
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

CENTRO PEDAGÓGICO

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

SILVIA MOREIRA TRUGILHO

CLASSE HOSPITALAR E A VIVÊNCIA DO OTIMISMO 
TRÁGICO: UM SENTIDO DA ESCOLARIDADE NA VIDA DA 

CRIANÇA HOSPITALIZADA

VITÓRIA
2003



SILVIA MOREIRA TRUGILHO

CLASSE HOSPITALAR E A VIVÊNCIA DO OTIMISMO 
TRÁGICO: UM SENTIDO DA ESCOLARIDADE NA VIDA DA 

CRIANÇA HOSPITALIZADA

Dissertação apresentada ao Programa de 
Pós-graduação em Educação do Centro 
Pedagógico da Universidade Federal do 
Espírito Santo, como requisição parcial para 
obtenção do Grau de Mestre em Educação.
Orientador: Prof. Dr. Hiran Pinel

VITÓRIA
2003



SILVIA MOREIRA TRUGILHO 

CLASSE HOSPITALAR E A VIVÊNCIA DO OTIMISMO TRÁGICO: UM 
SENTIDO DA ESCOLARIDADE NA VIDA DA CRIANÇA 

HOSPITALIZADA

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação do Centro Pedagógico 
da Universidade Federal do Espírito Santo, como requisição parcial para obtenção do Grau de 
Mestre em Educação.

Aprovada em 03 de julho de 2003.

COMISSÃO ORGANIZADORA

                                           
                                           ______________________________________

Prof. Dr. Hiran Pinel
Universidade Federal do Espírito Santo
Presidente

Prof. Dr. Carlos Eduardo Ferraço
Universidade Federal do Espírito Santo

Profª. Dra. Sônia Lopes Victor
Universidade Federal do Espírito Santo

Prof. Dr. Jaime Roy Doxsey
Universidade Federal do Espírito Santo

Profª Dra. Eneida Simões da Fonseca
Universidade do Estado do Rio de Janeiro



AGRADECIMENTOS

Agradeço imensamente a todos que contribuíram para a realização deste trabalho:

- Aos profissionais da Classe Hospitalar Canto do Encanto, pela paciência e pelas 

interexperiências possibilitadas;

- À assistente social Tânia Mara Lopes Bitti, principal responsável pela existência 

e funcionamento da Classe Hospitalar Canto do Encanto;

- Às pessoas da pesquisa, pela confiança e respeito, sem os quais seria 

impossível (com)partilhar a vivência do estudo;  

- À Dra. Ana Quiroga, pelo incansável apoio e estímulo;

- Ao Serviço da Patologia do HINSG, principalmente às médicas patologistas (Dra. 

Verônica, Dra. Luciene e Dra. Jane), pela injeção de ânimo e liberação do 

computador;

- À Andréa, Bibliotecária do HINSG, pela dedicação e paciência na impressão 

deste trabalho; 

- Ao Serviço Social do HINSG, especialmente à Luciana, secretária do setor.  



- Aos colegas do Mestrado, em especial à Jussara Lia Poletti e Regina Teixeira, 

pela constante ajuda e companheirismo;

- Aos professores e aos funcionários do PPGE (Analice, Denise e Robson), pela 

simpatia e atenção com que sempre me receberam;

- Muito especialmente ao meu orientador, Prof. Dr. Hiran Pinel, que me introduziu 

ao método de pesquisa fenomenológica e ao existencialismo de Viktor Frankl. 



“Quem por medo do terrível prefere o 
caminho prudente de fugir do risco já 
neste ato estará morto. Porque o medo 
lhe terá roubado aquilo que de mais 
precioso existe na vida humana: a 
capacidade de se arriscar para viver o 
que se ama.”

Rubem Alves  



RESUMO

Refere-se ao atendimento pedagógico-educacional em ambiente hospitalar, realizado 

no Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, em Vitória, Espírito Santo, com interesse 

em (des)velar o sentido da escolaridade na vida de crianças e adolescentes em 

situação de doença crônica e hospitalização. Valendo-se do método fenomenológico de 

investigação, procurou compreender qual o sentido da escolaridade para a criança e o 

adolescente hospitalizados, diante de sua situação de adoecimento. A atenção do 

estudo se dirigiu à experiência/vivência da escolaridade (representada pela classe 

hospitalar) no processo de hospitalização, de forma a obter dados significativos para a 

compreensão do fenômeno estudado. Para tanto, utilizou-se da técnica de observação 

participante e o registro em diário de campo. O referencial teórico adotado teve como 

eixo principal o Existencialismo de Viktor Emil Frankl, mantendo como enfoque 

disciplinar a Educação e a Psicologia. Os resultados obtidos permitiram desvelar que a 

escolaridade tem o sentido de manter a qualidade/capacidade de ser otimista trágico, 

possibilitando à criança/adolescente enfrentar com dignidade o sofrimento inevitável 

que acompanha o adoecer, além de ser a via pela qual mantém-se sempre (pré)sente o 

sentido que faz tornar a vida digna de ser vivida, mesmo nas piores situações. A 

escolaridade é, portanto, o meio utilizado para transformar a dor e a tragédia vivida pelo 

adoecer em uma vitória pessoal.

Descritores: Classe/escola hospitalar; criança e adolescente; doença crônica e 

hospitalização; Viktor Emil Frankl.      



ABSTRACT

The present dissertation refers to the pedagogical-educational assistance service in a 

hospital environment, taking place in the Nossa Senhora da Glória Children’s Hospital, 

located in Vitória, Espírito Santo. The interest of the research was to (un)veil the 

meaning of schooling in the life of the children and adolescents who have some chronic 

disease or who are hospitalized. By making use of the phenomenological method of 

investigation, this work tries to understand the full meaning of schooling for the 

hospitalized child or adolescent, in face of sickness. The study focuses on the 

experimentation/experience of schooling (as represented by the hospital class) in the 

process of hospitalization, so as to obtain significant data for the understanding of the 

phenomenon studied by us. For this purpose, the techniques of participant-observer and 

of registration of events in a field diary have been used. The theoretical background 

adopted by us has as it main axis the Existentialism of Viktor Emil Frankl, keeping as a 

parallel focus both Education an Psychology. The obtained results made it possible for 

us to reveal schooling as a means of preserving the quality/ability of being a tragic 

optimist, enabling the child/adolescent to face in a dignified manner the inevitable 

suffering that comes along with sickness. In addition, schooling proved to be the means 

through which the meaning that makes life worth living is kept always present, even in 

the worst kind of situation. Schooling is, therefore, the means used by many in order to 

transform pain and the tragedy resulting from sickness into a personal victory.                 

Key-words: hospital class/school; child and adolescent; chronic disease and 

hospitalization; Viktor Emil Frankl.
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1  INTRODUÇÃO

Na singularidade de ser criança/adolescente enfrentando a experiência/vivência 

de um processo de adoecimento e hospitalização, a situação educacional/escolar 

emerge como forma de sentido, diante do fato concreto de uma situação-limite – a 

morte. Há um fato. Estou diante e dentro dele, co-existindo. Deste lugar indago: que 

sentido é esse? O que é isso? Sinto-me inquieta e esta inquietação me (co)move1

tornando a reflexão uma ação. Eis que então a interrogação tornou-se pesquisa – um 

caminho em busca da compreensão.

A situação é real. Crianças e adolescentes doentes/hospitalizados, diante de 

mim, assistente social (e educadora)2 do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória 

(HINSG). Presencio a tristeza e o sofrimento sentido em relação ao afastamento 

temporário da escola, imposto pelo tratamento e pela hospitalização. Sou chamada a 

tomar parte e, tecnicamente, conduzo a situação. Entretanto, fui tocada 

existencialmente pela dor do outro ser diante do meu ser. Mundos-vida se 

entrecruzaram e se afetaram, instalando assim a “interexperiência” (ALMEIDA, 1988, p. 

28).

A vivência no atendimento às crianças hospitalizadas possibilitou-me verificar 

que as longas e/ou freqüentes hospitalizações, bem como os rígidos tratamentos 

                                                          
1 Objetivando destacar mais sentidos/significados das palavras, pretendo,algumas vezes, de modo 
intencional, comunicar-me assim com o leitor. (co)mover pode (des)velar: mover/movimentar para com o 
outro e, ao mesmo tempo, emocionar-me nesse andar/movimentar; co-existir desvela: estar existindo 
com o outro, companheiro, um sentido do outro (alteridade), nesse movimento existencial.  
2 Pinel (2003) considera a Educação e a Pedagogia Não Escolar como parte integrante do exercício de 
inúmeros ofícios, dentre eles, o de assistente social. 
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adotados no caso de algumas enfermidades crônicas, comprometem o 

desenvolvimento da criança e seu desempenho escolar.

Neste sentido, tenho visto que a doença crônica e a hospitalização na infância 

são interfaces de uma dura realidade enfrentada pela criança e seus familiares, onde o 

medo, a ansiedade e a angústia tornam-se, muitas vezes, companheiros fiéis de 

jornada na luta diária pelo restabelecimento da condição de saúde.  

A criança que apresenta uma doença crônica tem seu ritmo de vida afetado por 

ela e pelos efeitos de seu tratamento, pois, em geral, experiencia3 uma série de 

restrições no curso de sua vida social, impostas pelo tipo de tratamento a que é 

submetida. Além disso, vivencia longos e/ou freqüentes períodos de hospitalização, que 

acabam também por interferir em suas atividades cotidianas. Estudos sobre o tema têm 

mostrado que “[...] o hospital impõe limites às socializações e às interações, 

afastamento da escola/da rua/da casa e põe regras ao corpo/ao tempo/aos espaços 

[...]” (CECCIM, 2000, p.17).

O processo de hospitalização gera, assim, um significativo impacto na vida de 

uma criança. A separação deste ser, ainda em desenvolvimento, do seu ambiente 

familiar, bem como a privação do convívio social, fazem da hospitalização na infância 

uma experiência sofrida que, em muitos casos, deixa marcas profundas. “A criança 

hospitalizada freqüentemente está inquieta, ansiosa. Padece da doença, mas também 

da separação da família [...]” (LINDQUIST, 1993, p.24).

                                                          
3 Experienciar representa a forma de ser-no-mundo, na qual apreendemos significados, por meio de 
processos e de situações vividas no cotidiano. 
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Aliado a isso, o processo de enfrentamento de uma doença crônica deixa, como 

legado, significativas marcas na vida de uma criança. Uma delas, refere-se à 

defasagem escolar adquirida em conseqüência do afastamento da escola, imposta pela 

doença, pelas hospitalizações e por alguns tipos de tratamento, que impedem sua 

freqüência no ensino regular. Ceccim e Fonseca (1999) fazem menção a um estudo 

realizado por Ceccim em um hospital, no qual verificou-se que, dos alunos que 

freqüentavam a classe hospitalar, doze por cento estavam afastados da escola regular 

devido à internação e vinte e oito por cento apresentavam defasagem de um a três 

anos em sua escolaridade.

As afirmações contidas neste estudo encontram “eco” em minha experiência 

profissional, no atendimento de crianças e adolescentes hospitalizados, onde verifico 

que as doenças crônicas e o tratamento destas, em especial o câncer, provocam o 

afastamento da escola, acarretando perdas na escolaridade destes sujeitos.

Vários estudos trazem à tona informações a respeito do atendimento escolar 

hospitalar. Ceccim e Fonseca (1999) evidenciam o valor da classe hospitalar, 

relacionando-o à manutenção dos vínculos escolares e à diminuição do chamado 

fracasso escolar da criança hospitalizada (reconhecidamente com necessidades 

educacionais especiais). Para Muggiati (1989), trata-se de um atendimento 

especializado que traz contribuições para a vida acadêmica e para o tratamento da 

criança hospitalizada. O estudo de Matos (1998) reforça o de Muggiati e introduz a 

preocupação com a formação do pedagogo para atuação na hospitalização 

escolarizada. Contudo, de maneira geral, os estudos não se ocupam em compreender 
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a dimensão vivencial da classe hospitalar para a criança hospitalizada e o sentido da 

escolaridade em sua vida.

Assim, este trabalho dirige seu foco para a investigação da experiência da classe 

hospitalar na vivência da criança hospitalizada, buscando compreender o sentido da 

escolaridade em sua vida. Em outras palavras, este estudo visa compreender e 

desvelar a experiência vivida na classe hospitalar, para aqueles que a experienciam, e, 

com isso, (des)cobrir qual o sentido da escolaridade para estas pessoas.

O termo criança hospitalizada é utilizado neste trabalho como referência à 

criança e ao adolescente que, pelo fato de apresentar alguma doença, especialmente a 

crônica, encontram-se geralmente afastados do ensino regular e da escola, 

submetendo-se ao tratamento de suas doenças; seja este realizado em enfermaria, por 

meio de internação hospitalar ou em ambulatório, implicando em relativa periodicidade 

de atendimento. Já o termo classe hospitalar refere-se ao atendimento escolar 

realizado em ambiente hospitalar, em atenção à demanda pedagógico-educacional de 

crianças e adolescentes hospitalizados4.

Estudos recreativo-educacionais anteriores, dentre os quais situam-se os de 

Muggiati (1989), Matos (1998) e Ribeiro (1993), já se ocuparam em demonstrar a 

viabilidade na efetivação de propostas de atendimento escolar em ambiente hospitalar, 

como forma de suprir a demanda educacional-escolar de crianças e adolescentes em 

idade escolar, submetidas a longos e/ou freqüentes períodos de hospitalização.

                                                          
4 Segundo Pinel (2003), há relatos eventuais de atendimento escolar no leito hospitalar, de adultos e até 
de idosos, sem haver, entretanto, a necessidade de um espaço físico específico tal qual a classe 
hospitalar. Assim, o autor se refere à existência de atendimento escolar hospitalar mesmo sem a 
existência de classe hospitalar.
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O presente estudo parte do reconhecimento dos anteriores, porém dirige atenção 

para a compreensão do fenômeno escolaridade – representado pela classe hospitalar –

na vida da criança hospitalizada, buscando o sentido da escolaridade para esta pessoa.

Cumpre ressaltar a valiosa contribuição dos estudos sobre classe hospitalar 

realizados no Brasil, cujos resultados evidenciam sua importância enquanto 

favorecedora de inclusão, cidadania e garantia dos direitos da criança hospitalizada; 

seus benefícios no âmbito do tratamento; além de sua contribuição para a manutenção 

da escolaridade de crianças e adolescentes com doenças crônicas.

Nesta pesquisa, a atenção dirigida à classe hospitalar refere-se à consideração 

da experiência da criança na classe, enfocando a dimensão vivencial enquanto 

fenômeno que permitirá (des)velar o significado/sentido da escolaridade na vida da 

criança hospitalizada.

Ceccim (1997) utiliza o termo escuta pedagógica para se referir à forma de 

atenção específica dirigida à dimensão vivencial da hospitalização na infância. Isto 

significa a atenção especial que o profissional dirige à criança hospitalizada, com 

disponibilidade e sensibilidade para o que ele denomina de ouvir-ver-sentir o processo 

experienciado por ela frente sua hospitalização.

É utilizando-se deste ouvir-ver-sentir, na especificidade deste estudo, que o 

mesmo se reportará à criança hospitalizada, buscando captar o que ela tem a informar 

e revelar sobre o papel da escolaridade em sua vida, considerando o aspecto relevante 

para este estudo, e com isso (des)cobrir, (des)velar e (com)preender  o seu sentido.
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A adoção de práticas de atendimento escolar hospitalar vem crescendo no Brasil, 

onde, nos últimos anos, tem-se verificado o aumento do número de hospitais que 

implantaram alguma forma de atendimento pedagógico para seus pacientes infantis. 

Fonseca (apud CECCIM; FONSECA, 2000) apresenta os resultados de uma pesquisa 

sobre o quantitativo de classes hospitalares no Brasil, mostrando que, apesar de 

apresentar-se em número relativamente baixo, o atendimento escolar hospitalar tem 

crescido no país, nos últimos anos.

Tal realidade remete à necessidade do desenvolvimento de estudos que 

ampliem os conhecimentos já obtidos sobre a escolaridade da criança hospitalizada, de 

forma a fornecer novas informações teóricas aos mais diversos profissionais, cuja 

atuação cotidiana é dirigida à criança doente crônica, bem como possibilitar subsídios 

para a implantação de programas que atendam à real demanda pedagógico-

educacional da criança hospitalizada.

O desenvolvimento desta pesquisa tem por referência meu exercício profissional 

junto à criança hospitalizada, em atuação no Serviço de Oncologia, o que me permitiu 

verificar que o tratamento do câncer impõe às crianças e adolescentes o afastamento 

da escola, decorrente do tratamento quimioterápico ambulatorial e da hospitalização. 

Aliado a isso, minha atuação no Pronto Socorro permitiu-me verificar que crianças e 

adolescentes com doenças crônicas passam por freqüentes estadas no hospital, que 

acabam por afastá-las da escola.      

Tais situações provocaram em mim, profissional e pessoa, uma grande 

inquietação e incômodo, principalmente após ter acompanhado a situação de um 
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menino de dez anos, portador de leucemia, que por medida de proteção contra 

infecções, teve que vivenciar o afastamento da escola durante uma fase de seu 

tratamento. Esta situação foi vivenciada por ele com grande tristeza e angústia, 

principalmente porque resultou em sua reprovação (por falta) apesar de todo o 

empenho da equipe de profissionais do Serviço de Oncologia em sensibilizar a escola 

para reconhecimento e atenção das necessidades educacionais especiais deste 

escolar. A experiência vivida pelo menino remeteu a um significado de desesperança e 

fracasso em sua vida, expresso durante o tratamento, que pude acompanhar de perto.

Várias questões emergiram desta situação, levando-me a uma reflexão sobre o 

significado da escolaridade na vida de crianças e adolescentes doentes/hospitalizados.

Senti, assim, a necessidade de buscar uma melhor compreensão deste assunto, para 

posterior utilização dos conhecimentos na articulação de projetos de atenção à 

demanda escolar da criança portadora de doença crônica, em atendimento hospitalar e, 

por esta razão, afastada da escola.

Apego-me à crença de que: “Ao superar a dicotomia homem x mundo, o 

pesquisador estará buscando a realidade enquanto vivida e o conhecimento desta 

realidade só será alcançado no próprio existir do pesquisador [...]” (FINI, 1997, p. 26). 

Abandonando a rigidez dos métodos que primam pela objetividade, fiz uma escolha 

consciente pela abordagem da subjetividade no processo da pesquisa. Rompendo com 

o paradigma da distância, tomei a proximidade como referência para a instalação da 

relação estabelecida no desenvolvimento da pesquisa. Por isso, no estudo 

desenvolvido foi feita opção pelo método fenomenológico de pesquisa, tendo em vista 

que este enfoque reconhece a relação bilateral instalada entre sujeito e objeto, bem 
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como a interexperiência presente na vivência estudada. Isto permite que o pesquisador 

se coloque no processo, investigando o fenômeno de dentro do mesmo e não afastado, 

de forma pretensamente asséptica.

Assim foi conduzido o trabalho: com a pesquisadora envolvida na vivência 

estudada. Adotar esta postura tornou possível inclusive escrever em primeira pessoa, 

assumindo assim a participação no fato e o envolvimento com os sujeitos da pesquisa. 

Embora não seja um tipo tradicional de investigação, a pesquisa fenomenológica vem 

ganhando relativo espaço e aceitação dentro da Academia. Trata-se, portanto, de uma 

metodologia que vem ganhando novos adeptos, além de respeito e reconhecimento, 

pela forma de seriedade com que se conduz cientificamente.

No próximo capítulo, convido o leitor a (re)conhecer algumas pesquisas 

nacionais e internacionais, bem como a produção de literatura correlata acerca de 

classes hospitalares e de crianças e adolescentes, em situações de demanda para 

freqüentar tais espaços (psico)pedagógicos escolares. Intencionalmente trabalho com a 

produção a que tive acesso e, dessa, escolhi as que mais me “tocaram”.  
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2  CLASSE HOSPITALAR: O QUE SE PRODUZ SOBRE A TEMÁTICA

O atendimento pedagógico à criança hospitalizada resultou de estudos sobre a 

condição desta mesma, relacionados às suas demandas frente à hospitalização, bem 

como de estudos relacionados à humanização do atendimento em saúde, centrado na 

concepção humanizada de doença.

Assim, este espaço destina-se a realizar uma breve consideração dos trabalhos 

que direcionam sua atenção ao atendimento humanizado à criança hospitalizada, 

resgatando alguns estudos que abordam o assunto, com especial atenção para aqueles 

que enfocam o atendimento escolar hospitalar, realizados no Brasil.

Em nosso país pouco se tem produzido sobre a temática do atendimento 

educacional/escolar às crianças hospitalizadas. Há uma maior produção científica  nos 

países desenvolvidos. Entretanto fecho o leque desta revisão de literatura centrando 

atenção sobre o que se tem produzido sobre o tema em nosso meio e, portanto, em 

nossa realidade histórico-social.

A atenção humanizada ao paciente é aqui entendida como a adoção de uma 

prática de atendimento reconhecedora do indivíduo enquanto um ser global, complexo, 

com sua subjetividade inerente e, neste sentido, firmada em ações e atitudes 

acolhedoras, em respeito às especificidades e demandas biopsicossociais próprias do 

paciente.
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Em primeiro lugar, cumpre situar a posição da criança na sociedade, tendo em 

vista que este ser nem sempre foi devidamente reconhecido e respeitado dentro de sua 

condição especial de ser. Não é pretensão deste estudo dissertar sobre a situação 

social de nossas crianças que, apesar de hoje se encontrarem legalmente amparadas, 

ainda são vítimas indefesas da exploração, desrespeito e violência. Na abrangência 

deste trabalho, será feita uma ligeira consideração a respeito do fato de que o 

reconhecimento da criança enquanto uma pessoa com especificidades e demandas 

próprias é algo relativamente recente na história da humanidade.

Ariès (1978), em seu estudo sobre a criança e a família, demonstra que somente 

a partir do século XVIII a criança começou a receber um pouco mais de atenção, saindo 

do anonimato social em que fora posta, para ocupar um lugar específico na sociedade.

No Brasil, o reconhecimento da condição peculiar da criança e do adolescente 

enquanto pessoa em situação de desenvolvimento e, portanto, com necessidade de 

proteção especial, encontra-se disposto na Lei nº 8069/90, mais conhecida com o 

Estatuto da Criança e do Adolescente.

Isto aponta para o fato de que a criança e o adolescente são pessoas com uma 

característica peculiar de existência, o que as diferencia dos adultos. Apresentam-se 

para nós de forma especial, por encontrarem-se ainda em plena constituição de suas 

personalidades.

Se a criança e o adolescente saudáveis são considerados indivíduos que 

necessitam de cuidados especiais e proteção, por sua fragilidade, o que dizer destes 

sujeitos em estado de enfrentamento do adoecimento e da hospitalização?
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Somente no século XX, mais especificamente a partir de sua segunda metade, é 

que a condição da criança hospitalizada passou a ser assunto de interesse para o 

desenvolvimento de estudos acadêmicos e científicos. Até então, a criança 

hospitalizada era tratada como apenas mais um caso de qualquer enfermidade, sob o 

paradigma da medicina tecnicista, na qual o doente é despersonalizado (reduzido a um 

caso) e passa a receber atenção menor do que a dirigida à doença.

Realização de estudos sobre o tema do desenvolvimento infantil como os de 

Spitz (1983) e Bowlby (1990, 1993) contribuiu para o despertar do interesse sobre a 

questão da criança hospitalizada, passando este tema a ganhar maior atenção, 

reconhecimento e importância no meio acadêmico.

A partir de então, vários autores têm se dedicado a pesquisar o assunto, 

relatando os efeitos provocados pela hospitalização na infância e destacando a 

importância de se promover a humanização do atendimento hospitalar à criança. 

Lindquist (1993), Ceccim e Carvalho (1997), Ceccim e Fonseca (1999),Trezza (1987), 

Motta (2001), Muggiati (1989), Matos (1998), Oliveira (1993), Furiato e Rezende (1997), 

Ribeiro (1993) são alguns deles. Em seus trabalhos aparece a preocupação com a 

condição do atendimento ao paciente, a relação entre o profissional de saúde e a 

pessoa doente, a condição da criança hospitalizada e suas demandas, bem como a 

importância do brincar e do atendimento pedagógico no contexto hospitalar. Os 

resultados de seus estudos trazem importantes contribuições para o entendimento da 

condição da criança hospitalizada e abre espaços para a reformulação da forma de 

atendimento hospitalar direcionada à criança e ao adolescente.
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Apesar de existir atualmente uma vasta literatura que trata da hospitalização na 

infância, ainda são reduzidos os trabalhos que abordam a importância do brincar no 

ambiente hospitalar, embora a tendência atual verificada é o aumento de estudos sobre 

esse tema. Ainda mais escassos são os estudos que se ocupam da especificidade 

desta pesquisa – o atendimento escolar à criança hospitalizada. 

Diversos autores abordam, em seus trabalhos, os fatores estressores da 

hospitalização na infância e as demandas que a criança hospitalizada passa a 

apresentar nesta condição especial, entre eles, Furiato e Rezende (1997), Motta (2001), 

Perrin e Gerrity (1984), Ceccim e Fonseca (1999). Para estes últimos:

[...] A especialização em pediatria surgiu do reconhecimento das 
necessidades especiais da criança para uma boa resposta terapêutica, 
mas a hospitalização na infância gera outras necessidades especiais, 
afetas à proteção emocional, ao tempo para brincar e ao atendimento 
pedagógico-educacional (CECCIM; FONSECA, 1999, p.31).

Isto referencia que o tratamento hospitalar deve considerar as diversas 

demandas apresentadas pela criança hospitalizada e que essas necessidades devem 

ser atendidas dentro do ambiente hospitalar, uma vez que a criança hospitalizada não 

pode deixar o hospital, abandonando seu tratamento, nem tampouco deve ter sua 

escolaridade  interrompida ou prejudicada, em favor de seu tratamento.

Revisitando a literatura, a respeito da condição escolar da criança hospitalizada, 

constata-se a existência de uma restrita produção acadêmica relacionada a esta 

temática. Nota-se, com maior freqüência, a existência de artigos que se reportam mais 

especificamente à doença crônica e sua influência no desenvolvimento cognitivo da 
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criança. Escassos são os trabalhos que voltam o foco para a situação de escolaridade 

da criança em situação de hospitalização. 

No Brasil, enfocando direta e essencialmente este assunto estão os estudos de 

Muggiati (1998), Matos (1998), Ceccim e Fonseca (1999), os quais adoto como 

referência  e ponto de partida para o desenvolvimento de minha pesquisa.

Muggiati, em seu trabalho, procura conhecer a realidade do escolar doente e 

desvendar os aspectos inerentes à situação de escolaridade e hospitalização deste 

sujeito. Em seu estudo, a autora pontua o paradoxo referente à manutenção do 

tratamento de saúde e da escolaridade, que requerem uma temporalidade simultânea, 

obrigando a escolha de um em detrimento do outro. Assim, quando a escolaridade é 

estabelecida como prioridade, o tratamento acaba sendo prejudicado; no outro oposto –

o mais comum – ocorre o abandono da escola, numa tentativa de garantir o sucesso do 

tratamento de saúde.

Quanto aos resultados de tal estudo, estes demonstram que o atendimento 

escolar hospitalar contribui no sentido de possibilitar que tanto o tratamento e 

hospitalização, quanto o processo de escolaridade, tenham seus espaços garantidos na 

vida do escolar enfermo, sem se anularem reciprocamente. Também demonstram que a 

adoção da prática de atendimento pedagógico no ambiente hospitalar favorece a 

recuperação da criança hospitalizada, pelos efeitos benéficos e terapêuticos na 

diminuição das tensões causadas pela hospitalização.

Já o trabalho de Matos volta-se para a questão da formação do pedagogo para 

atuação no atendimento escolar hospitalar. Apesar de tratar-se de um estudo sobre o 
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tema da atenção à escolaridade da criança hospitalizada, seu foco dirige-se, porém à 

importância do preparo profissional daquele que irá atuar neste tipo especial de 

educação.

Ceccim e Fonseca, ao tratar dos padrões de referência do atendimento escolar 

no Brasil, fazem alusão a um estudo de Fonseca (1999 e outros) referente ao 

mapeamento das classes hospitalares em nosso país, contendo o número e a 

disposição das mesmas por unidade federada e hospital.

No Espírito Santo, o estudo de Motta dá atenção especial ao brincar no contexto 

hospitalar, como forma possível de enfrentamento da hospitalização e seus fatores 

estressores. Embora seu trabalho não se atenha ao aspecto da escolaridade da criança 

hospitalizada, nele aparece também a questão do estudo, citada por algumas das 

crianças pesquisadas, como tipo de atividade que gostariam de realizar durante sua 

estada no hospital. Faço referência a este estudo, pois algumas das pessoas por ele 

abordadas também se constituíram pessoas do meu estudo. 

A partir destes estudos, verifico que, no Brasil, dispomos de trabalhos já 

realizados a respeito da condição do escolar doente/hospitalizado, que esclarecem 

sobre as contribuições do atendimento escolar hospitalar, para a promoção da 

cidadania e a manutenção da escolaridade da criança doente/hospitalizada. Contudo 

verifico que, quanto à questão vivencial deste tipo de educação especial denotando o 

sentido da escolaridade para a criança hospitalizada, esta não tem sido explorada. Este 

motivo reforçou minha decisão de dirigir a atenção do meu estudo para a busca do 

sentido da escolaridade na vida da criança hospitalizada.
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No próximo capítulo (des)velarei meu trajeto metodológico, aquele que foi 

construído à medida em que ia desenvolvendo a pesquisa.
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3  TRAJETO METODOLÓGICO

Proponho-me, neste capítulo, a descrever a forma como a pesquisa por mim 

desenvolvida adquiriu corpo e dimensão neste estudo. Faço aqui referência a trajeto e 

não método adotado, por considerar mais adequado falar em trajetória, enquanto 

caminho aberto e construído no desenrolar desta pesquisa e não em método fechado e 

pré-determinado por mim assumido.

O caminho percorrido e construído passo a passo, na intenção de desvelar o 

sentido da escolaridade na vida da criança hospitalizada, iniciou-se com uma 

interrogação de pesquisa. A partir daí delineou-se um caminho, que trilhei vivendo e 

sentindo, cada um de seus momentos, o que permitiu que o fenômeno se mostrasse 

para mim em sua essência, tornando assim possível a obtenção dos conhecimentos 

buscados.

Outros caminhos poderiam se trilhados pela escolha de diferentes trajetórias, 

atravessadas por interesses diversos, na busca de compreensão do mesmo fenômeno. 

Escolhi o meu, que foi a forma como pude me colocar e estar para/com o fenômeno 

investigado. Isto não significa que não houve rigor científico na condução do presente 

estudo. Contudo a marca do rigor não está posta em termos da neutralidade 

(representada pelo afastamento entre sujeito e objeto), nem da objetividade 

(caracterizada por medidas quantitativas). Ela aqui se apresenta “[...] na busca atenta e

rigorosa do sujeito que interroga e procura ver além da aparência, insistindo na procura 

do característico, básico, essencial do fenômeno [...]” (BICUDO, 1997, p.15).
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3.1  Interrogação da Pesquisa

Meu “mundo-vida” (FINI, 1997, p. 27) levou-me a estar diante da situação de 

doença e hospitalização de crianças e adolescentes. Tal realidade permitiu-me 

experienciar, com estes mesmos sujeitos, situações diversas por eles vividas – uma das 

quais referente à sua situação de escolaridade, intermediada e atravessada pelo 

adoecimento e seu tratamento.

Desta experiência de proximidade intensa com os sonhos, esperança, encontros 

desencontros, alegrias, sofrimento e tragédias enfrentados por essas tantas crianças e 

adolescentes, resultou uma forte inquietação em meu ser, fazendo emergir uma 

interrogação, que trouxe com ela um profundo interesse pelo estudo e compreensão da 

situação-fenômeno posta diante de meus olhos e sentidos: Qual o sentido da 

escolaridade na vida da criança hospitalizada?

Era uma interrogação pulsante em meu corpo e sentidos, mexendo com meu ser 

por completo, de forma que era inevitável iniciar um caminho em busca de desvelar, 

num movimento reflexivo, a essência deste fenômeno.

Carregava comigo uma intuição, um conhecimento pré-reflexivo que dizia de 

haver algum sentido na escolaridade. Assim o é para mim em meu mundo-vida e assim 

parecia sê-lo em alguns outros mundos-vida. Entretanto sentidos são pessoais, 

compondo a singularidade do ser-no-mundo. Interessa-me, portanto, captar uma 

perspectiva desta singularidade, enquanto essência do fenômeno interrogado.



27

Na singularidade de ser criança/adolescente estudante, enfrentando a 

experiência/vivência de uma doença crônica, a situação educacional/escolar emerge 

como sentido, transfigurado na demonstração do firme interesse pela manutenção dos 

estudos, quando nem sequer existe certeza da possibilidade de manutenção da vida, 

estando-se diante da finitude desta. Foi neste contexto que se irrompeu a interrogação 

que me (co)moveu para a realização deste estudo reflexivo. Tomo sempre esta 

interrogação: qual o sentido da escolaridade na vida da criança hospitalizada?

Na busca de compreender, (ou com-apreender) este sentido, parti de duas 

outras questões mais focais, as quais considerei viáveis para me ajudar a trilhar o 

caminho em busca de pistas valiosas que me permitissem chegar à essência do sentido 

da escolaridade na vida da criança hospitalizada. São elas: 1) como é o fato de estar  

afastado da escola em virtude da hospitalização e tratamento?; 2) como é receber

atendimento escolar dentro do hospital, simultaneamente ao tratamento e 

hospitalização?

Estas duas perguntas faziam parte do meu interesse em compreender o motivo

pelo qual algumas crianças e adolescentes, em estado de adoecimento e 

hospitalização, demonstram profunda tristeza ao experienciar o afastamento da escola, 

imposto pela doença e tratamento. Tais questões foram úteis e me possibilitaram obter 

dados importantes para uma resposta à interrogação central deste estudo, sendo as 

mesmas uma reconhecida atitude pré-reflexiva quanto ao fenômeno investigado.
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3.2  Objetivo da Pesquisa

Como já declarei anteriormente, esta investigação iniciou-se motivada pelo meu 

interesse em desenvolver um estudo sobre o papel da escolaridade –  representada 

pela classe hospitalar do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória – na vida da 

criança/adolescente portadora de doença crônica que, em virtude da hospitalização e 

tratamento a que é submetida, tem sua escolaridade afetada e, em alguns casos, 

interrompida.

Estudar tem uma significativa importância em minha existência e, com isso, não 

pude deixar de ser tocada pela dor dessas crianças/adolescentes, diante da ameaça 

real de perdas em seus estudos. A forma como fui afetada pela situação vivencial 

destas pessoas impulsionou-me para a realização deste estudo. Nele, o objetivo voltou-

se para o intuito de desvelar o sentido da escolaridade na vida da criança hospitalizada, 

ou seja o que a faz interessar-se pelos estudos, quando não há sequer a garantia da 

manutenção de sua existência.   

Assim, caminhei de forma a investigar a vivência/experiência de ser 

criança/adolescente em estado de adoecimento, inserido em programa de atendimento 

educacional/escolar (aqui representado pela classe hospitalar), para então desvelar o 

significado desta vivência.

Alguns outros propósitos também fizeram parte deste estudo, dirigindo-se a 

aspectos mais específicos, quais sejam: 1) a instalação de um movimento reflexivo a 

respeito do fenômeno, apropriando compreensivamente de sua essência e, assim, 

permitir a emergência de novos conhecimentos a respeito da condição da 
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criança/estudante hospitalizada; 2) que os conhecimentos obtidos possam oferecer 

subsídios para a instalação de propostas de atendimento escolar hospitalar em nosso 

meio; 3) que o presente estudo contribua, enquanto referencial teórico, para 

fundamentar a prática cotidiana dos diversos profissionais que se encontram diante da 

criança/adolescente hospitalizada e sua demanda de escolaridade; 4) contribuir para 

que a escolaridade da criança doente/hospitalizada seja reconhecida, respeitada e 

atendida no Espírito Santo, enquanto demanda de educação especial. 5) sensibilizar 

um sentir/pensar/agir políticas públicas mais efetivas, destinadas a crianças e 

adolescentes portadores de doença crônica com necessidades de atendimento em 

classes hospitalares. 

3.3  Tipo da Pesquisa

O interesse em desvelar o sentido da escolaridade na vida da criança 

hospitalizada levou-me à adoção do método fenomenológico de pesquisa, por 

considerá-lo o mais viável para o desenvolvimento do tipo de estudo que me propus a 

realizar – um estudo compreensivo do vivido. Segundo Moreira (2002, p. 136) a 

fenomenologia é uma filosofia, bem como um método de investigação para se estudar o 

sentido da experiência vivida.

Estudar e buscar compreender o sentido de algo na vida de alguém pressupõe 

estar presente e envolvido no processo, que é o mundo-vida das pessoas da pesquisa. 

Pressupõe também a consideração de aspectos subjetivos inerentes aos sujeitos que 

percebem o fenômeno estudado, já que a subjetividade é parte integrante da condição 
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humana. “O perceber é o voltar-se para aquilo que está ao redor. O perceber ocorre 

nesta possibilidade humana de selecionar aquilo para o que se volta; ocorre na relação 

dessa possibilidade humana, com aquilo que a ela se mostra [...]” (MASINI, 1999, p. 

71).

Trata-se ainda de reconhecer a intersubjetividade instalada no processo/relação 

da pesquisa, onde a compreensão vem a ser um processo de transformação de duas 

subjetividades. Daí resulta que: “A significação da situação transparece no encontro de 

minhas vivências com as do outro [...]” (AUGRAS,1981, p.14).  Neste caso, pesquisador 

e pesquisado se afetam no percurso de realização de uma pesquisa.

O estudo do vivido não pode admitir pretensas neutralidades, nem se presta à 

quantificação – postulados tão alardeados nos estudos que se fundamentam na 

doutrina positivista e nos ideais cartesianos. Estudar a experiência vivida chama o 

pesquisador à adoção de uma postura para/com as pessoas da pesquisa. Assim, 

assumi neste estudo a adoção de uma relação bilateral sujeito/objeto, firmando uma 

postura aberta à instalação da intersubjetividade entre a investigadora e os sujeitos da 

pesquisa. “[...] A co-participação de sujeitos em experiências vividas em comum 

permite-lhes partilhar compreensões, interpretações, comunicações, desvendar 

discursos, estabelecendo-se a esfera da intersubjetividade [...]” (BICUDO, 1997, p. 19).      

Com base nestas considerações optei por seguir com o método de investigação 

fenomenológico descrito por Forghieri (2001). A pesquisa fenomenológica, segundo ela, 

contempla dois momentos inter-relacionados que são: o envolvimento existencial e o 

distanciamento reflexivo. 
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O primeiro é entendido como sendo um modo do pesquisador estar presente 

para/com os sujeitos da pesquisa, o que permite o estabelecimento de uma relação 

empática e compreensiva na situação da experiência vivida estudada. O segundo 

momento marca um distanciamento que o pesquisador passa a manter da vivência, de 

forma que este afastamento lhe permita proceder a uma reflexão sobre a mesma e, 

assim, chegar a essência do fenômeno investigado.

Meu caminhar nesta pesquisa partiu, assim como em todo estudo 

fenomenológico, de uma interrogação inicial que me conduziu na busca da essência do 

fenômeno interrogado: Qual o sentido da escolaridade na vida da criança hospitalizada. 

Neste caminho, estive envolvida existencialmente na experiência vivida de escolaridade 

das crianças hospitalizadas, num movimento de ouvir-ver-sentir o que emergisse diante 

de mim, pesquisadora mergulhada no fenômeno.

Coloquei-me (pré)sente e próxima e nisto busquei Masini (1999, p. 73) e sua 

afirmação de que o se aproximar constitui-se em estar aberto para o significado. De 

coração aberto para o significado, existi numa co-existência de experiências, mantendo 

assim o que Almeida (1988, p.28) denomina de interexperiência. 

Busquei caminhar de forma sempre empática, entendendo que empatia “[...] é a 

capacidade de se colocar verdadeiramente no lugar do outro, de ver o mundo como ele 

o vê [...]” (ROGERS apud BARICCA, 1998, p. 34). Para compreender, precisei manter 

uma convivência empática com as pessoas da pesquisa e, em seguida, distanciar-me, 

procurando me centrar na reflexão da experiência vivida de forma a analisá-la e 

descrever a sua essência, captada durante o envolvimento.
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No próximo tópico, objetivo, de modo didático, pois na prática eles se 

interrelacionam, destacar que os dados colhidos aconteceram dentro de uma instituição 

e que a compreensão dessas observações, falas, desenhos, etc. deve levar em conta 

tal aspecto. Resgatarei a história do HINSG e da ACACCI. Depois descreverei as 

pessoas envolvidas, as que sentiram/pensaram/agiram, fornecendo, generosamente, os 

dados que coletei. Especifico, ainda, os instrumentos que utilizei para a referida 

obtenção de dados e, então, descrevo os procedimentos que foram adotados no 

planejamento, execução, avaliação e término da pesquisa.           

3.4  Instituições e Pessoas

As instituições e pessoas que estiveram diretamente envolvidas neste estudo 

são aqui apresentadas. As primeiras referem-se aos Órgãos Governamentais e Não 

Governamentais diretamente vinculados à existência e manutenção do espaço definido 

como o campo da pesquisa. Pessoas referem-se aos diversos sujeitos presentes  na 

vivência (com)partilhada do atendimento escolar hospitalar.

Duas instituições encontram-se intrinsecamente vinculadas à existência do 

campo onde ocorreu a pesquisa e por isso são aqui consideradas e descritas. Uma 

destas é o Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória (HINSG), onde se encontra 

instalada a “Classe Hospitalar Canto do Encanto”. A outra é a Associação Capixaba 

Contra o Câncer Infantil (ACACCI), responsável pelo projeto social de estruturação da 

classe e pela sua manutenção.
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Optei por não incluir nesta descrição a Secretaria Estadual de Educação (SEDU) 

e a Secretaria Estadual de Saúde (SESA), pois estes órgãos governamentais pouco ou 

nada têm, até o presente momento, se empenhado de modo claro, inequívoco e 

concreto, para o funcionamento eficaz e o reconhecimento legal da classe hospitalar do 

HINSG e seu atendimento. Portanto não estiveram presentes e envolvidas no 

desenvolvimento deste estudo, ou se presentificaram por sua ausência (res)sentida.

Inicialmente neste próximo tópico, objetivo descrever, com os dados que obtive e 

que minha percepção destacou, uma pequena história concreta e afetiva, deste 

importante hospital para o Espírito Santo, o Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória 

(HINSG). Essa descrição histórica não pretende ser definitiva e, muito menos crítica, 

mas a faço intencionalmente, para provocar e evocar no leitor o dado concreto de que 

em tudo há história e que nós somos sujeitos-autores dela.     

