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RESUMO 
Artigo elaborado para apresentação na disciplina de Trabalho de Conclusão do Curso II no Curso de Pedagogia. 
O artigo científico teve como tema: A Contínua Formação do Pedagogo Hospitalar, compreendendo o contexto 
como ser integral dentre a pedagogia. O objetivo Geral foi: Entender a atuação do pedagogo hospitalar e sua 
contínua formação. A pesquisa teve como referenciais teóricos as contribuições dos seguintes autores – ASSIS 
(2009); COSME (2007); GARCIA (1992); MACHADO (2007); MATOS & TORRES (2010); MATOS (2009); MATOS & 
MUGIATTI (2009); PAULA (2003). Usou–se metodologia a pesquisa: pesquisas bibliográficas, como: livros, 
artigos, resenhas e mídias; como sites relacionados, bem como discutir ideia dos autores. OS resultados da 
pesquisa as seguintes considerações: entende-se que para atuar em ambiente hospitalar o pedagogo deve estar 
em contínua formação. Contudo concluí que para tanto o estudo deve estar centralizado não somente a educa-
ção, mas ter pleno conhecimento das terminologias ditas por toda equipe multidisciplinar do ambiente hospitalar. 
Palavras-chave: Atuação do Pedagogo hospitalar; Formação Continuada; 
INTRODUÇÃO

O tema A Contínua Formação do Pedagogo Hospitalar é amplamente discutida nos dias atuais, pois envolve a 
educação em um contexto diferencial, perante ambiente invasivo, com educadores em esforço humanista para 
ampliar os conhecimentos de crianças e adolescentes hospitalizados em esforço subumano ao fato das limita-
ções acometidas por estes.
Partindo dessas circunstâncias, logo surgiu o nosso problema de pesquisa que tem origem na da seguinte 
indagação: Quais as especificidades da atuação do Pedagogo Hospitalar?
Sendo assim, justificamos que esse artigo foi elaborado com a finalidade tendo como eixo central buscar subsí-
dios do aperfeiçoamento da prática pedagógica dentro do ambiente hospitalar, um novo olhar na formação do 
pedagogo, permitindo que educadores sintam-se mais seguros, no que envolve tanto o cuidado ao aluno/pacien-
te, quanto a sua própria saúde, diminuindo a tensão que o enfrentamento de certas situações possa apresentar 
como certo desconforto, estabelecendo parceria imprescindível para formação continuada. Acreditamos que, 
através da interferência do educador na vida da criança fomenta tudo que envolve; as relações afetivas, as perdas 
e ganhos, a necessidade de constantes dinâmicas para oferecer um ambiente profissional de qualidade. Além de, 
dar continuidade do Projeto de Iniciação Científica da Universidade Anhanguera – Polo Itapecerica da Serra, São 
Paulo, junto a amigas voluntarias a pesquisa A Atuação do Pedagogo em Ambiente Hospitalar, definiu-se o tema 
como A Contínua Formação do Pedagogo Hospitalar para o trabalho de Conclusão de Curso.
Todavia tivemos como objetivo geral entender a atuação do pedagogo hospitalar e sua contínua formação. Espe-
cificamente: a) compreender a profissão do Pedagogo Hospitalar; b) especificar a práxis dos saberes hospitala-
res mediante a saúde, assegurando a aprendizagem perante o educando internado; e, c) identificar as necessida-
des da contínua formação do Pedagogo Hospitalar.
 A análise bibliográfica foi feita para que pudéssemos entender melhor sobre o tema abordado, utilizamos para a 
pesquisa as valiosas contribuições de: ASSIS, W. Classe hospitalar: Um olhar pedagógico singular. São Paulo: 
Phorte, 2009. O livro apresenta com rigor teórico a articulação de ideias e a diferença que a compõem, mapeando 
a ação docente dentro da classe hospitalar e a necessidade da formação continuada dos profissionais. CECCIM, 
R.B. & CARVALHO, P.R.A. (Org.). Criança Hospitalizada. Editora da Universidade, RS, 1997. As autoras explicitam 
o atendimento educacional a jovens e criança hospitalizada está assegurada pela Declaração da Criança e 
Adolescente Hospitalizadas: o direito da criança embasado em leis, bem como desenvolvimento cognitivo da 
criança hospitalizada. FONSECA, E.S.; Atendimento Escolar no Ambiente Hospitalar. São Paulo: Mennon, 2003. 
Neste livro a autora faz uma reflexão sobre o atendimento educacional na área hospitalar, a atuação dos professo-
res como um elemento integrador entre educação e saúde. FUNGHETTO, S. E OUTROS. Classe hospitalar: uma 
vivência através do lúdico. Artmed, 1999. O fazer pedagógico no ambiente hospitalar e seus pressupostos, que 
revelam atuação  na formação específica para a docência e os saberes que envolvem a prática cotidiana da escuta 
pedagógica que atenta para a valorização da vida de cada educando, estando atento para expressões e silêncios 

transcendem o aspecto físico tendo uma atenção integral. MATOS, E.L.M.; TORRES, P.; Prática e Teoria na Peda-
gogia Hospitalar: novos cenários, novos desafios. Curitiba, PR: Champagnat, 2010. A obra Teoria e prática na 
pedagogia hospitalar incorporam significados teóricos, vivenciais e reflexões sobre o cenário em que o professor 
atua e, as diferentes realidades de atuação do professor quanto a criança hospitalizada.
Adotamos como metodologia de pesquisa a pesquisa bibliográfica como principal preocupação de compreender 
e especificar a contínua formação do pedagogo hospitalar focando na melhora do atendimento da classe hospita-
lar.  A partir disso os métodos utilizados serão pesquisas bibliográficas, e mídias, referindo-se ao universo do 
Pedagogo Hospitalar, dentro da classe hospitalar, nas alas de pediatria. Os procedimentos serão a leitura de 
materiais bibliográficos: livros, artigos, resenhas e mídias; como sites relacionados, bem como discutir ideia dos 
autores.
Com os desdobramentos do artigo exposto, o trabalho está organizado em quatro tópicos onde; no tópico 1: 
buscou-se trazer a historicidade do tema a ser pesquisado em um sentido amplo quanto as leis que embasam a 
presença do pedagogo hospitalar sua atuação e a necessidade da contínua formação. No tópico 2: descrevemos 
sobre como procede a profissão do pedagogo hospitalar e suas especificidades. No tópico 3: o conhecimento 
quanto a terminologia hospitalar e os saberes da educação para que haja consenso entre toda a equipe multidis-
ciplinar, por fim. No tópico 4: a formação do pedagogo hospitalar propriamente dito, para um atendimento educa-
cional preciso e de qualidade. 
Concluindo com o presente artigo, que é necessário um amplo conhecimento terminologias e do funcionamento 
hospitalar, devendo a formação do pedagogo hospitalar ser rigorosa, permanente, dentre os atributos, para parti-
cipar vigorosamente com todo o contexto hospitalar.

A ATUAÇÃO DO PEDAGOGO HOSPITALAR E SUA CONTÍNUA FORMAÇÃO
A Pedagogia Hospitalar foi fundamentada no pós-guerra através da Declaração Universal dos Direitos Humanos 
e, para tanto houve a necessidade da capacitação do profissional de pedagogia para que sua presença e seus 
saberes fossem garantidos e transmitidos às crianças e jovens presentes nas alas pediátricas dos hospitais, 
sendo fomentada na Holanda, em 1986, através da Carta Européia da Criança Hospitalizada.
No Brasil, o atendimento educacional em âmbito hospitalar, foi legitimado por Leis Federais, descritos a baixo: 
• Lei nº 1.044/69, que dispõe sobre o tratamento excepcional para os alunos portadores das afecções que 
indica;
• Lei nº 8.069/90, que dispõe no Estatuto da Criança e do Adolescente – art. 1º - sobre proteção integral à 
criança e ao adolescente;
• Lei nº 41/95, que trata dos Direitos da Criança e do Adolescente Hospitalizados;
• Lei nº 9.394/96, que trata da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional;
• Lei nº 1/06, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, 
licenciatura; e mais recente,
• Lei nº 15/13, que estabelece Diretrizes para o Programa Pedagógico Hospitalar destinado a Crianças e 
Adolescentes Hospitalizados.
A partir de 2001, a “Classe Hospitalar” ganhou reconhecimento, permitindo o atendimento educacional, inclusive 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS), considerando a atuação do Pedagogo Hospitalar e, da necessidade de um 
atendimento direcionado e de qualidade ao sujeito internado, abarcando um olhar mais cauteloso quanto à conti-
nuidade da formação deste profissional, que nem sempre se encontra emocionalmente preparado para confron-
tar-se com os desafios presentes nesta área de atuação.

O professor, para atuar em ambiente hospitalar deve apresentar ampla experiência pedagógica, flexibilidade de 
trabalho, que irão completar seu perfil para o ambiente hospitalar, deparando-se com mudanças diárias nas enfer-
marias em que a crianças internadas saem de alta ou entram em óbito. (MATOS, 2009, p.46).

Destaca-se, a importância daqueles que desejam ingressar na pedagogia hospitalar, como primeiro passo; o 
confronto psicológico de si mesmo, devido a fatores relacionados à mortandade e de relacionamento entre 
professor/aluno/família/agentes da saúde, que nem sempre consiste em um processo peculiar.
 Segundo Matos e Mugiatti (2009, p. 115) “A construção da prática pedagógica, para a atuação em ambiente hospi-
talar, não pode esbarrar nas fronteiras do tradicional [...].” O profissional deve ter um olhar perante a classe 
hospitalar direcionado a compreensão dos desafios a serem cumpridos, principalmente, quanto às patologias 
presente nas crianças e adolescentes hospitalizados.
Conhecer a patologia acometida pela criança é uma das principais percepções, ao qual o pedagogo deve estar 
atento, além de conhecer o ambiente de trabalho e a contextualização a qual a criança está inserida, daí alguns 
parâmetros específicos que embasam a contínua formação do pedagogo hospitalar.
 
 A PROFISSÃO - PEDAGOGO HOSPITALAR

O pedagogo em sua prática em ambiente escolar “dita normal”, ás vezes, enfrenta situações pouco agradáveis 
em sua profissão e, sua prática requer constante reflexão.
Nessa ótica, o pedagogo presente em ambiente hospitalar, requer habilidades diversificadas e conhecimentos 
pertinentes a atender e perceber as intenções subjetivas em sua totalidade, pois há por traz de um olhar, de um 
gesto, muitos sentimentos e emoções nem sempre expressados verbalmente. 

[...] no contexto do hospital, cabe ao pedagogo perceber as intenções subjetivas das respostas, as necessidades 
do paciente e tomar a iniciativa de quebrar barreiras, transpor os muros da indiferença e deixar aflorar todo o seu 

feito já que esse é um sentimento que pressupõe interação. O processo cognitivo também envolve o afetivo  
através de relações e interações, e para concretizá-lo é preciso ter equilíbrio emocional para agir com atenção e 
tranquilidade junto aos pacientes (MATOS, 2009, p. 85-86).

Considerar o pedagogo como um profissional integral, é um instrumento motivacional, pois se trata de um foco 
prioritário, visto que como a profissão é recente, o pedagogo hospitalar, se vê juntamente com o educando hospi-
talizado, constantemente em situações de extremos; do simples prazer de uma contação de história em que a 
criança e/ou adolescente está prestes a receber alta até a presença de risco eminente a uma doença infectoconta-
giosa, quando não de falecimento, gerando um clima emocional tenso entre profissional da educação/família/a-
gentes da saúde, mas que deve ser encarado sempre com a mais extrema naturalidade.
Para Nilson Machado (2007), o profissionalismo deve ser baseado em três conceitos importantes:

Um profissional exibe uma imprescindível competência técnica (...) coloca-a a serviço do em público, assumindo 
compromissos; (...) terceiro ingrediente que compõe está ideia e a imprescindível autorregulação do exercício 
profissional. (...) é na administração das relações entre o público e o privado que se desenha a ideia de profissio-
nalismo. (MACHADO, 2007, p. 55).

A aplicação de estratégias didáticas diante dessas situações possibilita estimular e promover recursos que 
podem e devem favorecer a aprendizagem do aluno/paciente e/ou familiares em sua totalidade, visto que uma 
posição menos invasiva diante de situações adversas promove em todos os envolvidos, ações complementares 
bio-psico-social, fornecendo uma espécie de consenso.

[...] sabemos que tudo o que temos a fazer para que o autorrespeito ocorra como um fenômeno natural de vida é 
agir com autorrespeito e respeito pelos outros: aceitando-os como legítimos outros em coexistência  conosco na 
prática  das conversações neomatrísticas da democracia, tanto no acordo como na discrepância. (MATOS & 
TORRES, 2010, p.172).

Enxergar o pedagogo hospitalar como um profissional protagonista sujeito autor de sua história independe dos 
resultados funcionais e finais é observar-se com dignidade, tendo plena consciência de seu papel dentro da 
profissão escolhida, bem como estabelecer metas, disposto na compreensão da exigência dos saberes contínu-
os de formação, adequando seu desempenho como um profissional qualificado, contribuindo, ainda, com objeti-
vos oriundos ao despertar habitual do conhecimento, levando ao reconhecimento de si mesmo, como um media-
dor de ações compartilhadas das relações complexas presentes no hospital.
Em vista disso, o profissional de pedagogia hospitalar merece estudo continuo, devido à realidade e complexida-
de que este sistema de educação necessita, principalmente quanto à formação.

 OS SABERES HOSPITALARES COMO GARANTIA NO TRATAMENTO DO     EDUCANDO HOSPITALIZADO

Como em qualquer profissão, dominar o conhecimento é o ponto-chave para o sucesso profissional, principal-
mente, quando diz respeito ao âmbito hospitalar, pois articular a teoria e a prática nesta área de atuação é um dos 
grandes desafios.

