os aspectos da vida infantil para dentro do hospital poderá
contribuir de forma significativa na reabilitação física da criança. (TAVARES,
2016, p.6).

1 Graduando em Licenciatura no curso de Pedagogia no Centro Universitário Brasileiro-UNIBRA.
E-mail: cacau10051981@hotmail.com.
2Graduando em Licenciatura no curso de Pedagogia no Centro Universitário Brasileiro-UNIBRA.
E-mail: juniorizaque4@gmail.com.
3Docente do Centro Universitário Brasileiro- UNIBRA. Especialista em Gestão Educacional.
Email: hugo.christian@grupounibra.com
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Dessa forma, na aprendizagem lúdica o aluno aprende de forma interativa e é

de suma importância para o campo hospitalar, onde as crianças se encontram

enfermas e trazendo um pouco de alegria, como consequência a diminuição da dor e

sofrimento.

Trazendo também como fato histórico, o conceito e o surgimento da

pedagogia hospitalar, para entendermos sobre a importância do lúdico, (o brincar),

considerada uma forma alternativa de ensino confortável para dos alunos em

hospitais. Destacaremos as Leis que garantem a educação de crianças e

adolescentes hospitalizados. A educação inclusiva tem um papal importante como

eixo norteador, na aprendizagem de todos, uma forma de incentivo para as políticas

públicas enxergarem essa forma de ensino como algo importante, e assim

cumprindo as leis corretamente, ainda não cumpridas pelos órgãos competentes de

alguns estados do Brasil.
[...] as atividades lúdicas têm capacidade de desenvolver várias habilidades
na criança, proporcionando-lhes divertimentos, prazer, convívio profícuo,
estímulo intelectivo, desenvolvimento harmonioso, autocontrole e auto
autorrealização. Não só as crianças são beneficiadas pelas atividades
lúdicas, mas sim também os professores (MALUF, 2014, p.23).

Os objetivos básicos do ensino pedagógico nos hospitais não diferem da

escola. A diferença está nas ações pedagógicas aplicadas pelo professor. Cabe a ele

fazer um planejamento em cima da rotina hospitalar, enfocando principalmente o

lúdico e lembrando que cada dia é diferente do outro, devido à movimentação de

internação, exames ou intercorrências da criança. Portanto, o planejamento deverá

ser diário com início, meio e fim, sabendo que esse planejamento vai ter que estar

sempre combinado com os médicos.

O tema escolhido foi baseado na importância de humanização entre escola,

saúde, onde em um espaço específico é usado para a ministração de assunto

escolares para crianças internadas com longos tratamentos médicos e na carência

dos hospitais no município do recife sem tal modalidade de ensino. Dentro dessa

realidade, o educador realiza atividades para ajudá-los no seu afetivo, cognitivo e

motor. Além disso, desenvolve exercícios pedagógicos proporcionando interação e

esquecendo um pouco a dor. Essas atividades são desempenhadas pelo pedagogo

hospitalar para trazer benefícios aos enfermos, proporcionando à criança

continuação da sua série de onde parou.
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2 DELINEAMENTO METODOLÓGICO

Este trabalho baseou-se na pesquisa de natureza bibliográfica que, de acordo

com Lakatos e Marconi (2003, p.17):
A Metodologia Científica, mais do que uma disciplina, significa introduzir o
discente no mundo dos procedimentos sistemáticos e racionais, base da
formação tanto do estudioso quanto do profissional, pois ambos atuam,
além da prática nasce da concepção sobre o que deve ser realizado e
qualquer tomada de decisão fundamenta-se naquilo que se afigura como o
mais lógico, racional e eficaz.

A presente pesquisa bibliográfica foi realizada para buscar informações como

alicerce para a investigação do tema em estudo, por meio de dados documentais

como artigos, teses, pesquisas, livros extraídos da internet e de materiais impressos

que nos permitiram conhecer contribuições de alguns autores, como Ataide, Libâneo,

Piaget, Ribeiro, Huizinga, entre outros teóricos que forneceram ideias, fundamentos e

conceitos, possibilitando a coleta de dados para basear todo nosso estudo.