3.4.1  O HINSG 

O Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória (HINSG) é uma unidade hospitalar 

pertencente ao Instituto Estadual de Saúde Pública (IESP) – Órgão Governamental 

vinculado à Secretaria Estadual de Saúde (SESA). Encontra-se situado em Vitória, 

capital do Espírito Santo, localizado no bairro de Santa Lúcia.

Trata-se de um hospital de referência para o atendimento de 

urgência/emergência e de especialidades pediátricas, realizando atendimentos 

considerados de alta complexidade. Por sua capacidade funcional instalada e nível de 
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resolutividade dos casos atendidos, tem sido o principal responsável pelo atendimento 

de crianças e adolescentes, na faixa etária de zero a dezoito anos, procedentes de todo 

o Espírito santo (interior e região metropolitana), sul da Bahia e leste de Minas Gerais. 

Conta com uma capacidade de internação que compreende cerca de cento e cinqüenta 

leitos hospitalares, sendo composto por onze enfermarias, além de uma Unidade de 

Terapia Intensiva (UTI) pediátrica, Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) e um 

Centro de Tratamento de Queimados (CTQ); possui ainda dois ambulatórios de 

especialidades pediátricas, um ambulatório especializado em onco-hematologia, um 

centro cirúrgico e um pronto socorro.

Pelo fato de dispor de uma capacidade para o atendimento especializado e de 

alta complexidade em pediatria, o HINSG vem se mantendo como um importante 

hospital para o atendimento pediátrico no Espírito Santo. Diversas condições sócio-

históricas atravessaram o HINSG ao longo dos anos, tornando-o o hospital que é hoje. 

Ainda apresenta algumas dificuldades, principalmente no que se refere ao 

enfrentamento de sua grande demanda de atendimento, que por não ser absorvida pela 

rede pública de serviços de saúde, acaba sendo referenciada para o Infantil, 

sobrecarregando-o.

O Hospital Infantil tem uma história atravessada por lutas, greves, mobilizações, 

voluntariado e ações humanizadoras. Infelizmente muito pouco de sua história tem sido 

registrada. Por isso escolhi, neste item, resgatar para o leitor uma versão da história 

deste hospital, obtida por meio de um estudo historiográfico desenvolvido por Trugilho 

(2001), sistematizado a partir de pesquisa bibliográfica e de História Oral de Bom Meihy 

(2000).
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A história do HINSG inicia-se em 1932, por iniciativa do médico Moacyr Ubirajara 

e de sua esposa Mary Hosannah Ubirajara. Ele era cirurgião e atuava no ambulatório 

de pediatra do Departamento de Saúde Pública de Vitória, onde enfrentava a difícil 

situação de ter que tratar de crianças doentes, sem a retaguarda de um local 

apropriado para a efetivação do tratamento hospitalar de seus pequenos pacientes. 

Nesta situação uma angústia emergiu e foi partilhada com sua companheira. 

Esta prontamente o auxiliou na decisão de recorrer à diretora do Colégio do Carmo, 

(que era irmã de Mary Ubirajara). A participação da cunhada deste médico foi decisiva 

para o surgimento do HINSG. Sensibilizada pela situação, a diretora da escola 

imediatamente cedeu ao Dr. Moacyr um espaço localizado no colégio, que foi logo 

adaptado para funcionar como uma enfermaria. Surgia assim o “embrião” do Hospital 

Infantil – um espaço físico com capacidade para vinte leitos hospitalares, situado à rua 

Sete de Setembro, centro de Vitória.

Entretanto Moacyr Ubirajara queria algo mais e, com o apoio de sua esposa e de 

algumas damas da sociedade capixaba, liderou um movimento que resultou na 

sensibilização do interventor do Espírito Santo, o Sr. João Punaro Bley, para a 

construção de um hospital pediátrico no estado. Assim, com o dinheiro obtido pela 

venda de algumas sacas de café, salvas da fogueira decretada pela crise cafeeira do 

Brasil e do nosso estado, foi construído o primeiro hospital pediátrico do Espírito Santo. 

Localizado no alto do Morro do Itapenambi – uma colina existente no bairro de Praia 

Comprida, hoje Santa Lúcia – o Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória foi 

inaugurado no dia 15 de agosto de 1935. Seu nome é uma homenagem à santa 

católica cuja data de devoção coincide com a de sua inauguração.
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Após sua construção o HINSG passou a contar com uma estrutura que 

compreendia um consultório médico, cinco enfermarias e um centro cirúrgico. Possuía 

uma capacidade instalada de setenta leitos. Teve como primeiro diretor o seu fundador, 

que permaneceu ocupando o cargo até 1954. Nesse período, em alguns momentos, 

Moacyr Ubirajara era o único médico do hospital; em outros contava com a presença e 

atuação de alguns colegas. 

No início de seu funcionamento o Infantil atendia a pacientes com idade entre 

zero e doze anos; faixa etária preconizada pela pediatria da época. Estes ficavam 

internados em enfermarias, onde permaneciam desacompanhados e, portanto, 

separados de seus familiares durante todo o período de hospitalização. O contato com 

a família ficava restrito apenas aos dias de visita, que eram definidos em terças, 

quintas, sábados e domingos, no horário de 14:00 às 15:00.

A atenção médica dirigida ao paciente, fundamentada numa ciência que 

postulava a racionalidade, a objetividade, a neutralidade e a disciplinaridade, o 

concebia como um ser representado exclusivamente pela doença que portava. A 

atenção era voltada para a doença e não para o homem, enquanto uma entidade bio-

psicossocial. 

Em 1954, após  falecimento de Mary Ubirajara, sentindo o impacto de sua morte, 

Dr. Moacyr deixou o HINSG e o Espírito Santo, retornando para o Rio de Janeiro, onde 

permaneceu até a sua morte. Com a saída de Moacyr Ubirajara, assumiu a direção do 

hospital, Jolindo Martins.
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A década de cinqüenta marcou o início das atividades do Serviço Social no 

HINSG, sendo que nesta época sua atuação estava voltada exclusivamente para a 

captação de recursos na comunidade, com vistas à manutenção da instituição. Neste 

período o hospital ainda não era vinculado ao Governo do Estado e não dispunha de 

fontes regulares de manutenção. Assim, o Serviço Social ocupava-se da promoção de 

campanhas e organização de eventos, visando à obtenção de fundos e doações.

Em 1960, sob a direção do médico Nélio Espíndula, aconteceu a primeira 

ampliação da área física do hospital, sendo construído o “Pavilhão Novo”. Composto 

por dois pavimentos, este edifício era constituído pelos apartamentos destinados ao 

atendimento dos pacientes conveniados com a Previdência Social, quatro novas 

enfermarias, uma enfermaria específica para rehidratação, um quarto para atendimento 

de pacientes com tétano (denominado “quarto do tetânico”) e, finalmente o “quarto 10”, 

utilizado para internação de pacientes particulares.

Na década de sessenta, após a ampliação da área física do Infantil, este passou 

a contar com espaços diferenciados para a internação dos pacientes. Com isso, 

instalou-se uma diferenciação do atendimento prestado ao paciente. Aqueles que 

podiam pagar pelo tratamento, ou eram segurados da previdência permaneciam fora 

das enfermarias (em apartamento ou quarto), podendo ser acompanhados pelos 

familiares. Os oriundos de famílias de baixa renda permaneciam nas enfermarias, onde 

não era permitido o acompanhamento. A estes, o contato com a família continuava 

limitado aos horários de visita, definidos em quatro vezes por semana, com horário 

restrito.
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Ainda neste período prevalecia a ótica médica de reconhecimento e identificação 

do paciente por sua doença. O tratamento dispensado enfatizava apenas a terapêutica 

médica. Contudo, alguns pequenos avanços foram introduzidos na forma de 

funcionamento da instituição. Durante a direção do Dr. Guedes era comum a 

comemoração de datas representativas como: Natal, Ano Novo, Festa Junina. Acredito 

que esta iniciativa estava voltada para uma tentativa de alegrar o ambiente, integrando 

os funcionários. Porém não creio que ela visasse especificamente atender à demanda 

da criança hospitalizada, de forma associada ao seu tratamento.

Nesta época, e também na década seguinte, eram registrados freqüentes casos 

de abandono de crianças no hospital; algumas chegando a residir no Infantil até atingir 

a idade adulta. A maioria das crianças entretanto eram encaminhadas ao Juizado de 

Menores (atualmente Juizado da Infância e da Juventude). Na década de setenta, para 

enfrentar essa situação, as visitas aos pacientes passaram a ser diárias e não mais 

restritas a quatro dias semanais. A ampliação dos dias de visita partiu da consideração 

de que um maior contato com a família contribuiria para o fortalecimento e a 

manutenção dos vínculos familiares – que era um pensamento defendido pelo Serviço 

Social e será melhor apresentado no capítulo referente à classe hospitalar.       

Durante os anos sessenta as aulas de pediatria do curso de medicina da UFES 

eram realizadas integralmente dentro do HINSG, ministrado pelo professor Jolindo 

Martins. Para tal fim, o Infantil dispunha de uma sala específica para as aulas teóricas, 

sendo que as práticas eram realizadas dentro das enfermarias. Acredito vir daí a 

tradição do HINSG enquanto hospital-escola.
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Ainda na década de sessenta foi criado o Pronto Socorro do Infantil, o primeiro 

no Espírito Santo especializado em pediatria. Nesta época o hospital atendia a uma 

média de duzentas e cinqüenta crianças hospitalizadas, na faixa etária de zero a doze 

anos, procedentes de todo o Espírito Santo, sul da Bahia, leste de Minas Gerais e norte 

do Rio de Janeiro. A iniciativa de estruturação do pronto socorro partiu de Raul 

Fernando Espídulla Rabello e Álvaro de Lima Machado.

O primeiro conflito envolvendo o corpo clínico do Infantil aconteceu em 1966, em 

conseqüência da destituição do Dr. Guedes do cargo de diretor geral, por determinação 

do Dr. Moysés, chefe do Centro de Saúde, que nomeou Arildo Abreu para o cargo de 

diretor em substituição a Guedes. Tal situação foi considerada arbitrária pelos médicos, 

que reagiram pedindo demissão em massa (apenas dois não se demitiram). Esta 

atitude foi seguida pelos internos, que também se desligaram do HINSG. A postura 

assumida por estes médicos e internos teve grande efeito, fazendo com que a 

determinação do Dr. José Moysés fosse revista.

Assim, após uma reunião com todos os envolvidos no episódio, foi indicado o 

nome de Roberto Zanandréa para assumir a direção geral do HINSG, nome respeitado 

e aceito por todo o corpo clínico. Algum tempo depois o Dr. Zanandréa foi demitido e 

em seu lugar foi colocado Jaeder Soares; já na época em que o Infantil estava 

vinculado ao Governo do Estado e seus diretores eram indicados pelos representantes 

do governo e, conseqüentemente da ditadura militar instalada em nosso país.

O ano de 1969 foi marcado no estado pela criação da Fundação Hospitalar, hoje 

Instituto Estadual de Saúde Pública (IESP). A partir de então, o HINSG foi incorporado 
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à Fundação, passando ao controle administrativo do Governo do Estado do Espírito 

Santo.

Já na década  de setenta, pressionado pelo corpo clínico, Dr. Jaeder se desligou 

do cargo de diretor e também do hospital. Assumiu então a direção geral Délio 

Delmaestro, indicado e aceito por todo o corpo clínico, instalando assim uma fase de 

calmaria. Os conflitos só voltariam a acontecer mais no final da década, numa luta por 

melhoria das condições de trabalho.

Em 1974 o Espírito Santo viveu um surto de meningite meningocócica, com 

muitas crianças internadas e muitos óbitos. A experiência adquirida no enfrentamento 

do surto rendeu para os médicos do Infantil significativos avanços no conhecimento da 

doença e suas implicações. Em nenhum outro momento aprendeu-se tanto sobre a 

meningite como neste período. É interessante ressaltar que, apesar do elevado número 

de pacientes, nenhum funcionário desenvolveu a doença.

No ano de 1975 foi instituída a primeira Comissão de Residência Médica do 

Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, composta por Álvaro de Lima Machado, 

Ronaldo Ewald Martins, Severino Dantas Filho e Celso Murad. Os diretores – Gerson 

Thomé Marino (Geral) e Francisco Luiz Zaganelli (Clínico) – tiveram considerável 

importância para a criação desta comissão. Em janeiro de 1976 teve início a Residência 

Médica em Pediatria no Espírito Santo. 

Na década de setenta, através da Enfermeira Ilze Faroni, ocorreu a entrada de 

vários enfermeiros, com graduação em Enfermagem, para o quadro de profissionais do 

HINSG. Neste mesmo período, o hospital passou a contar com as assistentes sociais: 
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Maria Aparecida Siano, Magda Pereira, Maria Rita Guimarães e Marlene B. Machado. A 

partir de então a prática do Serviço Social voltou-se para o acompanhamento social do 

paciente hospitalizado e sua família.

É importante ressaltar que na década de setenta o HINSG apresentava um 

elevado índice de infecção hospitalar. Assim, em 1977, a entrada da médica Ana 

Quiroga para o corpo clínico do Infantil foi muito importante. Por iniciativa dela instalou-

se um processo interno de mobilização dos diversos profissionais para a discussão 

deste problema, com ênfase nos seguintes aspectos: agentes infectantes, locais 

infectados, fontes de infecção, qualidade do material de limpeza e do material utilizado 

no hospital. Este momento resultou na criação da Comissão de Controle de Infecção 

Hospitalar (CCIH) em 1978.

No contexto nacional, o final da década de setenta foi marcado pelas lutas do 

movimento sindical dos metalúrgicos do ABC paulista. No HINSG, as condições de 

trabalho também foram motivo de insatisfação e luta. Nesta época Élcio Álvares era o 

governador do Espírito Santo, enquanto representante do governo militar instalado no 

país em 1964.

No Infantil, a década de oitenta se iniciou com a ocorrência de várias greves e 

movimentos de reivindicação por melhoria nas condições de trabalho, em lutas travadas 

pelos médicos com o governador Eurico Rezende. Ainda nesta época foi criado o 

Instituto Estadual de Saúde Pública, em substituição à Fundação Hospitalar. Com esta 

mudança o HINSG passou a ser vinculado ao IESP, da forma com permanece até hoje.
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Em 1982, com a entrada de um significativo número de assistentes sociais, foi 

implantado o atendimento sistematizado do Serviço Social no Pronto Socorro. Com 

isso, ampliou-se a ação das assistentes sociais, que passaram a atuar nas enfermarias, 

no ambulatório e no pronto socorro. Neste mesmo ano chegou ao HINSG a primeira 

psicóloga, Keila Guimarães Campos, dando-se assim início ao atendimento psicológico 

dos pacientes.

A entrada destas assistentes sociais marcou um movimento de esclarecimento 

sobre a especificidade da profissão. Apesar de ter havido significativo número de 

assistentes sociais no hospital, nos períodos anteriores, havia uma alta rotatividade 

destes profissionais. Os poucos que permaneciam trabalhavam com sobrecarga de 

funções, o que dificultava o entendimento correto do que seriam suas atribuições.

O Serviço Social, nesta fase, assumiu o discurso da interdisciplinaridade. Isto 

gerou uma certa resistência inicial por parte de alguns médicos, que devido sua 

formação não se encontravam preparados para a atuação interdisciplinar. Em 1983 era 

diretor geral do HINSG o médico Celso Murad, que mantinha posição favorável à 

adoção da prática interdisciplinar, colaborando assim para a instalação deste processo 

de atuação junto ao paciente.

Foi também na década de oitenta que se deu a criação do Serviço de Saúde 

Mental do Infantil, composto por psicólogos e psiquiatras, o que contribuiu para a 

formação de equipes interdisciplinares. Vale ressaltar que a atuação de assistentes 

sociais e psicólogos teve real importância para a instalação do discurso de

humanização do ambiente e atendimento hospitalar.
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No ano de 1990, Dr. Paulo Rezende, então diretor geral, por necessidade do 

Serviço, instituiu o plantão de Serviço Social no Pronto Socorro, em regime de doze 

horas de atendimento, com funcionamento vinte quatro horas por dia. Com isso, o 

HINSG passou a ser um dos poucos hospitais no Brasil a dispor deste tipo de 

atendimento e o único no estado.

Em 1992, o HINSG teve, até agora, por única vez, uma enfermeira como Diretora 

Geral, a enfermeira Maria Carlota de Rezende Coelho, enfrentando médicos, que 

defendiam a idéia de que apenas o médico deveria dirigir um hospital. Foi uma gestão 

curta: por apenas três meses permaneceu no cargo, sendo destituída. Não ocorreram 

significativas mudanças, mas o não médico marcou este espaço, o que justifica, em 

tempos do politicamente correto, desvelar.       

Hoje o Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória é reconhecidamente um 

hospital-escola, mantendo um internato em medicina e residência médica em Pediatria, 

implantados respectivamente em 1964 e 1976. Em 2002 teve início o programa de 

internato voluntário, coordenado pelo seu Centro de Estudos, aberto para estudantes 

acadêmicos dos cursos de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia e 

Serviço Social.                 

No próximo tópico, bem verá o leitor, o resgate histórico da Associação Capixaba 

Contra o Câncer Infantil (ACACCI), intimamente ligado ao do HINSG.
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3.4.2  A ACACCI

A história da Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil encontra-se 

intrinsecamente ligada à do HINSG, pois sua criação resulta da situação de 

enfrentamento do câncer infantil neste hospital.

Minha atuação enquanto assistente social no Serviço de Onco-Hematologia do 

Infantil colocou-me em contato com a ACACCI, pois não há como separar a história 

deste Serviço com a da Associação. As histórias se fundem, assim como a atuação no 

enfrentamento do câncer. Deste contato e atuação conjunta obtive conhecimento a 

respeito da história e do funcionamento desta instituição. Aliado a isto, a consulta a 

documentos escritos sobre a história da ACACCI permitiu-me compor a descrição desta 

ONG.

A Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil nasceu há exatos quinze anos, 

como resultado da mobilização de profissionais da oncologia e pais de crianças com 

câncer. A situação do tratamento do câncer infantil em 1987 era muito difícil no Espírito 

Santo. Centenas de crianças necessitavam de tratamento oncológico, já devidamente 

registradas no Serviço de Oncologia. Entretanto a capacidade de atendimento era 

pequena para a demanda apresentada, gerando assim uma grande demanda 

reprimida. Havia ainda falta de leitos, equipamentos, medicamentos e instalações 

adequadas para a permanência dos pacientes, imunodeprimidos em conseqüência do 

tratamento quimioterápico.

Nesta mesma época o índice de abandono de tratamento era significativamente 

alto. Para o atendimento dos pacientes o Infantil dispunha de uma enfermaria com 
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apenas oito leitos e uma sala para consultas e realização de quimioterapia e exames. 

Os pacientes vindos do interior do estado e estados vizinhos enfrentavam dificuldades 

diversas para a manutenção do tratamento. Sem dispor de local de hospedagem em 

Vitória para a realização do acompanhamento ambulatorial, eram muitas vezes 

hospitalizados desnecessariamente. Diante deste quadro, muitas crianças tinham o 

tratamento inviabilizado, o que culminava em reduzidas chances de cura.

Neste contexto, pais e profissionais optaram por não se manter passivos diante 

da situação. Investiram seus esforços na efetivação de um movimento de mobilização 

para a estruturação de uma entidade voltada para o apoio ao tratamento do câncer 

infantil. Assim, em 15 de março de 1988, foi oficialmente fundada a ACACCI. 

Imediatamente uma parceria foi instalada entre esta ONG e o HINSG. Nesta parceria, a 

contrapartida da ACACCI estava definida na oferta de suporte ao hospital para a 

efetivação de um tratamento adequado do câncer, ajudando assim na estruturação de 

um serviço compatível com os existentes nos grandes centros do país. 

Durante esses quinze anos de existência, a ACACCI esteve presente em 

diversas conquistas de melhoria das condições do HINSG e do tratamento dispensado 

às crianças e adolescentes com câncer.

Em 1989 a mobilização das pessoas envolvidas com a ACACCI levou à 

construção de um ambulatório específico de oncologia no Infantil. Sua inauguração se 

deu em 1989 e o hospital passou a contar com um espaço para o atendimento 

ambulatorial, onde passaram a ser realizadas consultas, exames, preparo de 
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medicamentos e sessões de quimioterapia. Houve, com isso, redução do número de 

internações realizadas desnecessariamente.

No ano de 1991 a ACACCI conseguiu, junto a Prefeitura de Vitória, a sua 

primeira sede e núcleo de apoio – um espaço de hospedagem capacitado a abrigar seis 

pacientes e seus acompanhantes (totalizando doze pessoas), procedentes do interior e 

outros estados. Esta sede era uma casa localizada no Bairro de Lourdes, alugada pela 

Prefeitura. Posteriormente, no ano de 1994, este espaço foi transferido para o bairro de 

Jardim Camburi, local aonde vem funcionando desde então. Com esta transferência de 

local, o núcleo de apoio passou a acolher, em hospedagem, oito crianças e seus 

acompanhantes, somando dezesseis pessoas.

A efetivação da sede e do núcleo de apoio favoreceu a organização institucional 

e a garantia do tratamento do câncer para um número significativo de crianças e 

adolescentes residentes no interior do estado e estados vizinhos, contribuindo também 

para a redução do índice de abandono do tratamento.

Através de eventos realizados em parceria com entidades, empresas, grupos de 

profissionais liberais, e outros, a ACACCI vem, durante toda sua existência, captando 

recursos que são imediatamente revertidos para a melhoria do Serviço de Onco-

Hematologia do HINSG. Melhorias que, na maioria das vezes, seriam impossíveis de se 

realizar, se assumidas exclusivamente pelo hospital, referindo-se, as mesmas, à 

aquisição de equipamentos médicos de última geração, adequação da estrutura física, 

humanização do atendimento, festas comemorativas, dentre outras.



47

Foi por intermédio da intervenção da ACACCI que se deu, em 2000, a reforma e 

ampliação da enfermaria e do ambulatório de oncologia do Infantil, com os recursos 

obtidos no McDia Feliz 98. Com isso, o atendimento pôde oferecer um espaço de 

internação humanizado para os adolescentes com câncer, além de um local mais 

adequado para o preparo e realização de quimioterapias.

Por fim, cumpre ressaltar a contribuição da ACACCI para a instalação e 

manutenção da Classe Hospitalar do HINSG. Sua participação foi decisiva para a 

efetivação deste espaço de atendimento escolar no Infantil, inclusive custeando a 

participação de duas assistentes sociais do Serviço de Onco-Hematologia e uma 

psicóloga voluntária da Associação no 1º Encontro Nacional sobre Atendimento Escolar 

Hospitalar, realizado no Rio de Janeiro em julho de 2000. Neste mesmo ano, com 

recursos obtidos no McDia Feliz, foi finalmente construída a Classe Hospitalar do 

Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, que foi inaugurada no dia dezesseis de 

outubro.

Como metas a alcançar, definidas pela ACACCI, consta a luta pela instalação de 

uma unidade maior de internação de crianças e adolescentes no HINSG, oportunizando 

assim um número maior de leitos hospitalares, atualmente limitados a catorze leitos. Há 

também a mobilização junto ao Governo do Estado, empresas e sociedade civil para a 

construção de um centro de transplante de medula óssea no Espírito Santo. Importa 

ressaltar que, em momento algum, a Associação procura assumir o papel do Estado no 

cumprimento de seus deveres constitucionais, mas enquanto organização da sociedade 

civil, mantém uma postura de luta pela garantia dos direitos e de uma política pública 

que assegure o tratamento adequado das crianças e adolescentes com câncer.
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3.4.3  Pessoas da Pesquisa

Diversas pessoas estiveram envolvidas na pesquisa, não apenas as crianças e 

os adolescentes hospitalizados, embora estes sujeitos sejam considerados os principais 

do estudo desenvolvido. Para a compreensão do sentido da escolaridade na vida da 

criança hospitalizada pude contar com a participação valiosa dos familiares, de alguns 

profissionais do hospital e das pessoas que atuam diretamente na classe hospitalar 

(professora, recreadoras, voluntárias, estagiárias). 

Todos esses sujeitos aparecem descritos em meu diário de campo, disponível ao 

leitor no capítulo 5 desta dissertação, e foram importantes no fato concreto de fornecer 

pistas significativas para o estudo desenvolvido. Aqui: “Pessoa deve ser compreendida 

enquanto um ser-transcendente, integrado e inserido historicamente na sua realidade, 

não sendo existente apenas como um dado, mas como uma expressão, um ato sujeito 

de sua própria ação” (Holanda, 1998, p. 63).  

Defino, para efeito deste trabalho, as crianças e os adolescentes por mim 

abordados como pessoas centrais, por encontrarem-se no centro da vivência 

considerada com fenômeno. As demais são definidas como pessoas periféricas pois, 

apesar de não serem consideradas as principais pessoas do estudo, estiveram de 

alguma forma envolvidas na vivência, oferecendo pistas significativas para a 

compreensão buscada neste estudo.

Com referência às crianças hospitalizadas, participaram da pesquisa 25 (vinte e 

cinco) crianças e adolescentes com idade compreendida entre quatro e quinze anos. A 

maioria apresentava doença crônica, outras, contudo, apresentavam condição de saúde 



49

não característica de doença crônica, mas em situação de longo período de 

hospitalização. Estavam distribuídos da seguinte maneira: 10 eram pacientes da 

Oncologia, 05 eram da Enfermaria de Cirurgia, 04 da Enfermaria de Infectologia, 02 da 

Enfermaria Geral, 01 da Enfermaria de Ortopedia, 01 da Enfermaria de Neurocirurgia, 

01 da Enfermaria de Pneumologia e 01 do Pronto Socorro.

Como as crianças e os adolescentes hospitalizados são acompanhados por seus 

familiares durante o tratamento, houve também a consideração dos familiares, tendo 

em vista que estas pessoas participavam espontaneamente dos contatos mantidos 

entre a pesquisadora e as crianças/adolescentes.

A pesquisa fenomenológica não se preocupa com aspectos de 

representatividade firmados na quantificação dos sujeitos abordados, mas com a 

qualidade das experiências vividas, por isso não adota um número expressivo de 

participantes. Desta forma, não foi preocupação minha voltar atenção a uma quantidade 

“representativa” tal como se exige nas pesquisas tradicionais, firmadas sob os preceitos 

do positivismo. Segui com minha observação sem me ocupar da quantidade de 

crianças ou de vivências a acompanhar, pois o que me interessava era exatamente a 

qualidade desta vivência. Dei-me por satisfeita quando o fenômeno estudado tornou-se 

repetitivo diante de mim, dando pistas de que se esgotava para minha compreensão.

É certo, entretanto, que nesta abordagem trabalha-se com número 
menor de sujeitos do que em outras abordagens. Primeiro e, 
principalmente, porque a partir de um certo número de sujeitos as 
descrições tendem a evocar significados percebidos como equivalentes 
pelo pesquisador e só ele – o pesquisador – ao olhar atentamente as 
descrições obtidas é que se declara satisfeito, considera que é 
suficiente, pelo menos por enquanto, os conhecimentos obtidos, pois 
estes permitem que o fenômeno se mostre para ele, numa ou mais 
perspectivas mas não em todas (FINI, 1997, p. 29).       
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3.5  Instrumentos da Pesquisa

A experiência vivida investigada teve como sujeitos principais crianças e 

adolescentes – pessoas em diferentes idades e estágios de desenvolvimento cognitivo 

– o que me levou a pensar seriamente na adoção dos instrumentos de pesquisa, de 

forma que estes estivessem adequados aos sujeitos, bem como ao método de pesquisa 

por mim assumido.

Assim, fiz opção pela utilização da observação participante (que implica na 

minha não neutralidade assumida de envolvimento com a vivência). Segundo Moreira 

(2002, p. 118) esta é uma das estratégias de coleta de dados de que se utiliza o 

método fenomenológico de pesquisa. Caminhei por Jorgensen (1989), em busca de um 

suporte para a forma de observação a ser assumida por mim, mas optei pelo que nos

diz Pinel e Colodete:   

A observação participante é obtida por meio de contato direto do 
pesquisador com o fenômeno observado, para recolher as ações dos 
atores em seu contexto natural, a partir de sua perspectiva e seus 
pontos de vista. A atitude participante é caracterizada por uma partilha 
completa, duradoura e intensiva da vida e da atividade dos sujeitos de 
pesquisa, identificando-se com eles, como igual entre pares, vivenciando 
todos os aspectos possíveis de sua vida, das suas ações e dos seus 
significados [...] (PINEL; COLODETE, 2002, p. 53).

A técnica assumida compreendia que eu seguia voltada para tudo aquilo que, 

relacionado ao tema deste estudo, emergisse diante de mim, de forma verbal ou não-

verbal, expresso pelas pessoas em suas falas, olhares, gestos, atitudes, movimentos e 

silêncios. 
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Junto à observação adotei a utilização de diálogos abertos, não estruturados, 

surgidos espontaneamente na relação com as pessoas da pesquisa durante a vivência. 

E, ainda, procurei recolher objetos diversos, como fotografias da classe, desenhos, 

textos, atividades realizadas pelos alunos e outros. O material recolhido seguia como 

critério de elegibilidade a qualidade subjetiva do fornecimento de pistas sobre o 

fenômeno, estando diretamente vinculado ao tema deste estudo.

Esta forma de lidar com os instrumentos da pesquisa permitiu-me, enquanto 

pessoa e pesquisadora, penetrar na vivência da situação considerada como fenômeno, 

envolvendo-me nela existencialmente, para assim captar a sua essência e obter a sua 

compreensão.              

3.6  Procedimentos da Pesquisa

Em busca da essência do sentido da escolaridade na vida da criança 

hospitalizada havia um caminho a ser percorrido. Lancei-me neste caminho de coração 

aberto para os encontros que ele proporcionasse. Contudo havia um destino para o 

qual eu me encaminhava. Atingi-lo era a meta e para tal propósito procurei 

(com)partilhar com os alunos da classe hospitalar a experiência ali vivida. O que me 

guiou neste sentido foi a postura assumida de forma a manter um olhar e uma escuta 

empática, ora mergulhando existencialmente, ora distanciando-me reflexivamente.

Estar para/com os alunos da classe hospitalar, crianças e adolescentes 

hospitalizados, para mim significava assumir uma conduta de suspensão de 
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julgamentos prévios, de explicações científicas sobre o tema, mantendo comigo o 

compromisso de ouvir-ver-sentir o que emergisse diante de minha pessoa. Busquei, 

com isso, penetrar na vivência e refletir sobre ela, permitindo a livre manifestação de 

sua essência.

Para executar a pesquisa o primeiro passo dado foi a definição de um local para 

sua realização. Necessitava de um hospital mantenedor de uma classe hospitalar. Há, 

no Brasil alguns deles, porém desejava permanecer em meu estado e nele desenvolver 

o meu estudo. Como no Espírito Santo o único hospital que possui uma classe 

hospitalar definida nos moldes do atendimento escolar hospitalar é o HINSG, defini 

tecnicamente pela sua escolha enquanto campo de pesquisa.

Contudo, o fato de ser humana e carregar comigo razão e emoção, partes 

constituintes de minha identidade, levou-me a considerar os sentimentos que também 

se fizeram presentes nesta escolha. Nesta esfera encontra-se meu envolvimento com a 

existência desta classe hospitalar e com as crianças e adolescentes que atendo 

enquanto assistente social deste hospital.

Carrego comigo uma admiração profunda por estas crianças, pelo fato de como 

enfrentam dignamente a doença. Assisto e participo cotidianamente de suas dores e 

alegrias e vejo que enfrentam com coragem situações onde muitos de nós, adultos, 

fraquejaríamos.

O passo seguinte foi a identificação das crianças. Interessada na qualidade e 

não na quantidade da vivência, procurei limitar a abrangência referente aos 

participantes. Visto que não me ocupei em realizar um levantamento estatístico, minha 
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atenção dirigiu-se às crianças da classe hospitalar e não a todas do hospital. Acabei por 

acompanhar vinte e cinco crianças/adolescentes, cuja situação de vida e doença 

apontavam para alguma relação com a questão educacional/escolar. Estes sujeitos 

indicavam um contato ativo com o tema deste estudo. Para a participação das crianças 

na pesquisa procedi de forma a estabelecer contato com seus pais para informá-los e 

esclarecê-los sobre o estudo, bem como obter deles o consentimento para a 

participação de seus filhos no mesmo, em consonância com a Norma 196/96 da 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP. Também foi realizada abordagem 

à criança, de forma a consultá-la sobre seu interesse em participar da pesquisa, 

respeitando sua decisão.

Mergulhei fundo na vivência da criança/adolescente hospitalizada por um período 

de seis meses (agosto de 2002 a janeiro de 2003), acompanhando estas pessoas em 

sua experiência de ser, ali no hospital e na classe hospitalar. Procurei estabelecer entre 

nós um vínculo de confiança e respeito, de forma a permitir a manifestação livre do 

fenômeno estudado. Procurei, se é que isto é possível, colocar-me no lugar do outro, 

captando assim as suas sensações e sentimentos diante dos fatos e situações 

experienciadas.

Em minha inserção na vivência investigada estive aberta para a manutenção de 

uma relação interpessoal fluida e informal, de onde emergiram diálogos espontâneos 

com as crianças e as demais pessoas da pesquisa. Segui também observando cenas 

ligadas à hospitalização e ao atendimento realizado na classe hospitalar, bem como as 

experiências ali vividas. Coletei alguns materiais pertinentes ao tema do estudo, que me 

forneceram também pistas importantes para a compreensão do sentido da escolaridade
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na vida da criança hospitalizada. Tais materiais referem-se a fotografias, tarefas 

produzidas pelas crianças na classe, bem como recortes de jornal contendo notícias e 

entrevistas relacionadas à classe e às crianças.

A vivência (com)partilhada foi devidamente registrada em um diário de campo, 

onde fui lançando minhas percepções e idéias, utilizando-me de minha “memória-

recordação” (Ferraz, 1998, p. 104), referindo-se esta à memória evocativa capaz de 

recuperar o passado que, ao ser trazido à lembrança, permite-se revivê-lo – momento 

único da vida. E assim foi que ao descrever o vivido, registrando-o em meu diário, 

procurei armazenar cada momento único vivido, que se reverteu em dado para posterior 

análise.

Após registrar toda a fase anterior, foi a vez de proceder à análise dos dados 

contidos neste documento produzido – o diário de campo – onde estava registrada a 

experiência falada-sentida-vivida, referente ao sentido da escolaridade na vida da 

criança hospitalizada. Busquei/desejei, apreender o sentido emergido, mantendo para 

isso uma postura de distanciamento reflexivo. Saí do mergulho existencial, afastando-

me do fenômeno para poder ver e refletir. 

Na análise dos dados optei pela utilização do método de Giorgi (apud MOREIRA, 

2002, p. 123), ligado à psicologia fenomenológica, assim como meu estudo. Por 

diversas vezes procurei ler e reler minhas anotações, em busca de unidades de 

significado, que carregavam sentido para minha interrogação inicial e, neste caso, 

reveladoras da essência do fenômeno. Assim, procedi lendo os registros contidos em 

meu diário de campo, de onde extraí tais unidades, construídas por temas obtidos de 
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insights. Estas eram compostas por categorias e sub-categorias temáticas que 

continham dados reveladores do fenômeno. Em seguida, procedi à síntese destas 

unidades de significado, o que me permitiu finalmente chegar à estrutura do fenômeno 

e, assim, a uma compreensão do mesmo. 
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4  REFERENCIAL TEÓRICO 

Para a realização deste estudo precisei buscar em diversos autores e conceitos 

os fundamentos teóricos que me auxiliaram na condução do caminho trilhado rumo à 

compreensão do sentido da escolaridade na vida da criança hospitalizada. Neste 

percurso adotei como referencial teórico básico os fundamentos das Psicologias 

Fenomenológicas e/ou Existenciais, à luz dos quais construo os conceitos de doença 

crônica e da hospitalização na infância utilizados neste estudo. A leitura de Viktor Frankl 

foi de fundamental importância, pois suas idéias forneceram-me a sustentação 

ideológico-teórica que conduziu o meu sentir/agir nesta vivência/estudo.  

Acredito ser esta a base que me fornece sustentação e por meio da qual 

argumento, reportando-me a autores, conceitos e concepções, de forma a ter assim 

fundamentada a maneira como me conduzi no trabalho desenvolvido.

   

4.1  Doença Crônica e Hospitalização na Infância

A doença crônica na infância é reportada e tratada por diversos estudos na área 

da saúde (medicina, enfermagem, psicologia), com enfoque dirigido às questões 

médico-terapêutica, biológica, psicossocial, emocional, desenvolvimental, educacional. 

Contudo, as visões dos autores muitas vezes se diferenciam sobre o mesmo objeto, 

demonstrando que a doença crônica é tratada e concebida por diferentes correntes 

teóricas: positivista, humanista, psicanalista, fenomenológica, entre outras.
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Interessa-me adotar neste estudo a visão mais ampliada da concepção de 

doença crônica, ou seja, aquela que a compreende enquanto um fator inerente ao 

sujeito que a vivencia e, portanto, presente na interação consigo, com o meio e com os 

outros.

Para tanto, busco fundamentação inicialmente em Capra (1990). Este autor 

considera que a doença no homem deve ser analisada como resultante da interação 

corpo, mente e meio ambiente, aspectos constitutivos deste ser, os quais não podem 

ser vistos de forma dissociada, mas numa perspectiva abrangente de concepção do 

homem e, assim, do entendimento do processo de adoecer. 

Spinsanti (1990) em seu conceito de doença, concebe e define a mesma como 

um fator global do sujeito, devendo ser entendida pela consideração tanto da psique 

quanto do soma, além da inserção social do indivíduo.

Aporto-me ainda no enfoque fenomenológico da concepção de doença. E, neste 

sentido, Augras1 (1981, p. 11) vem me fortalecer com seu pensamento, onde a doença 

é entendida como a dificuldade do indivíduo em interagir adequadamente com o 

mundo. Assim, sob este prisma, o processo de adoecer envolve a perda da capacidade 

adaptativa de uma pessoa frente às diversas situações que vivencia.

Ainda num enfoque fenomenológico, encontro uma consideração a respeito da 

existência da doença, entendida enquanto um fator componente do desenvolvimento do 

                                                          
1 Para a autora, saúde e doença não são opostos, mas sim etapas de um mesmo processo. Neste caso:  
“[...] A saúde não é um estado, mas um processo, no qual o organismo vai se atualizando conjuntamente 
com o mundo, transformando-o e atribuindo-lhe significado à medida que ele próprio se transforma [...]” 
(AUGRAS, 1981, p.11). 
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homem e, neste caso, “[...] algo que lhe sucede porque assim ele se coloca no mundo” 

(AMORIM, 1984, p.11).  

Neste caminho, adoto como suporte teórico para fundamentar meu olhar/sentir a 

doença crônica na infância, a seguinte concepção de doença:

[...] individualmente a doença e/ou o sintoma são experiências vividas, relatam 
formas de encontro com o mundo. Pode-se dizer que qualquer fator patológico 
pode tornar-se fator de existência porque as experiências vividas 
ensinam/inscrevem fatores culturais e sociais no corpo e pensamento sobre 
maneiras de viver, de ensinar, de cuidar, de produzir, de relacionar-se 
(CECCIM, 1997, p. 28).

A doença crônica, neste sentido, é um estado prolongado de um processo de 

enfermidade vivenciado por uma pessoa que, instalado em seu organismo, reflete sua 

maneira de existir, de ser-no-mundo.

As doenças crônicas na infância são responsáveis por uma série de transtornos 

e acarretam profundas implicações que incidem diretamente sobre a vida de uma 

criança e, indiretamente, sobre aqueles de sua convivência.

O desenvolvimento da medicina e o aprimoramento da tecnologia têm 

contribuído para o aumento da sobrevida das pessoas portadoras de doença crônica. 

Isto implica em novos desafios frente às demandas destes sujeitos e na adoção de 

várias formas de atenção a estas demandas. 

Cerca de 5 a 10 por cento de todas as crianças apresentam, em alguma época 
da infância, uma enfermidade prolongada ou incapacidade moderada grave. 
Essas crianças encontram-se sob  risco, não apenas médico como também de 
complexos problemas sexuais, educacionais e emocionais [...] (PERRIN; 
GERRITY, 1984, p. 29).
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A literatura especializada aponta uma série de implicações ocasionadas pela 

doença crônica na vida de uma criança, relacionadas a questões de ordem social, 

psicológica e do desenvolvimento. Aponta ainda para os efeitos na dinâmica da vida 

familiar e sua situação econômica. A doença afeta vínculos e relações familiares, altera 

a condição financeira e interfere com o desenvolvimento acadêmico e o relacionamento 

com os colegas.

As crianças com enfermidade crônica necessitam ser atendidas em consultas 

ambulatoriais com maior freqüência que as demais. Além disso, utilizam a assistência 

hospitalar em proporção maior. Tudo isto resulta no afastamento da escola, das 

atividades sociais e do convívio no lar.

A escola é o local de trabalho das crianças. É o lugar para as crianças 
experimentarem o sucesso, a realização e o aumento do senso de 
competência. Quando uma enfermidade e sua assistência impõem limites às 
habilidades físicas ou cognitivas das crianças ou levam a uma freqüência 
irregular na escola e a uma reduzida oportunidade de sucesso com os trabalhos 
escolares, interferem com a aquisição dos objetivos escolhidos. As crianças 
com enfermidades crônicas encontram-se, assim, sob risco de ineficiências e 
fracassos, para si mesma e para seus companheiros. Podem perder as 
experiências que levam ao desenvolvimento normal da auto-estima e do senso 
de domínio e controle sobre seu ambiente, que são tão importantes para o 
desenvolvimento normal, nessa idade (PERRIN; GERRITY, 1984, p. 29).

A doença crônica traz conseqüências para o desenvolvimento da criança, já que 

afeta sua interação com o ambiente físico e social em que vive, suas relações com a 

família e companheiros, além de ter reflexos no desempenho escolar (a doença em si e 

os efeitos dos tratamentos acarretam a diminuição da vivacidade e do vigor para o 

desempenho de atividades).
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A interferência na vida familiar se dá de forma a alterar sua organização e 

funcionamento, bem como diminuindo suas capacidades e recursos, principalmente no 

que diz respeito às atividades produtivas. Ao longo do tratamento, a família vivencia 

diversas situações que criam desafios e obstáculos, o que, muitas vezes, leva os 

familiares a sentirem-se impotentes diante do confronto com a doença.

A hospitalização na infância também tem sido tema freqüente de estudos, 

existindo hoje uma ampla literatura sobre o assunto, estando esta relacionada às 

implicações da hospitalização na vida de uma criança, bem como aos padrões de 

atendimento à criança hospitalizada.

O impacto causado pela hospitalização na vida de uma criança é grande. Para 

ela, o tratamento a que é submetida, com seus diversos procedimentos invasivos 

(punções, cirurgias...) é sentido como uma violência, uma experiência agressiva. Além 

disso, a hospitalização impõe a separação da criança de seu meio, acarretando o 

afastamento do convívio familiar e social, deixando marcas profundas no seu 

desenvolvimento e no seu psiquismo. A internação hospitalar é, assim, experienciada 

como uma dura vivência, que comporta grande sofrimento e angústia.