Para poder resposta ao conjunto das suas missões, a educação deve organizar-se em torno de quatro aprendiza-
gens fundamentais que, ao longo de toda a vida, serão de algum modo para cada individuo, os pilares do conheci-
mento: aprender a conhecer, isto é adquirir os instrumentos de compreensão; aprender a fazer, para poder agir 
sobre o meio envolvente; aprender a viver juntos, a fim de participar e cooperar com os outros em todas as 
atividades humanas; finalmente aprender a ser, via essencial que integra as três precedentes. É claro que estas 
quatro vias do saber constituem apenas uma, dado que existem entre elas múltiplos pontos de contato, de 
relacionamentos e de permuta. (MATOS & TORRES, 2010, p.227).

A função da professora em um hospital deve estar de acordo com a filosofia da instituição hospitalar, procurar 
estar em sintonia harmoniosa consigo e com o próximo e, ser um fiel pesquisador e, estar em constante consen-
so com a equipe multidisciplinar, buscando orientação a profissionais mais experientes, que auxilie nas interven-
ções que possam estar alheio a vontade da criança e adolescente hospitalizado.

Ser professor é possuir conhecimento, revelar tato pedagógico e assumir uma responsabilidade profissional 
plena. Na docência é impossível separar as dimensões pessoais e profissionais. (...) A tentativa de elaborar uma 
teoria da pessoalidade no interior de uma teoria da profissionalidade traz novos desafios para a formação de 
professores (NÓVOA, 2007, p.27).

O professor passa por uma visão de ser e estar dentro da profissionalidade, que amplia o modo de desenvolvi-
mento e desempenho da profissão da profissão, a prática, os saberes, a constante busca pelo ensino aprendiza-

do, para que seja considerada parte da equipe hospitalar.
A pesquisa está ligada ao papel do professor por excelência, porém na pedagogia hospitalar, a linguagem ganha 
um olhar determinante, pois a terminologia das doenças é de difícil entendimento para pessoas leigas, contudo é 
dever do professor ser um conhecedor das metodologias, estratégias e atividades lúdicas ou não, ou seja, o 
trabalho pedagógico possa receber maior atenção e que o ensino-aprendizagem seja assegurado.

A FORMAÇÃO CONTINUADA

O Profissional da Pedagogia Hospitalar deve ser um mediador que assegura o processo de aprendizagem, salien-
tando a formação contínua como uma das exigências desse ramo de atuação.
Devido à complexidade da relação educadora e aluno enfermo são imprescindíveis algumas reflexões, sendo um 
ponto transformador no conhecimento pedagógico na busca por ações alternativas fundamentada na ampliação 
das possibilidades de atuação, como destaca COSME (2007) e mais:

As escolas podem e devem ser entendidas e geridas, também, como espaços de formação, desde que aí se 
estimule e se apóie a reflexão crítica dos docentes sobre suas práticas profissionais e as dinâmicas educativas e 
administrativas que tem lugar nesses contextos. (COSME, 2007, p.42 apud ASSIS, 2009, p.101)

Segundo Marcelo Garcia (1992, p.55), “o profissional da pedagogia que pretende adentrar na área hospitalar, tem 
que buscar uma continuidade no aperfeiçoamento, permitindo identificar cognitivamente e afetivamente as várias 
características dos sujeitos sociais, de si e do outro que recebe o atendimento.”
A importância está na elaboração do projeto pedagógico que atenda as especificidades do sujeito paciente e, na 
construção de parceria com a transdisciplinaridade dos aspectos correspondentes do profissional da educação, 
sua percepção, imaginação, sua disponibilização em abordar uma linguagem que promova conhecimento qualifi-
cado.

[...]este tipo de trabalho não requer somente formação acadêmica, mas habilidade especificas de uma práxis 
pedagógica complexa que envolve diferentes aspectos no trabalho cotidiano como: sensibilidade para atuar com 
crianças, adolescentes e famílias fragilizadas, conhecimento da realidade hospitalar e das patologias, habilidade 
para lidar com diferentes grupos de alunos, pais e com as equipes multidisciplinares, capacidade de colaboração 
e estratégias didáticas para atender alunos provenientes de diversas regiões e com diferentes conteúdos escola-
res, abertura para o outro, independente de sua condição física, econômica e social, respeito as diferenças de 
etnia, raça e religião, dentre vários outros aspectos que envolvem o fazer pedagógico nessas instituições. 
(PAULA, 2003, p.32 e 33 apud MATOS, 2009, p.39).

Os professores em sua formação, em meio à convivência com toda equipe diferenciada, familiares em momentos 
de fragilidade, alunos/paciente, tem que estar consciente de sua escolha profissional, para que nos momentos de 
maior tensão saiba que estratégias utilizar e, como corroborar com todo o contexto.
Assim, o pedagogo hospitalar tem perfil que agrega e integra educação e saúde, ser flexível, comunicar-se clara-
mente, respeitar e aceitar os diferenciais da profissão, ter uma postura ética, dentre tantas outras qualidades 
pertinentes para realizar um trabalho amplamente qualificado.

O professor, para atuar em ambiente hospitalar deve apresentar ampla experiência pedagógica, flexibilidade de 
trabalho, que irão completar seu perfil para o ambiente hospitalar, deparando-se em mudanças diárias nas enfer-
marias em que as crianças internadas saem de alta ou entram em óbito. (MATOS, 2009, p.46).

A terminologia quanto às patologias, diagnósticos, prognósticos, medicamentos e procedimentos clínicos e 
cirúrgicos, são um dos limites, aos quais os docentes devem respeitar. Por conta disso, algumas instituições 
acadêmicas em pós-graduação inseriram em sua grade curricular as disciplinas de oncologia, tanatologia, funda-
mentos de neurociência e doenças respiratórias e cardiovasculares, pois estes conceitos são atividades presen-
tes diariamente na vida deste profissional.

        
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assim ficou compreendido que para entender a atuação do pedagogo hospitalar e sua contínua formação, o 
conhecimento do contexto histórico e das leis garante a presença do pedagogo em âmbito hospitalar.
A partir de então, ficou claramente entendido que para ser um profissional requer habilidades diversificadas, 
estar preparada para as intercorrências presentes nessa área de atuação, principalmente quanto a sua formação 
e capacitação, se tornando um profissional atento e qualificado, utilizando diferenciais que se abequem as ações 

hospitalares as crianças e adolescentes hospitalizados.
Através de uma pesquisa mais aprofundada sobre o assunto reconhecemos que para isso é necessário que se 
tenha conhecimento das diversas terminologias e de todo funcionamento e dinâmica do hospital, respeitando os 
procedimentos e tudo que envolve, para que a saúde da criança seja preservada.
Os resultados percebidos apontam que a formação do pedagogo hospitalar, deve ser rigorosa, permanente, 
persistente e de ampla responsabilidade, pois lida com vidas em um ambiente invasivo, ao qual se deve trabalhar 
em parceria com todo o contexto hospitalar.

REFERÊNCIAS
BRASIL. Decreto-Lei nº. 8.069, de 13 de julho de 1990. Estatuto da Educação e do Adolescente (ECA). Dispõe 
sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 17 jul. 
1990. 

GARCIA,  M. C. A formação de professores: novas perspectivas baseadas na investigação sobre o pensamento 
do professor. In: NÓVOA, A. (Org.) Os professores e a sua formação. Lisboa: Dom Quixote, 1992, p. 51-76.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520 Informação e documentação: citações em docu-
mentos: apresentação. Rio de Janeiro, 2002.

BRASIL. Ministério da Educação. Classe hospitalar e atendimento pedagógico domiciliar: estratégias e orienta-
ções. Brasília: MEC/SEESP, 2002. 

PAULA, E. M. A. T. (2003). Educação, diversidade e esperança – A práxis pedagógica no contexto da escola hospi-
talar. Salvador: UFBA [Tese de doutorado em Educação]. 2003.

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. Resolução CNE/CP nº1, de 18 de fevereiro de 2002. Institui Diretrizes 
Curriculares Nacionais para Curso de Graduação em Pedagogia, licenciatura. Diário Oficial da União, Brasília, 15 
mai. 2006.

NÓVOA, A. Formação de professores e qualidades de ensino.  Revista Aprendizagem: a revista da prática pedagó-
gica. Pinhais: Melo, n.2, 25-31, 2007.

COSME, A. As escolas como espaços de formação e desenvolvimento profissional dos professores: desafios e 
exigências. Revista Aprendizagem: a revista da prática pedagógica. Pinhais: Melo, n.2, p.42-3, 2007.

MACHADO, N. Ética e profissionalismo. Revista Aprendizagem: a revista da prática pedagógica. Pinhais: Melo, 
n.2, p. 55, 2007.

ASSIS, W. Classe hospitalar: um olhar pedagógico singular. São Paulo: Phorte, 2009. ISBN 9788576552505

MATOS, E. L. M. (Org.). Escolarização Hospitalar: educação e saúde de mãos dadas para humanizar. Petrópolis, 
Rio de Janeiro: Vozes, 2009. ISBN 9788532637666

MATOS, E. L. M.; MUGIATI, M. M. T. F. Pedagogia Hospitalar: a humanização integrando educação e saúde. Petró-
polis, RJ: Vozes, 2009. ISBN 9788532634085

MATOS, E. L. M.; TORRES, P. L. Prática e Teoria na Pedagogia Hospitalar: novos cenários, novos desafios. Curiti-
ba, Paraná: Champagnat, 2010. ISBN 9788572922135

BRASIL. Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Diário 
Oficial da União, Brasília, 23 dez.1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm>. 
Acesso em: 10 de Agosto de 2020.

BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. Parecer CEB 6/98, de 07 de abril de 1998. Entendimento a 
respeito da vigência do Decreto Lei nº. 1.044/69. Dispõe sobre o Tratamento Excepcional para Portadores de 
Afecções. Diário Oficial da União, Brasília, 23 abr. 1998. Disponível em: < http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/p-
df/1998/pceb006_98.pdf>. Acesso em: 10 de Agosto de 2020.

BRASIL. Ministério da Educação. Atendimento educacional especializado: deficiência física. Secretaria da Educa-
ção Especial. Brasília: SEESP/SEED/MEC, 2007.Disponível em: < http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/ae-
e_df.pdf> Acesso em:            10 de  Agosto de 2020.

BRASIL. Ministério da Justiça. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Adotada e proclamada pela resolução 
217 A (III) da Assembléia Geral
das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948. Disponível em: <http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_-
bib_inter_universal.htm>. Acesso em: 10 de Agosto de 2020.

CONSELHO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CONANDA. Resolução 
nº. 41 de Outubro de 1995. Diário Oficial da União, Brasília, 17 out. 1995. Disponível em: <http://portal.mj.gov.br/-
sedh/cona/Politica%20e%20Pl%20Decenal%20> consulta%20publica%2013%20de%20outu.pdf> Acesso em: 10 
Agosto de 2020.

Curso de Pedagogia Hospitalar Educação-Ciências Humanas. Pós-graduação na Universidade Oswaldo Cruz. 
Disponível em: <http://www.oswaldocruz.br/pos/cursos/curso.asp?id_curso=269>. Acesso em: 10 de agosto de 
2020.

Equipe do Oncologia Pediátrica (Org). Associação Acreditar. IPO-Porto Francisco Gentil. Carta Européia da Crian-
ça Hospitalizada. Disponível em: <http://www.oncologiapediatrica.org/index.php?site/ver_artigo/172 faceboock.-
com >. Acesso em: 10 de Agosto de 2020

Sindicato dos Especialistas de Educação do Ensino Público Municipal de São Paulo.SINESP.Disponívelem:          
h t t p : / / w w w . s i n e s p . o r g . b r / i n d e x . p h p ? o p t i o n = c o m _ c o n t e n t & v i e w = a r -
ticle&id=11263:lei-no-15886-de-4-de-novembro-de-2013-estabelece-diretrizes-para-o-programa-pedagogico-hosp
italar-destinado-as-criancas-e-dolescentes-hospitalizados&catid=57:leis &Itemid=201>. Acesso em: 10 de Agosto 
de 2020.