A pesquisa serviu como embasamento para o assunto pesquisado,

analisando variáveis e comparando as opiniões de teses de diferentes autores foi

possível reunir informações e dados para a construção deste trabalho.

Levantamos informações sobre as contribuições da ludicidade para os

pacientes internados que precisam finalizar os estudos, que por motivos de doença

não podem terminar no ensino regular. Será feita uma análise das origens da

pedagogia, da pedagogia hospitalar, como também sobre o conceito de ludicidade. A

princípio foram encontrados 10 artigos científicos, no entanto, utilizamos apenas 4.

Como critérios de inclusão foram considerados trabalhos que abordassem o tema

proposto com informações concretas a respeito do nosso assunto. Os critérios de

exclusão foram baseados no distanciamento da temática abordada, como também

na falta de elementos em relação a pedagogia hospitalar.
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3 REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 Surgimento da pedagogia

A história da educação proporciona educadores conhecimento sobre sua

profissão, estimulando uma atitude crítica e reflexiva. No período não existia

educação na forma de escola, os pais, eram os primeiros professores e as crianças

recebiam educação através das aquisições das experiências vividas na sociedade,

fixando a divisão do trabalho entre homens e mulheres.

No período oriental, com o surgimento da escrita, surgiu também o dualismo

escolar, que determinava um tipo de ensino para o povo, e outras para filhos de

funcionários. A população composta por lavradores, comerciantes e artesões não

tinham direitos políticos nem acesso ao saber da classe dominante (CAMBI, 1999).

A Grécia pode ser considerada o berço da pedagogia, a origem da palavra

pedagogos, que significa “aquele que conduz a criança" refere-se aos escravos que

acompanhavam as crianças à escola. A educação grega buscava a formação

integral: corpo e espírito. Quando a escrita não existia, a educação era de

responsabilidade dos pais, de acordo com a tradição religiosa. A escola permanecia

elitizada, atendendo famílias da antiga nobreza e grandes comerciantes. Esparta e

Atenas (cidades gregas) foram as primeiras a desenvolverem dois ideais da

educação, um baseado no conformismo e no estadismo, outra na visão da Paidéia.

As crianças do sexo masculino da cidade de Esparta, eram retiradas das

famílias aos 7 anos até os 16, onde tinham uma formação militar, que deveria

favorecer a aquisição da força e coragem, já em Atenas, o campo da poesia ao

teatro, da história à filosofia, começou a desenvolver com a introdução do alfabeto

iônico, desenvolveu-se assumindo um papel chave e complexo, convertiam em

matéria de debate, tendia-se a universalizar-se, superando os limites da polis(cidade-

estado).(CAMBI, 1999).

A Paidéia é um modelo ideal de educação que surgiu na Grécia, Baseado, de

acordo com Cambi (1999, p.87) “na formação humana, da formação de uma

humanidade superior, nutrida de cultura e de civilização, que atribuiu ao homem,

sobretudo uma identidade cultural e histórica”.
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A noção de Paidéia aos poucos foi transformando algumas culturas de ensino,

chegando a época dos sofistas e de Sócrates que consolida de modo orgânico e

independente acontecendo assim a passagem da “história da educação” para a

“história da pedagogia”.

Conforme Cambi (1999, p.87). "Nasci à pedagogia como saber autônomo,

sistemático, rigoroso: nasce o pensamento da educação com 1epistema, e não mais

como 2 éthose como 3 práxis apenas".

3.2 Pedagogia hospitalar: conceito e surgimento

Pedagogia hospitalar é um serviço prestado a crianças e adolescentes que se

encontram hospitalizados, principalmente aqueles que passam longo tempo

internados e consequentemente apresentam um índice de defasagem no

aprendizado e ficam impossibilitados de frequentar a sala de aula. Simancas e

Lorente (1999, p.126) conceituam:
[...] que se pode entender, por pedagogia hospitalar, aquele ramo da
pedagogia, cujo objeto de estudo, investigação e dedicação é a situação do
estudante hospitalizado, a fim de que continue progredindo na
aprendizagem cultural, formativa, muito especialmente quanto ao modo de
enfrentar a sua enfermidade, com vistas ao auto cuidado e à prevenção de
outras possíveis alterações na sua saúde.