Spitz (1983) faz referência às conseqüências da hospitalização no primeiro ano 

de vida. Para ele, um período longo de internação conduz a criança ao que denomina 

de hospitalismo (designação utilizada para descrever uma série de distúrbios – dentre 

os quais a depressão – relacionados não à doença em si, mas à longa permanência no 

hospital).   
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Neste sentido, a hospitalização na infância pode, por vezes, acarretar prejuízos 

de ordem psíquica e do desenvolvimento, quando a necessidade emocional da criança 

não é considerada e atendida no ambiente hospitalar.

Além dos danos provocados pela hospitalização e pela doença, na infância, 

cumpre ressaltar ainda que:

A enfermidade e a hospitalização das crianças passam por seu corpo, e suas 
emoções; passam por sua cultura e relações; produzem afetos e inscrevem 
conhecimentos sobre si, o outro, a saúde, a doença, o cuidado, a proteção, a 
vida. A corporeidade, e a inteligência vivenciam essas informações como 
conhecimento e saber pessoal (CECCIM, 1997, p. 33).

A doença crônica e a hospitalização na infância têm assim implicações que se 

relacionam a fatores emocionais, sociais e educacionais, dentre outros. Desta forma, 

não se pode pensar na criança doente/hospitalizada sem o reconhecimento de que 

existem outras necessidades em sua vida, além da terapêutica médica para o 

tratamento de sua doença. É preciso compreender a criança e sua hospitalização a 

partir de sua complexidade e subjetividade, além do entendimento de sua doença e 

tratamento.

4.2  Educação Especial, Inclusão e Classe Hospitalar   

A Educação Especial é definida por modalidade de educação escolar destinada 

às pessoas com necessidades educacionais especiais, que deve ser oferecida 

preferencialmente na rede regular de ensino, no contexto da educação geral. Assim, ela 

perpassa todos os níveis de ensino, desde a educação infantil até o ensino superior, 
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englobando um conjunto de recursos e medidas educacionais que, colocados à 

disposição de todos os alunos, oferece diferentes alternativas de atendimento.

Nas várias reformas educacionais ocorridas no país nos últimos anos, com 
destaque para a Nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 
1996, o tema das necessidades educativas especiais esteve presente, com a 
referência comum da responsabilidade do poder público e da matrícula 
preferencial na rede regular de ensino, com os apoios especializados 
necessários [...] (FERREIRA, 2000, p. 03).   

Apesar de comumente se pensar a Educação Especial como uma modalidade de 

atendimento pedagógico dirigido às pessoas portadoras de deficiência mental, física, 

sensorial e para pessoas com altas habilidades, ela é, segundo Pinel (2000), na 

verdade muito mais ampla e engloba diversos tipos de serviços e/ou ações, inclusive de 

leigos2, voltados ao atendimento/cuidado dos diversos sujeitos que, em suas 

características próprias, temporárias ou definitivas, apresentam necessidades 

educacionais especiais; ou seja, todas as pessoas que necessitam métodos, recursos e 

procedimentos especiais, principalmente nos planos pedagógicos, psicopedagógicos, 

médicos, etc., durante o processo de ensino-aprendizagem, escolar e não escolar, 

planejado ou não: indivíduos portadores de deficiência motora, deficiência sensorial, 

deficiência mental, deficiência múltipla, autismo, altas habilidades, doentes crônicos, 

dentre outros. Nesse sentido, a Educação deve ser “especialmente” planejada, 

executada e avaliada, para com o sujeito que não sabe que sabe e que precisa abrir-se 

ao saber.

                                                          
2 Pinel (2003) detectou em um interior isolado de São Mateus, ES, em 1994, uma mãe ouvinte de três 
filhos surdos, que, por iniciativa sua, diante da sua insatisfação com as orientações médicas, 
desenvolveu para/com a professora de uma escola pública, onde os filhos estudavam, procedimentos 
psicopedagógicos eficazes.
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A literatura em Educação Especial registra que sua história tem início com 

atendimento aos deficientes, especialmente aqueles com deficiência mental. Este 

atendimento seguiu diferentes modelos de atenção ao deficiente, de acordo com os 

aspectos sociais, políticos, culturais e econômicos característicos de cada momento 

histórico, que influenciaram e ainda influenciam o modo de conceber a deficiência.

Somente no século XX, mais especificamente nas suas últimas décadas, a 

Educação Especial passou a incluir em seus objetivos a atenção às pessoas com 

dificuldades específicas de aprendizagem. Com a ampliação do âmbito de ação da 

educação especial, houve uma diversificação dos serviços especiais. Assim, 

atualmente:

Os serviços de Educação Especial incluem desde o ensino itinerante, em que 
professores itinerantes especializados prestam atendimento ou consultoria a 
classes regulares em escolas públicas, até o ensino hospitalar e domiciliar; 
passando por modalidades intermediárias como salas de recursos, escolas 
especiais e classes especiais [..] (FERREIRA, 1993, p. 18).

É neste contexto que surge o atendimento escolar hospitalar e a denominada 

classe hospitalar, enquanto modalidade específica da Educação Especial; uma forma 

de atenção pedagógica à criança e ao adolescente hospitalizados.

A ampliação da Educação Especial, de forma a tornar-se especialidade de 

educação preocupada com a diversidade de situações que dizem respeito às mais 

variadas formas de necessidades educacionais especiais, encontra-se estreitamente 

vinculada ao movimento mundial de inclusão social. Portanto não é possível falar em 

Educação Especial sem abordar a questão da inclusão. 
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Antes de apresentar o conceito de inclusão ao qual me apoio neste trabalho, 

desejo fazer uma breve consideração sobre a questão da exclusão em nossa 

sociedade, tendo em vista que, apesar do movimento inclusivista ser uma reação contra 

o processo de exclusão social, este último ainda se mantém forte nas sociedades 

capitalistas periféricas, como é o caso do Brasil, conferindo-lhes uma característica 

marcante.

Ao início do século XXI, ainda em nosso meio, o processo de exclusão das 

diferenças aparece com maior intensidade que o de inclusão. Vivemos numa sociedade 

construída por meio de uma grande miscigenação de etnias e diversidade cultural. 

Entretanto, apesar disto, é comum presenciarmos em nosso cotidiano as mais variadas 

formas de exclusão social das diferenças e dos sujeitos considerados diferentes. 

O processo de globalização, apoiado nos principais meios de comunicação, 

reforça o processo seletivo e excludente, ao privilegiar aspectos hegemônicos, que 

tendem a ser homogeneizantes. Este processo traz influências para os diversos setores 

da vida comunitária.

Para Sawaia (2001, p. 08) o processo de exclusão carrega uma complexidade e 

uma complementariedade, que é a “dialética da exclusão/inclusão”. Segundo ela:

[...] A sociedade exclui para incluir e esta transmutação é condição da ordem 
social desigual, o que implica o caráter ilusório da inclusão. Todos estamos 
inseridos de algum modo, nem sempre decente e digno, no circuito reprodutivo 
das atividades econômicas, sendo a grande maioria da humanidade inserida 
através da insuficiência e das privações, que se desdobram para fora do 
econômico (SAWAIA, 2001, p. 08). 
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O movimento inclusivista clama pela (com)vivência com a diferença e a 

diversidade da vida humana, respeitando-as, de forma que deste convívio e respeito 

resulte uma nova construção social. Romeu Sassaki, um assistente social de grande 

envolvimento no movimento inclusivista, diz que:

[...] uma sociedade inclusiva vai bem além de garantir apenas espaços 
adequados para todos. Ela fortalece as atitudes de aceitação das diferenças 
individuais e de valorização da diversidade humana e enfatiza a importância do 
pertencer, da convivência, da cooperação e da contribuição que todas as 
pessoas podem dar para construírem vidas comunitárias mais justas, mais 
saudáveis e mais satisfatórias (SASSAKI, 1999, p. 164).

Se a exclusão evidencia um descompromisso político, o movimento de inclusão 

clama para a busca de caminhos para a sua superação. Há ainda muito a ser feito em 

direção à construção de uma sociedade inclusiva, que respeite e assegure as 

diferenças individuais e coletivas existentes em nosso meio. Apesar de vivermos num 

mundo eminentemente excludente, que tende a desconsiderar as diferenças e 

especificidades de determinadas pessoas e grupos sociais, a prática da inclusão deve 

ser uma decisão, uma atitude a ser assumida, de forma a tentar se opor e derrubar a 

prática da segregação e exclusão em nosso meio.

Neste sentido, a inclusão social vem a ser “[...] o processo pelo qual a sociedade 

se adapta para poder incluir, em seus sistemas sociais gerais, pessoas com 

necessidades especiais e, simultaneamente, estas se preparam para assumir seus 

papéis na sociedade [...]” (SASSAKI,1999, p. 41). 

Na área educacional, a inclusão diz respeito ao direito à educação assegurado a 

toda e qualquer criança – a escola para todos – conforme o preconizado na Declaração 
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de Salamanca. Para Stainback e Stainback (1999) o ensino inclusivo tem como objetivo 

servir adequadamente a todos os alunos.

A escola tende a excluir o que em seu interior aponta como diferente e, neste 

sentido, ameaça(dor). A Educação Especial vem, assim, como prática a serviço da 

escola regular, para auxiliar e permitir o acolhimento da diferença e a convivência com 

ela.

Dentro das diferenças que se fazem presentes no interior da escola está a 

situação da criança portadora de doença crônica e aquela hospitalizada que, por suas 

condições peculiares, caracterizam-se também como alunos com necessidades 

educacionais especiais. As crianças com doença crônica, bem como as fisicamente 

deficientes, são elegíveis para a educação especial pela forma como a doença interfere 

em sua participação na escola e em sua escolaridade. O reconhecimento desse 

aspecto parte da busca de se promover a inclusão da criança doente 

crônica/hospitalizada na estrutura de ensino.             

Enquanto forma construída, com vistas à garantia dos direitos à educação, da 

cidadania e da inclusão da criança hospitalizada, existente em nosso meio, encontra-se 

a classe hospitalar. Sua origem está vinculada a estudos realizados sobre a condição e 

necessidades da criança hospitalizada, estando ainda alicerçada em leis que 

normatizam e regulamentam seu funcionamento.

Classe hospitalar refere-se ao atendimento escolar realizado dentro do hospital 

e, segundo Ceccim e Fonseca (1999) à educação especial hospitalar. Trata-se de uma 
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forma especializada de educação3 oferecida à criança hospitalizada, durante sua 

estada no hospital, como atenção à sua demanda pedagógico-educacional. Ainda, para 

esses autores:

[...] o objetivo da educação especial hospitalar, hoje, é o de assegurar a 
manutenção dos vínculos escolares e devolver a criança para sua escola de 
origem com a certeza de que ela poderá se reintegrar ao currículo e aos 
colegas sem prejuízo devido ao afastamento temporário [...] (CECCIM; 
FONSECA, 1999, p. 31).

O termo Classe Hospitalar4 é estabelecido pelo Ministério da Educação –

MEC/SEESP – para ser utilizado quando se fizer referência à forma de atendimento 

educacional especial realizado em hospitais, que pode se dar em sala própria da escola 

hospitalar, no leito, ou no espaço da enfermaria, individualmente ou em grupo. Por esta 

razão, este mesmo termo é adotado neste estudo.

No Brasil, algumas resoluções e diretrizes nacionais implementam e 

regulamentam o funcionamento da classe hospitalar, além de assegurar o direito à 

educação e a manutenção da escolaridade da criança hospitalizada. Dentre elas estão 

a Resolução nº 41, de 13 de outubro de 1995, do Conselho Nacional dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, que define os Direitos da Criança e do Adolescente 

Hospitalizados e a Resolução CNE/CEB nº 02 de 11 de setembro de 2001, que institui 

                                                          
3 Pinel (2000) considera programas recreativos, psicodramáticos, de educação em saúde, psicomotores, 
de jogos e brincadeiras, de estimulação, etc., desenvolvidos dentro de contextos hospitalares, como 
programas (psico)pedagógicos e/ou educativos especiais não escolares. Esses programas vêm a 
confabular o que Pinel (2002) denomina de Educação Especial Não Escolar, que abarca um corpo 
discente mais amplo que os portadores de doenças crônicas, como pessoas em situação de risco 
(prostituição; meninos e meninas de/na rua; em desamparo; usuários de drogas; violência; etc.). Nesse 
sentido, por exemplo, o autor abordou em sua tese de doutorado, pelo Instituto de Psicologia da 
Universidade de São Paulo, educadores sociais de rua que desenvolviam programas de prevenção às 
DST/AIDS para/com rapazes que se prostituíam.  
4 Por meio de comunicação pessoal com a Profª Drª Eneida Simões da Fonseca, recebi a informação de 
que a tendência atual é de utilização da denominação escola hospitalar, em substituição ao termo classe 
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as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. Há ainda a

ressaltar que:

[...] No Brasil, a Política Nacional de Educação Especial e o Plano de Expansão 
e Melhoria da Educação Especial nos Municípios Brasileiros estipulam a classe 
hospitalar como modalidade de ensino a ser empregado quando a criança 
estiver internada em hospital [...] (CECCIM; FONSECA, 1999, p. 35).

Assim, a classe hospitalar passa a ser uma solução regulamentada e 

reconhecida para ser adotada em atenção à demanda pedagógico-educacional da 

criança doente/hospitalizada, tratando-se, ainda, de uma medida inclusiva, de 

atendimento especializado e de reconhecimento das necessidades educacionais 

especiais de crianças e de adolescentes doentes/hospitalizados.

Nilda Alves (2001) afirma que se ensina e aprende em todos os tempos e 

espaços. Assim, reconheço a classe hospitalar como um desses locais de tessituras de 

conhecimentos, onde a partir de subjetividades e vivências cotidianas, mesmo na dor e 

no sofrimento inevitáveis, se aprende e ensina.

Na lógica da modernidade: “[...] a escola está separada do hospital, do clube, dos 

locais de entretenimento, dos espaços artísticos, dos centros públicos [...]” 

(NAJMANOVICH, 2001, p. 44). Neste sentido, creio que a proposta do atendimento 

escolar hospitalar, representado pela classe hospitalar, vem a romper com esta lógica 

moderna, buscando alguma forma de superá-la, ao conceber a possibilidade da 

(com)vivência da escola com o hospital.

                                                                                                                                                                                           
hospitalar. Isto se justifica em função de não se confundir o atendimento escolar hospitalar, modalidade 
especializada de ensino, com uma classe especial.  
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4.3  Fenomenologia / Existencialismo

Nos últimos anos do século XIX, o pensamento positivista, com sua excessiva 

objetividade, a neutralidade e a linearidade, tornara-se insuficiente para explicar 

questões de maior complexidade dentro das ciências. Os postulados do Positivismo, 

elaborados a partir de um sujeito concreto, de saber absoluto já não davam conta de 

responder a questões que fugiam ao domínio do conhecimento “puro” e objetivo.

Aliado a isso, situações de guerras e crises econômicas instaladas em várias 

partes do mundo, no início do século XX, levaram alguns pensadores a uma discussão 

a respeito da condição de existência do homem. Deste modo de se repensar a maneira 

de se fazer ciência e de refletir sobre a forma de vida humana no mundo, vimos resultar 

a Fenomenologia e o Existencialismo enquanto correntes do pensamento filosófico; 

distintas, em alguns de seus aspectos e pressupostos, porém associadas.

Pode-se descrever a Fenomenologia como um movimento filosófico que surgiu 

através de Edmund Husserl, ganhando força no início do século XX. Husserl, 

contrapondo-se ao pensamento de Comte, descentralizou o sujeito e, com isso, 

estabeleceu uma nova relação entre sujeito e objeto; entre observador e fenômeno. 

Instala-se assim a subjetividade, ou seja, o reconhecimento de que o subjetivismo é 

condição inerente ao homem e está presente nas relações que este estabelece com os 

fenômenos cotidianos. Apesar de racional e livre, o homem é afetado e influenciado 

pelos efeitos de ressonância das relações que estabelece com/no mundo, pela vivência 

cotidiana das mais variadas experiências e situações.
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A Fenomenologia se preocupa em apreender como o sujeito vivencia sua 

experiência cotidiana. Enquanto método de pensar a realidade, interessa-se por 

descrever o fenômeno e dele captar a essência. Fenômeno é o fato, aquilo que aparece 

para a consciência; é tudo o que se mostra, o que se manifesta diante do sujeito que o 

procura desvelar. Por isso a Fenomenologia é um método de investigação do 

fenômeno.

Para se atingir a essência do fenômeno que se busca compreender é preciso 

haver uma suspensão do juízo e, neste caso, trata-se de “[...] ver o fenômeno

observado a partir de sua própria realidade e não a partir dos conceitos, de crenças e 

de predicados que veiculam sobre ele” (MARTINS; BICUDO, 1983, p.14).  Isto significa: 

partir do fato como ele se expõe a nós, procurando vê-lo da forma como ele se 

manifesta, sem parcializá-lo ou explicá-lo a partir de idéias pré-concebidas, que 

estabeleçam o que deve ser visto.

E a fenomenologia surge como sendo uma tentativa de análise do fenômeno 
enquanto fenômeno. Dessa maneira, as generalizações na vã tentativa de 
compreensão do homem são deixadas de lado e apenas a singularidade de 
cada fenômeno é que passa a ser considerada. E se por um lado parece 
extremamente simples analisar-se o fenômeno pelo próprio fenômeno, por outro 
essa tarefa se reveste de modo bastante complexo na medida que sempre 
temos um conceito apriorístico sobre os fenômenos. E analisá-los como 
fenômenos sem preconceitos significa desrevestir-se de valores muitas vezes 
enraizados ao longo de anos de reflexão (ANGERAMI-CAMON, 1993, p. 58).

Para mim significa que não se vai a campo com uma explicação científica e uma 

teoria já construída a respeito do fenômeno, apesar de ser impossível não carregar 

algum conhecimento e familiaridade sobre o mesmo. Contudo, esta noção prévia não é 

fechada, mas uma consciência aberta para o fenômeno, cuja compreensão vai ser 

atingida na construção de uma vivência sobre o mesmo.
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[...] É uma perda no sentido de abstenção de conhecimentos prévios (cujas 
raízes estão fincadas na dúvida cartesiana) para poder apreciar a totalidade da 
expressão do fenômeno que surge aos nossos olhos, processando um retorno 
às coisas como elas são, às coisas mesmas (HOLANDA, 1998, p. 35).

De acordo com os pressupostos da Fenomenologia, o objeto é definido a partir 

de sua relação com o sujeito, ou seja, com a consciência deste sujeito, pela qual 

adquire sentido. Assim, a representação, a percepção, a concepção, a compreensão de 

um fenômeno serão produzidas na consciência de um sujeito, a partir de sua vivência 

com o objeto. Por isso Angerami-Camon (1993, p. 60) nos fala de “objeto para um 

sujeito”. Isto refere que a experiência é única e pessoal, portanto também seu sentido e 

compreensão serão únicos.

A Fenomenologia é hermenêutica, ciência da interpretação, que busca a 

significação do fato. Esta busca de significação representa a busca em compreender, 

captando intuitivamente aquilo que não ousa se revelar, como por exemplo, no 

discurso, aquilo que não é dito, o interdito.

Augras (1991) indica que o significado da situação transparece no encontro das  

vivências de uma pessoa com as de outra. A compreensão, neste sentido, pressupõe o 

reconhecimento da intersubjetividade instalada no encontro, já que ninguém produz 

significado sozinho e, para sua produção, torna-se imprescindível a presença do outro. 

Forghieri (2001) diz que o mundo recebe o seu sentido a partir das constituições dos 

vários sujeitos nele existentes, através do encontro que se estabelece entre eles.

Sobre o Existencialismo pode-se dizer que é a corrente de pensamento que se 

preocupa com as questões existenciais do homem, ou seja, problemas que atravessam 

sua existência, tais como: o sentido da vida, a liberdade, a angústia, a solidão, dentre 
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outros. Seu surgimento se deu por intermédio de Sören Kierkegaard, tendo tornado-se 

popular, especialmente na Europa, após a Segunda Grande Guerra do século XX.

Desde Kierkegaard um dos pontos predominantes dos pensadores 
existencialistas é a valorização da própria existência pessoal como fundamental 
na análise dos pressupostos filosóficos que possam determinar contrapontos 
existenciais. Esse aspecto está presente na totalidade das obras 
existencialistas, e, por assim dizer, juntamente com a liberdade individual dos 
pensadores existencialistas de escreverem sem se aterem a regras formais 
utilizando-se de formas e nuanças poéticas, é uma das características principais 
do Existencialismo [...] (ANGERAMI-CAMON, 1993, p. XXIII).

Assim, através de Kierkegaard, Nietzsche, Heideggeer, Sartre e outros 

pensadores existencialistas, o mundo viu emergir a preocupação pela discussão da 

condição da existência do homem moderno, num contexto em que o desenvolvimento 

proporcionado pela ciência e pela industrialização não garantiu a melhoria das 

condições de vida humana.

Na perspectiva deste estudo, o entendimento do ser caminhou pelo 

reconhecimento de sua forma de estar com/no mundo e nas vivências aí estabelecidas 

e, ainda, pela consideração da subjetividade humana e de sua busca ontológica de um 

sentido para a vida. Dado que o homem é um ente social, cuja existência não pode se 

dar dissociada das relações que estabelece em sua vida, não há forma de ser sem 

estar no mundo, sem ser-no-mundo. Para Forghieri (2001) o homem existe sempre em 

relação com algo ou alguém, por meio de experiências às quais atribui significados, 

dando assim sentido à sua vida. Desta forma, ser-no-mundo é estar implicado no 

mundo, nos acontecimentos cotidianos, na vida.

A característica essencial do existir humano é estar no mundo – ser no mundo 

com os outros. Isto implica uma unidade entre o homem e o mundo. Ou seja: “Ser no 
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mundo significa existir para si e para o mundo, não apenas o mundo da natureza, 

configurado em termos humanos, mas também, é claro, o mundo social em que o ser 

com os outros assegura a realidade no modo de coexistência” (AUGRAS, 1981, p. 21).

Neste sentido, ser-no-mundo é a maneira como o homem se comporta no 

mundo e, nele, se relaciona com as coisas e pessoas que encontra, cria experiências e 

vivências que lhes são únicas e exclusivas e dão a marca de sua existência.

Tendo em vista que o ser tem sua existência vinculada ao mundo, cumpre 

ressaltar que sua formação está estreitamente relacionada às experiências e vivências 

que realiza em sua tarefa de existir, as quais fornecem o significado para sua vida. 

Rudio (1982) afirma que o termo experiência é utilizado no sentido de descrever 

algo que se passa no organismo num determinado momento e que pode ser 

representado na consciência. Experienciar, então, envolve processos, relações, 

contatos, afetações e implica no modo como enfrentamos situações no nosso agir 

cotidiano e delas apreendemos significados.

Vivenciar tem a ver com nossos encontros estabelecidos com/no mundo. Sendo 

assim, implica nas sensações resultantes desses encontros e da nossa forma de nos 

posicionarmos diante deles, com nossa presença e modo de ser-no-mundo.

Segundo Amatuzzi (2001), o vivido é a nossa reação interior àquilo que 

acontece; a forma como nos sentimos na experiência imediata pela qual passamos. 

Vivido então contempla sentimentos, pensamentos e sensações imediatamente 

evocados na experiência, com registro em nível de consciência.
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Vivenciar diz respeito ao significado contido no acontecimento, que é a reação 

interior, resultante da experiência e dos efeitos imediatos decorrentes desta, 

encontrando-se instalada no plano da consciência do homem.

Considero, ainda, de significativa importância acrescentar à compreensão do ser 

uma noção do cuidar (cuidado), por acreditar que este é um aspecto inerente à 

condição humana.

Boff (1999) traz-nos uma definição de cuidar, na qual demonstra uma profunda 

sensibilidade com o destino do homem em nosso mundo. Para ele, cuidado está 

associado à adoção de um espírito de (com)paixão, muitas vezes esquecido pelo 

homem nestes tempos de luta e competitividade, marcas da sociedade pós-industrial 

em que vivemos.

[...] cuidar é mais do que um ato; é uma atitude. Portanto abrange mais que um 
momento de atenção, de zelo e de desvelo. Representa uma atitude de 
ocupação, preocupação, de responsabilidade e de envolvimento afetivo com o 
outro (BOFF, 1999, p. 33).

Este estado de ocupação, atenção, zelo com o outro, registra uma pré-ocupação 

e um interesse real na garantia do bem-estar daquele e daquilo com o qual se mantém 

uma relação de vínculo e de afeto. Instala-se assim uma situação afetiva, de respeito, 

de carinho, de consideração e de reconhecimento do outro.

Na Fenomenologia o cuidado é entendido como condição ontológica do homem, 

enquanto ser-no-mundo e ser-com-outro. Cuidar implica um modo de ser, uma 

característica inerente ao ser humano, de forma que sem o cuidado este perde sua 

condição de humano.
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Cuidar pressupõe um investimento no outro, sendo que a forma de investir estará 

sempre marcada por um conjunto de valores sócio-histórico-culturalmente definidos, 

que podem variar de uma sociedade para outra, mas que deve comportar sempre 

atitudes de respeito, compromisso, responsabilidade, atenção e afeto para com o outro.

Para cuidar de si e do mundo, é imprescindível que o ser humano mantenha-se 

conectado com a vida, com a existência sua e a do outro, deixando-se tocar pela vida e 

pelo outro, (com)partilhando ternura, liberdade e respeito em direção de si mesmo, do 

outro e do mundo.

Conforme o homem vai experienciando o mundo externo através das relações 

que estabelece nele, vai construindo seu mundo interior. Subjetividade passa a ser, 

assim, a forma como o homem se organiza internamente para responder às demandas 

do mundo externo, sendo o que dá a marca de sua identidade, do seu modo de ser, 

estar e agir diante da vida.

A subjetividade é a síntese singular e individual que cada um de nós vai 
contruindo conforme vamos nos desenvolvendo e vivenciendo as experiências 
da vida social e cultural [...] é o mundo de idéias, significados e emoções 
construído internamente pelo sujeito a partir de suas relações sociais, de suas 
vivências e de sua constituição biológica; é também fonte de suas 
manifestações afetivas e comportamentais (BOCK; FURTADO; TEIXEIRA,1999, 
p. 23).

A subjetividade é construída num processo dialético em que as relações do 

homem com aspectos sociais, culturais, históricos, econômicos e políticos moldam sua 

existência, mas que ainda assim o homem tem uma participação ativa sobre esses 

aspectos. Neste sentido, a subjetividade do homem é criada de fora para dentro, mas 

também do seu mundo interno para o externo. É portanto dinâmica, estando em 
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permanente movimento de construção e transformação, ao longo do desenvolvimento 

humano.

Já a intersubjetividade caracteriza-se por um encontro de subjetividades e, 

mais do que um encontro, representa a forma como a subjetividade de um indivíduo 

afeta a de outro, na relação estabelecida entre esses seres humanos. A forma como 

entramos e saímos dos encontros que tomam parte em nossa vida, dão a marca da 

intersubjetividade instalada nos encontros e relações que estabelecemos em nossa 

forma de ser-no-mundo e ser-com-outro. “A intersubjetividade não consiste em uma 

situação estática de consciências que se comparam, mas sim numa situação dinâmica 

de consciências que se interpenetram, se reconhecem, se conflituam, se relacionam 

[...]” (ALMEIDA, 1998, p. 27).

4.4  A Teoria de Viktor Emil Frankl

Este estudo não pretende ter uma abrangência filosófica, pois o seu enfoque 

disciplinar é a Psicologia e a Educação. Por isso, a leitura dos temas fenomenológicos 

e existenciais aqui contidos é feita a partir de autores ligados à psicologia. 

Visto que o ser compõe-se de um sentido para a vida, torna-se importante 

abordar neste espaço a referência teórica que promove esta crença e que ajuda a 

compor a compreensão de ser adotada neste estudo. Neste aspecto é feita adoção do 

existencialismo humanista de Viktor Frankl.                 
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A teoria de Frankl tem como eixo teórico fundamental a preocupação com o 

sentido da vida. O desenvolvimento de suas idéias a este respeito iniciou-se ainda em 

sua juventude, ganhando corpo em sua vivência de prisioneiro sobrevivente do 

holocausto e seus campos de concentração, onde viveu por três anos, tendo passado 

por quatro deles. Nos campos por onde passou mantinha vivo o interesse pela alma e 

comportamento humano. Com isso, prestou-se a ajudar os companheiros de martírio a 

enfrentar com dignidade os desafios postos em suas vidas, com toda sua carga de 

adversidade e, ainda assim, encontrar sentido neste sofrimento intenso.

Para ele o homem não pode ser concebido como um ser governado por pulsões, 

como defende Freud, pois esta é uma visão determinista que desconsidera o homem 

como um ser livre e dotado de habilidade para fazer escolhas conscientes. Nem é, 

tampouco, movido pela busca de poder, como afirma Adler, pois para Frankl o que 

move o homem é a busca por um sentido a realizar na vida; sentido este que pode ser 

encontrado nas situações cotidianas, incluindo as de sofrimento intenso. 

Frankl é enfático em sua crítica à Psicanálise e ao Behaviorismo, que para ele 

ignoram a humanidade dos fenômenos humanos. Ambas reduzem o homem a um 

papel passivo diante da vida, mas Frankl acredita no homem como ser ativo, capaz de, 

ao sofrer, transformar seus sofrimentos em conquista.

[...] Não é possível fazer frente aos males e desencontros de uma época como 
a nossa, tais como a falta de um sentido para a existência, a despersonalização 
e a desumanização, a não ser que a dimensão humana, as dimensões dos 
fenômenos humanos, seja incluída no conceito de homem que deve 
necessariamente estar na base de qualquer espécie de psicoterapia, seja ela a 
nível consciente ou inconsciente (FRANKL, 1998, p. 08).
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A marca de seu existencialismo humanista se expressa na crença de que o 

homem é livre e tem um potencial que o diferencia dos outros seres vivos: o potencial 

humano de transformar suas dores em vitórias. A liberdade é para ele o que confere a 

humanidade no homem, ou seja, a expressão do humano no homem.

Se quisermos valorizar e empenhar o potencial humano em sua forma mais 
elevada possível, devemos antes de tudo acreditar que ele existe e que está 
presente no homem. [....] Por outro lado, não devemos permitir que nossa fé na 
potencial humanidade do homem nos induza a esquecer que, na realidade, os 
homens humanos são, e provavelmente serão, uma minoria. Contudo é 
exatamente este fato que deve estimular a cada um de nós a unir-se à minoria: 
as coisas vão mal, mas se não fizermos o melhor que pudermos para fazê-las 
progredir, tudo será pior ainda (FRANKL, 1989, p. 24).

Ao contrário dos outros existencialistas do seu tempo, Frankl como afirma Pinel 

(2000, p. 245) não era um pessimista anti-religioso, ao contrário, carregava uma visão 

positiva do homem, expressa na crença de sua capacidade de encontrar o sentido da

vida mesmo nas piores condições de existência. Era um dos existencialistas que 

incluíam Deus em suas reflexões sobre a compreensão do homem. Segundo ele, a 

pessoa carrega um Deus, que é uma religiosidade inconsciente, e a dimensão humana 

é, assim, composta por uma espiritualidade.

Na teoria desenvolvida por Viktor Frankl destaca-se seu pensamento sobre os 

seguintes temas: o sentido (o significado) da vida, a liberdade e a responsabilidade de 

escolhas, a autotranscendência e o otimismo trágico. 

A concepção de sentido diz respeito ao significado contido em cada momento 

da existência humana. O homem está na vida e para ela procura um significado. Desta 

forma, move-se existencialmente em busca de um sentido para sua vida.
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O homem apresenta uma condição ontológica que é o desejo de sentido, diz 

Frankl (1989). Ou seja, o homem é um ser que vive em busca de um sentido para a 

existência. Assim, o termo sentido é por ele utilizado para referir-se àquilo que preenche 

a vida do homem e o torna humano. Neste caso, sentido vem a ser a chama que 

mantém acesa a vida e configura a condição humana.  

Para Frankl o sentido está ligado ao seu contexto e dele não pode ser separado. 

Assim como a realidade se apresenta de forma peculiar em cada situação ou momento 

da vida, nunca se repetindo de forma exatamente igual, ocorre que cada situação 

vivenciada trará consigo um significado próprio, um sentido a ser encontrado pelo 

homem. E, ainda, os significados são únicos e pessoais, portanto cada pessoa terá que 

encontrar por si própria os significados de cada contexto e o sentido de sua vida.

Há no sentido uma característica de flexibilidade, de plasticidade, de mudança. 

“Os sentidos, do mesmo modo como são únicos, são também mutáveis. Mas não faltam 

nunca. A vida não deixa jamais de ter sentido [...]” (FRANKL, 1989, p. 33).

Angerami-Camon (1993, p. 24), fundamentado em Frankl, ao falar sobre o 

sentido da vida, afirma que é ele que determina a gratificação emocional que se obtém 

das realizações pessoais alcançadas ao longo da existência. 

A liberdade, um dos temas desenvolvidos pelos existencialistas, é também um 

dos principais temas de que se ocupa Frankl. Para ele, o homem é um ser livre capaz 

de fazer escolhas conscientes diante das mais diversas situações que enfrenta 

cotidianamente e não um ser determinado ou condicionado. Na liberdade é que se 

expressa o que há de mais humano no homem. Frankl acredita enfaticamente que o 
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homem é livre para tomar posições e escolher seu destino diante de qualquer situação. 

Para ele: 

O homem não é subjugado pelas condições diante das quais se encontra. Ao 
contrário, são elas que estão submetidas às suas decisões. De maneira 
consciente ou sem se aperceber, ele decide se enfrentará ou se cederá a ela, 
se vai deixar-se ou não condicionar-se por ela [...] (FRANKL,1989, p. 42).

Vê-se, assim, que Frankl acredita amplamente na capacidade do ser humano em 

decidir-se, realizar escolhas, posicionar-se em cada situação vivida. Para ele, quando o 

homem não pode mudar uma determinada situação ao enfrentá-la, muda a si próprio.

Sua forma de conceber a liberdade está vinculada ao sentido de 

responsabilidade do homem, pois para ele liberdade é sempre acompanhada de 

responsabilidade. O homem é livre para assumir (ou não) uma atitude diante de sua 

vida e é também responsável pela atitude assumida (ou não assumida). Desta forma, a 

escolha é sempre livre, porém implica em responsabilidade.

Contudo nem sempre o homem escolhe assumir uma atitude de enfrentamento 

da situação, adotando uma postura omissa ante a mesma. Sobre esse aspecto, Pinel 

(2000, p. 249), fundamentado em Frankl, afirma que ainda assim ele fez a sua opção, o 

que não deixa de ser uma escolha livre e consciente, que guarda em si sua parcela de 

responsabilidade para com a vida. 

Frankl poderia ter escolhido refugiar-se com segurança nos Estados Unidos e 

evitado sofrer, mas sua escolha consciente foi a de permanecer junto de seus familiares 
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e enfrentar o Holocausto. Foi livre para fazer a sua escolha e assumiu seu destino com 

dignidade e responsabilidade.

A liberdade humana para Frankl (1989, p. 61) implica ainda no que ele denomina 

de autotranscendência, que é a capacidade do homem em estabelecer um 

distanciamento de si próprio, indo para além de si mesmo na busca de sentido. Isto 

refere uma habilidade para pôr-se em relação ou estar voltado para algo ou alguém 

diferente de si. Quando o homem não consegue viver essa qualidade de 

autotranscendência, sua existência desaba, por encontrar-se esvaziada de sentido.

[...] Por isso compreendo o fato antropológico primordial que o ser humano deva 
sempre estar endereçado, deva sempre apontar para qualquer coisa ou 
qualquer um diverso dele próprio, ou seja, para um sentido a realizar ou para 
outro ser humano a encontrar, para uma causa a qual consagrar-se ou uma 
outra pessoa a quem amar [...] (FRANKL, 1989, p. 29).

A teoria de Viktor Frankl aponta sempre a crença de que é possível encontrar, de 

forma otimista um sentido a realizar na vida, mesmo na mais trágica situação vivida. 

Manter uma postura otimista de investir na vida, enfrentando com coragem seus 

dissabores, apesar de encontrar-se em situação de desvantagem, onde os fatos 

insistem em oprimir forçando a entregar-se e desistir da luta da vida, é o que Frankl 

denomina de otimismo trágico.

Em outras palavras, otimismo trágico vem a ser a capacidade de vencer a dor 

com esperança, transformando o sofrimento e a tragédia pessoal em uma vitória 

humana, mesmo na certeza da finitude da vida. Assim:

Isto significa dizer sim à vida, apesar das adversidades, das inevitáveis 
misérias. E isso supõe o ser humano como ser capaz de responder à vida 
utilizando-se da sua capacidade de transformar criativamente os aspectos 



82

negativos em algo positivo, construtivo. Retirar do caos o melhor que puder, 
esse é o dever (PINEL, 2000, p. 256).

O otimismo trágico decorre de uma capacidade de enfrentamento otimista do que 

Frankl (1993, p. 119) denomina de “tríade trágica” – dor, culpa, morte. Esta capacidade 

é um potencial eminentemente humano para transformar o sofrimento numa conquista 

humana; retirar da culpa uma oportunidade de mudança de si mesmo; fazer da 

transitoriedade da vida um estímulo para realizar ações responsáveis.  

O sentido da vida vem a ser então a vontade de viver, com as realizações que 

podem ocorrer na vida do homem, e que se tornam mobilizadoras de forças vitais, 

enquanto a falta de sentido leva à instalação da doença existencial – o vazio 

existencial, concebido por Frankl como um sentimento de falta de sentido de existência 

– que remete a um senso de inutilidade no homem e em sua vida.

No próximo capítulo, o leitor apreenderá os resultados e discussões deste 

estudo. Para responder à minha interrogação de pesquisa, tornou-se indispensável 

descrever fenomenológica e existencialmente o “caso” da classe hospitalar do HINSG –

sua passagem, onde tornou-se indissociado tragédia (dor, morte, tristeza, desamparo, 

etc.), de alegria de viver a vida que grita por impor-se, da natural finitude existencial. 

Logo após optei intencionalmente por mostrar ao leitor todo o diário descritivo de campo 

e, então, (pró)curar responder à interrogação condutora desta pesquisa.   
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5  CLASSE HOSPITALAR: O ”CASO” FENOMENOLÓGICO DO HINSG 

5.1 Resgatando a Sócio-Historicidade da Experiência da Classe 

Hospitalar “Canto do Encanto” 

A classe hospitalar do HINSG, assim como o próprio hospital, tem sua trajetória 

de existência atravessada por questões históricas, sociais e políticas, com suas 

peculiaridades psicossociais, sendo porém reflexo de um movimento mais amplo do 

que local. Assim, ao resgatar sua história é preciso primeiro situá-la no contexto que 

influenciou a sua origem e existência.

Possuir uma classe hospitalar oferecendo atendimento educacional/escolar a 

seus pacientes durante o período de hospitalização não é uma exclusividade do 

HINSG, nem do Estado do Espírito Santo. Na realidade, as classes hospitalares 

existem em vários países e em diferentes estados do Brasil. Desta forma, a implantação 

de uma classe hospitalar no Infantil resulta de um movimento ampliado e não de um 

processo localizado, no plano da nossa realidade específica.

No contexto mundial, o atendimento escolar hospitalar emergiu enquanto fator de 

humanização das práticas de saúde em pediatria e de propostas de atenção às 

demandas apresentadas pelas crianças durante seu processo de hospitalização. Isto se 

deu mais intensamente a partir dos anos cinqüenta do século XX. As classes 

hospitalares resultam, assim, de uma nova maneira de se ver/sentir e se relacionar com 

os pacientes pediátricos – a atenção integral à saúde da criança e do adolescente 

hospitalizado. Nessa nova abordagem, influenciada por estudos realizados sobre o 
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desenvolvimento infantil, as crianças hospitalizadas passaram a ser devidamente 

consideradas como pessoas com especificidades, direitos e demandas próprias.

O movimento de instalação de classes hospitalares encontra-se vinculado à 

implantação dos serviços de recreação em hospitais e à garantia da permanência dos 

pais junto aos filhos durante o período de internação hospitalar. A  atenção e o respeito 

à condição da criança, em especial à hospitalizada, foi o fator preponderante para o 

reconhecimento de suas necessidades e interesses, gerando a proposta de se levar a 

escola para o interior do hospital.

O Brasil, seguindo a tendência mundial na forma de tratamento dispensado à

criança hospitalizada, iniciou o movimento de implantação de classes hospitalares 

ainda nos anos cinqüenta. Não há registro da primeira classe hospitalar implantada em 

nosso país. A mais antiga de que se tem notícia, até o presente momento, é a Classe 

Hospitalar Jesus, situada no Hospital Municipal Jesus, na cidade do Rio de Janeiro, 

tendo iniciado suas atividades em 14 de agosto de 1950.  

A partir da década de cinqüenta as classes hospitalares foram sendo 

implantadas em diversos hospitais do Brasil. Registra-se, entretanto, um considerável 

aumento do número de oferta de classes a partir do final dos anos oitenta. O que 

contribuiu para esta realidade foi a criação de leis de proteção à criança e ao 

adolescente, como o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Declaração dos Direitos 

da Criança e do Adolescente Hospitalizados.

Conforme estudo realizado por Fonseca (apud CECCIM; FONSECA, 2000, p. 

58), existiam no Brasil, até o ano 2001, sessenta e quatro classes hospitalares 
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estruturadas e funcionando, estando distribuídas em quinze Unidades Federadas. Além 

dessas, segundo ainda resultados deste estudo, duas novas classes estavam em fase 

de implantação, sendo uma no Rio Grande do Sul e outra no Espírito Santo (esta, 

refere-se à classe hospitalar do HINSG).     

Abro aqui parênteses para comentar o registro de uma classe hospitalar no 

Hospital Cassiano Antônio de Moraes (HUCAM), citado no estudo de Fonseca. Por 

meio de contato com o Serviço Social da Pediatria do HUCAM, pude tomar 

conhecimento de que este hospital não possui uma classe hospitalar e sim um espaço 

de recreação destinado aos pacientes da pediatria – o que Pinel (2000) catalogaria 

como Educação Especial Não Escolar1. Esse espaço é coordenado pelo Serviço Social 

e sempre manteve suas atividades direcionadas exclusivamente à recreação e ao 

trabalho lúdico, que pode até facilitar o crescimento acadêmico, mas não tão 

intencionalmente assim. O espaço não é reconhecido como classe hospitalar pelo 

próprio Serviço Social do HUCAM.