RESUMO 
Artigo elaborado para apresentação na disciplina de Trabalho de Conclusão do Curso II no Curso de Pedagogia. 
O artigo científico teve como tema: A Contínua Formação do Pedagogo Hospitalar, compreendendo o contexto 
como ser integral dentre a pedagogia. O objetivo Geral foi: Entender a atuação do pedagogo hospitalar e sua 
contínua formação. A pesquisa teve como referenciais teóricos as contribuições dos seguintes autores – ASSIS 
(2009); COSME (2007); GARCIA (1992); MACHADO (2007); MATOS & TORRES (2010); MATOS (2009); MATOS & 
MUGIATTI (2009); PAULA (2003). Usou–se metodologia a pesquisa: pesquisas bibliográficas, como: livros, 
artigos, resenhas e mídias; como sites relacionados, bem como discutir ideia dos autores. OS resultados da 
pesquisa as seguintes considerações: entende-se que para atuar em ambiente hospitalar o pedagogo deve estar 
em contínua formação. Contudo concluí que para tanto o estudo deve estar centralizado não somente a educa-
ção, mas ter pleno conhecimento das terminologias ditas por toda equipe multidisciplinar do ambiente hospitalar. 
Palavras-chave: Atuação do Pedagogo hospitalar; Formação Continuada; 
INTRODUÇÃO

O tema A Contínua Formação do Pedagogo Hospitalar é amplamente discutida nos dias atuais, pois envolve a 
educação em um contexto diferencial, perante ambiente invasivo, com educadores em esforço humanista para 
ampliar os conhecimentos de crianças e adolescentes hospitalizados em esforço subumano ao fato das limita-
ções acometidas por estes.
Partindo dessas circunstâncias, logo surgiu o nosso problema de pesquisa que tem origem na da seguinte 
indagação: Quais as especificidades da atuação do Pedagogo Hospitalar?
Sendo assim, justificamos que esse artigo foi elaborado com a finalidade tendo como eixo central buscar subsí-
dios do aperfeiçoamento da prática pedagógica dentro do ambiente hospitalar, um novo olhar na formação do 
pedagogo, permitindo que educadores sintam-se mais seguros, no que envolve tanto o cuidado ao aluno/pacien-
te, quanto a sua própria saúde, diminuindo a tensão que o enfrentamento de certas situações possa apresentar 
como certo desconforto, estabelecendo parceria imprescindível para formação continuada. Acreditamos que, 
através da interferência do educador na vida da criança fomenta tudo que envolve; as relações afetivas, as perdas 
e ganhos, a necessidade de constantes dinâmicas para oferecer um ambiente profissional de qualidade. Além de, 
dar continuidade do Projeto de Iniciação Científica da Universidade Anhanguera – Polo Itapecerica da Serra, São 
Paulo, junto a amigas voluntarias a pesquisa A Atuação do Pedagogo em Ambiente Hospitalar, definiu-se o tema 
como A Contínua Formação do Pedagogo Hospitalar para o trabalho de Conclusão de Curso.
Todavia tivemos como objetivo geral entender a atuação do pedagogo hospitalar e sua contínua formação. Espe-
cificamente: a) compreender a profissão do Pedagogo Hospitalar; b) especificar a práxis dos saberes hospitala-
res mediante a saúde, assegurando a aprendizagem perante o educando internado; e, c) identificar as necessida-
des da contínua formação do Pedagogo Hospitalar.
 A análise bibliográfica foi feita para que pudéssemos entender melhor sobre o tema abordado, utilizamos para a 
pesquisa as valiosas contribuições de: ASSIS, W. Classe hospitalar: Um olhar pedagógico singular. São Paulo: 
Phorte, 2009. O livro apresenta com rigor teórico a articulação de ideias e a diferença que a compõem, mapeando 
a ação docente dentro da classe hospitalar e a necessidade da formação continuada dos profissionais. CECCIM, 
R.B. & CARVALHO, P.R.A. (Org.). Criança Hospitalizada. Editora da Universidade, RS, 1997. As autoras explicitam 
o atendimento educacional a jovens e criança hospitalizada está assegurada pela Declaração da Criança e 
Adolescente Hospitalizadas: o direito da criança embasado em leis, bem como desenvolvimento cognitivo da 
criança hospitalizada. FONSECA, E.S.; Atendimento Escolar no Ambiente Hospitalar. São Paulo: Mennon, 2003. 
Neste livro a autora faz uma reflexão sobre o atendimento educacional na área hospitalar, a atuação dos professo-
res como um elemento integrador entre educação e saúde. FUNGHETTO, S. E OUTROS. Classe hospitalar: uma 
vivência através do lúdico. Artmed, 1999. O fazer pedagógico no ambiente hospitalar e seus pressupostos, que 
revelam atuação  na formação específica para a docência e os saberes que envolvem a prática cotidiana da escuta 
pedagógica que atenta para a valorização da vida de cada educando, estando atento para expressões e silêncios 

transcendem o aspecto físico tendo uma atenção integral. MATOS, E.L.M.; TORRES, P.; Prática e Teoria na Peda-
gogia Hospitalar: novos cenários, novos desafios. Curitiba, PR: Champagnat, 2010. A obra Teoria e prática na 
pedagogia hospitalar incorporam significados teóricos, vivenciais e reflexões sobre o cenário em que o professor 
atua e, as diferentes realidades de atuação do professor quanto a criança hospitalizada.
Adotamos como metodologia de pesquisa a pesquisa bibliográfica como principal preocupação de compreender 
e especificar a contínua formação do pedagogo hospitalar focando na melhora do atendimento da classe hospita-
lar.  A partir disso os métodos utilizados serão pesquisas bibliográficas, e mídias, referindo-se ao universo do 
Pedagogo Hospitalar, dentro da classe hospitalar, nas alas de pediatria. Os procedimentos serão a leitura de 
materiais bibliográficos: livros, artigos, resenhas e mídias; como sites relacionados, bem como discutir ideia dos 
autores.
Com os desdobramentos do artigo exposto, o trabalho está organizado em quatro tópicos onde; no tópico 1: 
buscou-se trazer a historicidade do tema a ser pesquisado em um sentido amplo quanto as leis que embasam a 
presença do pedagogo hospitalar sua atuação e a necessidade da contínua formação. No tópico 2: descrevemos 
sobre como procede a profissão do pedagogo hospitalar e suas especificidades. No tópico 3: o conhecimento 
quanto a terminologia hospitalar e os saberes da educação para que haja consenso entre toda a equipe multidis-
ciplinar, por fim. No tópico 4: a formação do pedagogo hospitalar propriamente dito, para um atendimento educa-
cional preciso e de qualidade. 
Concluindo com o presente artigo, que é necessário um amplo conhecimento terminologias e do funcionamento 
hospitalar, devendo a formação do pedagogo hospitalar ser rigorosa, permanente, dentre os atributos, para parti-
cipar vigorosamente com todo o contexto hospitalar.

A ATUAÇÃO DO PEDAGOGO HOSPITALAR E SUA CONTÍNUA FORMAÇÃO
A Pedagogia Hospitalar foi fundamentada no pós-guerra através da Declaração Universal dos Direitos Humanos 
e, para tanto houve a necessidade da capacitação do profissional de pedagogia para que sua presença e seus 
saberes fossem garantidos e transmitidos às crianças e jovens presentes nas alas pediátricas dos hospitais, 
sendo fomentada na Holanda, em 1986, através da Carta Européia da Criança Hospitalizada.
No Brasil, o atendimento educacional em âmbito hospitalar, foi legitimado por Leis Federais, descritos a baixo: 
• Lei nº 1.044/69, que dispõe sobre o tratamento excepcional para os alunos portadores das afecções que 
indica;
• Lei nº 8.069/90, que dispõe no Estatuto da Criança e do Adolescente – art. 1º - sobre proteção integral à 
criança e ao adolescente;
• Lei nº 41/95, que trata dos Direitos da Criança e do Adolescente Hospitalizados;
• Lei nº 9.394/96, que trata da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional;
• Lei nº 1/06, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, 
licenciatura; e mais recente,
• Lei nº 15/13, que estabelece Diretrizes para o Programa Pedagógico Hospitalar destinado a Crianças e 
Adolescentes Hospitalizados.
A partir de 2001, a “Classe Hospitalar” ganhou reconhecimento, permitindo o atendimento educacional, inclusive 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS), considerando a atuação do Pedagogo Hospitalar e, da necessidade de um 
atendimento direcionado e de qualidade ao sujeito internado, abarcando um olhar mais cauteloso quanto à conti-
nuidade da formação deste profissional, que nem sempre se encontra emocionalmente preparado para confron-
tar-se com os desafios presentes nesta área de atuação.

O professor, para atuar em ambiente hospitalar deve apresentar ampla experiência pedagógica, flexibilidade de 
trabalho, que irão completar seu perfil para o ambiente hospitalar, deparando-se com mudanças diárias nas enfer-
marias em que a crianças internadas saem de alta ou entram em óbito. (MATOS, 2009, p.46).

Destaca-se, a importância daqueles que desejam ingressar na pedagogia hospitalar, como primeiro passo; o 
confronto psicológico de si mesmo, devido a fatores relacionados à mortandade e de relacionamento entre 
professor/aluno/família/agentes da saúde, que nem sempre consiste em um processo peculiar.
 Segundo Matos e Mugiatti (2009, p. 115) “A construção da prática pedagógica, para a atuação em ambiente hospi-
talar, não pode esbarrar nas fronteiras do tradicional [...].” O profissional deve ter um olhar perante a classe 
hospitalar direcionado a compreensão dos desafios a serem cumpridos, principalmente, quanto às patologias 
presente nas crianças e adolescentes hospitalizados.
Conhecer a patologia acometida pela criança é uma das principais percepções, ao qual o pedagogo deve estar 
atento, além de conhecer o ambiente de trabalho e a contextualização a qual a criança está inserida, daí alguns 
parâmetros específicos que embasam a contínua formação do pedagogo hospitalar.
 
 A PROFISSÃO - PEDAGOGO HOSPITALAR

O pedagogo em sua prática em ambiente escolar “dita normal”, ás vezes, enfrenta situações pouco agradáveis 
em sua profissão e, sua prática requer constante reflexão.
Nessa ótica, o pedagogo presente em ambiente hospitalar, requer habilidades diversificadas e conhecimentos 
pertinentes a atender e perceber as intenções subjetivas em sua totalidade, pois há por traz de um olhar, de um 
gesto, muitos sentimentos e emoções nem sempre expressados verbalmente. 

[...] no contexto do hospital, cabe ao pedagogo perceber as intenções subjetivas das respostas, as necessidades 
do paciente e tomar a iniciativa de quebrar barreiras, transpor os muros da indiferença e deixar aflorar todo o seu 

feito já que esse é um sentimento que pressupõe interação. O processo cognitivo também envolve o afetivo  
através de relações e interações, e para concretizá-lo é preciso ter equilíbrio emocional para agir com atenção e 
tranquilidade junto aos pacientes (MATOS, 2009, p. 85-86).

Considerar o pedagogo como um profissional integral, é um instrumento motivacional, pois se trata de um foco 
prioritário, visto que como a profissão é recente, o pedagogo hospitalar, se vê juntamente com o educando hospi-
talizado, constantemente em situações de extremos; do simples prazer de uma contação de história em que a 
criança e/ou adolescente está prestes a receber alta até a presença de risco eminente a uma doença infectoconta-
giosa, quando não de falecimento, gerando um clima emocional tenso entre profissional da educação/família/a-
gentes da saúde, mas que deve ser encarado sempre com a mais extrema naturalidade.
Para Nilson Machado (2007), o profissionalismo deve ser baseado em três conceitos importantes:

Um profissional exibe uma imprescindível competência técnica (...) coloca-a a serviço do em público, assumindo 
compromissos; (...) terceiro ingrediente que compõe está ideia e a imprescindível autorregulação do exercício 
profissional. (...) é na administração das relações entre o público e o privado que se desenha a ideia de profissio-
nalismo. (MACHADO, 2007, p. 55).

A aplicação de estratégias didáticas diante dessas situações possibilita estimular e promover recursos que 
podem e devem favorecer a aprendizagem do aluno/paciente e/ou familiares em sua totalidade, visto que uma 
posição menos invasiva diante de situações adversas promove em todos os envolvidos, ações complementares 
bio-psico-social, fornecendo uma espécie de consenso.

[...] sabemos que tudo o que temos a fazer para que o autorrespeito ocorra como um fenômeno natural de vida é 
agir com autorrespeito e respeito pelos outros: aceitando-os como legítimos outros em coexistência  conosco na 
prática  das conversações neomatrísticas da democracia, tanto no acordo como na discrepância. (MATOS & 
TORRES, 2010, p.172).

Enxergar o pedagogo hospitalar como um profissional protagonista sujeito autor de sua história independe dos 
resultados funcionais e finais é observar-se com dignidade, tendo plena consciência de seu papel dentro da 
profissão escolhida, bem como estabelecer metas, disposto na compreensão da exigência dos saberes contínu-
os de formação, adequando seu desempenho como um profissional qualificado, contribuindo, ainda, com objeti-
vos oriundos ao despertar habitual do conhecimento, levando ao reconhecimento de si mesmo, como um media-
dor de ações compartilhadas das relações complexas presentes no hospital.
Em vista disso, o profissional de pedagogia hospitalar merece estudo continuo, devido à realidade e complexida-
de que este sistema de educação necessita, principalmente quanto à formação.

 OS SABERES HOSPITALARES COMO GARANTIA NO TRATAMENTO DO     EDUCANDO HOSPITALIZADO

Como em qualquer profissão, dominar o conhecimento é o ponto-chave para o sucesso profissional, principal-
mente, quando diz respeito ao âmbito hospitalar, pois articular a teoria e a prática nesta área de atuação é um dos 
grandes desafios.

Para poder resposta ao conjunto das suas missões, a educação deve organizar-se em torno de quatro aprendiza-
gens fundamentais que, ao longo de toda a vida, serão de algum modo para cada individuo, os pilares do conheci-
mento: aprender a conhecer, isto é adquirir os instrumentos de compreensão; aprender a fazer, para poder agir 
sobre o meio envolvente; aprender a viver juntos, a fim de participar e cooperar com os outros em todas as 
atividades humanas; finalmente aprender a ser, via essencial que integra as três precedentes. É claro que estas 
quatro vias do saber constituem apenas uma, dado que existem entre elas múltiplos pontos de contato, de 
relacionamentos e de permuta. (MATOS & TORRES, 2010, p.227).

A função da professora em um hospital deve estar de acordo com a filosofia da instituição hospitalar, procurar 
estar em sintonia harmoniosa consigo e com o próximo e, ser um fiel pesquisador e, estar em constante consen-
so com a equipe multidisciplinar, buscando orientação a profissionais mais experientes, que auxilie nas interven-
ções que possam estar alheio a vontade da criança e adolescente hospitalizado.

Ser professor é possuir conhecimento, revelar tato pedagógico e assumir uma responsabilidade profissional 
plena. Na docência é impossível separar as dimensões pessoais e profissionais. (...) A tentativa de elaborar uma 
teoria da pessoalidade no interior de uma teoria da profissionalidade traz novos desafios para a formação de 
professores (NÓVOA, 2007, p.27).

O professor passa por uma visão de ser e estar dentro da profissionalidade, que amplia o modo de desenvolvi-
mento e desempenho da profissão da profissão, a prática, os saberes, a constante busca pelo ensino aprendiza-

do, para que seja considerada parte da equipe hospitalar.
A pesquisa está ligada ao papel do professor por excelência, porém na pedagogia hospitalar, a linguagem ganha 
um olhar determinante, pois a terminologia das doenças é de difícil entendimento para pessoas leigas, contudo é 
dever do professor ser um conhecedor das metodologias, estratégias e atividades lúdicas ou não, ou seja, o 
trabalho pedagógico possa receber maior atenção e que o ensino-aprendizagem seja assegurado.