De acordo com a resolução N° 41 de outubro de 1995, Item 9, Estatuto da

Criança e Adolescente. Destaca-se que alguma forma de recreação, programas de

educação para a saúde, acompanhamento do currículo escolar durante sua

permanência hospitalar: também defende a Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Nacional (MEC, 1996) afirma que toda criança hospitalizada tem seu direito

garantido no processo de aprendizagem e desenvolvimento, pois o mesmo não

poderá ser suspenso.

O pedagogo hospitalar oferece atendimento humanizado, emocional tanto

para os pacientes e também para as famílias, a fim de amenizar as consequências

traumáticas provocadas por uma enfermidade. A inclusão do ambiente escolar no

período de internação é fundamental para a recuperação da saúde da criança,

diminuindo o sofrimento e prevenindo o fracasso escolar. Segundo explica Terziam

(2004, p.1) “como o paciente costuma ir para o hospital fragilizado, com medo, e

muitas vezes sem entender bem sobre o seu estado de saúde, a humanização o
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ajuda a sentir mais seguro e confortado com o atendimento cuidadoso".

A pedagogia por ser uma nova área de atuação, ainda pouco reconhecida, e de

suma importância para a criança hospitalizada, portanto o pedagogo hospitalar

trabalha as suas habilidades, seu potencial e não seu fracasso, e assim contribuindo

para sua aprendizagem e ajudando na recuperação. Cardoso (2007), Barros (2007) e

Sandrom (2011) dizem que o atendimento escolar no hospital, na perspectiva da

pedagogia hospitalar, tem peculiaridades próprias em relação à hora-aula, ao tempo

aprendizagem do aluno paciente, ao conteúdo metodologia e provocam no ser

professor grandes desafios os quais, Segundo Fonseca (2003) não só manter a

criança ocupada, mas criar estratégias que favoreçam o processo de ensino e

aprendizagem contextualizando com o desenvolvimento e experiência daqueles que

vivenciam.

A classe hospitalar teve início em Paris, em 1935, quando, Henri Salhier,

ministro da saúde, fundou a primeira escola para crianças por motivos de doenças

que precisam se afastar da sala de aula. Imediatamente essa atividade se estendeu

em outros países, como Alemanha, Europa e Estados Unidos. A partir daí foi

introduzido uma nova percepção de ensino. No século XIX a tuberculose impediu

várias crianças de frequentarem a escola, pois acarretavam várias internações,

afetando a grande massa da população, a partir daí surgiu a inserção da prática

pedagógica dentro dos hospitais, com o intuito de favorecer essas crianças que por

decorrências da doença ficavam impossibilitadas de frequentar a escola.

Em 1939, na segunda guerra mundial surgiram novas escolas nos hospitais da

Europa. Por consequência da guerra muitas crianças e adolescentes ficaram

hospitalizados vítimas de ferimentos e mutilações. Afirma-se que esse conflito foi a

grande explicação para a continuação da pedagogia hospitalar. Neste ano criou-se o

Centro Nacional de Estudos de Formação para a infância (CNEFEI), objetivando a

formação de profissionais especializados para trabalhar em hospitais formando

mais de 1.000 professores para a função de pedagogo hospitalar.

A classe hospitalar não é um fato recente na história da educação. De acordo

com os autores da área, a sua origem remonta do início do século XX na França. No

Brasil essa prática educacional iniciou-se em 1950, com classe hospitalar no

hospital Menino Jesus localizado no Rio de Janeiro, porém há registros em 1600,

ainda no Brasil colônia, havia atendimento escolar aos deficientes físicos na Santa
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Casa de Misericórdia em São Paulo.

Essa modalidade de ensino só foi reconhecida em 1994 pelo Ministério da

Educação e do Desporto (MEC), através da política da educação especial, e,

posteriormente normalizada entre os anos de 2001 e 2002 com os documentos

também do MEC, intitulados de Diretrizes Nacionais para a educação especial na

educação Básica (BRASIL, 2001) e classe hospitalar e atendimento pedagógico

domiciliar orientações e estratégias (BRASIL, 2002).