Pude assim constatar que, no Espírito Santo, o HINSG, por ora, é o único 

hospital a possuir uma classe hospitalar2, oferecendo atendimento escolar às crianças e 

                                                          
1 Cabe aqui um registro sobre o termo Educação Especial Não Escolar, “[...] um saber psicopedagógico 
que se interessa pelos conceitos de educação, psicologia, diversidades, adversidades e currículos não 
escolares” (Pinel, 2003, p. 06). Neste caso, o termo se presta também às classes hospitalares e ao 
atendimento escolar hospitalar, que se utilizam de uma pedagogia escolar fora da escola e, portanto, não 
escolar.
2 Nesse sentido tornou-se necessário fazer aqui uma diferenciação de classe hospitalar (um espaço físico 
destinado ao atendimento escolar hospitalar) do atendimento da escolaridade no leito mesmo ou 
aproveitando-se adaptativa, criativa e temporariamente, de algum espaço do hospital (enfermaria, 
consultório...).
Entre os anos de 1989 e 1993,o psicólogo do Hospital Dório Silva (um hospital público situado no 
município de Serra-ES), entrava em contato com as professoras das crianças e, junto a duas estagiárias 
do Curso de Pedagogia da UFES, desenvolvia, no hospital, em espaços próximos aos leitos, atividades 
semelhantes às que estavam sendo desenvolvidas na escola, com a qualidade dos atendimentos 
individuais. Este trabalho foi desenvolvido por Pinel, descrito em Pinel (2002).  
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aos adolescentes hospitalizados, com o objetivo de atender à demanda pedagógico-

educacional destas pessoas.

No Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, a classe hospitalar emergiu da 

preocupação de alguns profissionais do Serviço Social com a condição da criança 

hospitalizada, relacionada às demandas apresentadas por estas pessoas em relação à 

sua escolaridade. Esta preocupação contudo encontra-se inserida num movimento mais 

amplo de atenção às diversas demandas geradas pela situação de hospitalização. 

Assim, a classe hospitalar do HINSG tem sua origem vinculada ao processo de 

humanização do atendimento e do reconhecimento do paciente infantil enquanto 

pessoa em situação de desenvolvimento.

O processo de humanização do atendimento no HINSG foi sendo incorporado 

aos poucos ao discurso institucional, especialmente a partir da entrada, neste hospital, 

dos profissionais com formação em ciências sociais e humanas. Estes traziam consigo 

uma compreensão do homem que avançava aquela meramente biologista (e portanto 

reducionista e fragmentada), comum aos profissionais da área médica. Felizmente 

recentes mudanças curriculares dos cursos de medicina e enfermagem, dois fazeres 

predominantes nos hospitais, têm objetivado uma formação de cunho mais social, 

político, psicossocial, etc.

Atualmente a proposta de humanização do atendimento no HINSG objetiva 

tornar as relações dentro da instituição acolhedoras e menos impessoais, possibilitando 

às crianças, aos adolescentes e seus familiares, canais de expressão da angústia no 

enfrentamento da doença, do tratamento e da hospitalização. Esse processo de 
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humanização do atendimento, que culminou na implantação da classe hospitalar, 

iniciou-se na década de setenta, época em que eram vistos/sentidos os casos de 

abandono de crianças no hospital; algumas dessas chegaram a residir na instituição até 

a idade adulta, fazendo, por vezes, emergir o quadro de hospitalismo descrito por Spitz. 

Na década de setenta as visitas aos pacientes deixaram de ser esporádicas, 

tornando-se diárias, como forma de evitar o abandono de pacientes na instituição 

hospitalar e, também, em resposta à demanda apresentada pela criança hospitalizada, 

além de seu direito de contar com a presença dos familiares durante a hospitalização. 

Isto significa o início da atenção às demandas da criança hospitalizada que extrapolam 

as de ordem médico-terapêuticas. Entretanto, foi a partir dos anos oitenta que se 

registra no HINSG uma preocupação mais efetiva, no plano da ação, com a atenção 

integral à criança hospitalizada. O paciente passava, assim, a ser compreendido e visto 

não como uma doença, mas como uma pessoa em processo de adoecimento, que traz 

consigo uma complexidade de aspectos bio-psicossociais, históricos, culturais, etc.

A chegada de alguns novos assistentes sociais, no ano de 1982, foi de 

significativa importância para esta forma de atenção dirigida ao paciente, em especial o 

infantil. Tais profissionais, incomodados e sensibilizados com o tipo anterior de relação 

mantida pela instituição para com o paciente (caracterizada predominantemente pelo 

distanciamento entre o profissional e o paciente), começaram por introduzir um discurso 

de consideração dos aspectos subjetivos e complexos do paciente, da doença e do  

tratamento. Era uma tentativa de romper com a distância imposta e criar maior 

proximidade entre instituição, profissionais, pacientes e familiares. Esse discurso, como 

veremos, já era ação e, gradualmente, foi gerando mais ações – as ações específicas.
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No início da década de oitenta, a campanha de incentivo ao aleitamento materno 

comandada pela Sociedade Brasileira de Pediatria, contribuiu para o reconhecimento 

da importância e necessidade de permanência das mães junto aos bebês 

hospitalizados para a prática do aleitamento materno. Neste mesmo período, algumas 

crianças internadas na Enfermaria de Cirurgia apresentavam grande estado de agitação 

no período pré-operatório, que só diminuía com a presença da mãe. A tensão e a 

ansiedade apresentadas pelas crianças passaram a ser consideradas e compreendidas 

como demanda emocional face ao enfrentamento desse procedimento médico. 

Diante desta realidade, o Serviço Social assumiu como proposta a permanência 

das mães junto aos filhos hospitalizados, com o objetivo de promover a proteção 

emocional da criança frente ao processo de hospitalização e a manutenção dos 

vínculos familiares. Assim, foi instituída, reconhecida e respeitada a presença e a 

permanência das mães com os filhos durante o período diurno. Um pouco a seguir  

ficou evidenciada a necessidade da permanência dos familiares da criança 

hospitalizada, não somente durante o dia, mas também à noite. Novamente o Serviço 

Social assumiu a defesa da permanência da família o maior tempo possível com a 

criança no hospital e, a partir daí, (co)moveu outros serviços e profissionais. 

Havia o entendimento por parte destes profissionais de que a permanência da 

mãe ao lado de seu filho garantia a proteção emocional, além de contribuir para a 

recuperação deste último. Estudos (GRÜNSPUN, 2000, 2001, 2002) têm comprovado a 

importância de relações afetivas familiares e o sentimento de segurança produzido 

como restaura(dor) de alguns distúrbios. Desta forma, foi criado o “Programa da Mãe 

Acompanhante” no HINSG, antes mesmo de ser implantada a Lei Estadual que 
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concedia este direito e do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Federal de 

proteção e garantia dos direitos das crianças e adolescentes. Algum tempo mais tarde 

foi instituído o Alojamento conjunto, cuja estruturação partiu dos profissionais do 

Serviço Social e contou com o apoio dos profissionais do Serviço de Saúde Mental.

Todo este processo em que se deu a implantação da rotina de permanência de 

familiares junto à criança hospitalizada enfrentou grande resistência por parte dos 

médicos e trabalhadores da Enfermagem. Hoje, felizmente, estes mesmos profissionais 

reconhecem que a permanência dos pais ao lado dos filhos contribui para sua 

recuperação, diminuindo o período de hospitalização, além de minimizar o stress e a 

angústia provocados pelo processo de hospitalização.

Já no final dos anos oitenta e início da década de noventa, os profissionais de 

saúde mental e de serviço social começaram a se preocupar, de forma mais efetiva, 

com o direito de brincar da criança hospitalizada, dirigindo a este assunto uma atenção 

especial. Oportunizar o brincar dentro do hospital foi fundamental para a diminuição da 

tensão e da angústia nas crianças, provocadas pela hospitalização.             

Os anos noventa foram marcados pela adoção de várias medidas no HINSG 

voltadas para a recreação e humanização do ambiente do hospital. Atividades lúdicas e 

recreativas passaram a ser realizadas também dentro de enfermarias. As paredes, por 

exemplo, foram pintadas em cores alegres e passaram a exibir desenhos com motivos 

infantis. Aos poucos, o ambiente frio foi se tornando um pouco mais acolhedor e 

adequado ao gosto infantil. O clima institucional foi sendo modificado. Os profissionais 
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passaram a associar “hospital” não apenas à dor e tragédia, mas também à alegria 

diante da vida explosiva e persistente que “pulsa e grita por viver”. 

Na Enfermaria de Infectologia foi desenvolvido o projeto “Artechim –  Um Espirro 

de Saúde”, que envolvia em sua realização alunos do Curso de Artes da Universidade 

Federal do Espírito Santo. Desta forma, crianças que não podiam freqüentar a sala de 

recreação do hospital, por possuírem doenças infecto-contagiosas, passaram a ter 

disponível dentro da enfermaria um espaço para brincar. Além disso, tal projeto 

promovia a integração da família com a equipe e funcionários da enfermaria, além de 

realizar atividades artísticas com as crianças e as mães acompanhantes. A situação era 

contagiante a tal ponto que, médicos e demais profissionais, se envolveram na pintura 

dos motivos infantis realizada nas paredes da enfermaria.   

A realização de atividades recreativas nas enfermarias, além de favorecer a 

descontração, a diminuição do stress e até de favorecer, não intencionalmente, o 

desenvolvimento escolar3, contribuiu sobretudo para uma mudança de postura dos 

profissionais na relação com o paciente e seus familiares.

A excessiva objetividade, marcada e representada inclusive pelas formas de 

relações impessoais e distanciadas, foi sendo aos poucos substituída pela preocupação 

com a subjetividade da criança hospitalizada. Com isso os profissionais passaram a 

dirigir aos pacientes e seus familiares uma maior atenção e construir uma relação de 

maior proximidade. 
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TEMPO/ESPAÇO
VIVIDO PELOS 

PROFISSIONAIS 
INTERSUBJETIVAMENTE

HINSG

MUDANÇA
DE CLIMA

INSTITUCIONAL

T
R
A
V
E
S
S
I
A

   TRAGÉDIA
TRISTEZA

ALEGRIA
COMÉDIA 
HUMANA

CLASSE 
HOSPITALAR

CANTO DO 
ENCANTO

Em 2000 iniciou-se no Infantil a implantação do projeto de atendimento escolar 

às crianças hospitalizadas, como parte da atenção integral à criança hospitalizada. O 

projeto, intitulado “Classe Hospitalar”, visa oferecer atendimento educacional/escolar à 

criança hospitalizada, a fim de assegurar-lhe a manutenção dos vínculos escolares, 

evitando prejuízos acadêmicos, dentre os quais a defasagem e o abandono escolar.

Entre os anos de 1997 e 1998, a proposta de atendimento escolar já vinha sendo 

pensada pelas assistentes sociais Tânia Mara Lopes Bitti e Rosemira Quarto Moura, 

entretanto não foi possível, nesta época, sua estruturação e efetivação. Foi somente no 

ano 2000 que, com recursos provenientes da campanha McDia Feliz, tornou-se 

                                                                                                                                                                                           
3 A criança em idade pré-escolar lucrava com essas atividades (psico)pedagógicas semelhantes, muitas 
vezes, às desenvolvidas em programas de educação infantil (pré-escola e creche, principalmente).

Fig. 1: Vivências dos profissionais do HINSG (principalmente os do Serviço Social) interessados pela 
classe hospitalar, destacando a passagem/travessia de uma subjetividade de tristeza para a alegria e 
o diálogo entre a vida e a morte como algo inerente à existência.
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possível a construção de um espaço destinado ao atendimento pedagógico das 

crianças e dos adolescentes hospitalizados. Para a garantia e o reconhecimento do 

trabalho pedagógico realizado foi tentado um convênio entre a SEDU, a SESA e a 

ACACCI.       

Até o ano de 2002 este convênio não havia ainda sido firmado, preso na rigidez 

de exigências da famosa burocracia estatal, neste caso representada pela Procuradoria 

Geral do Estado, o que resultou no pedido de arquivamento do processo de solicitação 

do convênio. Os técnicos do Órgão, acostumados a pensar e decidir de acordo com 

seus parâmetros “funcionais”, impunham diversas exigências para a emissão de 

parecer no processo do convênio, o que acabou por inviabilizá-lo. Para tais funcionários 

estatais era mais importante, por exemplo, exigir informações meramente burocráticas 

do que pensar/sentir/agir nas contribuições deste espaço para a criança hospitalizada.

Diante desta situação, a fim de garantir o funcionamento da classe, a Direção 

Geral do HINSG disponibilizou para a mesma uma funcionária da área administrativa 

com formação em pedagogia. Somente desta forma foi possível iniciar o atendimento 

aos pacientes. 

Hoje, novas tentativas vêm sendo feitas no sentido de que a classe hospitalar do 

HINSG tenha seu trabalho pedagógico reconhecido. Inclusive esteve recentemente em 

estudo na Assembléia Legislativa a criação de um Projeto-Lei para tal fim. Infelizmente 

também esta tentativa fracassou. A classe possui apenas o projeto social que a 

instituiu, faltando ainda elaborar o seu projeto pedagógico, bem como proceder à sua 

regulamentação – o que seria de competência da SEDU. Felizmente há fortes 
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evidências de que muito em breve, ainda no primeiro semestre de 2003, seja finalmente 

consolidada a parceria com a SEDU, por meio de um acordo envolvendo as Secretarias 

de Saúde e de Educação, além do HINSG e da ACACCI. 

5.1.1  Dinâmica e Funcionamento da Classe Hospitalar Canto do 

Encanto

A Classe Hospitalar Canto do Encanto, inaugurada em 16/10/00, somente iniciou 

suas atividades no primeiro dia de agosto de 2001. Durante este período em que 

permaneceu desativada, esteve à espera de professores e da validação de seu trabalho 

pedagógico. Como a SEDU não disponibilizava os professores necessários para o seu 

pleno funcionamento, foi necessário recorrer ao Diretor do HINSG, Dr. Nélio Almeida 

dos Santos que, (co)movido com a situação, remanejou a servidora Silvana Alves 

Teixeira, que possui formação em Pedagogia, para dar início ao funcionamento da 

classe.

 Desde então, a classe hospitalar do HINSG vem desenvolvendo atividades de 

atenção à escolaridade das crianças e dos adolescentes hospitalizados, embora haja 

uma atuação recreativa, devido à desativação temporária da sala de recreação 

(atualmente em reforma do seu espaço físico). Contudo, pelo projeto de criação da 

classe, sua função está voltada para o atendimento escolar, ficando a recreação a 

cargo da sala especificamente montada para este fim e para a realização da educação 

infantil.
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Em seu projeto de criação consta uma preocupação voltada para o atendimento 

escolar que compreende o ensino fundamental. Entretanto, isso ocorre sem o apoio da 

Secretaria Estadual de Educação que, até o início do mês de junho de 2003, não 

disponibilizou os professores solicitados, não providenciou a elaboração do projeto 

pedagógico e também não cumpriu a função de reconhecer e validar a existência deste 

espaço pedagógico-educacional.

 A Classe Hospitalar Canto do Encanto vem realizando atividades que englobam 

prioritariamente as séries iniciais do ensino fundamental, embora ocasionalmente 

atenda também alunos que se encontram na faixa escolar característica da educação 

infantil. Nas atividades desenvolvidas tem havido maior atuação voltada para a 

alfabetização, respondendo, assim, a uma demanda dos alunos que formam o corpo 

discente da Classe. Fotografias desta classe hospitalar estão disponíveis ao leitor no 

Anexo I.

A classe funciona de segunda a sexta-feira, no horário de 8:00 às 16:00, estando 

aberta para a chegada e a saída de seus alunos, sem rigidez de horário de 

permanência dos alunos na mesma. O serviço realizado extrapola o espaço físico da 

classe, tendo em vista a existência do atendimento itinerante4, que oportuniza aos 

pacientes que não podem deixar o leito uma atenção também às suas demandas 

pedagógico-educacionais.

                                                          
4 O atendimento itinerante, conforme o projeto social de funcionamento da classe hospitalar do HINSG, 
vem a ser a atenção às demandas educacionais/escolares, realizada no leito, ou no espaço da 
enfermaria, quando a criança hospitalizada, por diversas situações e condições, não puder se deslocar 
para comparecer e freqüentar o espaço físico da classe hospitalar. Esse atendimento é realizado pela 
professora ou estagiária de pedagogia.
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Os alunos que freqüentam a Classe Hospitalar Canto do Encanto apresentam 

idades que variam de quatro a quinze anos, sendo que ocasionalmente, porém, registra 

a freqüência de alunos fora desta faixa etária. A maioria expressiva de alunos 

apresenta entre cinco e dez anos. 

Mensalmente a classe registra a presença de aproximadamente noventa alunos, 

segundo informações obtidas com a professora da mesma. Atualmente procura atender 

crianças e adolescentes na faixa escolar que compreende as quatro séries iniciais do 

ensino fundamental, com previsão de, no futuro, ampliar sua atuação de forma a 

englobar todo o ensino fundamental. Quanto à educação infantil, esta deverá ocorrer no 

espaço da sala de recreação, tão logo esta esteja liberada para o funcionamento, após 

a melhoria de seu espaço físico.

Atuam na classe uma professora, duas recreadoras, uma estagiária de 

pedagogia e uma estagiária de serviço social. A professora, Silvana Alves Teixeira 

Fraga, é funcionária do setor administrativo do HINSG, disponibilizada para a classe 

hospitalar, por possuir formação em Pedagogia. As recreadoras, Eliane dos Santos 

Custódio e Eliete dos Santos Alvarenga, também funcionárias do hospital, foram 

disponibilizadas para a classe por motivo de reforma do seu local de atuação – a sala 

de recreação. Deverão retornar ao seu local de trabalho assim que o mesmo volte a 

funcionar. As recreadoras não possuem capacitação nem formação específica em 

educação. A estagiária de pedagogia tem sua presença garantida na classe, por meio 

de um convênio firmado entre a ACACCI e uma Faculdade de Pedagogia. Já a 

acadêmica de Serviço Social realiza estágio voluntário na ACACCI e, por este estágio 
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acompanha o funcionamento da classe hospitalar. A responsável técnica pela classe é 

a assistente social Tânia Mara Lopes Bitti.

O espaço físico da classe compõe-se de uma sala de atividades, destinada ao 

trabalho pedagógico; um banheiro, de uso exclusivo dos alunos; uma ante-sala, 

geralmente utilizada para exposição das atividades realizadas pelos alunos.

Torna-se necessário esclarecer, por fim, que a Classe Hospitalar Canto do 

Encanto, por ser algo novo em nosso meio, não se encontra devidamente estruturada, 

sendo que seu processo de funcionamento vem sendo construído cotidianamente.

Cabe ainda ressaltar que alguns avanços já vêm sendo vistos/sentidos a partir 

da instalação da Classe Hospitalar Canto do Encanto em nosso meio. Um desses 

Fig. 2: Classe Hospitalar Canto do Encanto. Pequena planta física.
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avanços a que me refiro é a abertura de mais um campo/espaço de atuação 

profissional para o Pedagogo – o hospital. Em concurso público específico, destinado à 

contratação de servidores públicos para a Secretaria Estadual de Saúde/Instituto 

Estadual de Saúde Pública, realizado no ano de 2002, havia a garantia efetiva de três 

vagas destinadas ao cargo de pedagogo, conforme edital do concurso. Isto permite 

identificar a abertura de espaço de trabalho para o profissional de Pedagogia e sua 

inserção na área de saúde, passando a integrar equipes transdiciplinares nesta área.

Além disso, vislumbro ainda a possibilidade da existência de um internato5 para 

estudantes de pedagogia, uma vez que já existe, no HINSG, um internato estruturado 

para estudantes nas demais categorias profissionais. O internato, neste caso, faria uma 

passagem deste curso para o contexto hospitalar. E, neste sentido, será vital que o 

aluno candidato ao internato tenha cursado disciplinas como Educação Especial, 

Educação Infantil, Alfabetização, etc. Dentro do hospital, o profissional responsável pelo 

acompanhamento do interno em pedagogia seria o pedagogo da classe hospitalar.         

No próximo item passarei a dividir com o leitor minha experiência sentida/vivida 

na realização da pesquisa desenvolvida neste estudo. É um convite à cumplicidade, 

que faço a todos aqueles que desejam conhecer um pouco da pesquisa 

fenomenológica e da vivência estudada.        

                                                          
5 O internato em pedagogia no HINSG é um tema que muito me interessa para estudo em doutorado, por 
se tratar de uma experiência inédita, até onde posso saber, na formação do estudante de Pedagogia. Já 
se encontra em discussão a efetivação deste internato pelo Centro de Estudos do HINSG.   
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5.2  Abrindo ao Leitor o meu Diário de Campo

Desejei (com)partilhar com o leitor o que as pessoas da pesquisa tão gentilmente 

me permitiram (com)partilhar. Por isso, esse espaço traz à mostra a experiência 

vivida/sentida na pesquisa, de onde obtive os dados que me permitiram responder à 

minha interrogação inicial: qual o sentido da escolaridade na vida da criança 

hospitalizada. 

Do mundo que tenho diante de mim nada afirmo com idéias preconcebidas,
nem com explicações psicológicas e científicas. Apenas interrogo, ouço, vejo, 
percebo e sinto. Também me interrogo, me ouço, me vejo, me percebo e me 
sinto; diante das informações desse mundo que chegam a mim, entedio-me, 
alegro-me, emociono-me (ALMEIDA, 1988, p. 30).  

Segunda-feira, 05/08/02: O primeiro dia da pesquisa 

          Especifico este dia, numa referência temporal, como o primeiro de minha 

pesquisa junto às crianças hospitalizadas (no sentido de melhor compreender o que 

significa para elas a questão da escolaridade, diante da condição existencial por que 

passam ao enfrentar um processo de doença e hospitalização). Contudo, sei que a 

minha vivência neste estudo e situação inicia-se bem antes deste dia. Tendo em vista 

que a vivência carrega em si uma característica temporal subjetiva, apenas 

convenciono aqui o dia de hoje como o primeiro nesta minha jornada. Na verdade não 

sei onde ela verdadeiramente começa. Penso se não seria no meu encontro com o 

menino W, pela forma como seu sentimento diante do afastamento da escola, imposto 

pelo tratamento de sua leucemia, teve significativo impacto e ressonância em minha 

pessoa. Carrego comigo a marca deste encontro e é ele que mantém vivo meu 

profundo interesse neste tema. Assim conduzo-me,  nesta data, em direção ao objetivo 
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de coletar pistas e indícios que possam colaborar para que, ao final desta etapa, meu 

ser se sinta menos angustiado quanto as respostas que busco obter por meio de meus 

estudos. Respostas estas que agora sei dizerem, na verdade, do meu desejo e busca 

do saber – este sim o significado da minha existência. É assim, neste estado, que me 

encaminho para o campo de pesquisa...             

          Hoje minha chegada ao Hospital Infantil foi sentida de forma diferente por mim. A 

diferença, entretanto, não estava caracterizada por uma modificação no meio de 

transporte utilizado, ou por uma mudança no trajeto de minha residência ao trabalho, 

ou, ainda, por uma nova maneira de minha apresentação física. Ela era exatamente a 

marca da sensação que sentia ao chegar ao meu  já conhecido local de trabalho, agora 

não somente como funcionária, mas também como pesquisadora – esta última 

identidade pulsando forte dentro de mim. Funcionária e pesquisadora, duas partes 

complementares de uma mesma pessoa, identidades compondo identidade – meu ser 

neste momento. Especificidades complementares, porém a sensação de pesquisadora 

pulsando com mais intensidade no meu corpo.       

          E foi assim, “respirando” pesquisa, “pulsando” pesquisa, que eu, funcionária do 

Hospital Infantil, chegava a ele, orgulhosa por ocupar, neste momento de minha vida, o 

papel de funcionária/pesquisadora numa instituição pela qual nutro profundo e especial 

carinho.

          Ao entrar, dirigi-me ao Setor de Serviço Social, habituada pela rotina de trabalho. 

Contudo, sentia no meu íntimo que eu era agora tanto a assistente social da instituição, 

quanto uma pesquisadora que chegava cheia de disposição e interesse para dar início 



100

a uma nova “empreitada” – a pesquisa com “minhas crianças”. Trazia em meu corpo 

ainda a sensação do trabalho realizado naquele ambiente no dia anterior, como 

plantonista da Unidade de Pronto-Socorro, e todas as suas emoções. Assim, 

sensações do trabalho e da pesquisa se misturavam e se complementavam, 

interpenetrando-se. Creio ser esta a marca  de minha presença nesta pesquisa. 

          Já na Sala do Serviço Social, encontrei a assistente social responsável pela 

classe hospitalar, com quem pude conversar a respeito da situação atual de 

funcionamento da mesma. O fato concreto de sermos colegas de profissão e de 

trabalho, além de dividirmos comuns ideais, permitiu-nos estruturar um breve e informal 

contato onde, das informações que recebi, ficou a certeza de que a classe hospitalar do 

Hospital Infantil vem funcionando graças à dedicação e empenho das pessoas que nela 

acreditam. A assistente social relatou para mim suas angústias frente à situação da 

classe hospitalar, e o fez com uma fala onde identifiquei um certo tom de desabafo, 

pois, segundo ela, o próprio hospital, enquanto instituição, bem como a SEDU (esta 

principalmente), pouco se mobilizam e se empenham para garantir a funcionabilidade 

deste espaço, destinado ao sonho de proporcionar às crianças hospitalizadas uma 

oportunidade de manter seus estudos e de tornar o ambiente hospitalar mais acolhedor. 

            Enquanto conversamos sobre os rumos da classe, percebi que a colega 

demonstrava grande preocupação com a questão pedagógica da mesma. Na verdade, 

tão logo se deu a minha entrada na sala e a comunicação de minha estada ali para 

iniciar a coleta de dados de minha pesquisa, a assistente social imediata e 

ansiosamente iniciou sua fala sobre a realidade atual da classe hospitalar e suas 

preocupações a este respeito. Ela tem a mim como sua aliada na manutenção deste 
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espaço (uma vez que acompanhei a elaboração do projeto social da Classe Hospitalar 

e trago uma importante contribuição para o reconhecimento de sua viabilidade pela 

realização do meu estudo). 

          Sentada à minha frente, ela comenta com certo descontentamento e irritação que 

a SEDU ainda não havia cumprido a sua parte, disponibilizando os professores 

solicitados (conforme previsto no convênio, que ainda tramita sem pressa pelos 

caminhos da conhecida burocracia estatal brasileira). Com o mesmo descontentamento 

faz referências sobre a falta de um aparelho de fax (que deveria ser disponibilizado pelo 

HINSG e ainda não havia sido garantido). Como conheço o projeto, sei perfeitamente 

que este aparelho é peça essencial para manutenção de contatos com as escolas de 

origem dos alunos da classe hospitalar, sendo, portanto, um meio de garantia da 

obtenção e fornecimento de informações sobre a situação escolar e acadêmica destas 

crianças. A assistente social disse que interpreta esta situação como desrespeito e 

descrédito ao trabalho, tanto por parte da SEDU quanto do hospital. Ainda, comentou 

que a professora desenvolve uma atuação caracterizada, no entendimento dela, pela 

priorização da realização de atividades lúdicas em detrimento das especificamente 

pedagógicas e escolares, o que tem contribuído para tornar o espaço puramente 

recreativo. Atribui, em suas palavras, esta situação a pouca, na verdade nenhuma, 

experiência anterior de magistério ou de atuação pedagógica da professora (que tem  

formação acadêmica em pedagogia, mas nunca exerceu a profissão).

          Não estávamos sozinhas. Olhei para o lado e verifiquei que as outras assistentes 

sociais encontravam-se na sala, cada uma envolvida a seu modo com questões 

inerentes às suas atividades cotidianas. Não tomaram parte em nosso diálogo, 
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demonstrando pouco interesse no mesmo. E, como relatou a colega, poucas são as 

que se importam com o funcionamento da classe (outra de suas queixas). Neste 

momento reconheci que somos poucas a compartilhar os mesmos ideais...

          Continuamos nosso diálogo com ela ainda queixosa de que na classe hospitalar 

têm sido organizadas preferencialmente as atividades festivas e comemorativas, 

criando-se, assim, uma lacuna com referência à parte de atenção à demanda escolar

das crianças nela atendidas. A assistente social com a qual conversei e que comigo 

partilha o compromisso com a criança hospitalizada e o atendimento de suas 

demandas, coincidentemente é a que, do corpo de assistentes sociais do HINSG, 

trilhou comigo os quatro anos que compõem a formação do curso de Serviço Social. 

Hoje, novamente juntas, agora não mais estudantes, mas profissionais, continuamos 

nos encontrando na realização de sonhos comuns.

          Sei de seu compromisso e preocupação com a situação da criança hospitalizada 

e de sua dedicação às crianças com câncer. Assim, quando ela me falou, fazendo uma 

crítica à atuação da professora na classe hospitalar, entendi que isto diz respeito à sua 

preocupação com o funcionamento da classe, da qual ela é responsável técnica. Nesta 

crítica, ela referiu que a professora nem sequer consegue fazer adequadamente um 

planejamento das atividades a serem desenvolvidas e que a conseqüência tem sido 

gastos desnecessários com materiais. Insistiu em dizer que considera importante que a 

pedagoga e professora da classe lhe apresente um planejamento periódico das 

atividades a serem realizadas com as crianças, justificando que a necessidade de 

estruturar e organizar melhor as atividades fará com que a classe hospitalar não seja 

confundida com uma sala de recreação (a qual já dispomos no hospital). Percebi que 
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ela demonstra uma preocupação com o fato de que a classe seja confundida com um 

espaço recreativo e perca seus objetivos. Para finalizar, fez ainda uma crítica à 

disposição das cadeiras na sala da classe hospitalar que, para ela, não deveriam estar 

dispostas da maneira tradicional (enfileiradas) mas em círculo, ou frente a frente, 

permitindo maior contato e troca entre os alunos durante a realização de atividades. 

Segundo ela, o arranjo linear em que estão dispostas as cadeiras é de responsabilidade 

da professora, que insiste em mantê-las assim, apesar de suas solicitações para a 

mudança do ambiente.

         Em seguida a assistente social precisou retornar às suas atividades na enfermaria 

e no ambulatório de oncologia, marcando com isso o encerramento de nosso contato. 

Optei por não ir neste dia à classe hospitalar, pois queria ainda digitar e imprimir o 

consentimento livre e esclarecido a ser apresentado aos pais,  (cumprimento da Norma 

196/96 que regulamenta a realização de pesquisas envolvendo seres humanos). Além 

disso, necessitava de um tempo para digerir e elaborar todas as informações recebidas.  

2º dia de campo

Hoje, no meu segundo dia em campo, cheguei pela manhã para observar a 

rotina da classe hospitalar. Já  não carregava comigo a ansiedade da véspera, diante 

de minha pesquisa, porém estava bastante curiosa com o que poderia encontrar na 

classe. Na minha cabeça as perguntas: O que conseguirei coletar como dado 

significativo para meu estudo? Será que conseguirei identificar aquilo que possa ser 

designado por dado? Como deverei me comportar diante das crianças? Mesmo tendo 
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anteriormente estudado teorias a respeito de técnicas de pesquisa e de coleta de 

dados, sentia-me preocupada com o fato de estar em campo em vias de iniciar minha 

pesquisa e a responsabilidade que acredito carregar enquanto pesquisadora. Minha 

preocupação maior era a de que: Serei eu capaz de reconhecer dados significativos e 

de registrar adequadamente os fatos observados? Com todas estas questões a 

bombardear minha cabeça, senti uma certa agitação percorrer meu ser. Parei;  respirei 

calma e profundamente e, então, dirigi-me ao espaço físico da classe hospitalar. Como 

a classe fica situada no espaço externo do hospital, não foi preciso entrar no mesmo 

para chegar até ela. Subi a ladeira de acesso ao HINSG da maneira habitual 

apressada, que é o meu ritmo normal. Ainda na ladeira passei por algumas mulheres e 

crianças, umas subindo em direção ao hospital, para receber atendimento médico e 

outras descendo, após o atendimento recebido. Carros estacionados na ladeira estreita, 

ambulantes ocupando a calçada, mães carregando seus filhos no colo correndo risco 

de serem atropeladas – a ladeira ... é tudo isto e algo mais. Nada disso entretanto 

impede a estas pessoas de seguirem em busca do tratamento médico de que 

necessitam, mesmo porque poucos são os que podem dispor de outra opção. Neste 

momento apenas passo por eles, sem maiores contatos, mas mesmo assim imaginando 

que outras dificuldades tiveram que enfrentar para chegar ao médico com seus filhos. 

Não é fácil neste país depender exclusivamente do atendimento médico fornecido pela 

rede pública. 

         Seguindo meu caminho, ultrapassei a guarita de acesso às dependências do 

hospital, caminhei pelo estacionamento e passei em frente aos ambulatórios, percurso 

obrigatório para seguir rumo à classe hospitalar. Finalmente cheguei à mesma. Logo de 
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início um susto. Havia um toldo em frente à classe com uma barraca (dessas que 

encontramos comumente nas feiras de artesanato). Dentro dela encontravam-se 

expostas roupas e calçados que eram vendidas por algumas senhoras animadas. 

Tratava-se do Bazar da ACACCI (Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil), que 

acontece nas manhãs de terça-feira, nas dependências do hospital, sendo realizado por 

voluntárias da Associação. Mães  de crianças internadas e algumas funcionárias do 

Infantil aglomeravam-se em volta da barraca, criando um certo alvoroço, na expectativa 

de comprar, a baixo custo, os produtos expostos para venda. Passei por este tumulto 

cumprimentando as pessoas, pois algumas das voluntárias, mães e funcionárias que ali 

se encontravam eram conhecidas por mim. Entretanto não pude deixar de me sentir 

tocada pela situação provocada pelo bazar, em frente à classe hospitalar. Era um 

estado de confusão e um tumulto animado que, instalado num espaço hospitalar, 

parecia causar um certo paradoxo, uma vez que ali as pessoas pareciam se divertir 

sem se lembrar da tristeza geralmente associada aos hospitais. Ali não havia espaço 

para a dor, foi o que senti.

          Finalmente entrei na classe. Nela havia nove pessoas, sendo: as duas 

recreadoras (funcionárias do hospital remanejadas para aquele local) e três crianças 

com seus respectivos acompanhantes (que totalizavam quatro adultos). Uma das 

crianças ocupava uma cadeira de rodas. Era um menino e, pelo visto, o fato de ter 

limitações impostas à sua locomoção não o impediu de freqüentar este espaço. Junto 

dele havia duas pessoas que acredito serem seus familiares. Escutei seus 

acompanhantes dizerem às recreadoras que ele não queria sair dali pois tinha gostado 

muito do local, mas que, por necessidade do tratamento, já estavam retornando  com 
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ele para a enfermaria. Tomei a iniciativa de abordar suas acompanhantes na tentativa 

de obter algumas informações sobre ele. Fiquei então sabendo que ele tem seis anos e 

encontra-se internado na Enfermaria de Ortopedia. O contato foi breve e logo após ele 

saiu, levado por elas, com ar insatisfeito por estar deixando um local agradável, onde 

desejaria permanecer por um período maior de tempo. Tinha no rosto uma expressão 

de contrariedade, mas ao mesmo tempo de indefeso. O rosto fechado, a cabeça 

ligeiramente inclinada para baixo. Parecia dizer: “Não quero ir, mas não posso decidir 

por mim, indefeso que estou, preso a esta cadeira”.      

          As outras duas crianças eram uma menina de cinco anos e um menino de 

catorze. Ela desenhava, acomodada nas mesinhas individuais utilizadas para a 

realização das tarefas pedagógicas. Ele mantinha-se sentado junto à bancada do 

computador, de costas para o ambiente da sala. Aproximei-me dele, sentando-me ao 

seu lado. Imediatamente a pessoa que o acompanhava aproximou-se. Era sua irmã 

que, no lugar dos pais, cumpria a tarefa familiar de acompanhar o tratamento do 

menino, estando portanto no hospital com o mesmo. Conheço o caso por intermédio de 

minha atuação no Serviço Social. O pai não gosta de trabalhar, segundo informação da 

mãe; ela, por sua vez, alega não poder deixar o trabalho para acompanhar o filho. 

Restava então à filha o papel de cumprir as funções parentais de cuidados com o 

irmão, como lhe fora delegado pela família.

          Perguntei ao menino o que ele costumava fazer ali e ele me respondeu que 

freqüentava o local para ler. A irmã imediatamente interviu dizendo que ele não gostava 

muito de ler antes de ficar doente e que o desenvolvimento do hábito de leitura se deu 

após o diagnóstico da doença. Ela comentou também que ele freqüenta 
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esporadicamente a classe, sempre com intenção de ler. Enquanto irmã e eu 

conversávamos, o menino mantinha-se conectado à leitura, como se nada mais 

estivesse acontecendo ao seu redor. Perguntei à irmã se ele estava estudando, ao que 

ela respondeu que o irmão havia sido afastado da escola em dezembro do ano anterior, 

por orientação médica, devido ao tratamento de quimioterapia, não devendo retornar 

aos estudos neste ano, por decisão da família de priorizar o tratamento. Disse ainda: 

“No próximo ano ele irá retornar para a escola, pois passará para a fase de manutenção 

do seu tratamento contra leucemia” (sic). Perguntei-lhe ainda em qual série escolar 

estava seu irmão e, nesse instante, ele levantou a cabeça, afastando-a do gibi, olhou-

me e respondeu que estava no primeiro ano do segundo grau. Fiquei intrigada com o 

fato de que, apesar da classe hospitalar não dispor de uma organização para atender a 

uma demanda que vá além das quatro séries iniciais do ensino fundamental, assim 

mesmo aquele menino ali ao meu lado encontrou nela uma utilidade para sua vida. A 

leitura era algo que a classe podia lhe oferecer. No final de nosso diálogo a irmã 

ressaltou que achou bom o irmão ter desenvolvido o gosto pela leitura porque assim ele 

poderá ler coisas variadas, como livros e revistas e aprender com elas. 

           A menina continuava dedicada à sua atividade de pintura. Coloria um desenho já 

impresso e mostrava-se bastante concentrada e conectada na realização de sua tarefa. 

A mãe estava ao seu lado e informou-me que a filha tinha cinco anos e havia sido 

internada na Enfermaria de Ortopedia. Sentei-me ao seu lado e fiquei quieta a observá-

la. Ela olhou para mim e sorriu, aceitando minha presença e proximidade. Contudo, não 

desviou sua atenção para a minha pessoa. Permaneceu em sua atividade que, como 

pude observar, já se encontrava no término. Assim que a concluiu, sua mãe lhe 
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comunicou que já estava no horário de retornar à enfermaria. Ela então pegou a folha 

onde havia o desenho colorido e a entregou à recreadora, num gesto frio, mecânico e 

desanimado. Parecia ter-se convertido num robô. Mas, apesar dos gestos 

automatizados, não era um robô inexpressivo; olhando bem atentamente dava para 

reconhecer uma expressão de desencanto em seu rosto e uma certa tristeza nos olhos. 

A recreadora ainda tentou animá-la, mas ela não interagiu, apenas segurou na mão de 

sua mãe e seguiu para a enfermaria, deixando para trás o seu desenho colorido.

           O menino também, após encerrar sua leitura, deixou a classe em direção ao 

Ambulatório de Onco-Hematologia, para submeter-se a mais uma aplicação de 

quimioterapia. Esta era sua rotina.

          Assim que as crianças deixaram a classe, passei a conversar com as 

recreadoras. Nesta conversa elas me informaram que a freqüência habitual de alunos e 

alunas na classe hospitalar não é fixo, variando de duas a sete ou oito crianças, não 

excedendo muito este limite. Também, segundo elas, não há um horário fixo de 

atendimento. A classe funciona pela manhã e à tarde, mas não há horário determinado 

para que as crianças cheguem e iniciem as atividades. Estas são iniciadas no momento 

em que a criança ou adolescente chega, estando então o horário adaptado ao 

comparecimento e permanência de seus usuários. Isto significa que a classe está 

disponível para atender às crianças que dela se beneficiam, no momento que ali 

chegam, até o instante que retornam à enfermaria, porém sem qualquer rigidez de 

horário/tempo estipulado para o início ou encerramento das atividades planejadas 

(apenas o da própria classe é determinado). Obedece-se assim à livre demanda de 

cada criança que ali comparece, não havendo uma estrutura funcional formal e rígida 
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tal qual a escola regular oficial, já que não existe divisão de turno, nem de série escolar. 

Neste sentido verifico que a classe hospitalar apresenta uma peculiaridade que a 

distingue da escola formal.

          As recreadoras também me disseram que o fluxo de crianças e adolescentes na 

sala é inconstante, sendo que em alguns dias há mais crianças presentes do que em 

outros, variando também com relação ao período da manhã e da tarde (em alguns dias 

a procura pela classe é maior no período da manhã e, em outros, no horário da tarde). 

O tempo de permanência dos alunos na sala também varia de acordo com a 

disponibilidade de cada um.

          Quanto à atuação das recreadoras, observei, neste dia, que as mesmas são 

agradáveis com as crianças, porém não muito ativas, transparecendo um certo 

desânimo em suas ações. Dirigiam-se às crianças com atenção, carinho e simpatia, 

mas também com uma dose de desmotivação/desestímulo.

 Penso eu se isso tem a ver com a situação geral dos servidores estaduais  seus 

salários atrasados, ou ao fato de ali estarem, não por opção, mas porque ali foram de 

certa maneira “depositadas”, considerando o fato de terem sido remanejadas de local 

de trabalho, sem grandes opções de escolha; ou, ainda, por não terem sido 

devidamente capacitadas para a atuação na classe hospitalar.

 Chamou-me a atenção para isto o fato de que, na forma de seu atendimento às 

crianças, as recreadoras demonstravam ser prestativas, pois se colocam disponíveis 

para o atendimento, fornecendo prontamente o material solicitado (papel, lápis de cor, 

livros, passatempos, etc.), contudo não estimulam as crianças no desempenho das 
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atividades; afastavam para realizar suas tarefas, voltando a atenção às crianças 

somente quando demandadas por estas. As crianças permaneciam com seus 

acompanhantes, realizando suas atividades, enquanto as recreadoras ficavam um 

pouco afastadas, conversando entre si assuntos outros que não se referiam à classe.

          Novamente vale ressaltar que estas funcionárias não receberam qualquer tipo de 

treinamento ou capacitação para ali atuarem. Foram a princípio disponibilizadas para a 

sala de recreação e, em seguida, para a classe hospitalar, em virtude da desativação 

temporária da recreação, devido à situação de reforma do hospital.

          Após o contato com as recreadoras retirei-me da classe, já que não havia 

crianças no local. Fora da classe, optei por circular pelo hospital. Nesta ronda, não 

encontrei crianças no pátio, nem circulando pelos corredores, como acontece quando 

elas estão sem atividades e já cansadas de permanecer enclausuradas nas 

enfermarias. Nas enfermarias por onde passei encontrei as crianças recebendo 

medicação e cuidados de enfermagem, portanto impossibilitadas de ausentarem-se do 

local naquele momento.

Mais tarde, retornei à classe, onde finalmente encontrei a professora. Ela estava 

só, sem as recreadoras e sem crianças, sentada no final da sala organizando material 

de atividades para os alunos. Percebeu minha presença assim que cheguei à porta. 

