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Resumo: Este projeto tem como intuito, demonstrar a importância e a essência 

da pedagogia hospitalar na vida das crianças e adolescentes que se encontram 

doentes e impossibilitadas de frequentar o âmbito escolar como as outras.  

Devido a isto, é de suma importância a presença e disponibilidade da prática 

docente qualificada nesse ambiente, ajudando as crianças tanto na 

aprendizagem como no desenvolvimento psicológico. Porém, a realidade 

evidencia que o tema em questão sofre uma grande escassez. Assim, é 

observado que a maioria dos profissionais não conseguem adquirir a 

qualificação adequada para exercer a sua função fora da sala de aula e assim 

expandir conhecimento educacional para aqueles que estão hospitalizados o 

que dificulta de certa forma, este tipo de prática docente. Diante dos aspectos 

apresentados, o presente trabalho busca observar a seguinte questão: como a 

pedagogia hospitalar pode contribuir para o desenvolvimento das práticas 

educativas e da saúde mental das crianças que se encontram hospitalizadas? É 

evidente que, algumas práticas educativas no âmbito hospitalar auxiliam no 

desenvolvimento saudável da criança enferma que não possui boas condições 

físicas para frequentar a escola. Este projeto de pesquisa, tem a intenção de 

possibilitar o interesse de professores pedagogos para a atuação em hospitais. 

Podendo assim, promover os saberes contidos na educação, visar a ajudar no 

desenvolvimento do tratamento e principalmente chamar a atenção dos futuros 

profissionais da educação, mostrando que essa também é uma área de atuação 

docente nos meios pedagógicos. É de suma importância ressaltar, que este 

projeto tem uma finalidade básica de abordagem qualitativa e como objetivo 

descrever e analisar o tema em questão.  
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