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O direito ao atendimento pedagógico domiciliar  

 

O Atendimento Pedagógico Domiciliar é uma forma de atendimento educacional 

recente em nosso país. Este atendimento está voltado para crianças e adolescentes enfermos 

que não podem sair de suas casas. Essas pessoas apresentam patologias diversas: alguns 

possuem doenças crônicas, outros apresentam doenças degenerativas e existem também casos 

nos quais os indivíduos foram submetidos a cirurgias ou mesmo sofreram acidentes que os 

impossibilitaram de frequentar ambientes sociais e as escolas regulares. Há alguns anos atrás, 

os familiares destas crianças e adolescentes precisavam construir estratégias próprias ou 

contratar professores particulares para oferecer atendimento educacional formal a seus filhos. 

Atualmente, alguns Estados do Brasil têm conseguido assegurar e garantir o direito a 

educação para essas crianças e adolescentes que são atendidos individualmente em suas casas 

através do Atendimento Pedagógico Domiciliar. Eles são atendidos por professores e/ou 

pedagogos que trabalham nos hospitais ou nas redes públicas de ensino. Esses profissionais 

ensinam a esses alunos os conteúdos escolares que eles aprenderiam em suas receptivas 

instituições escolares.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9.394 de 1996 (BRASIL, 1996) foi um 

passo importante para o reconhecimento dos direitos de todas as crianças e adolescentes à 
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educação. Esta lei propõe que todas as pessoas precisam ter meios necessários para evitar a 

suspensão do aprendizado. 

Em relação à educação das crianças, adolescentes, jovens e adultos nos hospitais, 

foram criadas as Classes Hospitalares, uma modalidade de ensino já reconhecida por leis em  

nosso país que tratam do direito dessas pessoas que estão hospitalizadas. A resolução 

nº 41/95 (BRASIL, 1995) trata especificamente os Direitos das Crianças e dos Adolescentes 

hospitalizados. O artigo 9 (nove) desta mesma resolução, enfatiza esses direitos, dentre 

outros: “Direito de desfrutar de alguma forma de recreação, programas de educação para a 

saúde, acompanhamento do currículo escolar durante sua permanência hospitalar.” (BRASIL, 

1995, p. 01).  

Quando as crianças e adolescentes estão enfermas, quer seja nos hospitais ou nos seus 

domicílios, eles possuem pouco contato com os seus amigos e colegas da escola. Deste modo, 

o convívio social se modifica. Muitas vezes, frente ao seu adoecimento, eles perdem o 

interesse em estudar, ler e até mesmo, de brincar. Desta maneira, a importância das Classes 

Hospitalares e do Atendimento Pedagógico Domiciliar para que eles retornem as suas 

atividades de socialização e educacionais:  

 

O programa de Classe Hospitalar constitui-se como um desdobramento da 
educação, que visa a proporcionar à criança, ao adolescente e ao adulto 
hospitalizado, a possibilidade de melhora da sua qualidade de vida, por meio 
de atividades pedagógicas, lúdicas e recreativas. O atendimento objetiva 
ainda melhorar a autoestima, minimizando espasmos da dor, quando 
interpreta a proposta a processos de humanização. (ABE; BARBOSA; 
JUNIOR; MOURÃO e TAVERNARD, 2012, p. 02)  

 

O Conselho Nacional de Educação (BRASIL, 2001) instituiu algumas Diretrizes 

Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. No artigo 13 é referida a 

necessidade da relação entre a escola e os sistemas de saúde para que a continuidade da 

aprendizagem não seja interrompida. Deste modo, quando as crianças e adolescentes 

hospitalizados voltarem para as suas escolas de origem, eles não estarão atrasados ou, até 

mesmo, perdidos.  