Levantou a cabeça e olhou-me cumprimentado-me de forma receptiva – um ar de 

contentamento ao me ver, marcado por um sorriso acolhedor e uma expressão de 

leveza em sua face. Cumprimentamo-nos e logo em seguida começamos, por iniciativa 

minha, uma conversa sobre a situação atual da classe. Era meu interesse obter dela, 
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enquanto pedagoga, uma avaliação do funcionamento da classe, já que obtivera de 

outras pessoas, não especialistas, suas informações e versões, além de minhas 

próprias observações e impressões. 

Comecei o  diálogo perguntando-lhe sobre a freqüência das crianças, sendo 

informada de sua inconstância e variabilidade. Ela me disse que às vezes há um 

comparecimento maior de crianças no horário da manhã e, em outras, à tarde, não 

sendo portanto algo determinado rigidamente. Nessa conversa, a professora também 

me falou da necessidade que sente a respeito de algumas mudanças na forma de 

funcionamento da classe, pois acha que ela ainda não funciona da maneira ideal. Não 

se referiu entretanto a quais seriam estas mudanças. Disse também se sentir confusa 

de forma a não saber sequer por onde começar as mudanças. Percebi, neste momento, 

que ela se sentia à vontade diante de mim para reconhecer com sinceridade suas 

limitações e dificuldades profissionais e falar sobre elas comigo. Ela comentou ainda 

sobre a solicitação feita, pela assistente social que coordena a classe, a respeito da 

elaboração de um planejamento para o funcionamento da mesma. Demonstrou, por 

meio de palavras, que concordava com esta solicitação, pois considerava ser 

necessária uma maior organização do trabalho ali desenvolvido.

          Senti-me envolvida na ansiedade da professora e, sendo assim, não consegui 

deixar de intervir. Disse-lhe que achava que este planejamento poderia ser flexível e 

criativo, diferente da maneira formal como é realizado nas escolas, mesmo porque sei 

que a coordenadora da classe não deseja algo extremamente rígido, montado de forma 

seriada, linear e quantitativa. A professora então afirmou concordar comigo e me olhou 

como que pedindo uma certa cumplicidade. Sei de suas dificuldades, pois apesar de 
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devidamente graduada, não apresenta experiência no exercício de sua profissão e por 

isso sente-se meio perdida, enfrentando algo que lhe é extremamente novo. Posso 

comungar de sua ansiedade e angústia, mas reconheço que não posso realizar suas 

funções em seu lugar e que este é um desafio que deve ser vencido por ela. Disse-lhe 

isso e senti um certo desânimo brotar em seu rosto. Ela me enviou uma olhar vago e 

abaixou a cabeça, permanecendo em silêncio por alguns segundos.

          Durante a maior parte do tempo em que conversamos a professora mostrou-se 

interessada e alegre, além de confusa e ansiosa. Em nenhum momento se mostrou 

irritada, aborrecida ou desinteressada em conversar sobre a classe e seu trabalho. Foi 

receptiva, de modo acolhedor à minha pessoa. Conversou comigo tranqüilamente, sem 

fazer qualquer tipo de queixa, mas parecendo sentir-se solitária em seu trabalho ali, 

naquele local, despreparada para enfrentar o desafio imposto, pois durante todo o 

tempo em que mantivemos nosso diálogo olhava para mim como se fizesse um convite 

à cumplicidade. Seu olhar penetrava em meu ser causando-me a sensação de 

ansiedade e angústia e um pedido claro de compreensão e apoio.

          Continuamos a conversar e ela me informou que estava também atuando ali uma 

pedagoga, (em cumprimento de pena alternativa imposta pela Justiça), e que ela, a 

professora aguardava sempre com muita expectativa e ansiedade os dias da presença 

desta outra profissional na classe, tendo em vista que a outra já possuía uma maior 

experiência na área da educação, inclusive em sala de aula, diferente dela própria. 

Com suas palavras, disse que considerava que a colega poderia lhe ajudar bastante a 

realizar o planejamento solicitado, bem como o atendimento na classe. Ao final de 

nossa conversa me informou que havia se inscrito no Curso de Contador de História, 
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desenvolvido pelo Centro Pedagógico da UFES e que esperava adquirir neste curso 

subsídios para a sua prática com as crianças. Disse-me isso de maneira animada, com 

um largo sorriso. Após este momento despedimo-nos e eu a deixei só na classe 

hospitalar, novamente em contato com sua solidão.

          À tarde, após o horário do almoço, retornei à classe, onde havia apenas duas 

crianças. Uma sensação de desânimo e frustração imediatamente invadiu meu ser. 

Tinha a expectativa de, nesse horário, encontrar a sala com muitas crianças e

adolescentes, realizando uma série de atividades escolares. Entretanto lá estavam elas 

– apenas duas – um menino e uma menina. Esta última ocupava-se em montar um 

quebra-cabeça, juntamente com sua mãe. Notei que quem coordenava as atividades 

não era nem a professora, nem as recreadoras, mas uma voluntária da ACACCI, já 

minha conhecida. 

          Sentei-me ao lado da menina e fiquei observando em silêncio. Ela pegava 

afoitamente as peças do quebra-cabeça, como geralmente o fazem as crianças quando 

querem garantir consigo o maior número de peças para encaixar. A mãe colaborava na 

atividade calma e passivamente. Dirigi-me à mãe cumprimentando-a, ao que obtive 

resposta. Foi receptiva ao meu contato, enquanto sua filha mantinha-se concentrada na 

realização de sua atividade sem se importar com a minha presença ali, ao seu lado.

          Iniciei um diálogo com a mãe, perguntando-lhe o nome e a idade da filha, bem 

como a enfermaria onde ela estava internada. Era uma menina de sete anos, internada 

na Enfermaria de Infectologia. Nosso diálogo limitou-se a isto, pois meu interesse era 

apenas obter alguma informação pertinente à escolaridade e tratamento de sua filha.
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           Continuei a observar a menina e não pude deixar de prestar atenção na maneira 

como ela se relacionava com a mãe durante toda a atividade. A mãe carinhosamente 

tentava ajudar a filha, que reagia com acentuada irritação a toda atitude de ajuda e 

intervenção da mãe (hostilizava declaradamente qualquer iniciativa da mãe). Em 

contraposição, a mãe mantinha-se paciente e carinhosa com a menina. 

          Entrei no jogo, numa tentativa de ver qual seria sua reação à minha intervenção. 

Era um quebra-cabeça da Pequena Sereia. Peguei uma peça e a coloquei no seu 

devido local, aguardando sua reação. Para minha surpresa ela não me hostilizou. Olhou 

para mim, com um sorriso terno, aceitando prontamente minha ajuda. Tentei 

novamente. Desta vez mostrei-lhe uma peça e seu local de encaixe. Ela pegou a peça, 

novamente olhou e sorriu para mim e ainda agradeceu. Senti-me convidada para a 

atividade e aceitei. Minha integração ali, naquele momento, abrandou um pouco o clima 

tenso e hostil, mas a menina não cessou por inteiro sua hostilidade dirigida à mãe.

           Logo em seguida chegou o pai da menina. Ele veio para revezar com a esposa, 

que precisava ir para casa. A mãe despediu-se da filha, que não deu a mínima atenção 

para sua saída. O pai entrou e tomou o lugar da mãe ao lado da menina, sendo  

calorosamente recebido por ela. Iniciou também na atividade. Com ele, a garota se 

mostrava amável e carinhosa. O rosto de expressão mal-humorada que ela dirigia à 

mãe tinha se transformado agora num rosto descontraído e alegre.

          Permiti que ela e o pai terminassem a atividade sem me manter entre eles. Era 

agradável ver filha e pai naquela interação amigável e feliz. Senti-me contagiada e, com 

isso, permaneci próximo a eles, embora não mais participando diretamente da 
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atividade. Pouco depois me afastei dos dois, conservando entretanto uma pequena 

distância satisfatória, que permitisse a ressonância, em minha pessoa, da qualidade do 

afeto e o que mais fluísse naquela relação, ali, diante da minha presença e observação. 

          A cena presenciada remeteu-me a uma lembrança de minha relação com meus 

pais. Parecia estar vendo a mim mesma. Sempre aceitei melhor a presença do meu pai, 

tal qual aquela menina ali na minha frente. Alguns poucos minutos depois eles 

terminaram de montar o quebra-cabeça e a menina se dirigiu a mim e à voluntária, 

eufórica, irradiando alegria, para nos mostrar sua produção. Era nítida e contagiante 

sua alegria. 

          O menino não chegou a permanecer por muito tempo na classe. Manteve-se à 

porta de entrada sem entrar na sala, juntamente com sua mãe. Esta me reconheceu 

assim que me viu, pois já foi atendida por mim no Serviço de Onco-Hematologia, onde 

seu filho é paciente. Logo que me viu, veio me cumprimentar. Perguntei-lhe a respeito 

do filho e sua participação na classe hospitalar. Ela me respondeu que ele vem poucas 

vezes à classe e não está freqüentando a escola por causa de seu tratamento de 

leucemia. Disse ainda: “Em matéria de estudo ele é meio preguiçoso” (sic). Após este 

breve diálogo, mãe e filho se retiraram, ficando apenas a menina, o pai, a voluntária e 

eu. 

          Permaneci observando o espaço físico e a arrumação da classe. É um espaço 

aconchegante, organizado e limpo; bem montado e mobiliado, possuindo TV, 

videocassete, aparelho de som, computador, estante com livros, brinquedos educativos; 

parece bem adaptado ao gosto infantil. As mesinhas de atividades são individuais e 
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estavam dispostas de forma linear em três fileiras, voltadas para o quadro e a porta de 

entrada. Nas paredes, quadros e enfeites a tornam alegre, diferente da seriedade do 

hospital. Sob a bancada ao fundo, onde está disposto o computador, encontram-se 

algumas caixas de papelão e sacos plásticos de cor preta, cujo conteúdo desconheço, 

o que confere a este espaço da classe um ar de desarrumação, contrastando com o 

restante do local.

          Em seguida me ausentei por alguns instantes da classe hospitalar. Nela 

permaneceram apenas a voluntária, a menina e seu pai.

          Um pouco mais tarde, ao retornar, observei o deslocamento de um grupo de 

quatro crianças com seus respectivos acompanhantes, provavelmente mães, que se 

dirigiam do hospital em direção à classe hospitalar. Passavam pelo pátio externo, em 

frente aos ambulatórios, fazendo uma certa algazarra, como explosão de sua 

animação. Todo o grupo era alegre – mães e filhos pareciam crianças a caminho do 

seu primeiro dia de aula. Uma das mães destacava-se no grupo. Caminhava  

apontando para frente e dizendo: “Olha lá a escolinha!” (sic). 

Ultrapassei rapidamente o grupo, de forma a chegar à classe hospitalar antes 

dele e assim presenciar sua chegada. Logo que chegaram, pararam na porta de 

entrada, como que aguardando uma permissão para entrar. Mantinham uma expressão 

de contentamento na face. A voluntária os recebeu de forma acolhedora e, tão logo o 

grupo entrou na sala,  encheu o ambiente de alegria e animação. Naquele instante, o 

único risco de contágio ali era o de alegria, diversão e ânimo. Foi o que se abateu sobre 
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mim. Senti-me num profundo estado de animação, a vida pulsando forte em minhas 

veias e, pelo visto, também nas demais pessoas ali presentes.

          Dirigindo-se às crianças (não havia adolescentes no grupo), a voluntária 

perguntou-lhes o que gostariam de fazer e, com exceção de uma criança que escolheu 

quebra-cabeça, todas as demais decidiram desenhar e colorir. Prontamente a voluntária 

ofereceu-lhes o material necessário para o desempenho das atividades. Diferente das 

recreadoras, ela envolvia-se mais com as crianças durante as atividades, mostrando-se 

mais animada com sua atuação ali. 

          Enquanto a voluntária atendia a demanda das crianças, as mães, com sua 

curiosidade pelo espaço, sondavam o ambiente. Caminhavam pela sala explorando 

cada detalhe, os quadros da parede, os recursos didáticos, etc. Paravam diante dos 

quadros e teciam comentários elogiando-os. Mostravam as coisas que encontravam, 

umas às outras.

 De repente uma das mães descobriu um macro modelo de arcada dentária, 

comumente utilizado para orientação de higiene oral. Seu encontro com tal objeto foi 

marcante, dada a surpresa que lhe provocou. Fez questão de apresentá-lo às demais 

mães, que acharam graça por seu tamanho, ao qual consideraram um exagero de 

boca. A mãe fazia brincadeiras e piadas com ele, provocando nas companheiras 

animadas risadas. Eram brincadeiras respeitosas e, naquele momento, davam a 

impressão de que haviam descoberto um parque de diversões.  

A mesma mãe que havia mostrado a classe hospitalar para o grupo durante o 

percurso até a mesma, disse: “Agora que as crianças descobriram este lugar não vão 
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mais querer ficar na enfermaria!” (sic). Notei uma profunda alegria em seu rosto, que se 

mostrava iluminado por um largo sorriso, deixando à mostra as falhas da sua dentição. 

Todas estas crianças eram pacientes da Enfermaria de Cirurgia, pelo que pude 

colher de informação junto às mães. Uma delas me disse que as crianças estavam já 

há vários dias isolados na enfermaria, sem poder sair, por ter havido um caso de 

varicela na mesma; hoje, finalmente, a enfermaria não se encontrava mais interditada e 

as crianças puderam ganhar um pouco de liberdade. Liberdade esta que foi ser 

aproveitada ali, exata e especialmente naquele local, a classe hospitalar. As mães 

pareciam aliviadas. Disseram com unanimidade que os filhos já não agüentavam o 

aprisionamento e começavam a ficar irritados com a proibição de saírem da enfermaria.

          Olhei para as crianças em suas atividades. Estavam entretidas. Cada uma em 

sua mesinha individual, realizando a atividade escolhida. Numa rápida olhada parecia 

apenas um grupo de crianças a se distrair, pura e simplesmente. Contudo, observando 

de forma mais atenta podia-se notar que cada uma delas estava absorvida num 

encontro pessoal com algo prazeroso. Mantinham-se concentradas e dedicadas 

exclusivamente à tarefa escolhida e nem mesmo o alvoroço das mães conseguia 

desviar-lhes a atenção.  

          Neste instante uma das mães se aproximou de mim e confidenciou-me que, 

durante o período de interdição da enfermaria, seu filho havia adotado um 

comportamento apático e uma profunda tristeza. Era, esta, a mesma mãe das 

brincadeiras com o modelo odontológico, agora apresentando um tom de seriedade.  

Disse-me que o menino dormira o tempo todo, tanto durante o dia quanto à noite, sem 
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se interessar por nada e, que se soubesse antes da existência da classe hospitalar, não 

teria chorado tanto por ver o filho naquele estado. O menino, segundo ela, gosta muito 

de estudar e sua professora havia enviado alguns trabalhos para que ele realizasse no 

hospital, enquanto permanecesse internado. Completou, falando com orgulho, que ele 

próprio havia pedido para estudar, pois não gosta de perder aulas. O menino, pelo que 

pude saber, tem sete anos e freqüenta a 1ª série do ensino fundamental.

          As demais crianças que chegaram à classe hospitalar juntamente com este 

menino têm idades correspondentes a cinco, seis e nove anos, conforme me 

informaram suas mães. No geral, todos ficaram sabendo somente hoje da existência do 

que chamaram carinhosamente de “escolinha” – até mesmo a menina de seis anos, 

que já freqüenta o hospital há um ano.

          Juntei-me às crianças e perguntei-lhes o que achavam sobre o fato de ter uma 

“escolinha” no hospital. Responderam em coro um sonoro: “Legal!” (sic).

          As crianças continuaram ainda por algum tempo ali na classe. Trocavam entre si 

o  material que a voluntária havia colocado à disposição para a realização das 

atividades demandadas: quebra-cabeça, lápis e canetas de colorir, brinquedos, livros 

infantis – tudo era coletivizado de forma a permitir um rodízio nas atividades. Assim, 

todos aproveitavam um pouco do que encontravam ali naquele espaço. 

          Pude verificar que as atividades desenvolvidas priorizavam o trabalho individual e 

lúdico, não tendo sido realizado nenhum exercício em grupo, nem tampouco algum 

especificamente de conteúdo escolar. No início as crianças mantiveram-se numa 

postura individualizada, mas o movimento que emergiu foi imprimindo um certo tom de 
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coletividade, infelizmente não explorado pela voluntária e, novamente, as crianças 

adotaram o comportamento individual inicial. Não houve envolvimento e iniciativa da 

voluntária para desenvolver com as crianças alguma atividade grupal e/ou voltada para 

sua escolaridade. Percebi que naquele local, mesmo sendo identificado como 

“escolinha”, priorizava-se o lúdico e o recreativo. O que vi sendo realizado ali não se 

difere do que habitualmente é denominado por recreação e já acontece no espaço 

interno de algumas enfermarias.

          As recreadoras retornaram à classe e uma delas, colocando-se à frente na sala, 

chamou a atenção das crianças para comunicar que neste mês, precisamente em seu 

primeiro dia, a classe hospitalar, também chamada por ela de “escolinha”, havia 

completado um ano de existência. Entretidas em suas atividades, as crianças não lhe 

deram qualquer atenção. Ela então se dirigiu às mesinhas individuais e, abordando 

pacientemente criança por criança, entregou a cada uma delas uma lembrancinha. Esta 

compreendia um pequeno cartão impresso com os dizeres: “Sabe como fica o meu 

coração quando você vem à classe hospitalar...” “Dá pulos de alegria!”, tendo dentro 

dele um coração recortado em papel celofane vermelho que, quando colocado na 

palma da mão, realmente parecia pular. As crianças recebiam a lembrança, mas o 

interesse mantinha-se firmemente voltado para a atividade que realizavam. No 

momento todos coloriam um desenho já impresso numa folha de papel ofício. As mães 

se encantaram mais com a lembrancinha do que as próprias crianças.

          Assim que acabaram de colorir, os alunos tiveram que retornar à enfermaria pois 

era chegado o horário da medicação. Para minha surpresa, aceitaram bem a idéia de 

retornar à enfermaria, não adotando qualquer posição contrária e nem sequer alguma 
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reclamação. Deixaram a classe, prometendo retornar no dia seguinte. Saí também logo 

em seguida, a tempo de ver o retorno do grupo à enfermaria. Seguiam o caminho de 

volta da mesma maneira como o percorreram na vinda para a classe. Parecia um bando 

de andorinhas, daqueles que na minha infância enchiam o céu no verão e fazia todas 

as pessoas pararem para admirar o espetáculo alegre de seu vôo. Assim retornaram 

para a enfermaria.

3º dia no campo

          Cheguei hoje para o terceiro dia de desenvolvimento da minha pesquisa, com 

uma confortável sensação de tranqüilidade. Já não mais me acompanhava a ansiedade 

costumeira diante da vivência de situações novas e marcantes. Assim, não mais estava 

ansiosa ante aos fatos que encontraria (ou não) na minha caminhada de coleta de 

dados. Também já não apresentava qualquer sinal de desânimo, tal qual havia 

experimentado momentaneamente no dia anterior. Ao contrário, seguia confiante e 

animada, disposta a encarar o que surgisse diante de minha pessoa e, assim, vivenciar 

com as crianças mais um dia na realidade de ser uma criança/adolescente 

hospitalizada e a relação desta condição com sua escolaridade.

          Segui para a classe hospitalar passando antes rapidamente pelo interior do 

hospital. A decisão de não seguir direto para o meu destino partiu de uma necessidade 

sentida em sondar o ambiente hospitalar, motivada por rumores de uma possível 

deflagração de greve dos funcionários, marcada para o dia de hoje. Desta forma, era 
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minha intenção verificar melhor a existência ou não da suposta greve e suas 

implicações nos rumos da minha pesquisa.

          A sensação de contentamento, gerada pela experiência vivida no dia anterior na 

classe hospitalar, garantia meu estado de ânimo e confiança, de forma que nem mesmo 

a possibilidade de início de uma greve dos servidores (o que poderia colocar em risco a 

minha coleta de dados) era sentida como uma ameaça, sujeita a abalar meu estado de 

ânimo naquele momento.

          No interior do hospital passei pelo Pronto Socorro, sala de Serviço Social e pelo 

pátio interno. Em cada local que passava ia encontrando colegas de trabalho que me 

paravam para falar a respeito da greve. Pude assim saber que este era um movimento 

deflagrado pelos funcionários de nível médio, não englobando os médicos (que 

historicamente sempre se colocaram como uma categoria à parte), mas aglutinando 

ainda algumas categorias profissionais de nível superior. Em geral, as greves no Infantil 

não abrangem todos os setores de forma unificada. Por ser um hospital de urgência e 

emergência e um serviço essencial, não pode parar por completo, de maneira que 

somente alguns setores e serviços são paralisados.

          No pátio interno fui abordada por alguns servidores do Setor de Prontuário (SPP), 

com os quais mantive um breve diálogo a respeito do movimento. Sentados à sombra 

de uma árvore, em frente ao Anfiteatro e Centro de Estudos, queriam saber minha 

posição assumida diante da greve emergente. Ainda sobre a greve, cabe aqui um 

esclarecimento. Trata-se de uma paralisação imediata, denominada de greve pipoca e 

que aconteceria somente neste dia, como forma de protesto contra o atraso do 
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pagamento de salários e a maneira utilizada pelos funcionários de manter pressão para 

que o Governo do Estado mantenha os salários em dia. 

          Respondendo ao grupo de colegas, informei que naquele dia me encontrava de 

plantão no hospital como funcionária e também como pesquisadora a fim de realizar 

minha coleta de dados. Não poderia paralisar por completo minhas atividades no  

Pronto Socorro, por ser a única assistente social do plantão, mas  privilegiaria no dia de 

hoje a continuidade da minha pesquisa, uma vez que ela tinha prazo a ser cumprido e, 

além disso, estava me proporcionando maior prazer do que o trabalho sem 

remuneração. Disseram-me que se mantinham em greve e não estavam 

disponibilizando os prontuários de paciente para atendimento e, no caso de minha 

pesquisa necessitar de prontuários, não poderiam me ajudar. Falaram de maneira 

carinhosa, mantendo um tom de voz ameno e me pareceu haver certo pesar em não 

poder colaborar com meu estudo naquele momento.

           Vi em seus rostos um semblante de tristeza expressa pela condição imposta; 

estavam divididos entre, por um lado manter o movimento e, com isso, a posição 

inflexível de não exercer as atividades funcionais naquele dia e, por outro, um desejo de 

colaborar com meu estudo, para o qual teriam que romper com a greve. Lamentaram 

não estar acessíveis, neste dia, como sempre estiveram em todas as vezes anteriores 

que recorri a seus serviços e declararam carinhosa admiração a minha pessoa. 

          Diante do carinho recebido, senti uma pronta necessidade de confortá-los, 

colegas de trabalho e de infortúnios, ante ao desrespeito dos salários atrasados. 

Utilizando-me de algumas palavras, tentei comunicar que os respeitava e, que também 
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eu vivenciava uma situação dual por concordar com o movimento, e dele sentir parte 

integrante, mas ao mesmo tempo deveria caminhar com meu estudo, objeto de grande 

importância para mim neste momento. Mostraram-se aliviados, quando lhes informei 

que não iria necessitar de prontuários dos pacientes. Despedimo-nos respeitosamente 

e segui para o meu destino.

          Mantive o trajeto escolhido em direção à classe hospitalar. Atravessei o restante 

do pátio interno e, cruzando o portão de entrada de veículos, ganhei acesso ao pátio 

externo, onde pude chegar à classe. Ao me aproximar, verifiquei que havia um cartaz 

afixado em sua porta. Chegando mais próximo pude ler a palavra “GREVE”, escrita de 

maneira bem nítida. A porta estava fechada, porém não trancada. Pude abri-la e, no 

interior da sala encontrar uma das recreadoras. Conversamos brevemente e fui 

informada do não funcionamento da classe hospitalar neste dia, devido ao movimento 

grevista. Refleti sobre que atitude tomar e optei por tentar abordar as crianças em suas 

enfermarias e, então, conversar um pouco com elas sobre sua vida escolar, a classe 

hospitalar, a doença e algo mais que pudesse converter-se em dados para meu estudo.

          Enquanto retornava para o interior do hospital encontrei-me com uma das mães 

do dia anterior. Assim que me viu, veio direto ao meu encontro. Estávamos novamente 

no pátio e ela se aproximou de mim com uma certa euforia. Veio dizer-me que seu filho 

havia acabado de deixar o Centro Cirúrgico, onde havia sido submetido a uma cirurgia 

hoje cedo e que, tão logo deixou a sala de cirurgia e acordou da anestesia, já estava 

pedindo para ser levado à “escolinha”. Disse ainda, com grande animação, que o filho 

havia se encantado com a classe hospitalar e que à noite, durante o sono, pronunciou: 

“Quero ir na escolinha” (sic).
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          A mãe novamente me falou o quanto seu filho gosta de estudar e que ela 

também havia ficado muito contente com a possibilidade de um atendimento escolar  

para seu filho durante o período de sua internação. Disse que se sentia preocupada 

com desenvolvimento escolar do filho e que também ele se preocupa com uma 

eventual reprovação. O menino, segundo ela, não admite a idéia de passar pela 

experiência de reprovação.

          Pedi à  mãe que me falasse mais a respeito desse interesse do seu filho pelo 

estudo. Ela foi breve pois tinha que retornar à companhia do menino na enfermaria. Ele, 

segundo ela, não estava aceitando bem permanecer nem sequer por alguns minutos 

desacompanhado, desde a cirurgia. Neste contato fiquei sabendo então que ela nutre 

um interesse especial pela educação do filho e o estimula a estudar. Isto é 

correspondido pelo menino, que demonstra um crescente interesse na manutenção de 

sua vida escolar, com vistas ao ingresso assegurado no mercado de trabalho (a mãe 

informou que o filho deseja desenvolver uma carreira profissional).   

          Informei à mãe que não haveria atividades na classe hospitalar neste dia devido 

à paralisação dos servidores e que as funcionárias haviam aderido ao movimento. Ela 

respondeu que compreendia nossa situação e que iria explicar para o filho, mas que ele 

estava tão ansioso em retornar à escolinha que não sabia se iria conseguir fazê-lo 

entender.  

          Ainda retornando da classe hospitalar, encontrei com as demais mães do dia 

anterior que estavam se encaminhando para lá com seus filhos. Comuniquei ao grupo 

que não haveria funcionamento da classe e elas, que estavam agitadas, imediatamente 
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cessaram o movimento, deixando transparecer a decepção diante da notícia recebida. 

Perguntaram se poderiam, mesmo assim, ir até a classe buscar os trabalhinhos 

produzidos por uma menina do grupo que havia recebido alta hospitalar. Diante da 

minha resposta afirmativa, partiram em direção à “escolinha”.

          Assim que o grupo se foi e eu me preparava para entrar no hospital, encontrei 

com a psiquiatra, que me abordou perguntando se eu ainda estava fazendo meu 

mestrado e como eu estava me saindo no mesmo. Nem bem terminei de responder-lhe 

e ela já me fez uma nova pergunta: “Sua pesquisa é sobre a classe hospitalar, não é?” 

(sic). Respondi afirmativamente e ela se pôs a falar sobre seu interesse pela classe e 

identificação com esta proposta de trabalho. Estava alegre, como do modo habitual, e 

falava de forma animada.

          Continuamos a conversar e ela informou ter doado um livro de matemática para 

utilização na classe. Disse ser um livro que trabalha essa disciplina de forma lúdica e 

que soube ter sido bem aceito pelo que ela designou de “o pessoal da classe”. Mostrou 

interesse em ajudar disponibilizando mais dois livros, sendo um deles sobre 

interpretação de texto. Falava de forma vibrante, tal era sua alegria. Ao final 

confidenciou-me que achava que gostaria de ter sido professora.

          Neste instante fui chamada a comparecer ao Pronto Socorro. A pesquisa teria 

que ser deixada para outro momento, pois algo mais imediato requeria, não a minha 

atenção de pesquisadora, mas minha intervenção enquanto assistente social. 

Abandonei momentaneamente a pesquisa, sem ter conseguido chegar às crianças nas 

enfermarias.
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          Apesar da greve, não foi um plantão calmo, ao contrário, esteve tumultuado,  

demandando muito de minha atuação. Ao final do dia de trabalho, quando já estava 

deixando o hospital para retornar ao lar, encontrei-me novamente com a psiquiatra, que 

veio me dizer que esteve pensando sobre a classe hospitalar e que gostaria muito de 

ajudar. Fui embora pensando que, afinal de contas a questão educacional/escolar 

parece fazer algum sentido não somente para as crianças, mas também para mães e 

alguns profissionais no HINSG.

4º dia no campo

          Encontrei a classe com apenas três crianças, sendo duas em idade escolar (sete 

e oito anos) e uma de dois anos. Esta última brincava com bichinhos de pelúcia, 

sentada ao chão sobre um tapete de material emborrachado, acompanhada por sua 

mãe. As outras duas crianças estavam realizando atividades escolares, que eram 

desenvolvidas de forma individualizada. Foi a primeira vez, nestes quatro dias de 

observação, que presenciei a crianças em atividade escolares. Nos demais dias as 

atividades priorizaram a função lúdica ou recreativa.

          Aproximei-me para sentar-me ao lado de uma delas. Ao me ver, a mãe de um 

menino fez sinal para que me aproximasse. Ela me conhece pois o filho faz tratamento 

de câncer e eu já a atendi no Serviço de Oncologia. Cumprimentou-me, ao que retribui 

da mesma forma. Disse-me que o filho havia voltado a ter a doença e que seu 

tratamento iria recomeçar. Tinha um aspecto abatido, mas disse estar ainda confiante 

no tratamento do filho. Conversamos e ela me informou que o menino está agora com 
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oito anos e freqüenta a primeira série, tendo atrasado os estudos por causa do 

tratamento. Não freqüentou antes a classe hospitalar, mas estava começando agora a 

utilizá-la como recurso escolar.  

          Dirigi minha atenção ao menino. Ele estava envolvido em suas atividades, 

desenvolvendo-as com grande interesse. Fazia um exercício impresso numa folha de 

papel ofício, contendo: ao alto, um pequeno texto para leitura; abaixo do texto, algumas 

perguntas para sua interpretação e, em seguida, algumas contas de somar e sílabas 

para formação de palavras. Ele passou bem pela matemática, mas apresentou 

dificuldades para formar palavras. A mãe ao seu lado pacientemente o ajudava diante 

das dificuldades.

          A menina concluiu suas atividades com maior eficiência e rapidez e já estava se 

divertindo com um jogo. Este era confeccionado em peças de madeira na forma de um 

quadrado. Cada peça continha uma figura, com o nome escrito em português e deveria 

ser unida à outra peça semelhante, porém com o nome em inglês, formando-se assim 

um par. Era a mesma menina que eu já havia observado em outra ocasião (aquela que 

demonstrou irritabilidade com a mãe e amabilidade com o pai). Hoje estava amável com 

a mãe.

          Mostrou-me que havia vencido a mãe no jogo pois tinha conseguido formar um 

número maior de pares. Mostrei-lhe que o joguinho ensinava palavras em inglês e fui 

ensinando algumas para ela. Ela recebeu bem a interação e, em seguida, quis testar 

meus conhecimentos na língua inglesa. Escolheu algumas peças, as quais mostrava-

me deixando aparecer somente a gravura, escondendo o nome com seu dedo. 
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Desafiadoramente perguntava-me qual o nome de cada figura, fazendo um certo 

suspense. Entrei no jogo. Fingia dificuldade com alguns nomes e ela vibrava quando 

achava que eu iria errar. Divertiu-se com isso. Dava boas risadas também com os 

nomes que ela considerava engraçados. Pouco depois chegou a hora de retornar à 

enfermaria, para a qual se dirigiu alegremente em companhia da mãe.

          Aguardei ansiosa pela chegada das crianças da Enfermaria de Cirurgia, mas fui 

informada que a maioria delas havia recebido alta hospitalar e, por isso, não se 

encontravam na classe. Era uma pena, pensei, pois elas enchiam a sala de alegria e 

ânimo, juntamente com suas mães.

          Deixei a classe logo que ela se tornou vazia e fui para a Sala de Serviço Social, 

com a intenção de dar um tempo para a chegada de outras crianças. No Serviço Social 

fui procurada pela mãe do menino da cirurgia, que havia conversado comigo no pátio 

no dia anterior. Já havia estado à minha procura na classe hospitalar, onde foi 

informada de que me encontraria na sala de Serviço Social. Veio me pedir para ir ver 

seu filho na enfermaria, pois ele iria embora e queria se despedir de mim. 

          Encontrei o menino na enfermaria, já devidamente arrumado para ir embora. 

Usava suas próprias roupas (não mais as do hospital) e encontrava-se de pé ao lado da 

cama que havia ocupado, aguardando pela mãe. Apesar da aparência humilde, estava 

bem arrumado, vestindo roupinhas que imagino serem as utilizadas nas situações de 

passeio. Aproximei-me e ele me recebeu com um sorriso. Conversamos sobre sua alta 

e ele me disse que estava contente em ir embora, mas iria sentir falta da “escolinha”. 
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Perguntei-lhe o que havia achado de ter uma escolinha no hospital e ele respondeu 

simplesmente que havia gostado. 

          A mãe neste instante veio a mim para dizer que iria permanecer com o filho, por 

alguns dias, na casa de uma tia do menino para cuidar melhor dele. Disse ter outros 

filhos em casa o que dificultaria uma atenção maior ao menino nesta fase pós-

operatória. A permanência na casa da tia, segundo ela, iria facilitar na dedicação dos 

cuidados especiais que deveria destinar a este filho, conforme orientações médicas, 

além do fato de estar mais próxima do hospital, em caso de alguma intercorrência 

médica.

          Antes de deixar o hospital, o menino fez questão de ir até a classe hospitalar para 

se despedir da “escolinha”. E, eu, de acompanhá-lo. Segui com ele. A mãe permaneceu 

na enfermaria, aguardando a chegada da pessoa que ela havia me dito ser uma 

professora do menino e que fazia questão que eu conhecesse. Combinamos de nos 

encontrarmos na classe, pois o menino já dava sinais visíveis de inquietação e 

ansiedade para deixar de vez a enfermaria. Assim, eu e ele nos encaminhamos para a 

classe hospitalar, deixando a mãe na portaria do hospital.

            Em sua despedida ele aproveitava para explorar a classe. Andava por ela, 

reconhecendo seu espaço físico; olhava para o chão, para as paredes, para o teto;  

parava diante de cada objeto que considerava interessante. Pegava alguns brinquedos 

e os olhava detalhadamente. Parecia não querer se separar deles. Sentada, como as 

crianças em suas atividades, utilizando-me de uma das mesinhas da classe, eu me 

punha a observá-lo em seus movimentos e a pensar se haveria algum brinquedo 



131

esperando por ele em casa, como os que haviam ali (alguns de valor aquisitivo não 

acessível à maioria da clientela do Infantil).

          Quando a mãe o chamou para ir embora, demorou um pouco a se separar do 

brinquedo que tinha nas mãos. Eu estava tão envolvida em minha observação que nem 

sequer percebi a chegada da mãe. Somente quando chamou o filho foi que minha 

atenção se voltou para ela. Ela estava na entrada, atrás de mim. Junto dela havia uma 

mulher que a mãe fez questão de me apresentar. Disse ser a pessoa que ajudava sua 

família. Cumprimentei a mulher que se identificou como voluntária da Pastoral da Igreja 

Católica. Neste momento compreendi que a família do menino, muito provavelmente, 

dispõe de limitados recursos sócio-econômicos, já que é assistida pela pastoral.

        Diversos pensamentos invadiram minha cabeça. Tentei imaginar a vida deste 

menino e os motivos que mantinham sua determinação pelos estudos. Imagino que a 

classe hospitalar, com sua estrutura interna, represente algo bem diferente de sua 

realidade. A classe é colorida, tem diversos brinquedos, livros, material pedagógico 

diversificado,  computador, TV, vídeo, é bem decorada. Conhecendo a realidade de 

vida e moradia das pessoas de baixa renda em nosso país, não é difícil compreender 

que a classe hospitalar proporciona ao menino coisas que para ele não são de fácil 

acesso.

Mais tarde encontrei-me com uma menina da Enfermaria de Cirurgia – a única do 

grupo a não receber alta médica neste dia. O que me chamou a atenção nesta menina, 

quando pude observá-la na classe hospitalar, é que ela é bastante tímida. 
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Nosso encontro aconteceu próximo à escada de acesso à sua enfermaria. Ela 

estava começando a subir a escada, acompanhada de sua mãe, quando eu passei pelo 

corredor. A mãe me viu e parou para conversar. Disse estar retornando da classe. 

Perguntei à menina o que ela havia feito lá. Respondeu-me que tinha apenas colorido 

um desenho.

 Suas atitudes demonstravam que ela estava hoje menos inibida do que em 

nosso encontro anterior: respondeu-me com palavras, o que não ousou antes fazer; 

além disso, falou olhando-me diretamente no rosto, sem abaixar sua cabeça; 

finalmente, sorriu para mim um sorriso maroto, como se me convidasse a (com)partilhar 

algum segredo ou a ser cúmplice em alguma aventura. Recebi este sorriso sentindo 

que ele invadia agradavelmente meu ser, procurando se fixar em minha mente para 

tornar-se parte de minhas memórias.

           Mantinha ainda em contato com este sorriso, quando fui interrompida pela mãe a 

me informar que estavam indo à enfermaria buscar um coleguinha da filha para 

conhecer a classe. Disse-me que a outra criança havia sido internada hoje e portanto 

ainda não conhecia a “escolinha”. A menina então se apressou a subir a escada e a 

mãe seguiu atrás. Permaneci por algum tempo naquele local, com a sensação que o 

encontro proporcionou em meu ser. Olhei ao redor e pude ver que não havia mais 

nenhuma outra pessoa; apenas minha figura humana fazia presença entre as paredes 

do corredor e a escada. Entretanto não me sentia só; o sorriso daquela menina me 

acompanhava, marcando sua presença em mim.
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Mais um dia em campo

          Hoje encontrei três crianças na classe, quando cheguei. Estavam colorindo um 

desenho impresso em folha de papel ofício, fornecido pela recreadora em  atendimento 

à solicitação do grupo. Aproximei-me de um menino pequeno, de quatro anos. Sua mãe 

me informou que ele é paciente da Enfermaria de Cirurgia. Logo o identifiquei como 

sendo o coleguinha que a menina (a do sorriso) havia ido ontem buscar para conhecer 

a classe. A mãe confirmou que era ele o coleguinha e disse: “Ontem ele estava doido 

para vir, mas teve que ficar no soro para fazer um exame e por isso não pôde vir” (sic). 

Seu filho havia ficado preso ao leito. 

          Conversei com a mãe. Em nossa conversa ela me informou que o menino já faz  

tratamento há quatro anos no Infantil (o mesmo tempo de sua idade) e que somente 

ontem ela ficou sabendo da existência da “escolinha”. Disse que seu filho já foi 

submetido a duas colostomias e que “tem medo do hospital “ (sic). Ele nunca 

freqüentou uma escola pois o pai nunca o permitiu, devido ao tratamento e à 

colostomia. Segundo a mãe, o pai considerava que seu filho não se adaptaria à escola, 

pois o fato de ser ostomisado seria um complicador para ele no cotidiano escolar.

          Olhei para o menino em sua tarefa de colorir. Estava entregue à mesma, 

dedicando-se ao ato, como se nada mais houvesse ali naquele espaço além dele e do 

desenho. Permaneci olhando durante alguns segundos e, não me contendo, perguntei-

lhe o que estava achando da escolinha. Ele interrompeu sua atividade, olhou para mim 

e não disse uma palavra; ficou a me olhar por alguns instantes, retornando, em 

seguida, calmamente, ao desenvolvimento de sua atividade.
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          Quase que simultaneamente, do outro lado da sala, numa atitude que considerei 

inusitada, dado sua característica timidez (ela é sempre introspectiva e reservada, 

mantendo-se isolada mesmo das outras crianças, só interagindo com sua mãe), a 

menina do sorriso virou-se para mim e disse espontaneamente: “Estou de alta!” (sic). 

Fiquei surpresa com sua atitude e dirigi-me imediatamente para seu lado. Assim que 

me viu próximo a ela, abaixou a cabeça, mantendo um pequeno e tímido sorriso. 

Perguntei-lhe o que havia achado do hospital e ela respondeu: “Feio” (sic). Perguntei se 

tudo nele era feio e ela se limitou a responder balançando a cabeça afirmativamente. A 

mãe não se conteve e interveio dizendo: “E a escolinha, também é feia?” (sic). Ela 

então levantou ligeiramente a cabeça, olhou para mim e, me presenteando com aquele 

mesmo sorriso da escada, com ar de cumplicidade, respondeu-me que não. 

          Ela estava terminando de colorir o seu desenho, que pude ver tratar-se de uma 

flor. A cor escolhida foi o vermelho. Após alguns segundos terminou a atividade e 

imediatamente a mãe a chamou para retornar à enfermaria, para de lá irem para casa. 

Ela, então, adotou um comportamento autômato, semelhante a um robô. Seu rosto era 

agora  inexpressivo. Limitou-se a levantar da mesinha que ocupava, deixando sobre a 

mesma o desenho colorido da flor e se encaminhou em direção à mãe. 

          Intervi dizendo que ela estava esquecendo seu trabalho sobre a mesa. Ela parou 

onde estava e ficou me olhando. Insisti dizendo: “Você não quer levá-lo com você?” 

(sic). Ela balançou a cabeça em sinal negativo, com expressão de tristeza no rosto. 

Perguntei se gostaria de deixá-lo como lembrança e, novamente com um sinal de 

cabeça, respondeu-me sem utilizar palavras. Desta vez o sinal foi positivo. Então eu lhe 

disse para escrever seu nome e entregá-lo para que uma das recreadoras o guardasse. 
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Ela voltou à mesa onde estava o desenho colorido, escreveu seu nome no mesmo, 

fitou-me por alguns segundos e, para minha surpresa, entregou-o a mim. Não pude 

conter a emoção e senti imediatamente que meus olhos começavam a ficar lubrificados.

          Disse a ela que estava escrevendo um livro (pois ela não entenderia o que é uma 

dissertação de mestrado) e que seria sobre a escolinha e as crianças dali. Disse-lhe 

que guardaria o desenho para colocar no livro e pedi seu consentimento. Ela autorizou, 

com sua atitude característica – balançando a cabeça. Seu rosto voltara a ter 

expressão. Carregava nos lábios seu sorriso maroto.

          Antes de deixar a classe, orientada pela mãe, despediu-se de todos com um 

abraço. Apesar de não ter sido um gesto espontâneo seu, não agiu de maneira 

automatizada desta vez. A ida em direção à pessoa a ser abraçada era tímida, porém o 

abraço era caloroso. Reservou o último para mim.