A FORMAÇÃO CONTINUADA

O Profissional da Pedagogia Hospitalar deve ser um mediador que assegura o processo de aprendizagem, salien-
tando a formação contínua como uma das exigências desse ramo de atuação.
Devido à complexidade da relação educadora e aluno enfermo são imprescindíveis algumas reflexões, sendo um 
ponto transformador no conhecimento pedagógico na busca por ações alternativas fundamentada na ampliação 
das possibilidades de atuação, como destaca COSME (2007) e mais:

As escolas podem e devem ser entendidas e geridas, também, como espaços de formação, desde que aí se 
estimule e se apóie a reflexão crítica dos docentes sobre suas práticas profissionais e as dinâmicas educativas e 
administrativas que tem lugar nesses contextos. (COSME, 2007, p.42 apud ASSIS, 2009, p.101)

Segundo Marcelo Garcia (1992, p.55), “o profissional da pedagogia que pretende adentrar na área hospitalar, tem 
que buscar uma continuidade no aperfeiçoamento, permitindo identificar cognitivamente e afetivamente as várias 
características dos sujeitos sociais, de si e do outro que recebe o atendimento.”
A importância está na elaboração do projeto pedagógico que atenda as especificidades do sujeito paciente e, na 
construção de parceria com a transdisciplinaridade dos aspectos correspondentes do profissional da educação, 
sua percepção, imaginação, sua disponibilização em abordar uma linguagem que promova conhecimento qualifi-
cado.

[...]este tipo de trabalho não requer somente formação acadêmica, mas habilidade especificas de uma práxis 
pedagógica complexa que envolve diferentes aspectos no trabalho cotidiano como: sensibilidade para atuar com 
crianças, adolescentes e famílias fragilizadas, conhecimento da realidade hospitalar e das patologias, habilidade 
para lidar com diferentes grupos de alunos, pais e com as equipes multidisciplinares, capacidade de colaboração 
e estratégias didáticas para atender alunos provenientes de diversas regiões e com diferentes conteúdos escola-
res, abertura para o outro, independente de sua condição física, econômica e social, respeito as diferenças de 
etnia, raça e religião, dentre vários outros aspectos que envolvem o fazer pedagógico nessas instituições. 
(PAULA, 2003, p.32 e 33 apud MATOS, 2009, p.39).

Os professores em sua formação, em meio à convivência com toda equipe diferenciada, familiares em momentos 
de fragilidade, alunos/paciente, tem que estar consciente de sua escolha profissional, para que nos momentos de 
maior tensão saiba que estratégias utilizar e, como corroborar com todo o contexto.
Assim, o pedagogo hospitalar tem perfil que agrega e integra educação e saúde, ser flexível, comunicar-se clara-
mente, respeitar e aceitar os diferenciais da profissão, ter uma postura ética, dentre tantas outras qualidades 
pertinentes para realizar um trabalho amplamente qualificado.

O professor, para atuar em ambiente hospitalar deve apresentar ampla experiência pedagógica, flexibilidade de 
trabalho, que irão completar seu perfil para o ambiente hospitalar, deparando-se em mudanças diárias nas enfer-
marias em que as crianças internadas saem de alta ou entram em óbito. (MATOS, 2009, p.46).

A terminologia quanto às patologias, diagnósticos, prognósticos, medicamentos e procedimentos clínicos e 
cirúrgicos, são um dos limites, aos quais os docentes devem respeitar. Por conta disso, algumas instituições 
acadêmicas em pós-graduação inseriram em sua grade curricular as disciplinas de oncologia, tanatologia, funda-
mentos de neurociência e doenças respiratórias e cardiovasculares, pois estes conceitos são atividades presen-
tes diariamente na vida deste profissional.

        
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assim ficou compreendido que para entender a atuação do pedagogo hospitalar e sua contínua formação, o 
conhecimento do contexto histórico e das leis garante a presença do pedagogo em âmbito hospitalar.
A partir de então, ficou claramente entendido que para ser um profissional requer habilidades diversificadas, 
estar preparada para as intercorrências presentes nessa área de atuação, principalmente quanto a sua formação 
e capacitação, se tornando um profissional atento e qualificado, utilizando diferenciais que se abequem as ações 

hospitalares as crianças e adolescentes hospitalizados.
Através de uma pesquisa mais aprofundada sobre o assunto reconhecemos que para isso é necessário que se 
tenha conhecimento das diversas terminologias e de todo funcionamento e dinâmica do hospital, respeitando os 
procedimentos e tudo que envolve, para que a saúde da criança seja preservada.
Os resultados percebidos apontam que a formação do pedagogo hospitalar, deve ser rigorosa, permanente, 
persistente e de ampla responsabilidade, pois lida com vidas em um ambiente invasivo, ao qual se deve trabalhar 
em parceria com todo o contexto hospitalar.
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RESUMO 
Artigo elaborado para apresentação na disciplina de Trabalho de Conclusão do Curso II no Curso de Pedagogia. 
O artigo científico teve como tema: A Contínua Formação do Pedagogo Hospitalar, compreendendo o contexto 
como ser integral dentre a pedagogia. O objetivo Geral foi: Entender a atuação do pedagogo hospitalar e sua 
contínua formação. A pesquisa teve como referenciais teóricos as contribuições dos seguintes autores – ASSIS 
(2009); COSME (2007); GARCIA (1992); MACHADO (2007); MATOS & TORRES (2010); MATOS (2009); MATOS & 
MUGIATTI (2009); PAULA (2003). Usou–se metodologia a pesquisa: pesquisas bibliográficas, como: livros, 
artigos, resenhas e mídias; como sites relacionados, bem como discutir ideia dos autores. OS resultados da 
pesquisa as seguintes considerações: entende-se que para atuar em ambiente hospitalar o pedagogo deve estar 
em contínua formação. Contudo concluí que para tanto o estudo deve estar centralizado não somente a educa-
ção, mas ter pleno conhecimento das terminologias ditas por toda equipe multidisciplinar do ambiente hospitalar. 
Palavras-chave: Atuação do Pedagogo hospitalar; Formação Continuada; 
INTRODUÇÃO

O tema A Contínua Formação do Pedagogo Hospitalar é amplamente discutida nos dias atuais, pois envolve a 
educação em um contexto diferencial, perante ambiente invasivo, com educadores em esforço humanista para 
ampliar os conhecimentos de crianças e adolescentes hospitalizados em esforço subumano ao fato das limita-
ções acometidas por estes.
Partindo dessas circunstâncias, logo surgiu o nosso problema de pesquisa que tem origem na da seguinte 
indagação: Quais as especificidades da atuação do Pedagogo Hospitalar?
Sendo assim, justificamos que esse artigo foi elaborado com a finalidade tendo como eixo central buscar subsí-
dios do aperfeiçoamento da prática pedagógica dentro do ambiente hospitalar, um novo olhar na formação do 
pedagogo, permitindo que educadores sintam-se mais seguros, no que envolve tanto o cuidado ao aluno/pacien-
te, quanto a sua própria saúde, diminuindo a tensão que o enfrentamento de certas situações possa apresentar 
como certo desconforto, estabelecendo parceria imprescindível para formação continuada. Acreditamos que, 
através da interferência do educador na vida da criança fomenta tudo que envolve; as relações afetivas, as perdas 
e ganhos, a necessidade de constantes dinâmicas para oferecer um ambiente profissional de qualidade. Além de, 
dar continuidade do Projeto de Iniciação Científica da Universidade Anhanguera – Polo Itapecerica da Serra, São 
Paulo, junto a amigas voluntarias a pesquisa A Atuação do Pedagogo em Ambiente Hospitalar, definiu-se o tema 
como A Contínua Formação do Pedagogo Hospitalar para o trabalho de Conclusão de Curso.
Todavia tivemos como objetivo geral entender a atuação do pedagogo hospitalar e sua contínua formação. Espe-
cificamente: a) compreender a profissão do Pedagogo Hospitalar; b) especificar a práxis dos saberes hospitala-
res mediante a saúde, assegurando a aprendizagem perante o educando internado; e, c) identificar as necessida-
des da contínua formação do Pedagogo Hospitalar.
 A análise bibliográfica foi feita para que pudéssemos entender melhor sobre o tema abordado, utilizamos para a 
pesquisa as valiosas contribuições de: ASSIS, W. Classe hospitalar: Um olhar pedagógico singular. São Paulo: 
Phorte, 2009. O livro apresenta com rigor teórico a articulação de ideias e a diferença que a compõem, mapeando 
a ação docente dentro da classe hospitalar e a necessidade da formação continuada dos profissionais. CECCIM, 
R.B. & CARVALHO, P.R.A. (Org.). Criança Hospitalizada. Editora da Universidade, RS, 1997. As autoras explicitam 
o atendimento educacional a jovens e criança hospitalizada está assegurada pela Declaração da Criança e 
Adolescente Hospitalizadas: o direito da criança embasado em leis, bem como desenvolvimento cognitivo da 
criança hospitalizada. FONSECA, E.S.; Atendimento Escolar no Ambiente Hospitalar. São Paulo: Mennon, 2003. 
Neste livro a autora faz uma reflexão sobre o atendimento educacional na área hospitalar, a atuação dos professo-
res como um elemento integrador entre educação e saúde. FUNGHETTO, S. E OUTROS. Classe hospitalar: uma 
vivência através do lúdico. Artmed, 1999. O fazer pedagógico no ambiente hospitalar e seus pressupostos, que 
revelam atuação  na formação específica para a docência e os saberes que envolvem a prática cotidiana da escuta 
pedagógica que atenta para a valorização da vida de cada educando, estando atento para expressões e silêncios 
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gogia Hospitalar: novos cenários, novos desafios. Curitiba, PR: Champagnat, 2010. A obra Teoria e prática na 
pedagogia hospitalar incorporam significados teóricos, vivenciais e reflexões sobre o cenário em que o professor 
atua e, as diferentes realidades de atuação do professor quanto a criança hospitalizada.
Adotamos como metodologia de pesquisa a pesquisa bibliográfica como principal preocupação de compreender 
e especificar a contínua formação do pedagogo hospitalar focando na melhora do atendimento da classe hospita-
lar.  A partir disso os métodos utilizados serão pesquisas bibliográficas, e mídias, referindo-se ao universo do 
Pedagogo Hospitalar, dentro da classe hospitalar, nas alas de pediatria. Os procedimentos serão a leitura de 
materiais bibliográficos: livros, artigos, resenhas e mídias; como sites relacionados, bem como discutir ideia dos 
autores.
Com os desdobramentos do artigo exposto, o trabalho está organizado em quatro tópicos onde; no tópico 1: 
buscou-se trazer a historicidade do tema a ser pesquisado em um sentido amplo quanto as leis que embasam a 
presença do pedagogo hospitalar sua atuação e a necessidade da contínua formação. No tópico 2: descrevemos 
sobre como procede a profissão do pedagogo hospitalar e suas especificidades. No tópico 3: o conhecimento 
quanto a terminologia hospitalar e os saberes da educação para que haja consenso entre toda a equipe multidis-
ciplinar, por fim. No tópico 4: a formação do pedagogo hospitalar propriamente dito, para um atendimento educa-
cional preciso e de qualidade. 
Concluindo com o presente artigo, que é necessário um amplo conhecimento terminologias e do funcionamento 
hospitalar, devendo a formação do pedagogo hospitalar ser rigorosa, permanente, dentre os atributos, para parti-
cipar vigorosamente com todo o contexto hospitalar.

A ATUAÇÃO DO PEDAGOGO HOSPITALAR E SUA CONTÍNUA FORMAÇÃO
A Pedagogia Hospitalar foi fundamentada no pós-guerra através da Declaração Universal dos Direitos Humanos 
e, para tanto houve a necessidade da capacitação do profissional de pedagogia para que sua presença e seus 
saberes fossem garantidos e transmitidos às crianças e jovens presentes nas alas pediátricas dos hospitais, 
sendo fomentada na Holanda, em 1986, através da Carta Européia da Criança Hospitalizada.
No Brasil, o atendimento educacional em âmbito hospitalar, foi legitimado por Leis Federais, descritos a baixo: 
• Lei nº 1.044/69, que dispõe sobre o tratamento excepcional para os alunos portadores das afecções que 
indica;
• Lei nº 8.069/90, que dispõe no Estatuto da Criança e do Adolescente – art. 1º - sobre proteção integral à 
criança e ao adolescente;
• Lei nº 41/95, que trata dos Direitos da Criança e do Adolescente Hospitalizados;
• Lei nº 9.394/96, que trata da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional;
• Lei nº 1/06, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, 
licenciatura; e mais recente,
• Lei nº 15/13, que estabelece Diretrizes para o Programa Pedagógico Hospitalar destinado a Crianças e 
Adolescentes Hospitalizados.
A partir de 2001, a “Classe Hospitalar” ganhou reconhecimento, permitindo o atendimento educacional, inclusive 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS), considerando a atuação do Pedagogo Hospitalar e, da necessidade de um 
atendimento direcionado e de qualidade ao sujeito internado, abarcando um olhar mais cauteloso quanto à conti-
nuidade da formação deste profissional, que nem sempre se encontra emocionalmente preparado para confron-
tar-se com os desafios presentes nesta área de atuação.

O professor, para atuar em ambiente hospitalar deve apresentar ampla experiência pedagógica, flexibilidade de 
trabalho, que irão completar seu perfil para o ambiente hospitalar, deparando-se com mudanças diárias nas enfer-
marias em que a crianças internadas saem de alta ou entram em óbito. (MATOS, 2009, p.46).