Para Zaias e Paula (2010, p. 224): “As leis que amparam a educação em contexto 

hospitalar reforçam o direito a educação, visto que o desenvolvimento de uma criança, bem 

como o seu aprendizado não é interrompido em virtude de sua internação”. 
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No documento do Ministério da Educação, “Classe Hospitalar e Atendimento 

Pedagógico Domiciliar – estratégias e orientações” (BRASIL, 2002) o Atendimento 

Pedagógico Domiciliar é assim descrito:  

 
Atendimento que ocorre em ambiente domiciliar, quando o estudante 
encontra-se com problemas de saúde que o impossibilita de freqüentar 
regularmente os espaços escolares, ou esteja em casa de apoio/recuperação 
de saúde ou em outras estruturas de apoio da sociedade. Estes estudantes 
devem receber respaldo da família e da unidade escolar a qual estão 
matriculados, tendo apoio didático pedagógico e adaptações físicas 
necessárias que lhe garantam igualdade de condições para o acesso ao 
conhecimento e continuidade de seus estudos de acordo com currículo 
escolar vigente. (BRASIL, 2002).  

 

A Deliberação nº 02/03 do Conselho Estadual do Paraná, Indicação nº 01/2003 

(PARANÁ, 2003) caracteriza este atendimento da seguinte maneira:  

 
(...) serviço destinado a viabilizar a educação escolar de alunos com 
necessidade educacionais especiais que estejam impossibilitados de 
frequentar as aulas, em razão de tratamento de saúde que implique 
permanência prolongada em domicilio, mediante atendimento especializado 
em educação especial vinculado a um serviço especializado.  

 

A resolução do CNE/CEB n° 02, de 11/09/2001 (BRASIL, 2001) define que:  

 
[...] os sistemas de ensino, mediante ação integrada com os sistemas de 
saúde, devem organizar o atendimento educacional especializado a alunos 
impossibilitados de frequentar as aulas em razão de tratamento de saúde que 
implique internação hospitalar, atendimento ambulatorial ou permanência 
prolongada em domicilio.  

 

A partir dessas resoluções e da observação da ausência de cumprimento do Estado 

deste tipo de atendimento pedagógico para crianças e adolescentes enfermos, que estão em 

seus domicílios e que não podem ir para a escola, é que surgiu esse trabalho.  

 

 

 

 



 
 
 

Anais da Semana de Pedagogia da UEM. Volume 1, Número 1. Maringá: UEM, 2012 4 

Objetivos 

 

O objetivo desta pesquisa foi realizar um levantamento bibliográfico sobre 

Atendimento Pedagógico Domiciliar no Brasil e analisar, nas produções acadêmicas, a 

importância deste atendimento educacional para os alunos atendidos.  

 

Metodologia  

 

Esta pesquisa foi qualitativa e a metodologia deste trabalho foi à revisão de literatura e 

análise de trabalhos sobre Atendimento Pedagógico Domiciliar. Foram analisadas produções 

acadêmicas como: artigos científicos, artigos publicados em congressos e artigos publicados 

em livros. A pesquisa foi realizada em sites como scielo, no Google Acadêmico e nos Anais 

de Congressos e nos Livros da Área da Pedagogia Hospitalar. É preciso considerar que, como 

o Atendimento Pedagógico Domiciliar é recente no Brasil, são poucos os trabalhos que 

discutem essa temática.  

 

O atendimento pedagógico domiciliar – Análises das produções acadêmicas  

 

Nesta pesquisa foram encontrados somente três trabalhos que tratam, especificamente, 

do tema Atendimento Pedagógico Domiciliar. Foram analisados os trabalhos de: Barbosa 

(2009); Godoy (2009) e Avanzini e Silva (2011). Apesar deste tipo de atendimento acontecer 

em vários Estados do Brasil, encontramos somente artigos que apresentam Atendimentos 

Pedagógicos Domiciliares no Paraná, nas cidades de Curitiba e Londrina.  