Em 1994, através da publicação da política Nacional de Educação Especial,

utiliza-se nomenclatura da classe hospitalar, sendo reconhecida como modalidade

especial, em uma visão de educação inclusiva. Atualmente, incluem-se alunos com

necessidades educacionais especiais os deficientes metais, auditivos, físicos, com

deficiência motora e múltipla, síndromes no geral e os que apresentam dificuldades

cognitivas, psicomotoras e de comportamento, além daqueles alunos que estão

impossibilitados de frequentarem a aula em razão de tratamento de saúde que

implique interação hospitalar atendimento ambulatoriais.

A publicação do MEC mais recente referente à classe hospitalar e ao

atendimento pedagógico domiciliar: “Estratégias e Orientações" foi publicada em

2002, no Brasil esta publicação enfatiza que:
Tem direito ao atendimento escolar os alunos do ensino básico internados
em hospitais, em serviços ambulatoriais de atenção integral á saúde ou em
domicílio; alunos que estão impossibilitados de frequentar a escola por
razões de proteção a saúde ou segurança abrigados em casas de apoio,
casas de passagem, casa-lar e residências terapêuticas.

As políticas públicas devem ter outro olhar para essa modalidade de ensino,

onde o aluno fica impossibilitado de frequentar o ensino regular, faz valer a lei,

formando pedagogos para esse ensino,garantindo remunerações para os

profissionais. Assim melhorando a qualidade de vida dos educandos, e garantindo

formalmente seu aprendizado que é garantindo por lei, mais ainda esquecido pelo

governo.

3.3 As contribuições para a pedagogia hospitalar

O processo de adoecimento, seja de forma aguda ou crônica, acompanhado

por uma hospitalização ou tratamento invasivo, interfere na dinâmica da vida da
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criança e seus familiares. (ATAIDE; RICA, 2017). Neste caso, entra o pedagogo para

amenizar todas as dificuldades das crianças e adolescentes internados, com o

lúdico como papel fundamental nesse processo, trazendo alegria, diminuindo a dor e

o sofrimento, e com os planejamentos adequados junto com a equipe médica,

desenvolvendo o aprendizado no momento delicado.

A classe hospitalar é uma atenção educacional especializada para o paciente

hospitalizado na pediatria, que tem por objetivo oferecer suporte psicopedagógico

aos alunados em tratamento de saúde (BRASIL, 2002). Além da intervenção

pedagógica, busca contribuir para a produção de qualidade de vida no momento de

hospitalização (CECCIM, 1999).

O suporte pedagógico, de forma lúdica, contribui para o emocional da criança

e adolescente, cada uma com suas intensidades, e o tempo diferenciado de

hospitalização. O atendimento prestado pela classe hospitalar tem por objetivo

desenvolver estratégias de ensino e aprendizagem no contexto de internação

hospitalar de pequena, média e longa permanência. As interfaces construídas nesse

espaço visam estruturar pontes entre educar e cuidar, bem como, ampliar o espaço

de escuta, que neste caso, se opera na perspectiva pedagógica e inclusiva (CECCIM,

1999).

Nesse caso, a ludicidade se torna uma metodologia eficaz para o

desenvolvimento dos alunos durante o período de internação, melhorando s

autoestima, ajudando no tratamento da criança e do adolescente internado.

Além do suporte pedagógico, a classe hospitalar é um profícuo espaço de escuta e

de trocas de experiências. Através das vivências plurais, diversas são as

possibilidades para minimizar o sofrimento dos pacientes no período de internação.

Barra e Araújo (2019) dissertam que ações desenvolvidas na classe hospitalar, vão

além do suporte educacional, sendo um apoio que contribui positivamente para

melhorar as condições de tratamento do paciente hospitalizado.
É imprescindível que o trabalho pedagógico seja pensado não só como
meio facilitador da aprendizagem, mas como maneira de tornar mais leve os
dias da criança enferma no ambiente hospitalar; a escola no hospital busca
também contribuir positivamente para o tratamento das doenças as quais
as crianças são acometidas, uma vez que colabora com a humanização de
todo processo. (BARRA, ARAÚJO, 2019 p.5).