Destaca-se, a importância daqueles que desejam ingressar na pedagogia hospitalar, como primeiro passo; o 
confronto psicológico de si mesmo, devido a fatores relacionados à mortandade e de relacionamento entre 
professor/aluno/família/agentes da saúde, que nem sempre consiste em um processo peculiar.
 Segundo Matos e Mugiatti (2009, p. 115) “A construção da prática pedagógica, para a atuação em ambiente hospi-
talar, não pode esbarrar nas fronteiras do tradicional [...].” O profissional deve ter um olhar perante a classe 
hospitalar direcionado a compreensão dos desafios a serem cumpridos, principalmente, quanto às patologias 
presente nas crianças e adolescentes hospitalizados.
Conhecer a patologia acometida pela criança é uma das principais percepções, ao qual o pedagogo deve estar 
atento, além de conhecer o ambiente de trabalho e a contextualização a qual a criança está inserida, daí alguns 
parâmetros específicos que embasam a contínua formação do pedagogo hospitalar.
 
 A PROFISSÃO - PEDAGOGO HOSPITALAR

O pedagogo em sua prática em ambiente escolar “dita normal”, ás vezes, enfrenta situações pouco agradáveis 
em sua profissão e, sua prática requer constante reflexão.
Nessa ótica, o pedagogo presente em ambiente hospitalar, requer habilidades diversificadas e conhecimentos 
pertinentes a atender e perceber as intenções subjetivas em sua totalidade, pois há por traz de um olhar, de um 
gesto, muitos sentimentos e emoções nem sempre expressados verbalmente. 

[...] no contexto do hospital, cabe ao pedagogo perceber as intenções subjetivas das respostas, as necessidades 
do paciente e tomar a iniciativa de quebrar barreiras, transpor os muros da indiferença e deixar aflorar todo o seu 

feito já que esse é um sentimento que pressupõe interação. O processo cognitivo também envolve o afetivo  
através de relações e interações, e para concretizá-lo é preciso ter equilíbrio emocional para agir com atenção e 
tranquilidade junto aos pacientes (MATOS, 2009, p. 85-86).

Considerar o pedagogo como um profissional integral, é um instrumento motivacional, pois se trata de um foco 
prioritário, visto que como a profissão é recente, o pedagogo hospitalar, se vê juntamente com o educando hospi-
talizado, constantemente em situações de extremos; do simples prazer de uma contação de história em que a 
criança e/ou adolescente está prestes a receber alta até a presença de risco eminente a uma doença infectoconta-
giosa, quando não de falecimento, gerando um clima emocional tenso entre profissional da educação/família/a-
gentes da saúde, mas que deve ser encarado sempre com a mais extrema naturalidade.
Para Nilson Machado (2007), o profissionalismo deve ser baseado em três conceitos importantes:

Um profissional exibe uma imprescindível competência técnica (...) coloca-a a serviço do em público, assumindo 
compromissos; (...) terceiro ingrediente que compõe está ideia e a imprescindível autorregulação do exercício 
profissional. (...) é na administração das relações entre o público e o privado que se desenha a ideia de profissio-
nalismo. (MACHADO, 2007, p. 55).

A aplicação de estratégias didáticas diante dessas situações possibilita estimular e promover recursos que 
podem e devem favorecer a aprendizagem do aluno/paciente e/ou familiares em sua totalidade, visto que uma 
posição menos invasiva diante de situações adversas promove em todos os envolvidos, ações complementares 
bio-psico-social, fornecendo uma espécie de consenso.

[...] sabemos que tudo o que temos a fazer para que o autorrespeito ocorra como um fenômeno natural de vida é 
agir com autorrespeito e respeito pelos outros: aceitando-os como legítimos outros em coexistência  conosco na 
prática  das conversações neomatrísticas da democracia, tanto no acordo como na discrepância. (MATOS & 
TORRES, 2010, p.172).

Enxergar o pedagogo hospitalar como um profissional protagonista sujeito autor de sua história independe dos 
resultados funcionais e finais é observar-se com dignidade, tendo plena consciência de seu papel dentro da 
profissão escolhida, bem como estabelecer metas, disposto na compreensão da exigência dos saberes contínu-
os de formação, adequando seu desempenho como um profissional qualificado, contribuindo, ainda, com objeti-
vos oriundos ao despertar habitual do conhecimento, levando ao reconhecimento de si mesmo, como um media-
dor de ações compartilhadas das relações complexas presentes no hospital.
Em vista disso, o profissional de pedagogia hospitalar merece estudo continuo, devido à realidade e complexida-
de que este sistema de educação necessita, principalmente quanto à formação.

 OS SABERES HOSPITALARES COMO GARANTIA NO TRATAMENTO DO     EDUCANDO HOSPITALIZADO

Como em qualquer profissão, dominar o conhecimento é o ponto-chave para o sucesso profissional, principal-
mente, quando diz respeito ao âmbito hospitalar, pois articular a teoria e a prática nesta área de atuação é um dos 
grandes desafios.

Para poder resposta ao conjunto das suas missões, a educação deve organizar-se em torno de quatro aprendiza-
gens fundamentais que, ao longo de toda a vida, serão de algum modo para cada individuo, os pilares do conheci-
mento: aprender a conhecer, isto é adquirir os instrumentos de compreensão; aprender a fazer, para poder agir 
sobre o meio envolvente; aprender a viver juntos, a fim de participar e cooperar com os outros em todas as 
atividades humanas; finalmente aprender a ser, via essencial que integra as três precedentes. É claro que estas 
quatro vias do saber constituem apenas uma, dado que existem entre elas múltiplos pontos de contato, de 
relacionamentos e de permuta. (MATOS & TORRES, 2010, p.227).

A função da professora em um hospital deve estar de acordo com a filosofia da instituição hospitalar, procurar 
estar em sintonia harmoniosa consigo e com o próximo e, ser um fiel pesquisador e, estar em constante consen-
so com a equipe multidisciplinar, buscando orientação a profissionais mais experientes, que auxilie nas interven-
ções que possam estar alheio a vontade da criança e adolescente hospitalizado.

Ser professor é possuir conhecimento, revelar tato pedagógico e assumir uma responsabilidade profissional 
plena. Na docência é impossível separar as dimensões pessoais e profissionais. (...) A tentativa de elaborar uma 
teoria da pessoalidade no interior de uma teoria da profissionalidade traz novos desafios para a formação de 
professores (NÓVOA, 2007, p.27).

O professor passa por uma visão de ser e estar dentro da profissionalidade, que amplia o modo de desenvolvi-
mento e desempenho da profissão da profissão, a prática, os saberes, a constante busca pelo ensino aprendiza-

do, para que seja considerada parte da equipe hospitalar.
A pesquisa está ligada ao papel do professor por excelência, porém na pedagogia hospitalar, a linguagem ganha 
um olhar determinante, pois a terminologia das doenças é de difícil entendimento para pessoas leigas, contudo é 
dever do professor ser um conhecedor das metodologias, estratégias e atividades lúdicas ou não, ou seja, o 
trabalho pedagógico possa receber maior atenção e que o ensino-aprendizagem seja assegurado.

A FORMAÇÃO CONTINUADA

O Profissional da Pedagogia Hospitalar deve ser um mediador que assegura o processo de aprendizagem, salien-
tando a formação contínua como uma das exigências desse ramo de atuação.
Devido à complexidade da relação educadora e aluno enfermo são imprescindíveis algumas reflexões, sendo um 
ponto transformador no conhecimento pedagógico na busca por ações alternativas fundamentada na ampliação 
das possibilidades de atuação, como destaca COSME (2007) e mais:

As escolas podem e devem ser entendidas e geridas, também, como espaços de formação, desde que aí se 
estimule e se apóie a reflexão crítica dos docentes sobre suas práticas profissionais e as dinâmicas educativas e 
administrativas que tem lugar nesses contextos. (COSME, 2007, p.42 apud ASSIS, 2009, p.101)

Segundo Marcelo Garcia (1992, p.55), “o profissional da pedagogia que pretende adentrar na área hospitalar, tem 
que buscar uma continuidade no aperfeiçoamento, permitindo identificar cognitivamente e afetivamente as várias 
características dos sujeitos sociais, de si e do outro que recebe o atendimento.”
A importância está na elaboração do projeto pedagógico que atenda as especificidades do sujeito paciente e, na 
construção de parceria com a transdisciplinaridade dos aspectos correspondentes do profissional da educação, 
sua percepção, imaginação, sua disponibilização em abordar uma linguagem que promova conhecimento qualifi-
cado.

[...]este tipo de trabalho não requer somente formação acadêmica, mas habilidade especificas de uma práxis 
pedagógica complexa que envolve diferentes aspectos no trabalho cotidiano como: sensibilidade para atuar com 
crianças, adolescentes e famílias fragilizadas, conhecimento da realidade hospitalar e das patologias, habilidade 
para lidar com diferentes grupos de alunos, pais e com as equipes multidisciplinares, capacidade de colaboração 
e estratégias didáticas para atender alunos provenientes de diversas regiões e com diferentes conteúdos escola-
res, abertura para o outro, independente de sua condição física, econômica e social, respeito as diferenças de 
etnia, raça e religião, dentre vários outros aspectos que envolvem o fazer pedagógico nessas instituições. 
(PAULA, 2003, p.32 e 33 apud MATOS, 2009, p.39).

Os professores em sua formação, em meio à convivência com toda equipe diferenciada, familiares em momentos 
de fragilidade, alunos/paciente, tem que estar consciente de sua escolha profissional, para que nos momentos de 
maior tensão saiba que estratégias utilizar e, como corroborar com todo o contexto.
Assim, o pedagogo hospitalar tem perfil que agrega e integra educação e saúde, ser flexível, comunicar-se clara-
mente, respeitar e aceitar os diferenciais da profissão, ter uma postura ética, dentre tantas outras qualidades 
pertinentes para realizar um trabalho amplamente qualificado.

O professor, para atuar em ambiente hospitalar deve apresentar ampla experiência pedagógica, flexibilidade de 
trabalho, que irão completar seu perfil para o ambiente hospitalar, deparando-se em mudanças diárias nas enfer-
marias em que as crianças internadas saem de alta ou entram em óbito. (MATOS, 2009, p.46).

A terminologia quanto às patologias, diagnósticos, prognósticos, medicamentos e procedimentos clínicos e 
cirúrgicos, são um dos limites, aos quais os docentes devem respeitar. Por conta disso, algumas instituições 
acadêmicas em pós-graduação inseriram em sua grade curricular as disciplinas de oncologia, tanatologia, funda-
mentos de neurociência e doenças respiratórias e cardiovasculares, pois estes conceitos são atividades presen-
tes diariamente na vida deste profissional.

        
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assim ficou compreendido que para entender a atuação do pedagogo hospitalar e sua contínua formação, o 
conhecimento do contexto histórico e das leis garante a presença do pedagogo em âmbito hospitalar.
A partir de então, ficou claramente entendido que para ser um profissional requer habilidades diversificadas, 
estar preparada para as intercorrências presentes nessa área de atuação, principalmente quanto a sua formação 
e capacitação, se tornando um profissional atento e qualificado, utilizando diferenciais que se abequem as ações 

hospitalares as crianças e adolescentes hospitalizados.
Através de uma pesquisa mais aprofundada sobre o assunto reconhecemos que para isso é necessário que se 
tenha conhecimento das diversas terminologias e de todo funcionamento e dinâmica do hospital, respeitando os 
procedimentos e tudo que envolve, para que a saúde da criança seja preservada.
Os resultados percebidos apontam que a formação do pedagogo hospitalar, deve ser rigorosa, permanente, 
persistente e de ampla responsabilidade, pois lida com vidas em um ambiente invasivo, ao qual se deve trabalhar 
em parceria com todo o contexto hospitalar.
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EDITORIAL
Estamos vivendo um momento nada sonhado e muito desafiante. A busca por 
nos entendermos em meio ao atual contexto traz oportunidades nunca vividas.  
Portanto, exige de cada um de nós outros aprendizados para que de fato 
possamos passar por tudo da melhor forma.
Assim, abrimos o convite ao exercício do estudo e da leitura, uma vez que são 
estratégias exponenciais para extrapolar limites em busca de ressignificação e 
construção intelectual de forma constante e autorregulada.
Sim! Esta publicação apresenta exercícios de escrita e cabe a cada leitor a 
significação de maneira única e tão singular criando em sua interpretação 
modos de relacionar com os repertórios que cada leitor constrói, mediados por 
tantos e tantos interlocutores nessa vasta comunidade de humanos que 
somos.
Sempre é de extrema relevância sublinhar o exercício da produção escrita 
enquanto registro e como inerente à construção de conhecimento. Registros 
documentam, historicizam, constroem memória e se fazem elementos vivos 
por meio de olhos que buscam e mentes que reinterpretam. Portanto, a valori-
zação do estudo e pesquisa também são focos fundamentais da Revista 
Territórios e compartilhamos com você.
Reconheçamos a oportunidade! Encontrar esperança na adversidade através 
do investimento na auto formação, não é nada mal, certo?
Está aí! Convite aberto: Permita! Acolha! Viva! Interprete! Recrie!  Amplie!
Excelente leitura!