          Assim que as crianças deixaram a classe e nesta permaneceram somente as 

recreadoras e eu, tentei obter uma foto da mesma, com a intenção de reproduzi-la para 

utilizar como dado em minha pesquisa. Trata-se uma foto que expressa de forma bem 

representativa o ambiente da classe hospitalar. Nela algumas crianças estão reunidas 

em torno das mesas de atividade, que foram dispostas de maneira unida, formando um 

quadrado. Sobre as mesas (que haviam se convertido em uma única de tamanho 

maior), é possível verificar o material utilizado em uma atividade desenvolvida em 

grupo. Em volta da mesa as crianças, uma delas em cadeira de rodas, estão envolvidas 

com o trabalho proposto, deixando no ar um clima de descontração e animação.
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          A foto estava em um porta-retrato do qual não consegui retirá-la, visto que 

encontrava-se colada, sem a possibilidade de ser removida do mesmo. As recreadoras 

não sabiam quem havia colado a foto nem o motivo do fato. Fiquei um pouco 

decepcionada mas não desisti de obter a fotografia. Comentei com as recreadoras que 

iria solicitar o negativo à assistente social responsável pela classe, para reproduzir a 

foto.

          Deixei a classe hospitalar em direção ao Serviço Social, mas não encontrei lá 

quem eu estava a procurar. Comentei a situação com outra assistente social que se 

encontrava na sala e ela se prontificou a me ajudar. Pediu-me que lhe descrevesse a 

fotografia e, assim que o fiz, disse-me que achava que tinha essa foto, ou uma 

semelhante em seus arquivos, pois havia identificado, pela minha descrição, como 

sendo crianças de sua enfermaria, as que estavam na foto. Esta assistente social é  

uma grande colaboradora para o funcionamento da classe hospitalar. Está sempre 

divulgando a classe em sua enfermaria, orientando e estimulando as mães e 

acompanhantes para que levem suas crianças à classe.

          Saímos em direção à biblioteca da enfermaria, com grande excitação, tanto de 

minha parte quanto da dela. Seguíamos pelo pátio animadas e ansiosas para encontrar 

a foto. Chegamos à biblioteca e no seu interior estava a enfermeira-chefe do setor. A 

assistente social freneticamente procurava em suas pastas pela foto que supunha ser a 

que eu tanto almejava. Finalmente encontrou e me mostrou. Olhei para a fotografia à 

mostra e, para minha decepção, não se tratava da que eu procurava, apesar de 

apresentar algumas semelhanças. Contudo esta não expressava o ambiente acolhedor

da foto que eu buscava
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          Diante do movimento que eu e a assistente social fizemos, a enfermeira ficou 

curiosa em saber o que estava acontecendo. Prontamente expliquei-lhe do que se 

tratava e que a tal foto seria utilizada por mim em minha pesquisa de mestrado, cujo 

tema referia-se à classe hospitalar. 

          Bastou que eu pronunciasse as palavras “classe hospitalar”, para que a 

enfermeira imediata e espontaneamente iniciasse seu depoimento a respeito de sua 

impressão sobre a mesma.

DEPOIMENTO DA ENFERMEIRA

          Falando de maneira enfática, a enfermeira disse: “As crianças da enfermaria 

adoram a classe hospitalar e ela tem ajudado muito!” (sic).  Continuou dizendo que as 

crianças aguardam com ansiedade o horário de ir para a classe e que, quando os 

pacientes mais novos (referindo-se ao tempo de hospitalização dos mesmos), ficam 

sabendo da “escolinha”, pelas outras crianças que estão há mais tempo no hospital, 

também ficam ansiosas para saírem do leito para freqüentar a classe.

          A enfermeira disse ainda que considera que, esta ansiedade e gosto pela 

chamada escolinha, deve-se ao fato de não ser permitido visitas nesta enfermaria e 

pelo fato de que as crianças também não podem sair da mesma e passear pelo pátio, 

por serem portadoras de doenças infecto-contagiosas. 
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          Terminou seu depoimento dizendo que, na sua impressão, a classe hospitalar 

representa “o momento em que as crianças podem sair do aprisionamento da 

enfermaria” (sic).

Domingo no hospital

          Estava hoje de plantão no Pronto Socorro e pensava que não conseguiria coletar 

dados para minha pesquisa neste dia, pois nos finais de semana e feriados a classe 

hospitalar não funciona. Entretanto, durante o desempenho de minhas funções, 

encontrei-me casualmente com a psiquiatra em um dos corredores do hospital. Ela 

demonstrou alegria e prazer ao me encontrar.

 Havia vindo ao hospital para avaliar um de seus pacientes e aproveitara para 

trazer os livros sobre os quais comentara comigo em nosso encontro anterior. Disse 

que estava contente em poder colaborar com a classe e me convidou a ir buscar os 

livros em seu carro. Fui e então recebi os livros de suas mãos. Eram dois: um sobre 

interpretação de textos e outro que trabalha emoções e diversas situações cotidianas, 

de forma a preparar as crianças para lidar com situações de vida. Peguei os livros e 

olhei para ela agradecida. Ela retribuiu carinhosamente com um sorriso. 

O dia seguinte

          Logo pela manhã cheguei para outro dia de observação na classe. Desta vez não 

havia crianças, somente a professora. Olhei para a sala vazia. Meus olhos percorriam 

todo o ambiente. Havia uma quietude, que senti pesar em mim. Sentia-me ávida por 
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encontrar ali não o silêncio frio e a inércia que simbolizam a morte, mas a algazarra 

alegre que nos remete ao sentimento de estar vivo. Meus olhos foram atraídos para a 

fotografia exposta no porta-retrato em cima da bancada e nela se fixaram.

          Neste dia, novamente a foto. Sempre que a vejo me sinto atraída por ela. As 

crianças nela parecem tão envolvidas com a vida, tão ocupadas em aproveitar o que 

aquele espaço ali pode lhes oferecer! Meus olhos não conseguiam se desviar daquela 

fotografia. Sentia-me convidada a mergulhar nela e a fazer parte daquela cena. 

Aproximei-me, tomando-a e trazendo-a junto a mim. Segurava-a com as duas mãos, 

mantendo-a aproximadamente na altura do coração e olhando firme e fixamente para a 

cena ali representada. Pedi a foto emprestada à professora e disse-lhe que a levaria 

para fazer uma cópia no Centro de Estudos. A professora autorizou, concedendo-me a 

foto.

         Com o porta-retrato nas mãos segui para o Centro de Estudos do hospital, onde e 

encontrei a Dra. Ana Quiroga que, como de costume, prontamente me ajudou. Fizemos 

uma fotografia da foto, utilizando uma câmera fotográfica digital e, assim, finalmente 

passei a ter comigo a tão admirada cena. 

           À tarde houve a já anunciada comemoração do aniversário da Classe Hospitalar. 

Há um ano atrás iniciava o seu funcionamento. Para comemorar a data foi programada, 

para este dia, a visita dos alunos da EPG Experimental de Vitória (a escolinha da 

UFES). Antes da chegada dos visitantes estavam na classe duas crianças. Eram dois 

meninos de cinco anos, pacientes do Serviço de Oncologia.
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           Era interessante a forma como se comportavam no local. Apesar de ambos 

serem meninos, com cinco anos de idade, destoavam no comportamento, 

apresentando-se bem diferente um do outro. Um mostrava-se bastante retraído, 

abaixando a cabeça timidamente a cada vez que eu lhe dirigia a palavra não 

participando verbalmente da  conversa. Esta era a sua primeira estada na classe. O 

outro, já havia freqüentado a classe em outras oportunidades e apresentava-se mais 

comunicativo e interativo. Perguntei a este o que sentia com relação à escolinha e 

respondeu-me que adorava estar ali. Pedi para me dizer o que gostava de fazer na 

classe e ele me contou que gostava de pintar, referindo-se à atividade de colorir 

desenhos. O primeiro menino estava hospitalizado e o segundo apenas em 

atendimento ambulatorial.

          Logo em seguida chegaram outras crianças do hospital, bem como as da 

escolinha da UFES. Chegaram juntas. As da UFES, trazidas no carro da ACACCI, 

fizeram enorme barulho em sua chegada, enchendo de animação o local. Traziam 

consigo uma alegria contagiante e uma curiosidade tamanha, com a qual exploravam 

todo o local. Imagino que devem considerar fato extremamente inusitado a visita a uma 

escola localizada em um hospital, onde estudam crianças doentes.

          Entraram na sala de aula como um furacão. Corriam de um lado para o outro, 

entravam e saíam, pegavam diversos brinquedos. Alguns pararam encantados diante 

de um pequeno molde do corpo humano e disseram orgulhosos já ter estudado e 

aprendido sobre anatomia em sua escola. Em seguida foram todos brincar no pátio em 

frente à classe hospitalar.
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          As crianças do hospital permaneceram brincando dentro da classe, enquanto os 

visitantes brincavam do lado de fora. O único que acompanhou os alunos da escolinha 

da UFES foi o menino de cinco anos da oncologia que havia mostrado um 

comportamento tímido antes da chegada dos coleguinhas da UFES. 

          Cheguei até um pequeno grupo que já estava um pouco mais calmo e já não 

mais corria desatinado e perguntei o que estavam achando de haver uma escolinha no 

hospital. Responderam em coro que achavam legal e uma das crianças disse que 

parecia com sua escola.   

          A classe hospitalar estava toda enfeitada para o evento. A professora e as 

recreadoras capricharam nos enfeites usados em sua ornamentação. Logo na entrada  

havia um mural com exposição dos trabalhos produzidos pelas crianças que já 

passaram pelo atendimento na classe hospitalar. Ao lado, afixado na parede, havia um 

cartaz com notícias já publicadas na imprensa sobre a história da classe neste curto 

período de sua existência. Por todo o espaço havia bolas de soprar em formato de 

coração, que foi o tema escolhido para enfeitar a classe neste seu primeiro aniversário.

          Do lado de fora as crianças visitantes brincavam de pular corda. Havia também 

uma espécie de jogo, onde o objetivo era arremessar pequenas bolas numa imagem de 

palhaço, cuja boca, uma grande abertura, era o alvo das bolas. Ganhava o jogo quem 

acertasse o maior número de bolas na boca do palhaço.

 Dentro da sala as crianças do hospital brincavam de desenhar, jogavam damas 

e montavam quebra-cabeça. Estavam mais comportadas e inibidas que os visitantes.
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          Aproximei-me da menina do Isolamento (aquela do episódio com os pais), que 

estava montando um quebra-cabeça. Assim que sentiu a minha presença foi logo 

dizendo que havia me visto em sua enfermaria no dia anterior, “conversando com uma 

mulher de jaleco rosa” (sic). Realmente eu havia estado em sua enfermaria para 

conversar com a médica de plantão e sobre a viabilização de uma vaga para internação 

de uma criança do Pronto Socorro. Expliquei-lhe que eu estava muito atarefada naquele 

dia e pedi desculpas por não tê-la visto. Ela respondeu tranqüilamente que não tinha 

problema porque ela estava dentro do quarto (referindo-se ao box) e que de onde eu 

estava não dava para vê-la. 

          Aproveitando nosso diálogo, perguntei-lhe se ela havia imaginado, quando se 

internou, que o hospital possuía uma escolinha e ela respondeu pronta e enfaticamente, 

com os olhinhos arregalados: “Nunca!” (sic). Pedi que me dissesse o que achava de 

haver uma escolinha no hospital. Ela disse: “Legal! Este é o melhor hospital de Vitória, 

porque tem escola, brinquedo de montar; na enfermaria também tem brinquedo. Nos 

outros hospitais não tem” (sic). Perguntei-lhe o que havia aprendido ali na classe e ela 

respondeu com sua inocência e espontaneidade: “Nada!” (sic), para logo emendar: “É  

que eu só estava lendo, mas já esqueci o que eu li” (sic). Referia-se ao fato de ter 

realizado ultimamente leituras, por sua livre escolha, com  pouca atividade escolar.    

          Neste momento a professora da classe chamou a atenção de todos os presentes 

para o início das atividades previstas para a comemoração do primeiro aniversário da 

Classe Hospitalar do Hospital Infantil. 
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          A psicóloga do Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) trouxe algumas 

crianças que estavam internadas naquele setor e já apresentavam condições para sair 

de lá e circular pelo hospital. Era seu interesse que as crianças conhecessem a sala de 

aula para uma futura participação mais sistemática na classe, saindo um pouco do 

ambiente recluso que é o CTQ. As crianças queimadas chegaram bem após as 

crianças da UFES, quando já se iniciava a festividade.

          Com um breve discurso apresentando um pouco da história da classe hospitalar, 

a professora abriu oficialmente a comemoração. Em seguida deu início às 

apresentações das atividades preparadas pelos alunos visitantes. A professora dos 

alunos visitantes, que também é contadora de histórias, foi convidada a contar uma 

história para as crianças presentes. A seguir, foi a vez da apresentação de um coral de 

alunos da escolinha da UFES. Por último, apresentou-se um menino, aluno da escola 

visitante, que tocou duas músicas em seu saxofone.  

          Durante as apresentações, observei que as crianças do hospital estavam 

bastante interessadas em tudo o que acontecia. Ouviram atentamente as histórias 

contadas pela professora visitante, cantaram juntamente com o coral trechos das 

músicas que conheciam, assistiram encantadas à apresentação do saxofonista. 

Crianças hospitalizadas e crianças visitantes já não formavam dois grupos distintos, ao 

contrário, misturavam-se ao cenário, compondo um único grupo, caracterizado por sua 

vivacidade e alegria.

          Ao final das apresentações a professora da classe convidou a todos para um 

lanche. Ofereceu bolo com refrigerante, que as crianças (e também os adultos 
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presentes) saborearam. Enquanto eram servidos os doces, as crianças visitantes me 

abordaram querendo informações sobre as crianças queimadas. Perguntavam-me 

curiosas porque algumas crianças estavam ”enfaixadas” (referindo-se às ataduras que 

envolviam e protegiam a área queimada das crianças). Quando informei que eram 

pacientes queimados, logo se interessaram em saber porque haviam se queimado, 

quantas crianças internadas havia no hospital e quantas queimadas estavam 

internadas. A psicóloga do Centro de Tratamento de Queimados (CTQ), a meu pedido, 

respondeu as perguntas e aproveitou para orientar sobre prevenção de queimaduras.

          Depois do bolo e do refrigerante a professora da classe entregou a cada visitante 

uma lembrança da classe hospitalar. Logo em seguida foi a vez das despedidas. 

Sempre de forma animada, as crianças se despediram entre si. As visitantes seguiram 

para o carro que as levaria de volta a UFES; as hospitalizadas seguiram em direção ao 

hospital, retornando para suas enfermarias. Não houve qualquer tipo de resistência por 

parte dos pacientes em retornar para sua rotina hospitalar. Tudo era festa! Mesmo o 

retorno ao ambiente do hospital foi tratado de maneira tranqüila e alegre. Não pude 

deixar passar despercebida a animação daquele menino que antes do início da festa 

havia descrito como tímido, por seu comportamento introspectivo. Parecia outra pessoa; 

exibindo um grande sorriso, despedia-se dando tchau para todos.

          Durante a festinha na classe hospitalar a psicóloga da oncologia comentou 

comigo que uma adolescente de catorze anos, paciente daquele Serviço havia tido a 

experiência de freqüentar a classe e gostado muito. Disse que a menina passou a levar, 

com freqüência, atividades da classe para realizar na enfermaria e se ocupar durante o 

período que passava na mesma. Disse ainda que, na enfermaria, a adolescente 
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envolvia a todos na resolução das atividades, pedindo ajuda a todo aquele que 

passasse por perto de seu leito. O relato da psicóloga foi todo feito em tom de 

entusiasmo. Parecia confiante na classe e com o que ela pode proporcionar às crianças 

e adolescentes hospitalizadas.

          Senti a mesma animação das crianças e o entusiasmo da psicóloga. Olhei ao 

meu redor todos pareciam sentir o mesmo. A professoras e demais funcionárias da 

classe hospitalar comentavam com orgulho e satisfação a experiência ali vivida. 

Traziam no rosto uma expressão suave, um olhar vivo e brilhante e um sorriso de 

contentamento. Senti-me totalmente invadida por este contentamento. Não precisei 

dizer o quanto de prazer estava experimentando naquele momento. Reservei-me o 

direito de senti-lo juntamente com aquelas pessoas.

No outro dia

          A observação neste dia centrou-se na situação de condução e estruturação da 

classe hospitalar. Hoje, portanto, não dirigi minha atenção às crianças na classe, mas à 

situação que me permitiu obter dados a respeito da organização funcional da classe 

hospitalar do Hospital Infantil. Assim, me permiti, neste dia, desviar minha atenção do 

sentido da escolaridade para a criança hospitalizada, direcionando-a para a história da 

classe.

          O período que passei na classe foi ocupado em vivenciar ansiedade da 

professora e da assistente social referente à organização e funcionamento da mesma. 

Apesar de não ser este o foco temático de minha pesquisa, julgo pertinente 
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acompanhar estas situações, uma vez que elas também envolvem o cotidiano da 

classe hospitalar.  Mesmo que agora, neste momento, não se consiga enxergar uma 

relação direta desta situação com o tema de minha pesquisa, desejo registrá-la, para 

que, futuramente, possa de alguma forma auxiliar-me no sentido de desvelar o 

fenômeno por mim estudado.

          Hoje, dia seguinte após a festa de 1º aniversário da classe hospitalar, encontrei 

na mesma uma pessoa estranha para mim. Esta pessoa, uma mulher, estava em 

reunião com a professora e a assistente social. Fomos apresentadas uma à outra por 

intermédio da professora e, então, pude saber que ela era uma pedagoga, diretora de 

uma escola do município de Cachoeiro de Itapemirim, que se encontrava ali na classe 

para cumprir uma pena alternativa, determinada pela Justiça. Sua presença naquele 

local parecia ser bem aceita, tanto pela professora, quanto pela assistente social.

          A professora era a que mais parecia animada com a presença da mulher e dizia-

me, com uma certa euforia, que a colega de profissão estava prestando uma grande 

ajuda na a elaboração do projeto pedagógico da classe, por já ser mais experiente que 

ela neste assunto.

          Na reunião, a assistente social falou do seu interesse na construção de uma 

imagem própria da classe hospitalar, de forma que a mesma não fosse uma mera 

reprodução da escola tradicional. Ainda, e desta vez mantendo um tom de desânimo, 

queixou-se do desinteresse da administração do hospital quanto às demandas 

psicossociais  apresentadas pelo paciente infantil e, em conseqüência, o desinteresse 
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pela classe hospitalar. Outra queixa sua referia-se à SEDU e seu papel inerte diante do 

processo de implementação da classe.

 Desapontada com a posição adotada pela SEDU, ela falou em assumirem ali, 

por conta própria, a elaboração do projeto pedagógico da classe hospitalar do Infantil e 

não mais esperar passivamente por aquele Órgão. Disse ainda que no caso de a 

Secretaria Estadual não assumir seu papel, iria tentar contato com a Secretaria 

Municipal de Educação de Vitória, para reconhecimento do papel pedagógico 

educacional desenvolvido pela classe hospitalar do HINSG.

          Logo em seguida, deixando de lado a irritação visível que mantinha ao falar da 

SEDU, a assistente social pôs-se a falar de seus planos para a classe. Mantinha neste 

instante uma postura corporal mais solta e uma expressão de contentamento e 

expectativa. Sonhadora, falava com entusiasmo sobre um baú que vira armário de 

fantoches e possibilita trabalhar o ensino das crianças através do teatro de bonecos. 

Falou também, ainda cheia de sonhos e planos, sobre a classe itinerante e a sala de 

recreação. Ao terminar, teceu sua crença no papel da classe hospitalar enquanto 

favorecedora de condições humanizantes para a vida da criança doente/hospitalizada.

          A outra pedagoga (a da pena alternativa) interviu, trazendo a assistente social 

para a realidade. Disse concordar que o projeto pedagógico seja elaborado pela classe 

hospitalar e não se deve ficar esperando que a SEDU assuma esta função, pois quem 

melhor conhece a realidade da classe hospitalar do Infantil são aquelas pessoas que 

vivenciam seu contexto e não quem está fora dele. 
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          Neste instante parei para melhor observar sua pessoa. Olhei para ela e vi uma 

mulher de aparência madura, ocupando uma das mesinhas de atividades, rodeada de 

livros. Não me parecia aborrecida pelo fato estar ali naquele local, por determinação da 

Justiça e não por uma escolha pessoal. Trazia consigo uma fala calma e firme. A mim 

parecia que a vida a colocou ali e ali mesmo seria vivido tudo o que viesse. Parecia não 

estar ali somente para cumprir o que lhe fora imputado. Ao contrário, parecia estar 

integrada àquele ambiente, como se dele também fizesse parte desde sempre. Causou-

me a impressão de haver compromisso e respeito de sua parte, além da firme intenção 

de colaborar o quanto pudesse para a implementação e reconhecimento deste espaço.

          A assistente social havia voltado a falar e, desta vez, sua preocupação referia-se 

ao planejamento das atividades desenvolvidas na classe. Cobrou da professora um 

planejamento semanal das ações a serem desenvolvidas com os alunos, pois 

considerava que de nada adiantaria dispor de um instrumento se não se soubesse 

como utilizá-lo adequadamente. Sua queixa referia-se a gastos desnecessários com 

aquisição de material, que era às vezes mal utilizado e/ou desperdiçado. Voltou a frisar 

que acredita ser o planejamento uma estratégia útil no sentido de possibilitar uma 

melhor condução das atividades e avaliação do trabalho realizado.

          A reunião foi encerrada e a assistente social deixou a classe. O clima que senti 

presente neste local era o de ansiedade, permeada por tantos paradoxos: ânimo, 

desânimo, fé, descrença, alegria, raiva, descontentamento. Neste momento, dei-me 

conta de que a trajetória histórica da classe hospitalar do HINSG carrega consigo 

sentimentos, sonhos, expectativas, encantos, junto a decepções, desencontros, 

desamparo e desencantos.
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          Permaneci ali com a professora e a outra pedagoga. A primeira apressou-se em 

me mostrar alguns livros da colega, que segundo ela poderiam servir de guia na 

elaboração do projeto pedagógico. Buscando uma aliança comigo, já que faço 

mestrado em educação, solicitou minha ajuda para a realização do projeto. 

Um Encontro no PS

          Era um dia de plantão no Pronto Socorro, local onde a rotina de trabalho é 

cercada de surpresas e fatos inusitados, que evidenciam desde tragédias pessoais, 

familiares ou sociais, até fatos de relativa comicidade (por mais paradoxal que isto 

possa parecer). No dia de hoje a surpresa se deu por conta de uma senhora que, 

revoltada com o atendimento, iniciou um pequeno incêndio na sala de Ortopedia, 

colocando em risco a vida de todos no hospital. A situação foi contornada com a 

chegada da polícia, que resultou na prisão da senhora e na ida de alguns funcionários à 

delegacia para registro da ocorrência. Eu estava entre estes funcionários. 

Antes deste incidente, a rotina de serviço mantinha-se calma. Neste contexto lá 

estava ele. Era um menino de sete anos. Estava em atendimento na Unidade de Pronto 

Socorro com vômitos e necessitando internar-se para tratamento de sua doença 

hematológica. Seus pais o acompanhavam, porém apresentavam-se angustiados 

diante da situação de hospitalização do filho. Alegavam ter outros filhos em casa para 

cuidar, sendo residentes em um município do interior do estado. O pai, irritado, 

questionava o motivo da hospitalização; a mãe mantinha-se passiva. O filho chorava 

querendo ir para casa. A pediatra conversou com todos eles informando a necessidade 
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de uma transfusão de sangue para o menino e que diante desta situação não poderia 

liberar o paciente para tratamento em seu lar. Pai e menino demonstravam revolta em 

ter que  permanecer no hospital.

          Fui chamada a intervir, como assistente social de plantão. Conversei com os pais 

reforçando a indicação médica de hospitalização e refletindo com eles a respeito das 

questões que apresentavam como dificuldades para a permanência no hospital. Era um 

sábado ensolarado e era também o dia da campanha McDia Feliz, onde estava 

agendada a visita de crianças hospitalizadas ao McDonald’s. Conversei com o menino 

sobre a importância de seu tratamento e sobre o hospital. A respeito deste último falei 

sobre sua rotina, que incluía algumas coisas desagradáveis, porém outras agradáveis, 

como a festa do dia. Também falei  sobre a classe hospitalar. O menino lançou-me um 

olhar curioso e descrente. Parecia me perguntar que tipo de hospital é esse, onde as 

crianças saem para passear, para comer sanduíches no McDonald’s e, como se não 

bastasse, ainda tem uma escola.     

           Interessou-se pela ida ao McDonald’s e orientei aos pais como proceder para 

levá-lo. A esta altura ele já estava começando a aceitar a idéia de permanecer no 

hospital. Contudo, acabou por não participar do passeio, pois os pais não quiseram ir e 

ele não poderia sair desacompanhado. Eu estava envolvida com minhas atribuições no 

trabalho, que demandavam atuação em uma série de coisas, inclusive a ida à

delegacia. Com isso não foi possível dirigir ao menino e sua família uma maior atenção. 

Como precisei me ausentar do Pronto Socorro, para resolver assunto de 

interesse do hospital, tive que deixá-lo com os pais. Ele havia me dito que estava 
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freqüentando a primeira série. Antes de sair, entreguei ao menino um brinquedo de 

montar para que ele se distraísse. Mais tarde, ao retornar, encontrei-o já mais alegre e 

interagindo bem com os funcionários do Pronto Socorro. O pai também já aparentava 

mais tranqüilidade. 

          No dia seguinte, um domingo, ele ainda se encontrava no Pronto Socorro, pois 

não havia surgido vaga para sua internação na enfermaria. Encontrei-o alegre e bem 

disposto, interagindo bem à vontade com a pediatra. Estava bem diferente do menino 

que eu havia encontrado na manhã do dia anterior. Parecia estar em casa. 

Conversava com todos e demandava a atenção das funcionárias da 

enfermagem, chamando-as para brincar com ele. As funcionárias o tratavam com 

atenção, carinho e paciência, porém devido ao volume de serviço, não podiam 

permanecer brincando com o menino. O pai disse que o filho já havia se acostumado 

com o cotidiano hospitalar e estava aceitando bem o fato de sua mãe ter ido para casa, 

no interior e ele ter ficado somente com o pai à sua disposição e cuidados. O pai 

também estava mais à vontade e expressava um comportamento mais calmo. Disse 

estar mais tranqüilo com o tratamento do filho e com os outros em casa, agora já aos 

cuidados de sua esposa.

          Ao final do dia, o menino pediu para desenhar e forneci-lhe material para o 

desenvolvimento da atividade. Depois, quando eu já estava para ir embora ele foi à 

minha sala perguntar-me se não iria tomar os remédios, pois ele achava que já estava 

na hora e não queria ficar sem tomar sua medicação. Fomos olhar em sua prescrição e 

vimos que ainda faltavam alguns minutos. Ele estava preocupado com sua medicação e 
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vi que é responsável com seu tratamento, apesar de ter apenas sete anos de idade. 

Antes de sair deixei-o com um brinquedo de formar palavras, para que se distraísse 

durante a noite. Despedi-me dele combinando novo encontro para o dia seguinte –

segunda-feira – para levá-lo a conhecer a classe hospitalar. Ele sorriu e disse que iria 

me esperar.

          Deixei o hospital pensando neste menino e no seu posicionamento diante de sua 

vivência pessoal. Pareceu-me assustado no primeiro dia de nosso encontro, mas, aos 

poucos, foi demonstrando sua determinação e coragem diante do fato de ter que 

permanecer no hospital, enfrentando com dignidade sua condição de doente crônico.

          Voltei no dia seguinte para nossa incursão à classe hospitalar, conforme o 

combinado na véspera. Ele me aguardava ansioso, mantendo o mesmo comportamento 

do dia anterior – ambientado ao PS e já amigo de todos. Confidenciou-me que nem 

desejava ir para a enfermaria, pois tinha gostado de estar no Pronto Socorro, alegando 

que ali era divertido e as pessoas eram legais.

          O pai autorizou-me que levasse o filho até a classe hospitalar. Pedi-lhe que nos 

acompanhasse, para aprender o caminho e levar o filho em outras ocasiões. O pai 

concordou em nos acompanhar, porém não quis permanecer na classe conosco. Disse 

que iria dar uma volta pelo pátio e na cantina e depois nos encontraria para levar o filho 

de volta à enfermaria onde ele permaneceria internado.   

          No caminho, ao passarmos pelo pátio interno do hospital, encontramos a menina 

do Isolamento, aluna da classe (a do episódio com os pais), que estava a olhar o 

movimento do pátio pela janela da enfermaria. Assim que ela me viu passando, 
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chamou-me pelo nome. Olhei em direção à voz que me chamava e pude vê-la 

ajoelhada em sua cama e encostada na janela olhando para o pátio, onde podia ver o 

movimento de pessoas e carros circulando. 

          Parei diante da sua janela, de forma que pudesse apresentá-la ao menino. 

Perguntei-lhe se iria à classe hospitalar e ela me respondeu que não. Estava como de 

costume, alegre e comunicativa. Apresentei-lhe o menino e disse-lhe que estava 

levando nosso novo coleguinha para conhecer a classe hospitalar.

 Pedi-lhe que falasse para o menino o que ela achava da classe. Ela se ergueu 

em cima da cama e pôs-se a falar orgulhosa, tal qual um orador de turma discursando 

no dia da formatura. Disse que a escolinha era legal e que o hospital era o melhor de 

todos, que até levava as crianças para o McDonald’s para passear e comer sanduíche. 

Perguntei-lhe se havia gostado do passeio e ela respondeu que gostou, mas não 

gostou do sanduíche. Quando lhe perguntei porquê, ela então respondeu: “Eu não! 

Colocaram pepino cozido no sanduíche. Vê se pode?” (sic).  

          Nosso trajeto até a classe hospitalar seguiu tranqüilo, sem qualquer outro fato 

digno de registro. Assim que chegamos apresentei o menino à professora e às 

recreadoras. Olhei para ele e pude ver seus olhos brilhando, cheios de vida e o rosto 

iluminado, com uma expressão de prazer. Trazia nos lábios um imenso sorriso. Parecia 

encantado com a classe. 

Nem bem se passaram as apresentações e ele já se apressou em buscar uma 

caixa de lápis de cor que estava sobre a bancada. Pediu para desenhar. Sentou-se em 
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uma as mesinhas de atividades e olhou imediatamente para o quadro, em sua frente, 

que exibia algumas atividades. Então disse prontamente: “Vou copiar este dever” (sic). 

Falante e já bem à vontade no local, começou a conversar com as pessoas 

presentes. Disse, de maneira bem espontânea, que estava na primeira série e o fez em 

tom de orgulho por já estar freqüentando uma escola. Sua presença marcou a classe 

com ânimo. As recreadoras então se movimentaram, com entusiasmo, e passaram a 

procurar atividades específicas desta série, para o menino desenvolver.

Não pude permanecer na classe, pois tinha um compromisso. Expliquei isso ao 

menino e disse que iria chamar seu pai para acompanhá-lo. O pai informou que não 

poderia ficar com o filho, pois tinha que buscar os resultados de seus exames no 

laboratório e levar para apresentar à pediatra. Disse que poderia deixar o menino na 

escolinha e que depois ele viria buscá-lo.

Cheio de orgulho, o pai me contou que seu filho adora estudar e que o menino 

ultimamente já andava triste, com receio de ser reprovado e perder o ano escolar 

devido à doença crônica e ao tratamento, que implicavam em grande número de faltas 

escolares. Contou-me ainda que o filho havia brincado à noite com o brinquedo que 

emprestei e que o menino havia formado todas as palavras do jogo. O pai estava bem 

animado com a possibilidade de seu filho freqüentar uma escola no hospital e sabia que 

o menino também se mantinha mais disposto ao tratamento depois da experiência 

vivida no hospital nos últimos dias.
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Mais um dia na classe 

Cheguei à tarde para mais um dia de emoções e vivências na classe, onde 

encontrei cinco crianças. Hoje finalmente pude observá-las realizando atividades em 

duplas. Foi a primeira vez que presenciei a realização de atividades não individuais na 

classe.

A menina da cirurgia estava de volta; novamente hospitalizada. Sua mãe a 

acompanhava e me disse que a filha, nem bem havia chegado ao hospital, já foi logo 

pedindo para ir à “escolinha” tendo ainda convidado outras crianças de sua enfermaria 

para ir também.

Olhei para a menina. Ela estava mais solta e descontraída. Perguntei porque ela 

havia gostado da “escolinha” e ela respondeu que era porque tinha papel. Papel para 

quê, perguntei. Imediatamente respondeu:  “Para pintar!” (sic).

Mais tarde, conversando com a professora sobre os trabalhos na classe ela me 

disse: “Penso que a meta é trabalhar o ser” (sic).

Ao final de um mês de observação  

Hoje havia na classe quatro crianças, com idade variando entre cinco e doze 

anos. A professora e as recreadoras atuavam juntas, auxiliando os alunos em suas 

atividades.
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Uma das recreadoras estava pacientemente ao lado de uma menina e ensinava-

lhe a formar palavras com dígrafos. Percebi que ela se esforçava sinceramente para 

ensinar àquela criança, mostrando em sua conduta que agia com determinação, 

carinho e paciência diante da dificuldade de compreensão e apreensão da menina.

Conversei com o menino de nove anos. Ele me disse que estava internado na 

Enfermaria de Cirurgia e que achava a classe hospitalar “legal”. Disse que na classe se 

sente alegre e na enfermaria, triste.

Havia também uma adolescente de doze anos. Ela estava colorindo, 

diferenciando-se dos demais alunos, que estavam fazendo atividades de português e 

matemática das séries iniciais do ensino básico.

Aproximei-me da adolescente e fiquei, a princípio, apenas observando. A mãe 

estava ao seu lado e me disse que a filha tem uma doença crônica, em virtude da qual 

ficou atrasada na escola. Perguntei à adolescente o que ela achava do hospital e ela 

disse que ele era “legal”. Esperava que ela, uma adolescente, pudesse me fornecer 

uma informação mais elaborada, por meio de sua fala. Entretanto, percebi que ela não 

era diferente das crianças menores. Limitava-se a um: “legal”.

Após alguns dias vivenciando a classe hospitalar e observando as crianças tive 

hoje uma sensação de desânimo. Senti-me desmotivada assim como a assistente 

social e relaciono isto a nossa ansiedade e expectativa criada em torno do 

funcionamento da classe hospitalar, que ainda não foi preenchida. Há ainda um 

sentimento de frustração pois consideramos que a classe não funciona plenamente 

como havíamos sonhado e idealizado.
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Aliado a isto, afoita em coletar dados tenho, sempre que possível, abordado as 

crianças por meio de conversas, onde procuro perguntar-lhes como se sentem e o que 

acham, referente a situações específicas da classe e de sua escolaridade. Tento com 

isso alimentar minha expectativa na obtenção de dados “objetivos” e “concretos” –

influências da tradicional forma positivista de se fazer ciência. Sinto-me insegura por 

trilhar caminhos tão novos para mim de um saber que trabalha com dados subjetivos. 

Tenho visto que as crianças por mim abordadas respondem dentro de suas 

subjetividades e, com isso me sinto angustiada, diante de minha ansiedade na coleta 

de dados. Este estado emocional se faz presente em alguns momentos da condução de 

minha pesquisa, assim como hoje.   

Entretanto tenho coragem bastante para seguir em frente, observando. Não 

desisto. Estou em profundo mergulho existencial, envolvida emocionalmente o bastante 

com as vivências (com)partilhadas, por isso não consigo enxergar os dados já 

coletados. Respiro fundo, a tempo de lembrar-me que a pesquisa permitirá um outro 

momento, denominado distanciamento reflexivo, no qual saberei ver os dados postos 

diante de mim, captados e sentidos nesta minha experiência junto aos alunos da 

classe. 

O último dia de agosto

Encontrei com a assistente social da classe na Sala do Serviço Social. Neste 

encontro ela me informou que manteve contato com uma Faculdade de Pedagogia, 

com a qual a ACACCI manterá um convênio. Assim, os alunos da faculdade terão a 
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classe hospitalar como campo de estágio supervisionado e a classe poderá estruturar 

melhor seu funcionamento, cumprindo sua função pedagógico-escolar.

A colega falou ainda a respeito de seu desapontamento com a SEDU. 

Novamente esta situação veio à tona, pois até hoje, segundo sua queixa, a secretaria 

não acertou a situação da disponibilidade de professores para a classe hospitalar. Em 

tom de revolta e desesperança, disse que dará como prazo até o final do ano de 2002 

para que a SEDU cumpra sua parte no convênio e disponibilize os professores 

necessários. Informou que, se até o final do prazo a questão não for resolvida, será 

tentado convênio com a Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Vitória. 

Sinto que a assistente social tem uma preocupação com a garantia de reconhecimento 

oficial das ações pedagógico-educacionais desenvolvidas na classe.

Ela também avaliou a posição do hospital como sendo de pouco interesse pelas 

questões demandadas pelo paciente que se diferenciem daquelas tradicionais 

demandas médico-terapêuticas. Como exemplo citou o fato de já ter solicitado por 

diversas vezes um fax e linha telefônica para a classe hospitalar e que nunca foi 

tomado providências para o atendimento de suas solicitações.

CONVERSA COM A ESTAGIÁRIA DE SERVIÇO SOCIAL

Há alguns dias, a assistente social havia me falado a respeito de uma estudante 

do Curso de Serviço Social da UFES (também funcionária do HINSG), que havia 

iniciado estágio na ACACCI. A estudante estaria acompanhando, sob sua orientação, a 
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situação da classe hospitalar e havia feito um relatório sobre suas observações, o qual 

a assistente social classificou como muito bom, considerando que a aluna conseguiu 

fazer uma avaliação crítica da classe, apontando suas falhas de forma bastante 

habilidosa.

Encontrei-me com a estagiária na classe hospitalar e conversamos sobre seu 

estágio. Ela me disse que estava acompanhando a situação de um menino de cinco 

anos, queimado, que havia começado a freqüentar a classe. Segundo ela o menino 

está internado há meses no CTQ, tendo sido liberado agora para freqüentar a classe 

hospitalar. Falou da tristeza do menino e que o mesmo tem uma vida sofrida, inclusive 

com situação de maus tratos (violência física cometida pelos pais). Avaliou que a classe 

hospitalar poderá ser útil para o tratamento do menino e quer acompanhá-lo na classe.

Ao final de nosso contato solicitei-lhe a concessão de uma cópia do seu relatório, 

para sua utilização como material de minha pesquisa, de forma a ter acesso também a 

outras visões, que fossem não somente as minhas, sobre a classe hospitalar. Ela 

consentiu, feliz pelo sucesso de seu trabalho e confiante de que seria útil.

O segundo mês de observação 

O mês de setembro foi marcado pela greve dos funcionários da saúde do estado. 

No HINSG, a greve interrompeu alguns serviços (como o dos ambulatórios), reduzindo 

outros, que foram apenas parcialmente prejudicados.
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A classe hospitalar manteve seu funcionamento, porém não com a mesma 

intensidade de antes. O movimento e o fluxo de crianças ficou reduzido. Com os 

salários atrasados, mesmo aqueles funcionários que não podem aderir à greve 

trabalham desmotivados. Desestímulo foi algo freqüente que presenciei com relação ao 

trabalho na classe hospitalar neste período.

Diante de tal quadro, aproveitei o fraco movimento para coletar um pouco do 

material produzido pelas crianças e adolescentes na classe. Optei por alguns que 

haviam sido expostos no mural no dia da festa de aniversário da classe e a professora 

os liberou para mim.

O mês foi menos proveitoso em termos de quantidade de dias para a 

observação, contudo os poucos dias em que pude estar na classe ofereceram um 

material de boa qualidade. Com isso, pude me convencer de que nem sempre a 

validade é encontrada somente na forma quantitativa, tão exigida em pesquisas  

tradicionais.   

Um dos dias desse segundo mês

Hoje minha observação foi dirigida a uma menina de sete anos internada na 

Enfermaria de Pneumologia. Fui tocada por sua situação em nosso encontro, ocorrido 

na portaria do hospital. Então, decidi que neste dia iria acompanhá-la não somente na 

classe mas em sua estada no hospital, vivenciando um dia de sua rotina hospitalar.

Eu já a conhecia pois somos conterrâneas e já atuei como assistente social  em 

nossa cidade natal, tendo assistido sua família através de um programa de saúde 



161

mantido pela prefeitura local. Ela nasceu e logo em seguida teve um diagnóstico 

confirmado de fibrose cística – doença crônica. Desde então recebe tratamento no 

Serviço de Pneumologia do HINSG.

Nosso encontro na portaria se deu no momento de minha chegada ao hospital 

para mais um dia de pesquisa. Ela estava em companhia de sua mãe, seguindo para a 

classe hospitalar. Tão logo me viu, a mãe da menina veio ao meu encontro. Parecia 

contente por ter encontrado uma pessoa conhecida, cuja situação anterior de trabalho e 

residência na mesma cidadezinha do interior lhe conferia certa proximidade.

Tinha uma expressão triste mas, ao mesmo tempo, parecia aliviada ao me ver e 

estar próxima de mim. Cumprimentou-me com um sorriso, que abrandou 

momentaneamente o semblante triste de seu rosto. Disse-me que estava novamente 

com a filha internada, já há alguns dias, e que hoje a menina acordara triste e chorosa, 

pedindo para ser levada à “escolinha”. Disse ainda que achava que sua filha estava 

sentindo saudade da escola que freqüenta em sua cidade, onde cursa a 1ª série do 

ensino fundamental.

Olhei para a menina e vi uma criança frágil, pequena para sua idade, cujo rosto 

trazia uma expressão de tristeza, com sinais de choro recente. Senti vontade de 

abraçá-la e acalentá-la, mas não ousei. Contive minha vontade e mantive com ela 

apenas um longo contato ocular onde tentei expressar aconchego. Ela pareceu receber 

bem este contato. Manteve-se conectada comigo durante o tempo que pôde sustentar. 

Em seguida enxugou os olhos com as mãos e chamou a mãe apressando-a para 

retomar seu destino. Despediu-se de mim com um leve movimento de lábios, num fraco 
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esboço de um sorriso. Segurou na mão de sua mãe e continuou o caminho em direção 

à classe hospitalar.

Deixei que fossem à frente, de forma a ganhar espaço e tempo para me refazer 

da intensidade do contato vivido. Fui à Sala de Serviço Social, onde tentei dissolver 

minha emoção bebendo um copo de água. Só assim pude me organizar para os 

contatos seguintes com esta menina.

Ao chegar à classe percebi que a menina estava desenvolvendo uma atividade 

escolar. A expressão em seu rosto havia modificado. Estava alegre, risonha, 

conversando animadamente com a mãe e as recreadoras.

Aproximei-me e ela me mostrou espontaneamente sua atividade, interagindo 

bem comigo, tal qual fazia com as outras pessoas presentes. Parecia estar sentindo um 

grande prazer em estar naquele local. Trazia no rosto suavidade e contentamento. Os 

olhos demonstravam uma certa vivacidade. Conversava com as pessoas ao redor 

dando a impressão de que se sentia muito à vontade ali.