O artigo de Barbosa (2009) “’Políticas de atendimento pedagógico domiciliar na rede 

municipal de ensino de Curitiba: uma proposta inclusiva considerando tempo e formas de 

aprender”, apresenta o Atendimento Pedagógico Domiciliar para as crianças e adolescentes 

como uma ação que visa à inclusão e o sucesso escolar de todos os estudantes em seu pleno 

desenvolvimento. Isto é, este atendimento busca garantir a continuidade dos estudos e o 

direito à educação destas pessoas.  

Segundo Barbosa (2009), para o estudante enfermo receber o Atendimento Pedagógico 

Domiciliar ele precisa estar matriculado no ensino regular e ter atestado médico por mais de 
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30 dias. Nestes casos, a família e o Núcleo de Educação precisam solicitar esse atendimento 

para a Secretaria Municipal ou Estadual de Educação e devem relatar a necessidade da 

manutenção das atividades escolares destes alunos. O Atendimento Pedagógico Domiciliar é 

destinado, preferencialmente, para as crianças e adolescentes que possuem tratamentos 

prolongados de saúde. Nesta modalidade de atendimento, o foco não é a doença e sim o 

tratamento, a recuperação e a educação que também deve ser preservada.  

Para Barbosa (2009) o Atendimento Pedagógico Domiciliar possui características 

próprias em relação à utilização do tempo, pois se concretiza em ambientes diferenciados, 

com realidades sociais, culturais e econômicas diversificadas e requerer uma construção 

própria e apropriada do uso do tempo.  

A estratégia do Atendimento Pedagógico Domiciliar é dinamizar os conteúdos 

trabalhados através de planejamentos prévios e contextualizados. O professor pode utilizar 

também materiais educativos como o ábaco, o material dourado, as réguas numéricas, os 

blocos lógicos, o alfabeto móvel e os jogos diversos. Também é interessante que ele utilize o 

computador com esse aluno, se ele possuir computador e acesso a internet em seu domicilio. 

Através da internet, o professor pode enviar atividades para serem feitas no decorrer da 

semana.  

Para o professor participar desta modalidade de ensino, ele deve ter formação 

preferencialmente em Pedagogia, com especialização em psicopedagogia ou Educação 

Especial. A experiência como docente em ambiente hospitalar também é considerada no 

processo de seleção desse professor e possibilita a ele conhecer múltiplas formas de ensinar e 

aprender. Para Barbosa (2009), ele também precisa aceitar o desafio e adequar-se as 

adaptações tecnológicas possíveis e necessárias para enriquecimento do processo de ensino e 

aprendizagem.  

O pedagogo e/ou professor durante os atendimentos pedagógicos deve organizar seu 

tempo para construir um ambiente de aprendizagem efetivo e eficaz, com intuito de atender o 

ritmo da criança. Ele não pode ultrapassar a hora de atendimento e muito menos ter pressa 

para que a aula chegue ao fim. É preciso possuir equilíbrio e organização nos atendimentos 

domiciliares, pois cada estudante tem seu tempo para aprender e compreender. Segundo 

Barbosa (2009), só se constrói o processo educativo com intencionalidade, tempo e 

planejamento. O Atendimento Pedagógico Domiciliar também precisa oportunizar ao aluno a 
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continuidade de sua vida escolar e tem sido um aprendizado constante de vida, de esperança e 

persistência. Barbosa (2009) também descreve que os estudantes atendidos, de maneira geral, 

demonstram uma vivacidade impressionante e os professores relatam que a vontade desses 

alunos aprenderem é latente a cada encontro, assim como os resultados são significativos nos 

processos de ensino aprendizagem.  

Muitos alunos que participam deste ensino esperam os professores nos portões e nas 

janelas de suas casas. Além de ser um encontro pedagógico, o atendimento pedagógico 

domiciliar é também um encontro humano, sincero, responsável, prazeroso e repleto de 

entusiasmo. (BARBOSA, 2009).  