Daniele Leite Ferreira Memoli
Coordenadora Pedagógica, pedagoga, psicopedagoga e especialista em 
educação especial.
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RESUMO 
Artigo elaborado para apresentação na disciplina de Trabalho de Conclusão do Curso II no Curso de Pedagogia. 
O artigo científico teve como tema: A Contínua Formação do Pedagogo Hospitalar, compreendendo o contexto 
como ser integral dentre a pedagogia. O objetivo Geral foi: Entender a atuação do pedagogo hospitalar e sua 
contínua formação. A pesquisa teve como referenciais teóricos as contribuições dos seguintes autores – ASSIS 
(2009); COSME (2007); GARCIA (1992); MACHADO (2007); MATOS & TORRES (2010); MATOS (2009); MATOS & 
MUGIATTI (2009); PAULA (2003). Usou–se metodologia a pesquisa: pesquisas bibliográficas, como: livros, 
artigos, resenhas e mídias; como sites relacionados, bem como discutir ideia dos autores. OS resultados da 
pesquisa as seguintes considerações: entende-se que para atuar em ambiente hospitalar o pedagogo deve estar 
em contínua formação. Contudo concluí que para tanto o estudo deve estar centralizado não somente a educa-
ção, mas ter pleno conhecimento das terminologias ditas por toda equipe multidisciplinar do ambiente hospitalar. 
Palavras-chave: Atuação do Pedagogo hospitalar; Formação Continuada; 
INTRODUÇÃO

O tema A Contínua Formação do Pedagogo Hospitalar é amplamente discutida nos dias atuais, pois envolve a 
educação em um contexto diferencial, perante ambiente invasivo, com educadores em esforço humanista para 
ampliar os conhecimentos de crianças e adolescentes hospitalizados em esforço subumano ao fato das limita-
ções acometidas por estes.
Partindo dessas circunstâncias, logo surgiu o nosso problema de pesquisa que tem origem na da seguinte 
indagação: Quais as especificidades da atuação do Pedagogo Hospitalar?
Sendo assim, justificamos que esse artigo foi elaborado com a finalidade tendo como eixo central buscar subsí-
dios do aperfeiçoamento da prática pedagógica dentro do ambiente hospitalar, um novo olhar na formação do 
pedagogo, permitindo que educadores sintam-se mais seguros, no que envolve tanto o cuidado ao aluno/pacien-
te, quanto a sua própria saúde, diminuindo a tensão que o enfrentamento de certas situações possa apresentar 
como certo desconforto, estabelecendo parceria imprescindível para formação continuada. Acreditamos que, 
através da interferência do educador na vida da criança fomenta tudo que envolve; as relações afetivas, as perdas 
e ganhos, a necessidade de constantes dinâmicas para oferecer um ambiente profissional de qualidade. Além de, 
dar continuidade do Projeto de Iniciação Científica da Universidade Anhanguera – Polo Itapecerica da Serra, São 
Paulo, junto a amigas voluntarias a pesquisa A Atuação do Pedagogo em Ambiente Hospitalar, definiu-se o tema 
como A Contínua Formação do Pedagogo Hospitalar para o trabalho de Conclusão de Curso.
Todavia tivemos como objetivo geral entender a atuação do pedagogo hospitalar e sua contínua formação. Espe-
cificamente: a) compreender a profissão do Pedagogo Hospitalar; b) especificar a práxis dos saberes hospitala-
res mediante a saúde, assegurando a aprendizagem perante o educando internado; e, c) identificar as necessida-
des da contínua formação do Pedagogo Hospitalar.
 A análise bibliográfica foi feita para que pudéssemos entender melhor sobre o tema abordado, utilizamos para a 
pesquisa as valiosas contribuições de: ASSIS, W. Classe hospitalar: Um olhar pedagógico singular. São Paulo: 
Phorte, 2009. O livro apresenta com rigor teórico a articulação de ideias e a diferença que a compõem, mapeando 
a ação docente dentro da classe hospitalar e a necessidade da formação continuada dos profissionais. CECCIM, 
R.B. & CARVALHO, P.R.A. (Org.). Criança Hospitalizada. Editora da Universidade, RS, 1997. As autoras explicitam 
o atendimento educacional a jovens e criança hospitalizada está assegurada pela Declaração da Criança e 
Adolescente Hospitalizadas: o direito da criança embasado em leis, bem como desenvolvimento cognitivo da 
criança hospitalizada. FONSECA, E.S.; Atendimento Escolar no Ambiente Hospitalar. São Paulo: Mennon, 2003. 
Neste livro a autora faz uma reflexão sobre o atendimento educacional na área hospitalar, a atuação dos professo-
res como um elemento integrador entre educação e saúde. FUNGHETTO, S. E OUTROS. Classe hospitalar: uma 
vivência através do lúdico. Artmed, 1999. O fazer pedagógico no ambiente hospitalar e seus pressupostos, que 
revelam atuação  na formação específica para a docência e os saberes que envolvem a prática cotidiana da escuta 
pedagógica que atenta para a valorização da vida de cada educando, estando atento para expressões e silêncios 

transcendem o aspecto físico tendo uma atenção integral. MATOS, E.L.M.; TORRES, P.; Prática e Teoria na Peda-
gogia Hospitalar: novos cenários, novos desafios. Curitiba, PR: Champagnat, 2010. A obra Teoria e prática na 
pedagogia hospitalar incorporam significados teóricos, vivenciais e reflexões sobre o cenário em que o professor 
atua e, as diferentes realidades de atuação do professor quanto a criança hospitalizada.
Adotamos como metodologia de pesquisa a pesquisa bibliográfica como principal preocupação de compreender 
e especificar a contínua formação do pedagogo hospitalar focando na melhora do atendimento da classe hospita-
lar.  A partir disso os métodos utilizados serão pesquisas bibliográficas, e mídias, referindo-se ao universo do 
Pedagogo Hospitalar, dentro da classe hospitalar, nas alas de pediatria. Os procedimentos serão a leitura de 
materiais bibliográficos: livros, artigos, resenhas e mídias; como sites relacionados, bem como discutir ideia dos 
autores.
Com os desdobramentos do artigo exposto, o trabalho está organizado em quatro tópicos onde; no tópico 1: 
buscou-se trazer a historicidade do tema a ser pesquisado em um sentido amplo quanto as leis que embasam a 
presença do pedagogo hospitalar sua atuação e a necessidade da contínua formação. No tópico 2: descrevemos 
sobre como procede a profissão do pedagogo hospitalar e suas especificidades. No tópico 3: o conhecimento 
quanto a terminologia hospitalar e os saberes da educação para que haja consenso entre toda a equipe multidis-
ciplinar, por fim. No tópico 4: a formação do pedagogo hospitalar propriamente dito, para um atendimento educa-
cional preciso e de qualidade. 
Concluindo com o presente artigo, que é necessário um amplo conhecimento terminologias e do funcionamento 
hospitalar, devendo a formação do pedagogo hospitalar ser rigorosa, permanente, dentre os atributos, para parti-
cipar vigorosamente com todo o contexto hospitalar.

A ATUAÇÃO DO PEDAGOGO HOSPITALAR E SUA CONTÍNUA FORMAÇÃO
A Pedagogia Hospitalar foi fundamentada no pós-guerra através da Declaração Universal dos Direitos Humanos 
e, para tanto houve a necessidade da capacitação do profissional de pedagogia para que sua presença e seus 
saberes fossem garantidos e transmitidos às crianças e jovens presentes nas alas pediátricas dos hospitais, 
sendo fomentada na Holanda, em 1986, através da Carta Européia da Criança Hospitalizada.
No Brasil, o atendimento educacional em âmbito hospitalar, foi legitimado por Leis Federais, descritos a baixo: 
• Lei nº 1.044/69, que dispõe sobre o tratamento excepcional para os alunos portadores das afecções que 
indica;
• Lei nº 8.069/90, que dispõe no Estatuto da Criança e do Adolescente – art. 1º - sobre proteção integral à 
criança e ao adolescente;
• Lei nº 41/95, que trata dos Direitos da Criança e do Adolescente Hospitalizados;
• Lei nº 9.394/96, que trata da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional;
• Lei nº 1/06, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, 
licenciatura; e mais recente,
• Lei nº 15/13, que estabelece Diretrizes para o Programa Pedagógico Hospitalar destinado a Crianças e 
Adolescentes Hospitalizados.
A partir de 2001, a “Classe Hospitalar” ganhou reconhecimento, permitindo o atendimento educacional, inclusive 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS), considerando a atuação do Pedagogo Hospitalar e, da necessidade de um 
atendimento direcionado e de qualidade ao sujeito internado, abarcando um olhar mais cauteloso quanto à conti-
nuidade da formação deste profissional, que nem sempre se encontra emocionalmente preparado para confron-
tar-se com os desafios presentes nesta área de atuação.

O professor, para atuar em ambiente hospitalar deve apresentar ampla experiência pedagógica, flexibilidade de 
trabalho, que irão completar seu perfil para o ambiente hospitalar, deparando-se com mudanças diárias nas enfer-
marias em que a crianças internadas saem de alta ou entram em óbito. (MATOS, 2009, p.46).

Destaca-se, a importância daqueles que desejam ingressar na pedagogia hospitalar, como primeiro passo; o 
confronto psicológico de si mesmo, devido a fatores relacionados à mortandade e de relacionamento entre 
professor/aluno/família/agentes da saúde, que nem sempre consiste em um processo peculiar.
 Segundo Matos e Mugiatti (2009, p. 115) “A construção da prática pedagógica, para a atuação em ambiente hospi-
talar, não pode esbarrar nas fronteiras do tradicional [...].” O profissional deve ter um olhar perante a classe 
hospitalar direcionado a compreensão dos desafios a serem cumpridos, principalmente, quanto às patologias 
presente nas crianças e adolescentes hospitalizados.
Conhecer a patologia acometida pela criança é uma das principais percepções, ao qual o pedagogo deve estar 
atento, além de conhecer o ambiente de trabalho e a contextualização a qual a criança está inserida, daí alguns 
parâmetros específicos que embasam a contínua formação do pedagogo hospitalar.
 
 A PROFISSÃO - PEDAGOGO HOSPITALAR

O pedagogo em sua prática em ambiente escolar “dita normal”, ás vezes, enfrenta situações pouco agradáveis 
em sua profissão e, sua prática requer constante reflexão.
Nessa ótica, o pedagogo presente em ambiente hospitalar, requer habilidades diversificadas e conhecimentos 
pertinentes a atender e perceber as intenções subjetivas em sua totalidade, pois há por traz de um olhar, de um 
gesto, muitos sentimentos e emoções nem sempre expressados verbalmente. 

[...] no contexto do hospital, cabe ao pedagogo perceber as intenções subjetivas das respostas, as necessidades 
do paciente e tomar a iniciativa de quebrar barreiras, transpor os muros da indiferença e deixar aflorar todo o seu 

feito já que esse é um sentimento que pressupõe interação. O processo cognitivo também envolve o afetivo  
através de relações e interações, e para concretizá-lo é preciso ter equilíbrio emocional para agir com atenção e 
tranquilidade junto aos pacientes (MATOS, 2009, p. 85-86).

Considerar o pedagogo como um profissional integral, é um instrumento motivacional, pois se trata de um foco 
prioritário, visto que como a profissão é recente, o pedagogo hospitalar, se vê juntamente com o educando hospi-
talizado, constantemente em situações de extremos; do simples prazer de uma contação de história em que a 
criança e/ou adolescente está prestes a receber alta até a presença de risco eminente a uma doença infectoconta-
giosa, quando não de falecimento, gerando um clima emocional tenso entre profissional da educação/família/a-
gentes da saúde, mas que deve ser encarado sempre com a mais extrema naturalidade.
Para Nilson Machado (2007), o profissionalismo deve ser baseado em três conceitos importantes:

Um profissional exibe uma imprescindível competência técnica (...) coloca-a a serviço do em público, assumindo 
compromissos; (...) terceiro ingrediente que compõe está ideia e a imprescindível autorregulação do exercício 
profissional. (...) é na administração das relações entre o público e o privado que se desenha a ideia de profissio-
nalismo. (MACHADO, 2007, p. 55).

A aplicação de estratégias didáticas diante dessas situações possibilita estimular e promover recursos que 
podem e devem favorecer a aprendizagem do aluno/paciente e/ou familiares em sua totalidade, visto que uma 
posição menos invasiva diante de situações adversas promove em todos os envolvidos, ações complementares 
bio-psico-social, fornecendo uma espécie de consenso.

[...] sabemos que tudo o que temos a fazer para que o autorrespeito ocorra como um fenômeno natural de vida é 
agir com autorrespeito e respeito pelos outros: aceitando-os como legítimos outros em coexistência  conosco na 
prática  das conversações neomatrísticas da democracia, tanto no acordo como na discrepância. (MATOS & 
TORRES, 2010, p.172).

Enxergar o pedagogo hospitalar como um profissional protagonista sujeito autor de sua história independe dos 
resultados funcionais e finais é observar-se com dignidade, tendo plena consciência de seu papel dentro da 
profissão escolhida, bem como estabelecer metas, disposto na compreensão da exigência dos saberes contínu-
os de formação, adequando seu desempenho como um profissional qualificado, contribuindo, ainda, com objeti-
vos oriundos ao despertar habitual do conhecimento, levando ao reconhecimento de si mesmo, como um media-
dor de ações compartilhadas das relações complexas presentes no hospital.
Em vista disso, o profissional de pedagogia hospitalar merece estudo continuo, devido à realidade e complexida-
de que este sistema de educação necessita, principalmente quanto à formação.

 OS SABERES HOSPITALARES COMO GARANTIA NO TRATAMENTO DO     EDUCANDO HOSPITALIZADO

Como em qualquer profissão, dominar o conhecimento é o ponto-chave para o sucesso profissional, principal-
mente, quando diz respeito ao âmbito hospitalar, pois articular a teoria e a prática nesta área de atuação é um dos 
grandes desafios.

Para poder resposta ao conjunto das suas missões, a educação deve organizar-se em torno de quatro aprendiza-
gens fundamentais que, ao longo de toda a vida, serão de algum modo para cada individuo, os pilares do conheci-
mento: aprender a conhecer, isto é adquirir os instrumentos de compreensão; aprender a fazer, para poder agir 
sobre o meio envolvente; aprender a viver juntos, a fim de participar e cooperar com os outros em todas as 
atividades humanas; finalmente aprender a ser, via essencial que integra as três precedentes. É claro que estas 
quatro vias do saber constituem apenas uma, dado que existem entre elas múltiplos pontos de contato, de 
relacionamentos e de permuta. (MATOS & TORRES, 2010, p.227).