O tratamento de sua doença já lhe rendera inúmeras hospitalizações no HINSG 

e esta não era a primeira vez que freqüentava a classe. Iniciei com ela uma conversa, 

perguntando-lhe o que gostava de fazer ali. Respondeu: “Estudar e brincar” (sic). 

Continuei perguntando se também estuda e brinca na escola regular e desta vez foi 

mais enfática, dizendo um sonoro sim, ao mesmo tempo em que balançava 

afirmativamente a cabeça. Parecia não querer deixar qualquer dúvida a este respeito. 

Finalizei perguntando se a classe hospitalar era parecida com sua escola e ela 

respondeu que a primeira era mais bonita.
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Logo em seguida a menina pediu para colorir alegando já ter terminado seus 

exercícios. A mãe, ao seu lado, colaborava em sua atividade, ajudando-a a ler, 

mostrando-lhe sílabas e orientando-a na escolha das cores que ela poderia utilizar para 

colorir o desenho impresso de um caracol e uma flor. Assim que terminou de colorir o 

desenho, sua mãe a chamou para retornar à enfermaria pois já estava no horário de 

sua medicação.

Permaneci com a professora e uma das recreadoras na classe, já sem crianças. 

Elas disseram que gostariam de conversar comigo e eu me coloquei disponível para 

dialogarmos.

A professora iniciou dizendo que elas estavam se sentindo profundamente 

desmotivadas e desanimadas para o trabalho. Reconhecendo meu interesse em ouvi-

la, continuou dizendo que em sua avaliação a classe não estava atingindo suas metas e 

objetivos, pois não via muitos resultados no trabalho ali desenvolvido.

Intervi dizendo que talvez ela não estivesse vendo resultados porque estes 

poderiam estar aparecendo não especificamente ali dentro, mas fora da classe (nas 

enfermarias ou mesmo na escola de origem de cada uma das crianças). Neste instante, 

a recreadora tomou a palavra para afirmar que isto era real e contou o que a mãe de 

uma criança aluna da classe havia lhe dito. O menino havia retornado para a escola 

apresentando melhor desempenho e aproveitamento do que antes da hospitalização e 

professora do filho havia lhe perguntando se ele havia recebido aulas de reforço no lar.
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A recreadora mostrava-se orgulhosa do resultado e do feedback que recebera do 

seu trabalho. Falou em seguida, reconhecendo que o pouco que elas puderam fazer ali 

tinha dado resultado e um bom resultado, segundo ela.

Apoiando-se na fala da recreadora, a professora então ousou também falar sobre 

sua avaliação a respeito desta questão. Assim, disse ter recebido um feedback sobre o 

menino do CTQ através da psicóloga daquela enfermaria. Relatou que a psicóloga 

havia lhe informado que o menino, graças à participação na classe, havia melhorado, 

apresentando significativos progressos em sua socialização.

Entendi a preocupação e angustia da professora, que afirmou sentir-se cobrada 

em ter que apresentar resultados e não conseguir demonstrá-los. Sei que ela enfrenta 

um desafio para o qual não se sente muito capacitada e por isso procuro ser 

compreensiva com ela.

Sugeri que ela coletasse o depoimento das mães sobre o trabalho ali 

desenvolvido, registrando-os ou então solicitasse às próprias mães que lhe 

entregassem o registro escrito de suas avaliações sobre o impacto da classe hospitalar 

em seus filhos. Sugeri ainda que mantivesse uma pasta específica para guardar os 

depoimentos, pois assim teria dados para levantar e apresentar. Por fim sugeri a 

realização de uma reunião avaliativa com as mães dos alunos da classe.

Tentei refletir com a professora sobre o contexto da classe hospitalar, dizendo 

que a mesma tem uma realidade diferente da escola tradicional e desta maneira uma 

forma específica de funcionar que também se difere da escola regular. Chamei sua 

atenção para o fato de que a classe hospitalar tem que ser vista de uma maneira 
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diferenciada e que não se deve ter por ela as mesmas expectativas que se tem da 

escola tradicional.

Pensei com isto tentar tranqüilizá-la e diminuir sua ansiedade em relação ao seu 

trabalho que, apesar de já ter um ano, é ainda inicial e em sua experiência profissional. 

Afinal de contas cada um de nos conhece as dificuldades que enfrentou no início de 

suas atividades profissionais.

Todo meu esforço foi no sentido de tentar mostrar à professora e à recreadora o 

reconhecimento e o valor de seus trabalhos para que não se sintam incapazes de levar 

adiante esse desafio, que é algo novo para todos nós, já que não há no Espírito Santo 

experiência semelhante. Assim, disse-lhes que provavelmente alguns resultados levem 

mais tempo para aparecerem, mas que se olhássemos para o trabalho desenvolvido, 

com simplicidade e sem grandes expectativas pré-determinadas, poderíamos ver 

muitos resultados, assim como já estávamos vendo instantes atrás. Talvez elas não 

estivessem vendo bem os resultados porque têm permanecido fixadas à espera de 

grandes fatos, deixando de perceber pequenos, porém significantes feedbacks.

Ao despedir-me delas senti que estavam mais aliviadas por terem podido 

desabafar comigo, comungando suas angústias. Isto gerou um pouco mais de 

movimento. Motivadas, começaram a circular pela classe, retomando de maneira 

interessada as atividades que antes haviam deixado de lado. Parecia haverem recebido 

uma pequena dose de injeção de ânimo.
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Ainda neste dia fui visitar a menina na enfermaria. Quando cheguei, ela realizava 

fisioterapia respiratória no leito. A fisioterapeuta demonstrava paciência e carinho ao 

explicar-lhe os exercícios e ela, boa aluna, tratava de repeti-los da forma adequada.

Ao terminar a sessão de fisioterapia mostrou-se cansada. Neste momento 

chegou seu lanche da tarde, mas ela não demonstrou interesse e apetite. Era também 

o horário de sua medicação que deveria tomar não por via oral, mas pela veia, fazendo 

com que permanecesse presa ao leito.

Assim que a fisioterapeuta comunicou o final dos exercícios ela buscou o colo da 

mãe, estava com sono e queria aconchego. Neste momento parecia um bebê e não 

uma menina de sete anos. Deixei-a no contato intimo com a mãe, respeitando esta 

relação tão importante para ela. A mãe, sempre que a vi com a filha, portava-se de 

maneira amorosa. Não foi diferente naquele instante. Saí da enfermaria sem forçar uma 

despedida. Sabia que a menina estava exausta e seu momento deveria ser respeitado.

Na saída do hospital, após um dia de boas observações, encontrei com a 

estagiária de Serviço Social. Ela me cobrou o fato de não ter ido pegar com ela seu 

diário de campo, que eu havia solicitado anteriormente. Disse-me que ele já estava 

disponível pois já tinha sido apreciado pela professora da faculdade (condição imposta 

para a liberação de seu relatório). Combinamos nosso encontro para o dia seguinte.

Neste encontro casual ela aproveitou para me contar animadamente um fato que 

presenciou na classe e que considerou extraordinário. O fato, segundo ela, referia-se a 

um episódio em que um aluno da classe havia chegado à mesma com os primos, que 

ele havia convidado e levado para conhecer a “escolinha” do hospital. Havia ficado de 
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tal forma impressionado com a classe hospitalar e queria que os primos a 

conhecessem. Então, ao retornar ao HINSG para revisão pós-alta, fez questão de levar 

os priminhos até a classe para que eles vissem a “escolinha do hospital”.

Festa do voley 

Neste dia uma grande surpresa movimentou e agitou o hospital. Duas famosas 

jogadoras do voley de praia brasileiro marcaram presença na classe hospitalar para 

uma tarde de autógrafos, atraindo pequenos e “marmanjos”. Entre sorrisos, distribuição 

de brindes e fotos com as famosas, tudo era alegria.

Encontrei um grupo de meninos que, já tendo saciado a curiosidade da fama, 

trocavam informações entre si. Dispersos do burburinho formado, conversavam 

tranqüilamente. Estavam alegres e bastante descontraídos.

Um dos meninos quis saber do colega em qual enfermaria ele estava internado, 

obtendo, como resposta, a informação de que o outro se encontrava na 1ª Enfermaria. 

Surpreso, comentou em seguida que esta era a mesma enfermaria onde ele costuma 

se internar quando passa mal e continuou dizendo: “Eu tenho aplasia de medula óssea” 

(sic). Os demais quiseram logo saber o que era isso. Ele então explicou ao grupo que 

“sua medula era parada, não funcionava” (sic). Neste instante, um terceiro menino 

tomou parte no diálogo para dizer que havia sido operado na cabeça e, por isso, tinha 

sido obrigado a cortar o seu cabelo. Perguntei-lhe porque havia sido operado e me 

informou que era para retirar sangue (referindo-se a um coágulo).
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Não pude resistir e perguntei ao grupo de meninos o que eles achavam da 

“escolinha do hospital”. Um deles tomou a frente e respondeu: “A escola daqui é legal. 

É melhor do que as outras escolas que a gente já foi. Aqui as tias não brigam e a gente 

pode sair na hora que quer” (sic).     

Opinião de uma mãe         

Encontrei casualmente a mãe de um menino da 1ª Enfermaria, quando passava 

por um dos corredores do hospital. Paramos diante uma da outra e aproveitei para 

consultá-la sobre o consentimento da participação de seu filho na pesquisa. Ela se 

mostrou bem receptiva e autorizou de imediato. Disse porém estar preocupada com 

uma alta hospitalar próxima, prevista para o filho. Estava preocupada com o fato de 

que, com isso, talvez o filho não pudesse participar muito e, como tinha gostado da 

“escolinha”, queria poder ajudar.  

É uma mãe bem comunicativa e participativa. Simpatizei-me com o seu jeito de 

ser. Ela é alegre e ativa, conseguindo com isto estabelecer uma relação de proximidade 

com as pessoas que trabalham no hospital.

Nesse encontro ela me falou a respeito do nome “classe hospitalar” pintado na 

parede da classe. Achei muito pertinente sua crítica. Ela estava bastante segura e à 

vontade para tecer seu comentário. Em sua crítica referiu que o nome é “pesado”, 

“carregado”. Para ela o nome não corresponde ao local, que é alegre e agradável. Acha 
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que o nome carrega aspectos do hospital e não de uma escola, por isso considerava o 

nome horrível e de mau gosto.

Recebi com simpatia a sua crítica, pois sua postura não era de arrogância e sim 

de pura honestidade. Informei-lhe que o nome classe hospitalar é um termo técnico e 

que o nome fantasia da “escolinha” é CANTO DO ENCANTO, sendo que este nome foi 

sugerido por um aluno da classe e escolhido por meio de um concurso realizado na 

mesma.

Ela respondeu dizendo que este nome sim é adequado mas não entende porque 

não este mas, o outro, que considera horrível e assustador, era o que estava pintado na 

parede. Informei-lhe que havia gostado de sua opinião e iria tentar informar à 

responsável pela “escolinha” sua sugestão de modificar o nome pintado na parede. A 

mãe então disse contente: “Aí sim! Este nome é o correto, porque a escola é aonde a 

gente se acha” (sic).

Outubro – o terceiro mês de observação 

Cheguei à classe, onde havia apenas duas crianças. Para minha surpresa 

encontrei uma nova personagem – uma moça, estudante de Pedagogia, que se 

encontra estagiando ali. Como me havia informado a assistente social responsável pela 

classe hospitalar, a ACACCI firmara convênio com uma Faculdade de Pedagogia, 

abrindo o espaço da classe para campo de estágio.
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Não havia professora nem recreadora. Somente a estagiária e as duas alunas. A 

estudante de pedagogia recebeu-me com agradável cortesia, mostrando-se amável e

simpática durante todo o tempo em que permaneceu na classe. Quando cheguei, 

encontrei-a de pé, ao lado da bancada, organizando alguns papéis e folhas de 

atividades que seriam utilizadas com os alunos.

As duas meninas eram adolescentes e tinham a mesma idade – doze anos. 

Estavam ambas internadas na Enfermaria de Infectologia e coloriam o mesmo desenho 

– um caju – para o qual escolheram a mesma cor – amarelo. Enquanto coloriam 

conversei um pouco com cada uma delas e pude conhecer um pouco da história de 

cada uma.

A primeira é portadora de anemia falciforme, com várias hospitalizações. Nesta, 

encontra-se já há trinta dias vivendo no hospital. Atualmente cursa a 3ª série do ensino 

fundamental. Informou-me que não estava podendo andar por causa da doença e que 

queria estudar para aprender. Estava em uma cadeira de rodas, o que confirmava sua 

impossibilidade de andar. Mostrou-se comunicativa, com os olhos vivos e brilhantes, 

mantendo sempre um sorriso nos lábios.

A segunda me contou que tinha “verme d’água na espinha” (sic), querendo 

referir-se à esquistossomose medular. Está na 2ª série. Disse ter iniciado os estudos 

somente no ano anterior. Os pais são separados e ela havia residido um período com o 

pai, que não matriculou os filhos na escola. Há pouco tempo passou a viver com a mãe 

e então veio a doença, impedindo-a de ir para a escola, pois já não podia andar. Está a 
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vinte e oito dias internada e voltou a andar no quinto dia de hospitalização. Disse que 

deseja estudar para conseguir um emprego.

A mãe da segunda menina a acompanhava e me disse que, mal a filha acorda, já 

pede para vir para a “escolinha”. Disse ainda que a menina andava muito preocupada 

em ficar sem estudar por causa da internação e que atualmente ela nem sequer fala em 

retornar para casa porque tem gostado muito do hospital.

A menina já havia me relatado sua história de vida antes da chegada de sua 

mãe, que se deu logo em seguida. Neste relato, contou-me, sempre com uma 

expressão séria no rosto, que seus pais são separados, sendo que o pai havia retirado 

os filhos do convívio com a mãe quando eles ainda eram pequenos. Suas palavras não 

carregavam rancor, porém a expressão facial mudou da seriedade para a tristeza, 

quando me disse que ela e os irmãos só foram matriculados em uma escola quando 

voltaram a viver em companhia da mãe.

Perguntei às meninas o que haviam aprendido ali na classe e ambas 

responderam que haviam aprendido a fazer continhas de multiplicar. Em seguida fiquei 

observando as duas a colorir o desenho do caju. A primeira menina, ao terminar, 

solicitou à professora purpurina para colocar brilho em sua pintura. A segunda, tão logo 

terminou, solicitou à professora uma nova atividade. A professora então lhe entregou 

uma folha de papel com exercício de português. Era um exercício de formar palavras a 

partir de uma letra. Não expressou alegria, contentamento ou prazer por haver 

concluído a primeira atividade. Mantinha sempre seu ar sério, bem diferente da colega, 

que sorria durante todo o tempo.
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A primeira menina seguia, colocando gliter em seu desenho, mas não conseguia 

conter sua curiosidade e, vez por outra, esticava o pescoço para observar a colega no 

desenvolvimento do exercício de português. Perguntei-lhe porque estava olhando para 

o trabalho da outra e ela respondeu que também gostaria de fazer aquele exercício. 

Antes que a professora chegasse com uma folha de exercício igual para ela, pôs-se a 

ajudar a colega que “empacara” diante da letra B. Não teve dúvidas e prontamente 

“soprou” para a companheira a palavra BELO.

Na Enfermaria de Oncologia 

Optei neste dia por visitar uma adolescente, paciente do Serviço de Oncologia 

que se encontrava hospitalizada. Havia sido informada, pela psicóloga e por uma das 

médicas deste Serviço, que a menina demonstrava um profundo interesse pelos 

estudos, o qual trazia consigo em suas diversas internações hospitalares.

Cheguei à Enfermaria de Oncologia, mais conhecida como 2ª Enfermaria, onde 

fui recebida com atenção e carinho por parte de todos da equipe. Ao informar o objetivo 

de minha visita trataram todos de colaborar para meu encontro com a adolescente.

É uma menina de onze anos, residente no interior do Espírito Santo, com 

sonhos, ilusões e desejos comuns às garotas desta idade. Já nos conhecemos de sua 

passagem pelo Pronto Socorro na internação anterior a esta.
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Encontrei-a deitada em seu leito. A mãe tentava pentear e arrumar seu ralo e 

curto cabelo, que já fora um dia comprido e farto. Ao final a mãe lhe colocou uma touca 

de crochê e ela sorriu para mim. Tinha uma expressão serena.

Iniciei o diálogo dizendo-lhe que havia ficado sabendo de seu grande interesse 

pelo estudo e que por isso estava ali, com um profundo desejo de conversar com ela a 

este respeito. Expliquei que este era o meu estudo no mestrado e perguntei se ela tinha 

interesse e gostaria de conversar comigo a este respeito. Respondeu-me que sim.

Perguntei-lhe porque gostava de estudar e ela respondeu simplesmente “Porque 

sim” (sic). Perguntei porque gostava de ir à escola e, desta vez, me respondeu que lá  

se distraia, se divertia e se ocupava. Vi seu olhar vagar pelo ambiente, como se 

atravessasse paredes e muros em direção ao horizonte e não pude deixar de pensar se 

não estaria sentindo saudade de algo; se sua mente traria alguma lembrança naquele 

instante. Não me atrevi a incomodá-la; permaneci quieta e imóvel, apenas 

contemplando aquele olhar, até que ele retornou à minha pessoa e ela então me disse 

que sem estudar sentiria tristeza.

Perguntei-lhe em que série estava e informou-me estar cursando a 6ª série do 

ensino fundamental. Completou dizendo que tem onze anos e fará doze no mês que 

vem (novembro). Comentei que me sentia feliz em ver que ela não apresentava 

defasagem escolar, apesar da doença e do tratamento do câncer freqüentemente 

interferir no processo de escolarização.

Neste instante sua mãe tomou parte na conversa para dizer, com orgulho e 

satisfação, que a escola da filha tem contribuído muito, enviando para sua casa as 
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atividades escolares da menina, além da participação solidária de uma coleguinha da 

filha que leva seus cadernos para que ela copie em casa as lições passadas na escola. 

Logo em seguida, demonstrando um certo desapontamento, a mãe informou que 

sua filha estava afastada da escola desde agosto (há dois meses), época da recidiva da 

doença e que a menina não vinha conseguindo ter acesso às atividades escolares. 

Explicou que, devido ao tratamento, a filha tem permanecido em Vitória sem retornar 

para casa no interior do estado e, por isso, não tem obtido ajuda da colega e da escola 

para manter seus estudos.                                                    

Pareceu-me que a mãe da menina valoriza o estudo e incentiva sua 

continuidade. Informou-me que, assim que retornar ao seu município, irá procurar a 

escola para saber a respeito da situação escolar da filha e da possibilidade de 

recuperação do tempo em que a menina se manteve afastada, para a realização de seu 

tratamento de saúde.

Assumindo novamente expressão de alegria e orgulho, contou-me que a diretora 

da escola de sua filha havia lhe informado que o terceiro bimestre já havia sido 

concluído pela menina e com aprovação. Contudo, ainda resta a conclusão do quarto 

bimestre, comentou. Perguntei-lhe então: “É isto que a preocupa?” (sic). Respondeu 

que sim.

Voltei à menina e lhe disse que, apesar de termos uma classe hospitalar 

estruturada para atender apenas até a 4ª série, poderia ser estudada uma forma de 

ajudá-la e que ela poderia solicitar ajuda à professora da classe e outras pessoas do 
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hospital, para a condução de suas matérias escolares. Ofereci-me para ajudá-la em 

português e inglês e ela retribuiu com um suave sorriso.

Neste momento não pude deixar de lembrar-me de um adolescente que trazia 

para o hospital suas lições de inglês e sempre me pedia ajuda para realizar seus 

exercícios. As lições de inglês, por fim, contribuíram para o estabelecimento de uma 

boa interação entre eu, o adolescente e sua mãe.

Voltando minha atenção à menina deste encontro, perguntei-lhe quais disciplinas 

eram as suas preferidas. Mantendo sua simpatia e amabilidade, respondeu-me que não 

gostava de matemática; gostava mesmo de ciências e geografia. Brinquei dizendo que 

então ela seria uma cientista e ela reagiu com uma gostosa gargalhada. Despedimo-

nos neste clima de alegria e senti que estávamos satisfeitas pelo encontro.

Novo encontro com as adolescentes na classe 

Encontrei-me com as duas meninas da Enfermaria de Infectologia, novamente  

na classe hospitalar. Quando cheguei, já haviam concluído suas atividades e estavam 

recebendo, por parte das recreadoras, um carinho que identifiquei como uma forma de 

cuidado especial.

Haviam sido maquiadas e estavam colando em seus dedos unhas postiças 

grandes e coloridas, pertencentes a um brinquedo infantil. Diante da minha expressão 

de surpresa a recreadora informou que estava preparando aquela, que eu descrevi no 

encontro anterior como primeira menina (a da anemia falciforme), para um 
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procedimento cirúrgico. A menina foi logo informando que faria uma cirurgia à tarde e 

que esta intervenção iria ajudá-la a voltar a andar. A recreadora  estava ajudando para 

que ela chegasse bonita ao centro cirúrgico. Olhei para ela e vi que estava feliz, 

esbanjando um enorme sorriso.

Também voltei minha atenção para a outra adolescente, a que descrevi 

anteriormente como séria. Ela também sorria, embora um pouco menos eufórica do que 

a outra. Contudo já não trazia no rosto a expressão dura e fechada – característica sua. 

Ao contrário, estava com uma expressão facial mais suave. Havia abandonado a 

expressão séria e dado lugar à alegria.

Encontro no Ambulatório de Onco-Hematologia 

Há alguns dias, num breve contato, uma médica do Serviço de Oncologia havia 

me informado que a mãe de um adolescente, paciente do Serviço, sempre que possível 

referia-se à situação escolar do filho com grande ênfase, ressaltando que ele 

apresentava um  excelente desempenho escolar. A médica mostrava-se cética, quanto 

à condição descrita pela mãe, devido aos efeitos tardios do tratamento do câncer, 

responsáveis por um déficit cognitivo, que acomete grande parte dos pacientes que 

sobrevivem ao câncer. Os efeitos tardios, referem-se aos efeitos resultantes dos 

tratamentos quimio e radioterápicos (em especial estes últimos). A médica considerou 

estranho o fato desta mãe enaltecer-se dos resultados escolares do filho, o que, em sua 

opinião se dava de maneira insistente e exagerada.
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Decidi abordar o menino em meu estudo considerando que ele talvez pudesse 

oferecer-me pistas valiosas para a compreensão do sentido da escolaridade na vida da 

criança e do adolescente portador de doença crônica.

Este adolescente tem leucemia e encontra-se enfrentando uma recidiva da 

doença. Acompanhei, enquanto assistente social, o reinício de seu tratamento por 

ocasião do retorno da doença. Foi um momento muito difícil para ele e ocorreu inclusive 

um episódio envolvendo sua fuga do hospital, durante uma de suas hospitalizações. 

Atualmente ele está com quinze anos e cursa a 6ª série.

Antes de abordar o menino, mantive contato com sua mãe, com a qual conversei 

para saber através dela a situação escolar do adolescente. A mãe me atendeu com boa 

receptividade e simpatia. Disse-me que o filho gosta muito de estudar e que está muito 

bem na escola. Falou demonstrando orgulho pelo filho e ao mesmo tempo dizendo que 

os professores estavam impressionados com a inteligência do menino, que, mesmo

com muitas faltas, apresenta um excelente desempenho na escola. Segundo me disse 

a mãe, o filho vai bem em diversas disciplinas (matemática, português, educação 

artística e outras).

Senti que a mãe dá muito valor ao estudo do menino e que seu desempenho na 

escola é motivo de orgulho para ela, diante da doença do filho. Também não pude 

deixar de observar a grande ênfase com que ela se refere à inteligência do menino, tal 

qual me descrevera a médica. Não me mantive cética nem crédula diante deste fato; 

mantive-me curiosa.



178

Ele estava no Ambulatório de Onco-Hematologia, dentro da sala de atendimento, 

sentado em uma cadeira reclinável recebendo na veia sua dose de quimioterápicos. 

Mantinha-se tranqüilo, dando-me a impressão de que esta situação, sua velha 

companheira, não é mais motivo de grande infortúnio e desespero. Parecia ter 

aprendido a enfrentá-la com dignidade.

É um menino sério e de poucas palavras, a própria mãe o descrevera assim para 

mim. Realmente ele sempre se manteve reservado nos contatos com os profissionais 

da oncologia, embora comigo sempre se mostrasse mais aberto.

Aproximei-me e sentei-me ao seu lado. Ao redor de nós outras crianças e 

adolescentes também mantinham conectadas à quimioterapia. Iniciei a conversa 

falando a respeito de meu estudo e ele imediatamente passou de uma atitude 

reservada para uma de vivo interesse. Lançou-me olhar atento, tão logo falei que 

estava realizando uma pesquisa para compreender que sentido tem a escolaridade 

para crianças e adolescentes com doença crônica, que experimentam longas e/ou 

freqüentes hospitalizações. Manteve-se atento às minhas explicações quando lhe disse 

que, para tanto, estava observando os alunos da classe hospitalar e conversando com 

eles. Informei-lhe que conversava com meninos e meninas sobre estudo, escola e 

doença e que gostaria de saber se ele se interessaria em conversar comigo. Deixei-lhe 

claro que ele tinha a liberdade de não querer participar. Respondeu-me que gostaria de 

conversar.

Disse-lhe que fui informada sobre seu interesse e gosto pelos estudos e do seu 

bom desempenho. Moveu afirmativamente a cabeça, mantendo o olhar fixo em meus 
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olhos, demonstrando suportar bem este contato. Tinha a expressão séria e a manteve 

durante toda nossa conversa. Em outras ocasiões já brincamos, e nos divertimos 

bastante (inclusive na ocasião da sua evasão). Agora o momento era outro e ele se 

comportava de forma mais madura. Já não era uma criança.

Perguntei-lhe o que a escola e o estudo significavam para ele. Respondeu-me 

enfaticamente: “É a forma de conseguir um emprego melhor no futuro” (sic). Comentei 

que alguns meninos e meninas desistem de estudar quando adoecem, mas outros 

persistem nos estudos e que era meu objetivo entender porque isso ocorre. Pedi então 

que me dissesse porque não desistiu de estudar. Contou-me que logo quando a doença 

voltou ficou decepcionado e desanimado; não queria sair de casa por causa de sua 

imagem –  novamente a queda de cabelos – porém, sentia falta da escola.

Olhei à nossa volta. As outras crianças nos olhavam curiosas e atentas. Ele 

parecia não se incomodar com a presença de outras pessoas ali no local. Ao contrário, 

parecia estar bem à vontade nesta situação. Afinal, tantas outras haviam sido vividas e 

enfrentadas coletiva e solidariamente com os companheiros de tratamento, por que não 

esta?

Continuamos e eu solicitei que me dissesse o que gostava na escola. 

Respondeu-me: “Ah lá é legal” (sic). E o hospital, perguntei. “É ruim” (sic). Respondeu-

me secamente. 

Em nosso diálogo, deixei-lhe claro que estava ciente de sua situação de 

defasagem escolar e que, segundo sua mãe, isto era motivo de tristeza para ele. 

Confirmou-me isto, balançando afirmativamente a cabeça. Diante deste fato, pedi para 
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me dizer como se sentiu estando doente e impossibilitado/impedido de estudar. Disse-

me que “foi muito chato e triste” (sic). Pedi então para dizer-me como se sentia estando 

doente e podendo estudar. Respondeu-me que isto era muito bom.

Perguntei-lhe se poderia responder-me a uma última questão e, com toda a 

paciência que demonstrou para comigo, respondeu que sim. Pedi então que me 

dissesse o que achava que poderia acontecer a ele caso a doença o impedisse 

definitivamente de estudar. Disse-me que seria muito ruim, pois hoje em dia todo 

mundo precisa estudar para ter um bom emprego, já que há uma exigência de 

escolaridade cada vez maior nas solicitações do mercado de trabalho.

Terminei nossa conversa dizendo que havia entendido que, para ele, estudar 

significava uma oportunidade melhor de emprego e na vida. Perguntei-lhe se havia 

entendido certo e ele respondeu que sim, enviando-me um olhar terno e um sorriso 

amigável. Agradeci sua colaboração e despedi-me dele. Neste instante perguntou-me: 

“Só isso?” (sic). Não pude deixar de sorrir ternamente e de dizer-lhe que para mim 

significava muito.

Deixei o ambulatório com uma sensação de preenchimento. Sentia-me 

imensamente grata e feliz.

Os dias seguintes

Nos dias que se seguiram não consegui fazer observações na classe. Havia no 

hospital uma insatisfação muito grande com relação à questão dos salários dos 
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funcionários estaduais e junto a isto um grande desestímulo para o trabalho, que 

envolvia a maioria dos funcionários, inclusive eu.

Os dias se passaram depositando em mim uma carga de desconforto e 

insatisfação. Só consegui reagir após a segunda metade do mês de novembro – quarto 

mês de minha pesquisa. Sentia-me tão abatida que não conseguia sentir-me satisfeita 

com o volume de dados coletados, considerando-os insuficientes. Minha pouca 

experiência na condução de pesquisas não me ajudava a delimitar minha coleta de 

forma a sentir-me satisfeita com a mesma.

O mês de novembro – 4º mês de observação e vivência da pesquisa 

Somente ao final do mês de novembro retomei com mais entusiasmo minha 

pesquisa. Neste dia cheguei à classe, onde encontrei apenas dois alunos, sendo eles 

um menino e uma menina, além da presença da professora, das duas recreadoras e da 

estagiária.

O menino estava sentado, de costas para a porta de entrada, mantendo-se 

afastado. Fazia uma atividade que lhe havia sido entregue pela estagiária de 

pedagogia. A menina era aquela já conhecida da Enfermaria de Cirurgia – a menina do 

sorriso maroto. Ela estava colorindo, sentada de frente para a porta de entrada. Ambos 

já estavam internados há um mês. A menina, desde que iniciei esta pesquisa já passou 

por várias hospitalizações.
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Optei por sentar-me inicialmente junto à menina, que me recebeu com um olhar 

terno e um sorriso, mantendo porém sua habitual timidez. Era contudo uma postura 

encantadora, que me seduzia e que eu sempre recebia como um convite à 

cumplicidade.

Tenho notado que ela sempre se mostra alegre e sorri quando está na classe, 

embora não consiga abandonar sua timidez. O mesmo acontece quando me encontra 

no pátio ou nos corredores do hospital.

Enquanto estava com a menina, o menino posicionou-se atrás de mim e, com 

suas mãos, cobriu os meus olhos, pedindo-me para adivinhar quem era. Perguntei se 

era menino ou menina e “minha cúmplice” logo respondeu: “É menino” (sic). Entrando 

no jogo, disse que não conseguia adivinhar pois estava muito difícil. Imediatamente o 

menino descobriu meus olhos e presenteou-me com um caloroso abraço. Olhei em 

volta e vi que todos os presentes estavam atentos assistindo àquela cena.

O menino quis ficar conversando comigo. Diante disto, a professora 

carinhosamente o repreendeu dizendo que ele estava fugindo de suas tarefas. Em 

seguida voltou-se para mim para dizer que o aluno não gostava de estudar e que  

habitualmente enrolava para realizar suas atividades.

Ele conseguiu fazer com eu desviasse minha atenção de sua colega, para me 

concentrar nele. Como a professora havia denunciado seu desinteresse pelos estudos, 

perguntei-lhe se preferiria ficar no hospital ao invés de estar na classe. Respondeu-me 

que não, mas que preferia ficar em casa sem fazer nada, a ter que estar no hospital ou 

na escola. Perguntei: “Que graça tem ficar em casa à toa?” (sic). Não respondeu. 
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Afoitamente pegou meu diário de campo e abriu. Perguntou se era meu caderno e se 

eu estudava. Respondi que estudava e que escrevia no caderno as coisas que eu 

observava ali na classe.

Ele, de imediato e com grande euforia me disse: “Espera aí que eu vou buscar 

meu caderno. Não sai daí não” (sic). Logo em seguida retornou com seu caderno nas 

mãos. A professora, diante da cena, comentou surpresa: “Só mesmo você para 

conseguir fazer com que ele pegue o caderno assim animado!” (sic). Nem bem chegou 

com o caderno e já foi sentando-se ao meu lado. Abriu o caderno e pôs-se logo a fazer 

o exercício contido no mesmo. Estava bem excitado.

Deixei a classe hospitalar, onde permaneceram o menino e a menina realizando 

atentamente suas atividades. Antes de sair, as funcionárias (professora e recreadoras) 

me confidenciaram que se encontravam profundamente desanimadas com a situação 

de atraso dos pagamentos.

Mais tarde o menino me encontrou na sala de Serviço Social, da qual é 

freqüentador assíduo. Como a sala fica ao lado de sua enfermaria, adotou o hábito de 

fazer visitas cordiais à sua assistente social e por isso estava ali.

Assim que me viu sentou-se próximo a mim e foi logo dizendo que iria “operar do 

coração” (sic). Estava com uma aparência triste. Contudo, falou já mais animado: “Mas 

eu vou operar e, quando eu aprender a ler terei alta” (sic). Perguntei-lhe se gostava de 

ficar na classe hospitalar e ele me disse que sim. Então perguntei o por quê e ele me 

respondeu que gostava de ficar lá porque lá podia brincar e também estudar.
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Encontro na cantina em dezembro 

Era um sábado e eu estava na cantina do hospital acompanhada pela assistente 

social da classe hospitalar. Nós duas estávamos de plantão neste dia, eu cobrindo o 

Pronto Socorro e ela as enfermarias.

Havíamos decidido tomar um café na cantina e enquanto o fazíamos 

encontramos com um menino que é paciente do Serviço de Onco-Hematologia. Ele 

havia recebido alta e estava deixando o hospital, alegre com a possibilidade de passar 

o natal em casa, com seus familiares. Estava acompanhado dos pais.

Sentou-se à mesa onde estávamos eu e a colega. Cumprimentou-me com um 

sorriso cordial e um aperto de mão. Sentou-se entre nós duas e encostou-se em mim, 

permitindo que eu lhe fizesse um carinho, fez o mesmo com a colega.

Perguntei-lhe se freqüentava a classe hospitalar pois nunca o vira lá. Disse que 

sim. Perguntei o que ele achava da classe e me disse que desenhava, pintava e fazia 

exercícios lá. Insisti com a pergunta e então me respondeu: “legal” (sic).

Disse a ele que estava realizando uma pesquisa sobre a classe hospitalar, ao 

que ele imediatamente disse, em tom reticente: “Ah...” (sic), expressando sua 

incredulidade. Reforcei dizendo que era real e que o objetivo era entender qual o 

sentido dela na vida das crianças hospitalizadas.

Desta vez já não foi cético e desconfiado. Ao contrário, demonstrou interesse e 

atenção. Seus olhinhos fitavam-me com uma expressão de curiosidade. Então, 
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perguntei-lhe qual era a utilidade da “escolinha” para ele. Disse que a utiliza para se 

distrair, pois acha ruim aguardar no ambulatório a sua vez de ser atendido.

Logo em seguida seus pais o chamaram para entrar no carro e ir embora. 

Despediu-se de nós e seguiu contente seu destino de retorno ao lar. Estávamos a três 

dias do Natal e desta vez comemoraria a data em seu lar, junto aos familiares.

Encontro com o menino W – janeiro/2003

Este encontro era para mim uma expectativa carregada de enorme ansiedade. 

Havia feito várias tentativas anteriores de contato para a realização desta abordagem 

ao menino W, entretanto em nenhuma obtive o êxito desejado. Uma de suas tias 

chegou a me telefonar procurando saber qual o motivo do meu interesse em conversar 

com seu sobrinho, preocupada em poder tratar-se de algum fato novo e urgente em seu 

tratamento.

Ao ser explicada sobre a realização de minha pesquisa, tranqüilizou-se. Disse 

que o menino relata sempre que “quer estudar para ser alguém na vida” (sic) e que o 

mesmo ficou muito triste por ocasião do início da doença, por não poder freqüentar a 

escola. Segundo a tia, naquela ocasião, ela chegou a acompanhar W no hospital 

durante uma de suas hospitalizações, tendo ele verbalizado que estava perdendo o 

tempo dele com a internação e que, desta forma, iria ficar reprovado. Ainda, neste 

contato, a tia me informou que não haveria problemas quanto à participação do 
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sobrinho em meu estudo e que, se o mesmo não tivesse rejeição em participar, a 

família também não se oporia à sua participação.

Sabendo que ele estaria pela manhã no Ambulatório de Oncologia para sua 

consulta, minha ansiedade levou-me a chegar no hospital bem mais cedo do que o 

habitual. Receava desencontrar-me dele e perder este tão valioso contato. W é o 

menino que me levou a iniciar este trabalho, por isso o considero de fundamental 

importância em meu estudo.

Ao chegar ao HINSG dirigi-me diretamente ao Ambulatório de Oncologia. Desci a 

rampa do ambulatório com uma enorme expectativa, denunciada pelos meus 

batimentos cardíacos, que se encontravam um pouco acelerados. Logo o vi. Estava, 

como de costume, calmamente sentado num dos bancos de alvenaria da sala de 

espera, aguardando sua vez de ser atendido. Mantinha-se cabisbaixo, sério e calado. 

Desta vez era seu pai, e não sua mãe, quem estava ao seu lado. Outras crianças 

também estavam no ambulatório e aguardavam pelo atendimento com seus respectivos 

acompanhantes. W e o pai, contudo, mantinham-se um pouco afastados do grupo.

Ao contrário da habitual agitação cotidiana, o ambulatório estava mais tranqüilo, 

sem a comum algazarra feita pelas crianças. Aproximei-me dos dois e senti 

imediatamente brotar em meu rosto um sorriso de satisfação ao vê-lo ali, acessível. Ao 

me ver, olhou-me fixamente, mantendo a cabeça ereta e um firme contato ocular. Sorri 

para ele e, para minha enorme surpresa, W retribuiu sorrindo espontaneamente. 

Surpreendi-me, pois ele dificilmente sorri no hospital.
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Sentei-me ao seu lado, após cumprimentá-lo e ao pai. Não conhecia seu pai, já 

que a mãe era quem rotineiramente o acompanhava no tratamento. O pai agiu com 

gentileza e cordialidade, demonstrando que sua origem humilde não o privou de uma 

boa educação.

Iniciei a conversa com W falando a respeito da minha pesquisa; explicando que 

seu tema refere-se ao sentido que a escolaridade possa apresentar para as crianças e 

adolescentes que, como ele, passam por longos tratamentos e hospitalizações. Pai e 

filho olhavam-me atentamente enquanto eu falava. Escutavam sem me interromper. 

Estavam tranqüilos, enquanto eu me mantinha extremamente ansiosa – ritmo cardíaco 

acelerado, que dizia de uma grande emoção sentida.

Continuando minha explicação, disse-lhes que meu estudo iniciou-se, afetada 

que fui pela reação de W no início do seu tratamento, com relação à sua situação 

escolar. Perguntei a W se ele se lembrava e me respondeu firmemente que sim. 

Olhando para o menino, disse-lhe que a condição dele, naquele momento passado, 

havia me afetado de uma tal forma que me impulsionou a buscar compreender qual o 

sentido da escolaridade na vida de crianças e adolescentes com doença crônica.

Mudando de foco e dirigindo meu olhar ao pai, informei-lhe que a situação 

apresentada pelo filho foi geradora de um movimento que culminou na estruturação de 

uma sala de atendimento escolar no hospital e minha ida para o mestrado. Continuei 

dizendo que estava desenvolvendo minha pesquisa com os alunos da classe hospitalar 

e que considerava muito importante a participação de seu filho neste estudo. 
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Mantive nosso diálogo dizendo que havia realizado várias tentativas de contato 

para realizar este encontro. Neste instante, pai e filho afirmaram juntos que souberam 

de minhas tentativas. Disseram que o contato com eles é realmente difícil, já que 

residem em zona rural de um município do interior, onde não há linha de telefonia fixa e 

não funciona bem o telefone celular.

Voltando minha atenção ao adolescente, consultei-o sobre seu interesse e 

disponibilidade para participar de minha pesquisa. Tentei deixar claro que ele não tinha 

obrigação alguma de participar e que não seria prejudicado em seu tratamento, caso 

optasse pela não participação na pesquisa. Mantendo sua postura séria e firme, W 

disse que gostaria de participar. O pai o incentivava, parecendo estar profundamente 

interessado. Voltei-me para o pai e solicitei-lhe o consentimento para a participação de 

seu filho em minha pesquisa, após procurar esclarecê-lo sobre a mesma. O pai 

imediatamente concedeu sua aprovação e permissão, dando-me a impressão de que a 

participação do filho em meu estudo era, para ele, motivo de imenso orgulho.

Pedi a W que tentasse se lembrar do início do seu tratamento, quando se viu 

envolvido na situação de afastamento da escola. Em seguida perguntei-lhe como isso 

foi sentido por ele. Respondeu-me que sentiu tristeza por não poder estar na escola, 

porque lá estavam os amigos. Disse ainda, espontaneamente: “Eu não queria ficar 

reprovado, porque perder um ano é muita coisa” (sic). Perguntei-lhe se o episódio havia 

resultado em reprovação e ele disse que sim, sendo que havia sido reprovado por faltas 

e não por notas baixas. Neste momento notei que havia tristeza em sua voz.
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Pedi-lhe ainda que me dissesse o que achava que a escola e os estudos 

poderiam proporcioná-lo. Disse-me: “uma vida melhor” (sic). Perguntei se desejava 

cursar uma faculdade e respondeu que sim, mais ainda não tinha uma definição sobre 

qual profissão desejava seguir. Perguntei se a faculdade era um projeto seu de futuro e 

então respondeu que sim. W é um menino de poucas palavras e, neste caso, suas 

respostas são sempre curtas. Atualmente ele está com catorze anos.   

Continuando nossa conversa, perguntei-lhe como se sentia estando em 

tratamento e podendo estudar. Disse que se sentia bem agora e que gosta de estar e 

estudar na escola, pois é um local onde fica à vontade, já que lá conhece bem as 

pessoas.

Espontaneamente falou-me do problema que teve com a coordenadora da 

escola. O pai interviu dizendo que ela havia impedido o filho de entrar na escola 

algumas vezes, porque este estava com o uniforme incompleto, mas permitia a entrada 

de outros alunos na mesma situação. Disse-me que chegou a ir à escola para 

conversar com a coordenadora, mas não a encontrou e que, pouco tempo depois, a 

situação foi resolvida. W completou dizendo que somente não vestia a calça do 

uniforme nos dias em que, devido à condição do tempo, esta, após ser lavada, não 

conseguia secar.

Perguntei-lhe se chegou a enfrentar algum tipo de discriminação em relação à 

queda de cabelo durante o período de tratamento quimioterápico. Relatou-me que a 

princípio alguns meninos implicaram com sua imagem, mas ele não deu confiança e 

então os garotos desistiram.
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W sempre fala de forma firme e calma, com uma seriedade no rosto. Hoje, 

entretanto, apesar do modo característico da fala, trazia no rosto uma expressão suave, 

tranqüila e, em alguns momentos, alegre. Desde que o conheci, no início de seu 

tratamento, sua expressão facial tem se mantido séria e fechada. Ainda mantém-se 

sério, mas parece um pouco mais aberto aos contatos. Disse isso a ele. Retribuiu 

sorrindo-me ternamente.