No artigo de Godoy (2009) “Atendimento pedagógico domiciliar – relato de uma 

experiência ocorrida em escola da rede estadual de ensino em Londrina”, a autora apresenta 

como estava organizado o Atendimento Pedagógico Domiciliar nesta cidade neste período. 

Este atendimento era um apoio para crianças e adolescentes com problemas graves e crônicos 

de saúde e que faziam o “uso” da internação e tratamentos prolongados. Para ela, o 

Atendimento Pedagógico Domiciliar é uma interação entre ambientes e deve haver uma 

relação entre o ambiente escolar, ambiente domiciliar e o ambiente hospitalar pois, alguns 

alunos, em função de internações recorrentes, podem participar desses três tipos de 

atendimentos. No ambiente escolar, cabe ao professor acompanhar seu aluno nas questões 

educacionais e verificar, durante os períodos das aulas, se existe alguma intercorrência como: 

perda de memória, cansaço e sonolência. Se existir, o professor precisa ajudar esse aluno e, 

muitas vezes, ofertar reforço escolar no contraturno. No ambiente domiciliar, o professor que 

atender a esse aluno, deve realizar o seu trabalho em conjunto com as atividades da escola 

regular. E no ambiente hospitalar, o professor do hospital precisa seguir os horários de 

disponibilidade do aluno e da continuidade aos estudos destes alunos dos conteúdos que 

foram interrompidos.  

No caso do Atendimento Pedagógico Domiciliar, os professores possuem atribuições e 

regras que devem ser seguidas normalmente, assim como um professor de escola regular. Ele 

pode participar dos planejamentos junto com os professores da escola de origem do aluno que 

será atendido para saber sobre o que deve ser estudado. Ele precisa ter um conhecimento dos 

conteúdos que serão trabalhados e realizar hora atividade diferenciada. Isto é, o professor que 

desempenha o Atendimento Pedagógico Domiciliar não possui horários de aula fixos e 
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precisa se adaptar aos horários disponíveis do aluno. Portanto, suas aulas ficam a critério da 

disponibilidade dos períodos vagos do professor para realizar seu planejamento e elaborá-las. 

O professor antes de iniciar as aulas na casa dos alunos, tem a opção de ir até a 

instituição escolar da criança ou adolescente, recolher as atividades propostas para aquele dia, 

construídas pelos docentes da escola para realizar com seu aluno e mediar no que precisar.  

No artigo “A educação hospitalar e domiciliar: a identidade pedagógica dos 

professores que atuam no SAREH/SEED/PARANÁ”, Avanzini e Silva (2011) relatam que o 

atendimento domiciliar no Paraná tem 12 horas semanais por aluno que ocorre no Programa 

Serviço de Atendimento à Rede de Escolarização Hospitalar. (SAREH). Nestas horas: “é 

como se o professor fosse do aluno.” Ou seja, o estudo deve ser individualizado e às 12 horas 

serem exclusivas para o aluno. O SAREH proporciona aos professores e pedagogos, os quais 

realizam atendimento pedagógico domiciliar, encontros de formação com temáticas que 

fazem parte do cotidiano de cada profissional. Dessa forma, as ações educativas que esses 

profissionais realizam, conseguem atingir os objetivos propostos junto aos alunos enfermos.  

Além de reuniões entre professores e responsáveis dos Núcleos Regionais de 

Educação e do SAREH, discutem questões, tanto pedagógicas, como administrativas, 

relacionadas a esse tipo de atendimento. Nas horas atividades, eles podem preparar suas aulas 

e visitar as escolas dos alunos, assim como participar das reuniões pedagógicas das 

instituições que os alunos faziam parte:  

 
[...] o trabalho de educação hospitalar e domiciliar não pode prescindir dos 
conteúdos escolares formais, que estruturam o currículo escolar a partir dos 
conhecimentos científicos histórica e culturalmente produzidos pela 
humanidade para que os sujeitos/alunos apropriem-se desse saber cientifico 
a fim de compreender o mundo em que vivem e lutar para muda-lo, se assim 
o desejarem. (AVANZINI e SILVA, 2011, p. 15912)  