A função da professora em um hospital deve estar de acordo com a filosofia da instituição hospitalar, procurar 
estar em sintonia harmoniosa consigo e com o próximo e, ser um fiel pesquisador e, estar em constante consen-
so com a equipe multidisciplinar, buscando orientação a profissionais mais experientes, que auxilie nas interven-
ções que possam estar alheio a vontade da criança e adolescente hospitalizado.

Ser professor é possuir conhecimento, revelar tato pedagógico e assumir uma responsabilidade profissional 
plena. Na docência é impossível separar as dimensões pessoais e profissionais. (...) A tentativa de elaborar uma 
teoria da pessoalidade no interior de uma teoria da profissionalidade traz novos desafios para a formação de 
professores (NÓVOA, 2007, p.27).

O professor passa por uma visão de ser e estar dentro da profissionalidade, que amplia o modo de desenvolvi-
mento e desempenho da profissão da profissão, a prática, os saberes, a constante busca pelo ensino aprendiza-

do, para que seja considerada parte da equipe hospitalar.
A pesquisa está ligada ao papel do professor por excelência, porém na pedagogia hospitalar, a linguagem ganha 
um olhar determinante, pois a terminologia das doenças é de difícil entendimento para pessoas leigas, contudo é 
dever do professor ser um conhecedor das metodologias, estratégias e atividades lúdicas ou não, ou seja, o 
trabalho pedagógico possa receber maior atenção e que o ensino-aprendizagem seja assegurado.

A FORMAÇÃO CONTINUADA

O Profissional da Pedagogia Hospitalar deve ser um mediador que assegura o processo de aprendizagem, salien-
tando a formação contínua como uma das exigências desse ramo de atuação.
Devido à complexidade da relação educadora e aluno enfermo são imprescindíveis algumas reflexões, sendo um 
ponto transformador no conhecimento pedagógico na busca por ações alternativas fundamentada na ampliação 
das possibilidades de atuação, como destaca COSME (2007) e mais:

As escolas podem e devem ser entendidas e geridas, também, como espaços de formação, desde que aí se 
estimule e se apóie a reflexão crítica dos docentes sobre suas práticas profissionais e as dinâmicas educativas e 
administrativas que tem lugar nesses contextos. (COSME, 2007, p.42 apud ASSIS, 2009, p.101)

Segundo Marcelo Garcia (1992, p.55), “o profissional da pedagogia que pretende adentrar na área hospitalar, tem 
que buscar uma continuidade no aperfeiçoamento, permitindo identificar cognitivamente e afetivamente as várias 
características dos sujeitos sociais, de si e do outro que recebe o atendimento.”
A importância está na elaboração do projeto pedagógico que atenda as especificidades do sujeito paciente e, na 
construção de parceria com a transdisciplinaridade dos aspectos correspondentes do profissional da educação, 
sua percepção, imaginação, sua disponibilização em abordar uma linguagem que promova conhecimento qualifi-
cado.

[...]este tipo de trabalho não requer somente formação acadêmica, mas habilidade especificas de uma práxis 
pedagógica complexa que envolve diferentes aspectos no trabalho cotidiano como: sensibilidade para atuar com 
crianças, adolescentes e famílias fragilizadas, conhecimento da realidade hospitalar e das patologias, habilidade 
para lidar com diferentes grupos de alunos, pais e com as equipes multidisciplinares, capacidade de colaboração 
e estratégias didáticas para atender alunos provenientes de diversas regiões e com diferentes conteúdos escola-
res, abertura para o outro, independente de sua condição física, econômica e social, respeito as diferenças de 
etnia, raça e religião, dentre vários outros aspectos que envolvem o fazer pedagógico nessas instituições. 
(PAULA, 2003, p.32 e 33 apud MATOS, 2009, p.39).

Os professores em sua formação, em meio à convivência com toda equipe diferenciada, familiares em momentos 
de fragilidade, alunos/paciente, tem que estar consciente de sua escolha profissional, para que nos momentos de 
maior tensão saiba que estratégias utilizar e, como corroborar com todo o contexto.
Assim, o pedagogo hospitalar tem perfil que agrega e integra educação e saúde, ser flexível, comunicar-se clara-
mente, respeitar e aceitar os diferenciais da profissão, ter uma postura ética, dentre tantas outras qualidades 
pertinentes para realizar um trabalho amplamente qualificado.

O professor, para atuar em ambiente hospitalar deve apresentar ampla experiência pedagógica, flexibilidade de 
trabalho, que irão completar seu perfil para o ambiente hospitalar, deparando-se em mudanças diárias nas enfer-
marias em que as crianças internadas saem de alta ou entram em óbito. (MATOS, 2009, p.46).

A terminologia quanto às patologias, diagnósticos, prognósticos, medicamentos e procedimentos clínicos e 
cirúrgicos, são um dos limites, aos quais os docentes devem respeitar. Por conta disso, algumas instituições 
acadêmicas em pós-graduação inseriram em sua grade curricular as disciplinas de oncologia, tanatologia, funda-
mentos de neurociência e doenças respiratórias e cardiovasculares, pois estes conceitos são atividades presen-
tes diariamente na vida deste profissional.

        
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assim ficou compreendido que para entender a atuação do pedagogo hospitalar e sua contínua formação, o 
conhecimento do contexto histórico e das leis garante a presença do pedagogo em âmbito hospitalar.
A partir de então, ficou claramente entendido que para ser um profissional requer habilidades diversificadas, 
estar preparada para as intercorrências presentes nessa área de atuação, principalmente quanto a sua formação 
e capacitação, se tornando um profissional atento e qualificado, utilizando diferenciais que se abequem as ações 

hospitalares as crianças e adolescentes hospitalizados.
Através de uma pesquisa mais aprofundada sobre o assunto reconhecemos que para isso é necessário que se 
tenha conhecimento das diversas terminologias e de todo funcionamento e dinâmica do hospital, respeitando os 
procedimentos e tudo que envolve, para que a saúde da criança seja preservada.
Os resultados percebidos apontam que a formação do pedagogo hospitalar, deve ser rigorosa, permanente, 
persistente e de ampla responsabilidade, pois lida com vidas em um ambiente invasivo, ao qual se deve trabalhar 
em parceria com todo o contexto hospitalar.
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A CONTÍNUA FORMAÇÃO DO PEDAGOGO
HOSPITALAR

RESUMO 
Artigo elaborado para apresentação na disciplina de Trabalho de Conclusão do Curso II no Curso de Pedagogia. 
O artigo científico teve como tema: A Contínua Formação do Pedagogo Hospitalar, compreendendo o contexto 
como ser integral dentre a pedagogia. O objetivo Geral foi: Entender a atuação do pedagogo hospitalar e sua 
contínua formação. A pesquisa teve como referenciais teóricos as contribuições dos seguintes autores – ASSIS 
(2009); COSME (2007); GARCIA (1992); MACHADO (2007); MATOS & TORRES (2010); MATOS (2009); MATOS & 
MUGIATTI (2009); PAULA (2003). Usou–se metodologia a pesquisa: pesquisas bibliográficas, como: livros, 
artigos, resenhas e mídias; como sites relacionados, bem como discutir ideia dos autores. OS resultados da 
pesquisa as seguintes considerações: entende-se que para atuar em ambiente hospitalar o pedagogo deve estar 
em contínua formação. Contudo concluí que para tanto o estudo deve estar centralizado não somente a educa-
ção, mas ter pleno conhecimento das terminologias ditas por toda equipe multidisciplinar do ambiente hospitalar. 
Palavras-chave: Atuação do Pedagogo hospitalar; Formação Continuada; 
INTRODUÇÃO

O tema A Contínua Formação do Pedagogo Hospitalar é amplamente discutida nos dias atuais, pois envolve a 
educação em um contexto diferencial, perante ambiente invasivo, com educadores em esforço humanista para 
ampliar os conhecimentos de crianças e adolescentes hospitalizados em esforço subumano ao fato das limita-
ções acometidas por estes.
Partindo dessas circunstâncias, logo surgiu o nosso problema de pesquisa que tem origem na da seguinte 
indagação: Quais as especificidades da atuação do Pedagogo Hospitalar?
Sendo assim, justificamos que esse artigo foi elaborado com a finalidade tendo como eixo central buscar subsí-
dios do aperfeiçoamento da prática pedagógica dentro do ambiente hospitalar, um novo olhar na formação do 
pedagogo, permitindo que educadores sintam-se mais seguros, no que envolve tanto o cuidado ao aluno/pacien-
te, quanto a sua própria saúde, diminuindo a tensão que o enfrentamento de certas situações possa apresentar 
como certo desconforto, estabelecendo parceria imprescindível para formação continuada. Acreditamos que, 
através da interferência do educador na vida da criança fomenta tudo que envolve; as relações afetivas, as perdas 
e ganhos, a necessidade de constantes dinâmicas para oferecer um ambiente profissional de qualidade. Além de, 
dar continuidade do Projeto de Iniciação Científica da Universidade Anhanguera – Polo Itapecerica da Serra, São 
Paulo, junto a amigas voluntarias a pesquisa A Atuação do Pedagogo em Ambiente Hospitalar, definiu-se o tema 
como A Contínua Formação do Pedagogo Hospitalar para o trabalho de Conclusão de Curso.
Todavia tivemos como objetivo geral entender a atuação do pedagogo hospitalar e sua contínua formação. Espe-
cificamente: a) compreender a profissão do Pedagogo Hospitalar; b) especificar a práxis dos saberes hospitala-
res mediante a saúde, assegurando a aprendizagem perante o educando internado; e, c) identificar as necessida-
des da contínua formação do Pedagogo Hospitalar.
 A análise bibliográfica foi feita para que pudéssemos entender melhor sobre o tema abordado, utilizamos para a 
pesquisa as valiosas contribuições de: ASSIS, W. Classe hospitalar: Um olhar pedagógico singular. São Paulo: 
Phorte, 2009. O livro apresenta com rigor teórico a articulação de ideias e a diferença que a compõem, mapeando 
a ação docente dentro da classe hospitalar e a necessidade da formação continuada dos profissionais. CECCIM, 
R.B. & CARVALHO, P.R.A. (Org.). Criança Hospitalizada. Editora da Universidade, RS, 1997. As autoras explicitam 
o atendimento educacional a jovens e criança hospitalizada está assegurada pela Declaração da Criança e 
Adolescente Hospitalizadas: o direito da criança embasado em leis, bem como desenvolvimento cognitivo da 
criança hospitalizada. FONSECA, E.S.; Atendimento Escolar no Ambiente Hospitalar. São Paulo: Mennon, 2003. 
Neste livro a autora faz uma reflexão sobre o atendimento educacional na área hospitalar, a atuação dos professo-
res como um elemento integrador entre educação e saúde. FUNGHETTO, S. E OUTROS. Classe hospitalar: uma 
vivência através do lúdico. Artmed, 1999. O fazer pedagógico no ambiente hospitalar e seus pressupostos, que 
revelam atuação  na formação específica para a docência e os saberes que envolvem a prática cotidiana da escuta 
pedagógica que atenta para a valorização da vida de cada educando, estando atento para expressões e silêncios 

JOÃO BATISTA RODRIGUES Graduação em Matemática pelas Faculdades Oswaldo Cruz em 
2001, Graduado em Pedagogia pela Faculdade Uniderp 2013; Graduado em Artes Visuais 
pela UNIMES. Especialista em alfabetização e Letramento Em Educação Infantil pela 
Faculdade IPEMIG (2017) e Especialista em Psicomotricidade FACEL (2020); Professor de 
Ensino Fundamental II - Matemática - na Escola Estadual Antonio Florentino, Professor de 
Educação Infantil e Ensino Fundamental I na EMEI Vila do Sol. Professor de Matemática na 
Escola Estadual Antonio Florentino, Itapecerica da Serra, SP. 

REVISTA EXATTO EDUCACIONAL | V.2 | N.7 | JULHO  2020

transcendem o aspecto físico tendo uma atenção integral. MATOS, E.L.M.; TORRES, P.; Prática e Teoria na Peda-
gogia Hospitalar: novos cenários, novos desafios. Curitiba, PR: Champagnat, 2010. A obra Teoria e prática na 
pedagogia hospitalar incorporam significados teóricos, vivenciais e reflexões sobre o cenário em que o professor 
atua e, as diferentes realidades de atuação do professor quanto a criança hospitalizada.
Adotamos como metodologia de pesquisa a pesquisa bibliográfica como principal preocupação de compreender 
e especificar a contínua formação do pedagogo hospitalar focando na melhora do atendimento da classe hospita-
lar.  A partir disso os métodos utilizados serão pesquisas bibliográficas, e mídias, referindo-se ao universo do 
Pedagogo Hospitalar, dentro da classe hospitalar, nas alas de pediatria. Os procedimentos serão a leitura de 
materiais bibliográficos: livros, artigos, resenhas e mídias; como sites relacionados, bem como discutir ideia dos 
autores.
Com os desdobramentos do artigo exposto, o trabalho está organizado em quatro tópicos onde; no tópico 1: 
buscou-se trazer a historicidade do tema a ser pesquisado em um sentido amplo quanto as leis que embasam a 
presença do pedagogo hospitalar sua atuação e a necessidade da contínua formação. No tópico 2: descrevemos 
sobre como procede a profissão do pedagogo hospitalar e suas especificidades. No tópico 3: o conhecimento 
quanto a terminologia hospitalar e os saberes da educação para que haja consenso entre toda a equipe multidis-
ciplinar, por fim. No tópico 4: a formação do pedagogo hospitalar propriamente dito, para um atendimento educa-
cional preciso e de qualidade. 
Concluindo com o presente artigo, que é necessário um amplo conhecimento terminologias e do funcionamento 
hospitalar, devendo a formação do pedagogo hospitalar ser rigorosa, permanente, dentre os atributos, para parti-
cipar vigorosamente com todo o contexto hospitalar.

