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A pedagogia hospitalar, como vertente da Pedagogia, atua no trabalho pedagógico com 

crianças/adolescentes hospitalizados que precisam de acompanhamento por determinado 

período, devido ao quadro de saúde, de modo a não interromper o seu processo de 

desenvolvimento escolar. A atuação pedagógica em hospitais pode acontecer em diversos 

espaços, tais como: brinquedotecas, quartos, enfermarias, ambulatórios e classes hospitalares. 

Dessa forma, o presente tema tendo como objeto: a organização do trabalho pedagógico na 

brinquedoteca do hospital público do Estado da Bahia. Assim, o seguinte trabalho para firmar 

a pesquisa é: Verificar a organização do trabalho pedagógico na brinquedoteca de um hospital 

público do Estado da Bahia. Sendo objetivos específicos: a) Conhecer estratégias de 

organização do trabalho pedagógico no referido hospital; b) Descrever as pratica pedagógicas 

utilizadas na brinquedoteca hospitalar.A presente pesquisa de abordagem qualitativa, com 

caráter descritivo. Para o desenvolvimento metodológico da pesquisa foram utilizados 

instrumentos tais como: observação e questionário.Justifica-se a escolha deste tema em função 

da concepção de que a atuação do pedagogo não se limita ao espaço escolar, haja vista que sua 

formação abrange a atuação em diversos espaços não escolares, dentre eles o ambiente 

hospitalar. Os resultados parciais desse estudo demonstram que é de suma importância a 

organização do trabalho pedagógico em ambiente hospitalar, favorecendo a aprendizagem das 

crianças, sobretudo, no que diz respeito ao desenvolvimento de novas habilidades motoras, 

afetivas e cognitivas.Enfim concluímos que, enquanto profissionais da área de educação, temos 

um comprido caminho a atravessar, até alcançarmos a umainserção no sistema de saúde e 

ensino, da modalidade de educação hospitalar, não apenas como um elo, mas como um 

elemento preventivo de danos na aprendizagem e na escolaridade, e enfraquecimento das 

decorrências do momento. 
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