Durante a internação na classe hospitalar é importante que o professor esteja

atento às diversas intercorrências psicossociais do processo de adoecimento e
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hospitalização da criança/adolescente. Além da hospitalização o paciente vivencia a

interrupção da vida escolar e familiar, tais elementos, muito contribuem para

intensificar o sofrimento do jovem paciente internado. Neste sentido, as atividades

desenvolvidas com os tais alunos torna-se um desafio, pois implicam em construir

estratégias diferenciadas, bem como, adaptadas a todas às necessidades da

realidade vivenciada por cada paciente. (BARROS, 2007).

Neste sentido, o pedagogo com o lúdico, de forma leve e divertida,

minimizando a tristeza, no processo de internação. Para manejar os processos

psicopedagógicos no espaço hospitalar é importante que o profissional esteja

afinado com saberes da educação e saúde. Além disso, é fundamental que a prática

do profissional seja dialógica, com as diversas interfaces da atenção à saúde do

jovem paciente em situação de tratamento (BARROS, 2007). Relevante destacar que,

as atividades na classe hospitalar propõem a liberdade como mola propulsora do

desenvolvimento e da autonomia do paciente, bem como, visa ampliar os conceitos

do autocuidado como elemento norteador do tratamento (ROCHA; PASSEGI, 2010).

A implantação de projetos que envolvam o brincar/lúdico na classe hospitalar

visa garantir um tratamento de qualidade aos pacientes, a fim de minimizar os

entraves e limitações provocados pelas doenças. Estudos apontam que quando a

classe hospitalar desenvolve atividades educacionais engendrando o brincar, a

interação e trocas de experiências, além de promover um ambiente acolhedor, esta

oportuniza que os pacientes expressem suas ansiedades, medo, minimizando a

situação de sofrimento que vivenciam frente à hospitalização (CECCIM, 1999,

BARRO, 2007; MATTOS, 2009; PASSEGI, 2010; ROCHA, 2012.

3.4 Ludicidade: como proposta para a educação

A ludicidade, presente no vocabulário corriqueiro de muitas pessoas, é

compreendida simplesmente como sinônimo de jogo, mormente ligada ao universo

infantil. O brincar é visto como uma estratégia educacional, que possibilita o

professor a desenvolver atividades que estimulam o ensino/aprendizagem das

crianças e adolescentes.

A palavra ludicidade, embora bastante utilizada no contexto da educação, não
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existe no dicionário da língua portuguesa. Nem tampouco em outras línguas, como

inglês, francês, alemão, espanhol ou italiano (HUIZINGA, 2008; LOPES, 2005).

Como foi dito a palavra ludicidade não é conhecida nos idiomas, mas, vem do latim

LUDUS, que significa jogo, exercício ou imitação. Os jogos possibilitam o tão

conhecido aprender brincando ou o aprender jogando.

No girar antropológico do nosso “caleidoscópio lúdico", HUIZINGA (2008) considera

que "toda e qualquer atividade humana é jogo". Ele afirma que existe uma ligação

forte entre jogo e cultura. Segundo o autor, o jogo é fundamental para a civilização,

sendo através dele que ela surge e se desenvolve. Assim, também enxerga o jogo

sempre ligado a algum propósito e sua existência definida por algum motivo, que

não o próprio jogo.
O jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e
determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente
convertido, mas absolutamente obrigatório dotado de um fim em si mesmo,
acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria e de uma
consciência de ser diferente da vida cotidiana (HUIZINGA, 2008, p.33).

Assim o lúdico é visto interligado à cultura. Os projetos sociais que visam os

jogos, danças... Que inserida com a ludicidade no meio social, como forma de

desenvolvimento e aprendizagem das crianças e adolescentes.