Durante o contato com esse menino e seu pai, percebi minha ansiedade inicial ir 

aos poucos abrandando, até desaparecer por completo. Ao final do encontro estávamos 

os três bem à vontade na situação.

Terminei, perguntando a W se poderia utilizar nosso diálogo em meu trabalho. 

Respondeu-me que sim juntamente com o pai. Agradeci por sua colaboração e então 

despedimo-nos.

Um encontro inusitado

Hoje, ao passar pelo portão de acesso de veículos, encontrei um menino saindo 

desacompanhado. Eu vinha da cantina, onde havia ido fazer um lanche. Ele vinha do 

pátio interno. Cruzamos o portão no mesmo instante e assim pude ouvi-lo dizer ao 

vigilante: “Vou voltar pra escolinha” (sic). Ao ouvir a frase parei para observar o menino, 

que de imediato atraiu a minha atenção.

Era um menino negro, aparentando ter cerca de onze anos. Não havia 

acompanhante ao seu lado. Tinha na cabeça uma faixa de gaze e, no braço, um scalp 
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heparinizado. Estava alegre, esbanjando um largo sorriso cativante e contagiante. 

Assim que o ouvi dizer que iria retornar à classe virei-me para ele e perguntei 

imediatamente: Você gostou? Respondeu-me que sim pronta e simplesmente. 

Continuei, perguntando por quê e ele me respondeu: “Lá é bom” (sic). Insisti 

perguntando: E o hospital? Respondeu: “Não é não” (sic) e saiu correndo em direção à 

classe.

O dia seguinte

Ao passar pelo pátio interno do HINSG vi o menino do dia anterior. Estava 

sentado na calçada lateral da Enfermaria de Infectologia, tendo o pai ao seu lado. 

Mantinha o mesmo sorriso alegre que me encantou ontem. Não pude deixar de me 

sentir atraída e aproximei-me, no intuito de manter um breve contato. Cumprimentei a 

ele e ao pai, sendo bem recebida por ambos. Iniciei o contato me apresentando e, em 

seguida, perguntando sobre seu nome, idade, escolaridade e doença. Fiquei assim 

sabendo que ele tem treze anos, cursa a sétima série do ensino fundamental e está 

hospitalizado devido a uma celulite de face (que é um quadro infeccioso).   

Disse-lhe que estava fazendo uma pesquisa sobre as crianças na classe 

hospitalar, para entender porque elas, mesmo doentes, têm interesse em estudar. 

Lançou-me imediatamente um olhar curioso e então lhe perguntei por que gostava de ir 

à “escolinha”. Respondeu-me apenas um “porque sim” (sic). 
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O pai o interrompeu e disse que o filho gosta muito de estudar e que se preocupa 

com as faltas, sendo que o mesmo “não gosta de falhar às aulas” (sic). Expressando 

orgulho, disse que o filho é inteligente, responsável e que ainda trabalha nos finais de 

semana vendendo picolés. Fez questão de reforçar que o trabalho do filho era escolha 

do próprio menino, que não conseguia ficar desocupado.

Olhei mais atentamente para o pai. Era um homem aparentemente frágil, de 

corpo magro, franzino. Olhei também para o menino, que era igualmente magro. O pai 

parecia ser bem humilde; deduzi isto pelas roupas bem simples que vestia. O menino 

usava roupas do hospital; tinha uma pele sedosa e um sorriso largo que deixava à 

mostra dentes alvos e aparentemente bem cuidados, realçando em sua pele negra.

Perguntei ao menino o que havia feito na classe, já que ela não atendia em sua 

faixa escolar. Respondeu-me que montava quebra-cabeça e lia gibis. Disse-me que 

estava de férias escolares. Comentei que desejava que ele pudesse aproveitar suas 

férias fora do hospital e o pai me disse que ainda não havia previsão de alta hospitalar 

para o filho. Despedi-me dos dois dizendo que precisava seguir meu caminho em 

direção à classe.

Ao chegar à classe encontrei a estagiária de pedagogia se preparando para 

realizar um atendimento itinerante (dentro da proposta de atendimento itinerante). 

Disse-me que iria atender uma criança na Enfermaria de Oncologia, que não podia se 

deslocar para classe. Decidi segui-la e acompanhar o atendimento.

Seguimos, juntas para a enfermaria e, ao chegarmos lá, dirigiu-se diretamente 

para o leito de um menino que ocupava um dos boxes individuais. Brincou com ele, 
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utilizando-se dos brinquedos que estavam em seu leito. Ele sorria. Quando me viu, 

sorriu também para mim e me desejou bom dia, estimulado pela estagiária.

Logo em seguida a estagiária o retirou do leito, levando-o para a mesa de 

atividades, que fica no centro da enfermaria. Ao sentarmos para iniciar o trabalho, 

perguntei ao menino o que aconteceria ali e ele me disse que a tia (referindo-se à 

estagiária) lhe dava livros para ele ver os bichinhos (as gravuras).

A estagiária entregou-lhe um livro infantil que ele, com dificuldade, tentava abrir. 

Diante de sua dificuldade, ajudei-o. Aceitou bem minha intervenção e ajuda. Afoito, 

passou várias páginas de uma só vez. Nesse ritmo frenético, folheando o livro com 

rapidez, finalmente encontrou uma gravura, mas passou rápido também esta página, 

após dizer apenas: “achei” (sic). A estagiária forneceu-lhe outro livro e ele começou a 

me contar estórias, que criava a partir das figuras.

 Durante todo o momento a estagiária interagia com o menino, demonstrando 

carinho, cuidado, interesse e paciência. Estimulava-o a folhear corretamente o livro, 

para que visse a seqüência das gravuras das estórias. Em seguida quis desenhar e 

desenhou o gato da primeira estória, por sugestão da estagiária. Depois ela propôs a 

leitura do livro de João e Maria, mas ele recusou por não conhecer a estória. Ela então 

pacientemente pegou outros livros, mas ele repensou e decidiu-se pelo livro de João e 

Maria. Com o livro nas mãos, contou a seu jeito a estória que criou a partir das 

gravuras.

Permaneceram nesta atividade durante algum tempo: ele escolhia o livro e 

contava as estórias a seu modo. A estagiária ia tomando nota das estórias, que ele 
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criava e contava – ora olhando para ela, ora olhando em minha direção. Enquanto se 

dava a atividade, a enfermeira se aproximou da mesa, passando por nós para chegar a 

uma criança em seu leito (que ficava próximo à mesa de atividades). Ele, usando de 

sua espontaneidade característica, dirigiu à enfermeira um agradável e simpático “oi”, 

que ela retribuiu com um amável sorriso e algumas palavras carinhosas. 

Tão logo enjoou dos livros, pediu para brincar. A estagiária então lhe deu peças 

para montar. “Vou montar um trem”, disse olhando para mim. Pegou uma peça em um 

formato de cilindro com alguns buracos e me perguntou o que era. Entrando na fantasia 

da brincadeira, respondi que imaginava ser o apito do trem. Imediatamente colocou a 

peça em sua boca e soprou em um dos buracos, esperando obter algum efeito sonoro. 

Tanto eu como a estagiária achamos graça de sua atitude inocente e da 

espontaneidade do ato. Como não obteve o efeito desejado, olhou-me com uma 

expressão interrogativa, como se perguntasse onde estaria o som.

De repente parou e se concentrou na TV, onde passava o Sítio do Pica-pau 

Amarelo. Contudo não se manteve conectado à TV. Logo retornou ao Lego, tentando 

encaixar uma árvore na base do brinquedo. Tentou arduamente e, diante do seu 

esforço, procurei ajudar. Também não consegui. Ele contudo não desistiu. Voltou a 

tentar, desta vez obtendo êxito. Olhou para mim extasiado e gritou: “consegui!” (sic). 

Como a estagiária estava envolvida com outra criança e não viu o seu feito, ele chamou 

sua atenção gritando alegremente: “Tia da escolinha, Olha!” (sic).

Enquanto ele brincava com o Lego, passei a conversar com a estagiária para 

saber quais eram as enfermarias que ela estava atendendo com o serviço itinerante. 
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Ela foi descrevendo seu itinerário e quando pronunciou Enfermaria de Cirurgia, ele 

disse de imediato: “Fiz uma cirurgia aqui”, apontando para a região da virilha. 

Entretanto trazia uma enorme cicatriz na cabeça (sinal deixado por uma cirurgia para 

retirada de um tumor). Imediatamente falei: “Você operou aqui também” e passei 

delicadamente a mão sobre a marca. Ele recebeu dengosamente o carinho, aninhando-

se em mim, porém emudeceu.

Não conseguiu permanecer quieto por muito tempo e logo em seguida disse, 

sem mais nem menos: “Eu moro perto do hospital” (sic). Perguntei onde e ele informou 

o nome da rua e do bairro (São Pedro). Vi que se tratava de um menino ativo e esperto, 

de quatro anos de idade. Em seguida despedi-me dele, pois já estava satisfeita com o 

que havia observado. Ele me abraçou e disse que eu poderia voltar outras vezes.

Outro atendimento itinerante

Cheguei para acompanhar hoje o atendimento itinerante de um menino internado 

na Enfermaria de Neurologia. A estagiária havia me falado, no dia anterior, sobre o 

trabalho educacional que vem realizando com ele já há algum tempo, que se refere ao 

processo de alfabetização desta criança. Interessei-me de imediato por esta situação.

Entrei na enfermaria, onde já encontrei a estagiária desenvolvendo seu trabalho. 

Ela estava conversando com o menino, pois também havia acabado de chegar ao local, 

para mais um dia de atividades. Observei e vi que, na realidade, estavam fazendo uma 
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brincadeira, na qual o primo do menino (que era o seu acompanhante) se escondia 

atrás da porta. O menino se divertia com a brincadeira.

Cumprimentei a todos e a estagiária me apresentou ao menino e seu 

acompanhante. Conversei com ele, perguntado seu nome e idade. Informou-me, 

falando com dificuldade, já que está traqueostomizado e fica conectado ao aparelho 

respirador, recebendo assistência ventilatória pela traqueostomia. É isto que torna 

possível para ele realizar o ato de respirar, já que não consegue manter como nós uma 

respiração espontânea.

Em seguida, a estagiária mostrou-me os trabalhos realizados pelo menino em 

seu processo de alfabetização. Olhando a produção apresentada, perguntei ao menino 

se ele gostava de estudar e ele respondeu que sim, com um leve e sutil movimento de 

cabeça. Perguntei o que ele havia aprendido e ele me disse que estava aprendendo a 

ler.

Este menino não consegue coordenar seus movimentos, uma vez que apresenta 

déficit motor decorrente de sua condição. Conversando com a médica da enfermaria 

pude saber que ele sofreu acidente automobilístico, em decorrência do qual obteve 

lesão na coluna, resultando em uma tetraplegia.

É um menino alegre, apesar de seu drama. Sorriu para mim quando lhe disse 

que o achava bonito. Costuma sorrir a maior parte do tempo, mesmo estando já há um 

ano hospitalizado. Está hoje com cinco anos de idade. Fiquei sabendo que tem sido 

acompanhado rotineiramente pelo primo adolescente durante a manhã e pela mãe à 
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noite; à tarde é a vez da avó acompanhá-lo e, nos finais de semana, esta tarefa familiar 

é delegada ao pai, que trabalha durante os outros dias.

Disse a ele que tem um primo muito bacana e ele concordou sorrindo e 

balançando afirmativamente a cabeça. Com toda a sua dificuldade em executar 

movimentos, esforçou-se para levar a mão ao rosto do primo e lhe fazer um carinho. O 

primo colaborou para facilitar o ato do menino, aproximando sua cabeça e assim 

permitindo que o outro o alcançasse e tocasse. Ele então esboçou um beijo no rosto do 

primo. O primo é o mimo dele, informou-me a estagiária. Vi que realmente existe um 

grande afeto entre os dois. O primo, de apenas catorze anos, parece ser um excelente 

cuidador.

Fiquei por mais um tempo observando e chegou o horário da medicação. A 

estagiária respeitou o momento, interrompendo a atividade com o menino, de forma a 

não prejudicar seu tratamento. O primo, demonstrando excepcional paciência, ia dando 

os remédios um a um ao menino.

Em seguida chegou a fisioterapeuta, para realizar uma sessão no leito. Em 

respeito ao seu tratamento, decidi terminar minha observação. Despedi-me dele, que 

fez uma expressão de desalento, mas aceitou a minha saída. A estagiária também 

comunicou sua saída e ele então fez uma carinha de tristeza, demonstrando também 

contrariedade pela saída dela. Foi o único momento em que o vi triste. Ela insistiu 

dizendo que precisava ir e ele relutou em aceitar esta separação. Ela, diante de sua 

reação, comprometeu-se em voltar após a fisioterapia dele. Disse que iria então buscar 

uma caixa de material com atividades para eles. Somente assim ele aceitou e permitiu 
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que ela saísse comigo. Fora da enfermaria a estagiária me comunicou que iria 

realmente buscar a tal caixa e depois retornaria para atuar mais um pouco com o 

menino.       

O final da pesquisa

Após um período de seis meses (com)vivendo com as crianças e vivenciando 

com elas a experiência de doença/hospitalização e escolaridade, considerei possuir 

dados suficientes para uma possível resposta à minha interrogação inicial, tendo em 

vista que o fenômeno começara a dar sinais indicativos de que estava se esgotando, 

para minha compreensão, tornando-se de certa forma repetitivo.

Continuo ainda encontrando com algumas dessas crianças por ocasião suas re-

internações. O contato com a experiência vivida, na situação de minha pesquisa, deixou 

em mim uma marca e uma agradável sensação de amizade, companheirismo, 

compaixão, coragem – aprendizagens adquiridas neste ensinar e aprender cotidiano 

das vivências interpessoais, interexperenciadas. Neste momento não encontro palavras 

para continuar descrevendo. Então, permaneço sentindo... 
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6 AS CRIANÇAS E OS ADOLESCENTES HOSPITALIZADOS: UMA 

BUSCA COMPREENSIVA DO SENTIDO DA ESCOLARIDADE EM SUAS 

VIDAS

A respeito de minha interrogação sobre o sentido da escolaridade na vida da 

criança hospitalizada, a realização de recorrentes leituras em meus registros de 

pesquisa permitiu, a mim, identificar algumas unidades de significado, com as quais 

passo agora a trabalhar. Estas unidades compreendem temas ligados ao fenômeno 

investigado, possibilitando uma compreensão de sua essência. Os temas que aqui 

passo a apresentar não são, provavelmente, os únicos possíveis, mas os que os meus 

olhos e sentidos puderam captar. O leitor poderá ver outros temas e poderá também 

discordar dos que apresento. A pesquisa é assim, aberta, não se esgota em si e nem

traz verdades absolutas.

Caminhei em busca do sentido que move a criança e o adolescente 

doente/hospitalizado, em sua escolaridade, e lhes dá sustentação, de forma a lhes 

permitir conduzir-se diante da doença, transcendendo-a. Encontrei três temas 

identificados como: ludicidade, afetividade e futuro, que considero como categorias 

centrais do fenômeno investigado, por estarem inseridas na vivência da escolaridade 

frente a um sofrimento inevitável – a condição de adoecimento e seu tratamento, muitas 

vezes rígido e doloroso. 

Em um mar de sofrimento inevitável e de proximidade com a morte, a 

escolaridade emerge carregada de sentido, como uma sustentação para o 
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enfrentamento da experiência vivida e sua condição dolorosa. O sofrimento está 

presente e é inevitável. Diante dele, emergem valores/virtudes, como uma força que 

permite suportar o insuportável. Coragem, humor, amizade, companheirismo, 

compaixão, responsabilidade, esperança, são alguns desses valores/virtudes 

recorrentes, dos quais a criança hospitalizada se vale para enfrentar a dor e o 

sofrimento de encontrar-se em situação de adoecimento. Estão implícitos nas 

categorias expressadas e são, portanto, identificados aqui como sub-categorias  

também expressas no fenômeno. 

Categorias e sub-categorias se complementam e se constituem nas unidades de 

significado encontradas de forma a permitir uma compreensão do sentido da 

escolaridade na vida da criança hospitalizada.

UNIDADES DE SIGNIFICADO

CATEGORIAS SUB-CATEGORIAS

LUDICIDADE
Humor
Alegria

AFETIVIDADE
Amizade
Companheirismo
Compaixão

FUTURO
Responsabilidade
Esperança

Fig. 3: Representação das unidades de significado, compostas pelas 
categorias temáticas e das sub-categorias valorativas que emergiram na 
análise dos dados da pesquisa. 
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A categoria ludicidade está representada pela realização de atividades lúdicas 

e recreativas, como desenhar, colorir, brincar e outros, permitindo a vivência da alegria 

e do humor, num clima de animação, descontração, prazer e divertimento.

“Dirigindo-se às crianças (não havia adolescentes no grupo), a voluntária 
perguntou-lhes o que gostariam de fazer e, com exceção de uma criança que 
escolheu quebra-cabeça, todas as demais decidiram desenhar e colorir.”

“A menina concluiu suas atividades com maior eficiência e já estava se 
divertindo com um jogo.”

“Então, perguntei-lhe qual era a utilidade da ‘escolinha’ para ele. Disse que a 
utiliza para se distrair.”

“Iniciei com ela uma conversa, perguntando-lhe o que gostava de fazer ali. 
Respondeu: ‘estudar e brincar’.”

Os trechos destacados em meu diário de campo evidenciam que a classe 

hospitalar do HINSG é um local utilizado pelas crianças e adolescentes para recreação, 

tanto quanto para atividades escolares.

A experiência vivida na classe pelas crianças e adolescentes refere um estado 

prazeroso e agradável, contrastando com a experiência dolorosa da doença e do 

tratamento/hospitalização.

“Contudo, observando de forma mais atenta, podia-se notar que cada uma 
delas estava absorvida num encontro pessoal com algo prazeroso.”

“Naquele instante, o único risco de contágio ali era o de alegria, diversão e 
ânimo.”

“Assim que o ouvi dizer que iria retornar à classe, virei-me para ele e perguntei 
imediatamente: Você gostou? Respondeu-me que sim, pronta e simplesmente. 
Continuei, perguntando por quê e ele me respondeu: ‘Lá é bom’ (sic). Insisti 
perguntando: E o hospital? Respondeu: ‘Não é não’ (sic) e saiu correndo em 
direção à classe.” 

A alegria, tanto quanto a tristeza, constituem-se em formas (pré)sentes no 

enfrentamento da situação de sofrimento inevitável. Frankl já o descreve em seu diário, 
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quando faz referência ao humor existente no campo de concentração nazista. Também 

no hospital as situações de humor se fazem (pré)sentes nos espaços de expressão da 

alegria, sendo a classe hospitalar um desses espaços.

Quanto ao humor, acredito que ele emerge como virtude que possibilita ao 

homem enfrentar, suportar e transcender a situação de tragicidade. Sem esta virtude, o 

sofrimento se torna ainda maior e a capacidade de enfrentá-lo fica bastante reduzida.

Sobre o humor, Comte-Sponville diz: “[...] O humor é conduta de luto (trata-se de 

aceitar aquilo que nos faz sofrer), [...] o humor é cura. [...] o humor ajuda a viver. [...] o 

humor liberta. [...] o humor é misericordioso. [...] o humor é humilde” (COMTE-

SPONVILLE, 2002, p. 234).

Diante do lúdico, do recreativo, a classe hospitalar passa a representar o 

agradável, a alegria, a vida, enquanto a enfermaria/hospital corresponde ao sofrimento, 

à tristeza, ao aprisionamento, à finitude. Estar na classe hospitalar, neste sentido, pode 

significar estar sendo (viver o vivido), na experiência presente da escolaridade. Na 

classe, as crianças se entregam por inteiro ao existir pura e simplesmente, sem 

amarras e sem receios, experienciando visceralmente o prazer que a entrega, sem 

medo, à vida pode proporcionar. 

A segunda unidade contempla a categoria afetividade, que por sua vez engloba 

as sub-categorias amizade, companheirismo, compaixão. Está expressa na forma 

afetiva de acolhimento das crianças e adolescentes no atendimento realizado na classe 

hospitalar. Desta forma, a experiência vivida na classe permite maior proximidade entre 

os sujeitos e o estabelecimento de uma relação empática, que fortalece os vínculos.
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“Uma das recreadoras estava pacientemente ao lado de uma menina e 
ensinava-lhe a formar palavras com dígrafos. Percebi que ela se esforçava 
sinceramente para ensinar àquela criança, mostrando em sua conduta que agia 
com determinação, carinho e paciência diante da dificuldade de compreensão e 
apreensão da menina.”

“A voluntária os recebeu de forma acolhedora e, tão logo o grupo entrou na 
sala, encheu o ambiente de alegria, diversão e ânimo.”

“A escola daqui é legal. É melhor do que as outras escolas que a gente já foi. 
Aqui as tias não brigam e a gente pode sair a hora que quer.”

“A recreadora estava ajudando para que ela chegasse bonita ao centro 
cirúrgico. Olhei para ela e vi que estava feliz, esbanjando um enorme sorriso.”

“As crianças continuaram ainda por algum tempo ali na classe. Trocavam entre 
si o material que a voluntária havia colocado à disposição para a realização das 
atividades demandadas. [...] tudo era coletivizado de forma a permitir um rodízio 
nas atividades. Assim, todos aproveitavam um pouco do que encontravam ali 
naquele espaço.”

Esta unidade vem (des)velar a situação vivenciada por meio do atendimento 

escolar hospitalar, o qual encontra-se carregado de zelo e afetos, dirigidos à criança e 

ao adolescente na classe hospitalar. Nesse caso, a escolaridade passa a estar 

vinculada à proteção, pois representa uma dose extra de cuidado hospitalar e 

educacional, realizada a partir de uma relação interpessoal de (com)paixão, respeito, 

consideração e reconhecimento, que se dá na classe.

Rogers (1977) afirma que a aprendizagem envolve o aspecto racional do 

homem, tanto quanto o afetivo e o vivencial. Diz, ainda, que a atitude humana e pessoal 

na sala de aula promove uma aprendizagem maior e mais significante, além de 

crescimento pessoal e uma maior qualidade no estabelecimento das relações 

interpessoais.

A presença de afetos, de amizade, de companheirismo, na relação estabelecida 

via escolaridade, revigora a força e a coragem necessárias ao enfrentamento da 
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situação de tragédia e sofrimento inevitáveis. Aqui é possível afirmar que a vivência na 

classe hospitalar está imersa no espírito de compaixão humana e, sobre esta virtude, 

recorro a Rubem Alves, que afirma:

[...] a compaixão aumenta nosso sofrimento. Ela é maravilhosa porque por meio 
dela nunca estamos sozinhos: meu corpo é o centro sofredor do universo 
inteiro. Minha compaixão abraça tudo o que vejo e imagino. Pela compaixão 
estamos unidos a todas as coisas. E todas as coisas, assim, passam a fazer 
parte de nós mesmos [...] (ALVES, Rubem, 2002, p. 50-51).     

             

A (com)paixão vivida e (com)partilhada na classe hospitalar revitaliza, instila 

confiança e reacende os ânimos, muitas vezes perdidos ante aos medos e à angústia 

que cercam o processo vivido de adoecimento.  

O ambiente de afetos e vínculos, de cuidado e de interexperiências, vivenciado 

na classe, termina por atravessar o hospital, instaurando um novo clima institucional e 

possibilita viver o vivido (o estar sendo; o estar existindo), apesar da dor inevitável e dos 

dramas que envolvem a condição existencial do adoecimento e da hospitalização. 

Consolida, assim, um processo de investimento na vida, apesar da situação muita 

vezes apontar para a desistência e a entrega ao conformismo. Entregar-se ao 

conformismo significa desistir e tornar-se apático, o que remete ao vazio existencial. 

Desta forma, a tendência assumida de investimento na vida – via escolaridade –

representa um movimento de resistência e luta; de não se deixar sucumbir, desistindo 

de viver.  

As crianças e os adolescentes hospitalizados parecem buscar na escolaridade 

um sentido para manter-se firmes e eretos, enquanto a doença tenta a cada momento 

derrubá-los. A afetividade presente na situação de escolaridade os fortalece e os 
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renova dia a dia, levando-os a viver a vida que pulsa e “grita” para ser vivida.   A 

escolha foi feita no sentido de vivê-la e, então, ela será vivida até o fim.

Quando este sentido da escolaridade projeta-se para além do momento 

presente, então vejo emergir a terceira unidade, que é a categoria futuro. Nela 

transparece a (pré)ocupação com a vida futura, como um sentido a realizar após o 

restabelecimento da condição de saúde. Este sentido a realizar é mediado pela 

escolaridade como projeção para se alcançar uma vida melhor, voltada para a  

realização pessoal e para os ganhos sociais (mais especificamente vinculados à 

questão sócio-econômica).

Alicerçados na escolaridade, encontram a coragem para enfrentar com dignidade 

a situação de doença, de hospitalização, de proximidade com a morte e a finitude e 

todas as dores inerentes a esta condição de vida. A responsabilidade e a esperança 

aparecem como sub-categorias aqui implícitas, indicando que o compromisso e o 

interesse para com os estudos compõem uma atitude responsável, assumida diante da 

transitoriedade da vida, parecendo querer comunicar que vale a pena viver, apesar de...    

“A mãe informou que o filho deseja desenvolver uma carreira profissional.”

“Perguntei o que a escola e o estudo significavam para ele. Respondeu-me 
enfaticamente: É a forma de conseguir um emprego melhor no futuro.”

“Pedi então que me dissesse o que achava que poderia acontecer a ele caso a 
doença o impedisse definitivamente de estudar. Disse-me que seria muito ruim, 
pois hoje em dia todo mundo precisa estudar para ter um bom emprego, já que 
há uma exigência de escolaridade cada vez maior nas solicitações do mercado 
de trabalho.”

“Pedi-lhe ainda que me dissesse o que achava que a escola e os estudos 
poderiam proporcioná-lo. Disse-me: uma vida melhor.”

“Assim que me viu, sentou-se próximo a mim e foi logo dizendo que iria operar  
do coração  (sic). Estava com uma aparência triste. Contudo, falou já mais 
animado: mas eu vou operar e, quando eu aprender a ler terei alta.”
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As crianças e os adolescentes, mesmo diante de uma doença crônica e da 

possibilidade da morte, apegam-se à escolaridade, transformando-a no aliado que 

auxiliará a trilhar o árduo caminho em direção de um sentido a realizar na vida futura. 

Este sentido projetado de futuro funciona como um combustível vital, renovando forças 

e coragem, sem as quais a entrega ao inimigo (doença) é fatal, mas com as quais é 

possível transpor o sofrimento inevitável. Pela escolaridade, encontram de forma 

otimista, mesmo na tragédia vivida, um sentido que os mantenham em condição de 

enfrentar e suportar a situação de adoecimento e, diante dela, vislumbrar 

esperançosamente um futuro com algo a realizar. E, se não houver futuro, há que se 

realizar algo significativo no presente, deixando na vida sua marca, que mesmo singular 

e pessoal, poderá revelar que não se viveu em vão. Mesmo se não houver futuro, o 

presente foi vivido com dignidade. Se a batalha foi vencida pelo inimigo, foi porque este 

era invencivelmente mais forte e não porque houve entrega, desistência e conformismo.

A Vivência de Ser Otimista Trágico 

Sintetizando as unidades de significado encontradas é possível afirmar que todas 

as categorias apontam para a qualidade/capacidade de ser otimista trágico, diante da 

dura e sofrida situação de adoecimento/hospitalização e de proximidade com a 

morte/finitude. Neste contexto, a escolaridade emerge como algo que mantém a força e 

a coragem necessárias ao enfrentamento da dor inevitável e renova a vontade de viver, 

projetando-se para além da situação como sentido de algo a realizar no futuro.
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A escolaridade nutre com o lúdico e o afetivo, mantendo a coragem de ser 

enfrentar(dor) e  a determinação de realizar algo maior no futuro. Neste sentido, fornece 

sustentação à capacidade de ser otimista trágico e de ter um sentido (algo) a realizar na 

vida. Mobiliza forças vitais para aquilo que virá a preencher a vida e que possibilita 

transformar o drama presente em uma conquista humana.

LUDICIDADE

AFETIVIDADE

FUTURO

Humor
Alegria

Amizade
Companheirismo

Compaixão

Responsabilidade
Esperança

CONQUISTA 
HUMANA

ESCOLARIDADE 
NA VIDA DA CRIANÇA 

HOSPITALIZADA

DOENÇA
SOFRIMENTO 
INEVITÁVEL

Fig. 4: Representa o sentido da escolaridade na vida da criança hospitalizada. A 
escolaridade nutre a capacidade de ser otimista trágico. Ludicidade, afetividade e 
futuro, juntamente com os valores/virtudes possibilitam enfrentar com coragem e 
dignidade o sofrimento inevitável que acompanha o adoecer. A escolaridade 
mantém (pré)sente o sentido da vida e transforma a dor em conquista.  
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Frankl (1989, 1993) ensina que ser otimista trágico implica em adotar uma 

postura de investimento na vida, enfrentando com coragem as dores que ela impõe e, 

assim, vencer o sofrimento com esperança, de forma a transformar a tragédia pessoal 

em uma vitória humana.

[...] Quem, por causa do medo, se encolhe e rasteja vive a morte na própria 
vida. Quem a despeito do medo, toma o risco e voa triunfa sobre a morte. 
Morrerá quando a morte vier. Mas só quando ela vier. [...] viver a vida, 
aceitando o risco da morte: isso tem o nome de coragem. Coragem não é  
ausência do medo. É viver a despeito do medo (ALVES, Rubem, 2002, p.143).     

O sofrimento (doença) é a realidade que move a criança e o adolescente 

hospitalizados para a recorrência dos valores/virtudes presentes na experiência vivida 

da escolaridade. Estas virtudes/valores funcionam como um alicerce que dá suporte 

para a capacidade de manter-se otimista trágico, com um sentido a realizar na vida, 

mesmo estando diante da finitude.

Respondendo à pergunta inicial deste trabalho é agora possível afirmar que a 

escolaridade é alimento social, psíquico, moral/espiritual, que nutre a 

capacidade/qualidade de ser otimista trágico. Nela, a ludicidade, a afetividade e o 

futuro, com os valores/virtudes recorrentes, possibilitam à criança e ao adolescente 

hospitalizado enfrentar com coragem e dignidade o sofrimento inevitável da doença, 

transformando a dor em uma conquista pessoal. A escolaridade, na subjetividade da 

criança hospitalizada, é também a via pela qual se mantém (pré)sente o sentido da vida 

– a realização existencial, que é motivo de felicidade e fato concreto de se ter uma vida 

digna de ser vivida. 
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Nem todas as crianças e adolescentes hospitalizados e/ou com alguma doença 

crônica carregam em si esta qualidade do otimismo trágico. Aqueles que não 

desenvolvem esta habilidade de enfrentamento otimista da situação trágica em que se 

encontram, dificilmente possuem um sentido a realizar na vida e, assim, a doença 

torna-se obstáculo intransponível ao qual se entregaram em rendição.
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7  (IN)CONCLUSÃO

O leitor talvez esteja estranhando o título desta seção, pois tradicionalmente as 

pesquisas apresentam, ao seu final, uma conclusão fechada e definitiva, objetivamente 

construída e colocada como uma definição total do trabalho realizado e seus 

resultados. Entretanto, faço opção clara e consciente por um desfecho aberto e, neste 

caso, (in)conclusivo, tendo em vista que: 

Uma consciência sempre aberta é a característica dinâmica que permite à 
fenomenologia ser uma filosofia-ciência sempre em vir-a-ser. Seus termos não 
são definitivos, a busca do rigor não permite um acabamento. O fenômeno não 
pode, pois, receber uma interpretação final; ele vai sendo reconhecido à medida 
que sua análise progride, aprofunda-se, radicaliza-se. [...] As conclusões são 
sempre provisórias. O inacabar, longe de ser um empecilho, é a própria 
definição da existência e é o que faz o método fenomenológico-existencial um 
método aberto (ALMEIDA, 1988, p. 29). 

O caminho percorrido, desde o encontro inicial com o menino W e sua situação 

de escolaridade face ao tratamento de sua doença crônica, compôs-se de inúmeras 

interexperiências, instaladas na vivência (com)partilhada da situação de pesquisa. A 

experiência/vivência de mundos-vida se tocando resultou em um processo sentido que 

permitiu ir além da “pura” obtenção de um conhecimento técnico-científico elaborado. 

Neste trabalho, o envolvimento na relação de pesquisa, construído por meio de uma 

“imersão empática” (MACHADO, 1997, p. 40), na situação de escolaridade de crianças 

e de adolescentes doentes/hospitalizados, possibilitou à pesquisadora uma 

aprendizagem vivida e sentida do otimismo trágico, do sentido da vida, da coragem e 

do enfrentamento de situações de sofrimento e tantas outras, inseridas na experiência 

(com)partilhada, a partir da Classe Hospitalar Canto do Encanto.
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Como já disse anteriormente, muitos caminhos poderiam ser trilhados no 

processo de desenvolvimento deste estudo e, deles, resultado tantas outras 

(in)conclusões. Trago comigo a convicção de que uma (in)conclusão não anula outras, 

ao contrário, todas se complementam, tornando possível uma compreensão ampliada 

do fato. É com base neste pensamento que, neste trabalho, apresento uma 

compreensão possível do fenômeno investigado, que não pretende ser a única 

possível.     

Torno a afirmar que o fenômeno não se esgota nunca. Assim, os resultados 

obtidos na situação deste estudo (des)velam apenas um aspecto do mesmo, havendo 

ainda tantos outro a serem (des)velados. Por esta razão, não há como afirmar 

categoricamente tê-lo compreendido em sua totalidade.

A situação de escolaridade e de adoecimento – partes constituintes de um 

mesmo fenômeno (o existir de crianças e adolescentes hospitalizados) – combina 

alegrias e tristezas, dramas e esperanças, vida e morte. A vida impôs uma condição de 

sofrimento inevitável a uma criança/adolescente, por meio de seu adoecer. Não há 

como fugir desta realidade. A doença é um fato concreto, assim como o é ver/sentir as 

forças físicas esvaírem; a aparência modificar; o companheiro partir, evidenciando e 

concretizando a finitude da vida. 

Nesta dura realidade de ser criança/adolescente doente/hospitalizada, tempos e 

espaços atravessam o ser, marcando sua existência. Num desses tempos/espaços 

situa-se o hospital, local tradicionalmente marcado pelo contato com o sofrimento e a 

morte; em outro, está a escola (movimentos, ritmos, pulsações e a vida correndo solta); 
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no meio destes dois encontra-se a classe hospitalar, a sala de aula hospitalar (a escola 

hospitalar), marcando a vida diante da morte e, neste caso, evidenciando vida e morte 

como aspectos complementares, e não dissociados, da existência humana. Neste local 

o ser (existir) e o não ser (finitude) aparecem como partes integrantes do vivido, 

possibilitando a emergência de conteúdos (de vida e de aprendizagem), marcados-

atravessados-movidos por valores/virtudes presentes na qualidade do otimismo trágico 

e na capacidade de manter sempre (pré)sente o sentido da vida.

A vida tem um sentido: existe algo a realizar no futuro (ao se vencer, 

momentaneamente, a morte), ou no presente (diante da inevitável finitude). E, ainda, 

como nos ensina Frankl, “[...] na descoberta de um sentido percebemos uma 

possibilidade incorporada no contexto de uma situação real [...]” (FRANKL, 1989, p. 32). 

Pelos sentidos podemos vislumbrar uma teoria educacional (existencial humanista), que 

deve permear a escola e a sala de aula hospitalar, no ofício de ser educa(dor)1

(com)vivendo com a situação de adoecimento e escolaridade de crianças e 

adolescentes hospitalizados.

O caminho percorrido neste estudo levou-me a pensar na importância da 

construção de uma teoria educacional, voltada para a condição da criança/adolescente 

doente/hospitalizada com demandas de escolaridade. Esboçando aqui uma pequena 

teoria2 (pensar pedagógico) nesta direção, penso que ela deve contemplar a 

necessidade humana de um sentido para a vida, preenchendo de significados a classe 

                                                          
1 A palavra educa(dor) aqui pode ser compreendida como uma das tarefas docentes na classe hospitalar; 
“educa a dor”, isto é,  permite-se (com)viver com a dor, inserindo-a nos contextos (psico)pedagógicos. 
2 Pensar na elaboração e desenvolvimento de uma teoria existencial humanista para a educação de 
crianças e jovens hospitalizados, que considere o sentido para a vida e o otimismo trágico, é algo de meu 
interesse de estudo no doutorado.
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hospitalar, por meio de conteúdos escolares movidos por valores/virtudes 

fortalecedores da qualidade do otimismo trágico. Neste contexto, o professor deve 

possuir/desenvolver atitudes e habilidades, de forma a manter uma relação 

(com)partilhada com os alunos, construída nas interexperiências da vivência instalada, 

considerando todas as diversidades implícitas no processo educacional/escolar de 

crianças e de adolescentes doentes/hospitalizados.                             

Para uma pedagogia hospitalar há que se vislumbrar um novo perfil docente, 
pois, ela demanda necessidade de profissionais que tenham uma abordagem 
progressista, com uma visão sistêmica da realidade hospitalar e da realidade do 
escolar doente. Seu papel principal não será de resgatar a escolaridade, mas 
de transformar essas duas realidades fazendo fluir sistemas que as aproxime e 
as integre [...] (MATOS, 1998, p. 123).

Há que considerar ainda que a Classe Hospitalar Canto do Encanto atravessa o 

clima institucional do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória e todo contexto sócio-

histórico (local e global), sendo também por eles atravessada. Nesta realidade, há muito 

a se realizar, a fim de se construir um tipo de atendimento educacional/escolar que 

contemple a noção de escolaridade, enquanto mantenedora da qualidade do otimismo 

trágico e do sentido da vida de crianças e adolescentes em situação de adoecimento e 

hospitalização.

Retomando o foco central do trabalho – o sentido da escolaridade na vida de 

crianças e adolescentes em situação de adoecimento e hospitalização – sinto-me à 

vontade para afirmar que o significado (des)velado do fenômeno investigado levou-me 

a compreender que as crianças e os adolescentes abordados neste estudo trazem 

consigo a escolaridade enquanto meio fortalecedor e mantenedor da coragem, do 

enfrentamento, da esperança, do otimismo trágico e do sentido da vida. 
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Vem-me agora à mente a passagem vivida com o menino do Pronto Socorro: sua 

angústia inicial diante da hospitalização, as experiências vividas no hospital e seu 

contato com a classe hospitalar. O pai emitiu sua avaliação sobre a vivência do filho, 

afirmando que este passara a se manter mais disposto ao tratamento após alguns dias 

vivenciando a oportunidade de estudar no hospital. Vejo nesta afirmação uma pista 

significativa de que a escolaridade se apresenta como um fato que permite transcender 

o sofrimento inevitável do adoecimento e investir na vida presente e futura. 

Alguns personagens reais deste estudo já não vivem mais em nosso meio. Para 

estes não haverá futuro; mas houve um presente intensamente vivido, onde, por meio 

da escolaridade manteve-se vivo um firme sentido para a existência, o que lhes permitiu 

enfrentar com dignidade a condição de vida imposta pelo adoecimento. Em momento 

algum se comportaram como pessoas cujas vidas são destituídas de sentido. Nunca 

desistiram de investir na vida e tinham na escolaridade algo que dava sustentação a 

esta postura. Não se sentiam “coitados”, nem esperavam pela piedade alheia. Ao 

contrário, ansiavam/desejavam apenas por viver a vida em sua possibilidade de ser 

vivida, com suas dores e alegrias. 

As crianças e os adolescentes com os quais (com)partilhei a vivência deste 

estudo convivem com a finitude à sua espreita. Entretanto, para estes: “A vida com 

todas as suas limitações e frustrações, merece ser vivida [...]” (ALVES, Rubem, 2002, p. 

114). Esta foi uma das aprendizagens significativas que adquiri na (com)vivência com 

as pessoas da pesquisa, possibilitada pelas interexperiências contidas no estudo 

desenvolvido. A estas pessoas agradeço imensamente.   
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ANEXO I

Fotografias da Classe Hospitalar Canto do Encanto
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Fotografia 4: Atividade na classe, coordenada pela recreadora e pela estagiária. 
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Fotografia 5: Fachada externa da Classe Hospitalar Canto do Encanto. Entrada para a 
classe.
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ANEXO II

Modelos de Consentimento Livre e Esclarecido encaminhados à instituição onde 
ocorreu a pesquisa e aos pais.
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CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Em cumprimento à Norma 196/96, que regulamenta a realização de pesquisa 
envolvendo seres humanos, este documento firma autorização para realização de 
pesquisa e encaminha o projeto da mesma, intitulado “Compreensão do sentido da 
Escolaridade na Vida da Criança Hospitalizada”, de autoria de Silvia Moreira Trugilho, 
mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do 
Espírito Santo.

O encaminhamento do projeto visa esclarecer a pesquisa, seus objetivos, 
justificativa e metodologia. Quanto ao local de realização da pesquisa, foi escolhido o 
Hospital Infantil Nossa senhora da Glória, por ser este um serviço de atendimento 
pediátrico, que dispõe de uma sala de atendimento pedagógico-educacional para seus 
pacientes, e pelo vínculo da pesquisadora com esta instituição.

Maiores detalhes sobre a pesquisa encontram-se no projeto em anexo.

Vitória (ES), 05 de agosto de 2002.

_____________________________                                 ______________________________
     Direção do HINSG                                     Resp. Classe Hospitalar

______________________                         _______________________
        PPGE/Orientador                                               Mestranda
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CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Em cumprimento à Norma 196/96, que regulamenta a realização de pesquisa 
envolvendo seres humanos, este documento vem solicitar a pais e responsáveis o 
consentimento para participação de seus filhos na pesquisa desenvolvida por Silvia 
Moreira Trugilho, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da 
Universidade Federal do Espírito Santo.

A pesquisa tem por objetivo estudar e compreender o sentido/significado da 
escolaridade para a criança doente/hospitalizada, visando, assim, adquirir 
conhecimentos que venham a auxiliar no atendimento educacional e de saúde deste 
ser.

A metodologia adotada nesta pesquisa consiste em observação, conversas e 
poderá ainda incluir fotos, bem como desenhos e textos produzidos pelas crianças na 
Classe Hospitalar.

Vitória (ES), ____ de __________________ de 2002.  

______________________
   Silvia Moreira Trugilho

CONSENTIMENTO

____________________________________________, RG _________________, 
responsável pela criança ____________________________________________, vem 
pelo presente autorizar sua participação na pesquisa intitulada “Compreensão do 
sentido da Escolaridade na Vida da Criança Hospitalizada” desenvolvida por Silvia 
Moreira Trugilho no Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória. Afirma estar ciente e 
esclarecido da pesquisa, seus objetivos, metodologia, riscos, benefícios, garantia de 
sigilo e liberdade para desistir da pesquisa em qualquer etapa da mesma.

_________________________
              Responsável
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