 

Portanto, é preciso considerar que, o professor domiciliar precisa adotar estratégias 

diferenciadas e lúdicas para atender seus alunos, mas não deve negar os conteúdos escolares 

que o aluno precisa.  
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Conclusões  

 

Através da análise da revisão de literatura foi possível compreender quais as 

características do Atendimento Pedagógico Domiciliar e o grau de importância que este 

atendimento traz para a vida das crianças e adolescentes que, por motivos de saúde, 

apresentam impasses no seu processo escolarização. Esta modalidade educativa está 

diretamente relacionada ao processo de humanização. Após esse estudo foi possível 

compreender que a educação e a saúde devem caminhar juntas e buscar soluções qualitativas 

para o aprendizado de crianças e jovens hospitalizados. A educação pode promover para essas 

pessoas, incentivo que eles possam reagir melhor ao tratamento, “renovar seus fôlegos” e 

recompor sua saúde, por isso a Pedagogia Hospitalar deve ser vista com seriedade e 

responsabilidade.  

De maneira geral, a Pedagogia Hospitalar tem como meta assegurar as crianças e aos 

adolescentes hospitalizados, a continuidade dos conteúdos regulares, possibilitando um 

retorno após a alta sem prejuízos a sua formação escolar.  

O pedagogo e o professor devem acolher a ansiedade das crianças e dos jovens 

hospitalizados ou nos seus domicílios, e, através de suas ações pedagógicas, contribuirem para 

a melhoria do seu quadro clínico destas. A Pedagogia Hospitalar deve valorizar o espaço de 

expressão (coletivo ou individual) e acolhimento das emoções. (FONTES, 2005). Sendo 

assim, o período em que o aluno fica internado ou precisa ter aulas no seu domicílio, pode ser 

um período de ensino e novas aprendizagens que levam para o desenvolvimento integral.  

Ficar doente faz parte de nossas vidas, porém existem casos que necessitam de 

hospitalização, ou precisam ficar por longos períodos retornando aos hospitais e continuando 

o tratamento em suas casas. Ficar doente ou possuir uma doença crônica que impede esses 

alunos de saírem de suas casas pode ser mais difícil quando os adoentados são crianças ou 

adolescente trazem marcas em suas vidas como a discriminação por estarem doentes e 

debilidade física e emocional. Quando essas pessoas são internadas ou precisam ficar 

segregadas em suas casas, eles deixam para trás uma parte importante das suas vidas: a 

infância e a adolescência, períodos fundamentais para desenvolvimento humano.  

É dever do Estado e dos profissionais da educação a garantia que este aluno tenha seu 

direito de escolarização com um atendimento de qualidade. Os professores podem trabalhar 
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com esses alunos, utilizando múltiplas linguagens que envolvam os aspectos afetivos, 

cognitivos, físicos e sociais.  

O Atendimento Pedagógico Domiciliar é um desafio para o aluno, para toda família e 

para os professores. Apesar de todas as limitações que são impostas para este aluno, existe 

transformação quando o trabalho dos profissionais da educação é realizado com excelência, 

garantindo assim atendimentos pedagógicos com qualidade e muita interação com esses 

alunos. A recuperação e os resultados aparecem de forma rápida. O atendimento pedagógico 

domiciliar deve respeitar esses alunos na sua individualidade com seus próprios universos.  

Concluímos que é possível pensar em um ambiente hospitalar e domiciliar como 

espaços de educação para crianças e adolescentes, jovens e adultos que estão em idade 

escolar. Esses locais podem ser pensados como espaços de encontros, transformações e 

desejos para que o desenvolvimento seja integral. Para isso, é preciso o nosso olhar para essas 

pessoas como pessoas capazes. Precisamos compreendê-las, respeitá-las e, principalmente, 

auxiliá-las no que necessitar.  
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