LUCKESI compreende a ludicidade como um estado de consciência, é estado de

ânimo, emergente das atividades praticadas com plenitude, leveza, prazer que vai

além das experiências externas que podem ser observáveis:
[...] quando estamos definindo ludicidade como um estado de consciência,
onde se dá uma experiência em estado de plenitude, não estamos falando,
em si, das atividades objetivas que podem ser descritas sociológica e
culturalmente como atividade lúdica, com jogos ou coisa semelhante.
Estamos, sim, falando do estado intenso do sujeito que vivencia a
experiência lúdica. Mesmo quando o sujeito está vivenciando essa
experiência com os outros, a ludicidade é interna. [...] (LUCKESI, 2002, p.6).

Sendo assim, a ludicidade não esta ligada só aos jogos, mais pode ser

compreendida como algo que consiste na convivência do ser humano, está inserido

com as questões socioculturais, emocionais do ser humano enquanto indivíduo da

sociedade.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir de uma análise teórica, exploramos a ludicidade e suas contribuições

para a pedagogia hospitalar, bem como, mostrar sobre a importância que as

políticas públicas devem olhar para de alunos dentro de hospitais, como algo formal,

que garanta a criança e ao adolescente o direito ao término dos estudos como

garantindo por lei.

Sendo assim, mostrando como o paciente internado que ficam com seu

emocional fragilizado, aí entra a utilização do lúdico, como uma metodologia

alternativa, proporcionando os alunos internados aprenderem brincando.

Destacamos um prevê contexto sobre o histórico da pedagogia, da pedagogia

hospitalar, do conceito de ludicidade no processo ensino/aprendizagem dentro dos

hospitais. Com o intuito de informar aos leitores sobre a importância que tem de se

informa sobre o ensino no ambiente hospitalar, e incentivando-os a possíveis

acontecimentos futuros, que venham a necessitar desse tipo de ensino, a procurar

seus direitos, e assim garantindo a aprendizagem.

Os melhores índices de atuação dos pedagogos são em hospitais

filantrópicos, que possuem uma sala de aula e brinquedoteca, fazendo as crianças

receberem maiores suporte pedagógico. Mesmo na brinquedoteca, o pedagogo

desenvolve trabalho pedagógico de acordo com a legislação e a especificidade de

cada criança, flexibilizando os conteúdos.

De acordo com a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da

Educação Inclusiva (2008) “O atendimento educacional especializado identifica,

elabora, e organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as

barreiras para a plena participação dos alunos, considerando as suas necessidades

específicas”.

Dessa maneira, a criança internada tem o direito de terminar seus estudos no

período de internação, a lei deve ser cumprida, deve haver fiscalizações que

garantam esse acesso para todos.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pedagogia Hospitalar, atualmente abre um leque de informações a respeito

da importância que se tem em compreendermos o ensino como algo possível e

dever dos órgãos públicos, sendo assim, o governo precisa garantir aos enfermos

que se encontram impossibilitados de frequentar o ensino regular, devido a sua

internação.

O papel do pedagogo é fundamental para o ensino/ aprendizagem de cada

aluno, observando que cada paciente tem seu tempo de permanência no hospital,

seu planejamento deve ser diário, e deve estar ligado junto aos médicos, nunca

sozinho.

A ludicidade é metodologia principal para esse ensino/aprendizagem,

melhorando assim o emocional dos alunos, o brincar vem com o objetivo, de

diminuição da dor, do sofrimento, da angústia, proporcionando um momento

confortável, leve, prazeroso para os educandos.

As Leis devem ser garantidas, pois está assegurada, mas não colocadas em

práticas pelas políticas públicas, fazendo com que os profissionais não têm o direito

a remunerações, muitos profissionais trabalharem de forma voluntária, não

valorizando seu trabalho, como profissional, como ser humano, como cidadão.

Cabe ressaltar que a Educação não pode ser vista como algo insignificante,

mas, se como um campo construtivo, que se faz eficaz para uma sociedade

avançada em termos de trabalho, revelações sociais, conhecimento político. O

governo tem o dever de proporcionar a educação para todos, de seguir conforme

manda as leis, sem educação não somos nada.

Nossa pesquisa sobre a pedagogia hospitalar nos esclareceu sobre a

importância dessa modalidade de ensino que é pouco valorizada, também deixou

claro a falta de investimento por parte do governo que deve garantir e seguir a leis

que apara o estudo pra todos indivíduos, independentemente de sua situação.
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