A ATUAÇÃO DO PEDAGOGO HOSPITALAR E SUA CONTÍNUA FORMAÇÃO
A Pedagogia Hospitalar foi fundamentada no pós-guerra através da Declaração Universal dos Direitos Humanos 
e, para tanto houve a necessidade da capacitação do profissional de pedagogia para que sua presença e seus 
saberes fossem garantidos e transmitidos às crianças e jovens presentes nas alas pediátricas dos hospitais, 
sendo fomentada na Holanda, em 1986, através da Carta Européia da Criança Hospitalizada.
No Brasil, o atendimento educacional em âmbito hospitalar, foi legitimado por Leis Federais, descritos a baixo: 
• Lei nº 1.044/69, que dispõe sobre o tratamento excepcional para os alunos portadores das afecções que 
indica;
• Lei nº 8.069/90, que dispõe no Estatuto da Criança e do Adolescente – art. 1º - sobre proteção integral à 
criança e ao adolescente;
• Lei nº 41/95, que trata dos Direitos da Criança e do Adolescente Hospitalizados;
• Lei nº 9.394/96, que trata da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional;
• Lei nº 1/06, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, 
licenciatura; e mais recente,
• Lei nº 15/13, que estabelece Diretrizes para o Programa Pedagógico Hospitalar destinado a Crianças e 
Adolescentes Hospitalizados.
A partir de 2001, a “Classe Hospitalar” ganhou reconhecimento, permitindo o atendimento educacional, inclusive 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS), considerando a atuação do Pedagogo Hospitalar e, da necessidade de um 
atendimento direcionado e de qualidade ao sujeito internado, abarcando um olhar mais cauteloso quanto à conti-
nuidade da formação deste profissional, que nem sempre se encontra emocionalmente preparado para confron-
tar-se com os desafios presentes nesta área de atuação.

O professor, para atuar em ambiente hospitalar deve apresentar ampla experiência pedagógica, flexibilidade de 
trabalho, que irão completar seu perfil para o ambiente hospitalar, deparando-se com mudanças diárias nas enfer-
marias em que a crianças internadas saem de alta ou entram em óbito. (MATOS, 2009, p.46).

Destaca-se, a importância daqueles que desejam ingressar na pedagogia hospitalar, como primeiro passo; o 
confronto psicológico de si mesmo, devido a fatores relacionados à mortandade e de relacionamento entre 
professor/aluno/família/agentes da saúde, que nem sempre consiste em um processo peculiar.
 Segundo Matos e Mugiatti (2009, p. 115) “A construção da prática pedagógica, para a atuação em ambiente hospi-
talar, não pode esbarrar nas fronteiras do tradicional [...].” O profissional deve ter um olhar perante a classe 
hospitalar direcionado a compreensão dos desafios a serem cumpridos, principalmente, quanto às patologias 
presente nas crianças e adolescentes hospitalizados.
Conhecer a patologia acometida pela criança é uma das principais percepções, ao qual o pedagogo deve estar 
atento, além de conhecer o ambiente de trabalho e a contextualização a qual a criança está inserida, daí alguns 
parâmetros específicos que embasam a contínua formação do pedagogo hospitalar.
 
 A PROFISSÃO - PEDAGOGO HOSPITALAR

O pedagogo em sua prática em ambiente escolar “dita normal”, ás vezes, enfrenta situações pouco agradáveis 
em sua profissão e, sua prática requer constante reflexão.
Nessa ótica, o pedagogo presente em ambiente hospitalar, requer habilidades diversificadas e conhecimentos 
pertinentes a atender e perceber as intenções subjetivas em sua totalidade, pois há por traz de um olhar, de um 
gesto, muitos sentimentos e emoções nem sempre expressados verbalmente. 

[...] no contexto do hospital, cabe ao pedagogo perceber as intenções subjetivas das respostas, as necessidades 
do paciente e tomar a iniciativa de quebrar barreiras, transpor os muros da indiferença e deixar aflorar todo o seu 

feito já que esse é um sentimento que pressupõe interação. O processo cognitivo também envolve o afetivo  
através de relações e interações, e para concretizá-lo é preciso ter equilíbrio emocional para agir com atenção e 
tranquilidade junto aos pacientes (MATOS, 2009, p. 85-86).

Considerar o pedagogo como um profissional integral, é um instrumento motivacional, pois se trata de um foco 
prioritário, visto que como a profissão é recente, o pedagogo hospitalar, se vê juntamente com o educando hospi-
talizado, constantemente em situações de extremos; do simples prazer de uma contação de história em que a 
criança e/ou adolescente está prestes a receber alta até a presença de risco eminente a uma doença infectoconta-
giosa, quando não de falecimento, gerando um clima emocional tenso entre profissional da educação/família/a-
gentes da saúde, mas que deve ser encarado sempre com a mais extrema naturalidade.
Para Nilson Machado (2007), o profissionalismo deve ser baseado em três conceitos importantes:

Um profissional exibe uma imprescindível competência técnica (...) coloca-a a serviço do em público, assumindo 
compromissos; (...) terceiro ingrediente que compõe está ideia e a imprescindível autorregulação do exercício 
profissional. (...) é na administração das relações entre o público e o privado que se desenha a ideia de profissio-
nalismo. (MACHADO, 2007, p. 55).

A aplicação de estratégias didáticas diante dessas situações possibilita estimular e promover recursos que 
podem e devem favorecer a aprendizagem do aluno/paciente e/ou familiares em sua totalidade, visto que uma 
posição menos invasiva diante de situações adversas promove em todos os envolvidos, ações complementares 
bio-psico-social, fornecendo uma espécie de consenso.

[...] sabemos que tudo o que temos a fazer para que o autorrespeito ocorra como um fenômeno natural de vida é 
agir com autorrespeito e respeito pelos outros: aceitando-os como legítimos outros em coexistência  conosco na 
prática  das conversações neomatrísticas da democracia, tanto no acordo como na discrepância. (MATOS & 
TORRES, 2010, p.172).

Enxergar o pedagogo hospitalar como um profissional protagonista sujeito autor de sua história independe dos 
resultados funcionais e finais é observar-se com dignidade, tendo plena consciência de seu papel dentro da 
profissão escolhida, bem como estabelecer metas, disposto na compreensão da exigência dos saberes contínu-
os de formação, adequando seu desempenho como um profissional qualificado, contribuindo, ainda, com objeti-
vos oriundos ao despertar habitual do conhecimento, levando ao reconhecimento de si mesmo, como um media-
dor de ações compartilhadas das relações complexas presentes no hospital.
Em vista disso, o profissional de pedagogia hospitalar merece estudo continuo, devido à realidade e complexida-
de que este sistema de educação necessita, principalmente quanto à formação.

 OS SABERES HOSPITALARES COMO GARANTIA NO TRATAMENTO DO     EDUCANDO HOSPITALIZADO

Como em qualquer profissão, dominar o conhecimento é o ponto-chave para o sucesso profissional, principal-
mente, quando diz respeito ao âmbito hospitalar, pois articular a teoria e a prática nesta área de atuação é um dos 
grandes desafios.

Para poder resposta ao conjunto das suas missões, a educação deve organizar-se em torno de quatro aprendiza-
gens fundamentais que, ao longo de toda a vida, serão de algum modo para cada individuo, os pilares do conheci-
mento: aprender a conhecer, isto é adquirir os instrumentos de compreensão; aprender a fazer, para poder agir 
sobre o meio envolvente; aprender a viver juntos, a fim de participar e cooperar com os outros em todas as 
atividades humanas; finalmente aprender a ser, via essencial que integra as três precedentes. É claro que estas 
quatro vias do saber constituem apenas uma, dado que existem entre elas múltiplos pontos de contato, de 
relacionamentos e de permuta. (MATOS & TORRES, 2010, p.227).

A função da professora em um hospital deve estar de acordo com a filosofia da instituição hospitalar, procurar 
estar em sintonia harmoniosa consigo e com o próximo e, ser um fiel pesquisador e, estar em constante consen-
so com a equipe multidisciplinar, buscando orientação a profissionais mais experientes, que auxilie nas interven-
ções que possam estar alheio a vontade da criança e adolescente hospitalizado.

Ser professor é possuir conhecimento, revelar tato pedagógico e assumir uma responsabilidade profissional 
plena. Na docência é impossível separar as dimensões pessoais e profissionais. (...) A tentativa de elaborar uma 
teoria da pessoalidade no interior de uma teoria da profissionalidade traz novos desafios para a formação de 
professores (NÓVOA, 2007, p.27).

O professor passa por uma visão de ser e estar dentro da profissionalidade, que amplia o modo de desenvolvi-
mento e desempenho da profissão da profissão, a prática, os saberes, a constante busca pelo ensino aprendiza-

do, para que seja considerada parte da equipe hospitalar.
A pesquisa está ligada ao papel do professor por excelência, porém na pedagogia hospitalar, a linguagem ganha 
um olhar determinante, pois a terminologia das doenças é de difícil entendimento para pessoas leigas, contudo é 
dever do professor ser um conhecedor das metodologias, estratégias e atividades lúdicas ou não, ou seja, o 
trabalho pedagógico possa receber maior atenção e que o ensino-aprendizagem seja assegurado.

A FORMAÇÃO CONTINUADA

O Profissional da Pedagogia Hospitalar deve ser um mediador que assegura o processo de aprendizagem, salien-
tando a formação contínua como uma das exigências desse ramo de atuação.
Devido à complexidade da relação educadora e aluno enfermo são imprescindíveis algumas reflexões, sendo um 
ponto transformador no conhecimento pedagógico na busca por ações alternativas fundamentada na ampliação 
das possibilidades de atuação, como destaca COSME (2007) e mais:

As escolas podem e devem ser entendidas e geridas, também, como espaços de formação, desde que aí se 
estimule e se apóie a reflexão crítica dos docentes sobre suas práticas profissionais e as dinâmicas educativas e 
administrativas que tem lugar nesses contextos. (COSME, 2007, p.42 apud ASSIS, 2009, p.101)

Segundo Marcelo Garcia (1992, p.55), “o profissional da pedagogia que pretende adentrar na área hospitalar, tem 
que buscar uma continuidade no aperfeiçoamento, permitindo identificar cognitivamente e afetivamente as várias 
características dos sujeitos sociais, de si e do outro que recebe o atendimento.”
A importância está na elaboração do projeto pedagógico que atenda as especificidades do sujeito paciente e, na 
construção de parceria com a transdisciplinaridade dos aspectos correspondentes do profissional da educação, 
sua percepção, imaginação, sua disponibilização em abordar uma linguagem que promova conhecimento qualifi-
cado.

[...]este tipo de trabalho não requer somente formação acadêmica, mas habilidade especificas de uma práxis 
pedagógica complexa que envolve diferentes aspectos no trabalho cotidiano como: sensibilidade para atuar com 
crianças, adolescentes e famílias fragilizadas, conhecimento da realidade hospitalar e das patologias, habilidade 
para lidar com diferentes grupos de alunos, pais e com as equipes multidisciplinares, capacidade de colaboração 
e estratégias didáticas para atender alunos provenientes de diversas regiões e com diferentes conteúdos escola-
res, abertura para o outro, independente de sua condição física, econômica e social, respeito as diferenças de 
etnia, raça e religião, dentre vários outros aspectos que envolvem o fazer pedagógico nessas instituições. 
(PAULA, 2003, p.32 e 33 apud MATOS, 2009, p.39).

Os professores em sua formação, em meio à convivência com toda equipe diferenciada, familiares em momentos 
de fragilidade, alunos/paciente, tem que estar consciente de sua escolha profissional, para que nos momentos de 
maior tensão saiba que estratégias utilizar e, como corroborar com todo o contexto.
Assim, o pedagogo hospitalar tem perfil que agrega e integra educação e saúde, ser flexível, comunicar-se clara-
mente, respeitar e aceitar os diferenciais da profissão, ter uma postura ética, dentre tantas outras qualidades 
pertinentes para realizar um trabalho amplamente qualificado.

O professor, para atuar em ambiente hospitalar deve apresentar ampla experiência pedagógica, flexibilidade de 
trabalho, que irão completar seu perfil para o ambiente hospitalar, deparando-se em mudanças diárias nas enfer-
marias em que as crianças internadas saem de alta ou entram em óbito. (MATOS, 2009, p.46).

A terminologia quanto às patologias, diagnósticos, prognósticos, medicamentos e procedimentos clínicos e 
cirúrgicos, são um dos limites, aos quais os docentes devem respeitar. Por conta disso, algumas instituições 
acadêmicas em pós-graduação inseriram em sua grade curricular as disciplinas de oncologia, tanatologia, funda-
mentos de neurociência e doenças respiratórias e cardiovasculares, pois estes conceitos são atividades presen-
tes diariamente na vida deste profissional.

        
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assim ficou compreendido que para entender a atuação do pedagogo hospitalar e sua contínua formação, o 
conhecimento do contexto histórico e das leis garante a presença do pedagogo em âmbito hospitalar.
A partir de então, ficou claramente entendido que para ser um profissional requer habilidades diversificadas, 
estar preparada para as intercorrências presentes nessa área de atuação, principalmente quanto a sua formação 
e capacitação, se tornando um profissional atento e qualificado, utilizando diferenciais que se abequem as ações 

hospitalares as crianças e adolescentes hospitalizados.
Através de uma pesquisa mais aprofundada sobre o assunto reconhecemos que para isso é necessário que se 
tenha conhecimento das diversas terminologias e de todo funcionamento e dinâmica do hospital, respeitando os 
procedimentos e tudo que envolve, para que a saúde da criança seja preservada.
Os resultados percebidos apontam que a formação do pedagogo hospitalar, deve ser rigorosa, permanente, 
persistente e de ampla responsabilidade, pois lida com vidas em um ambiente invasivo, ao qual se deve trabalhar 
em parceria com todo o contexto hospitalar.
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RESUMO 
Artigo elaborado para apresentação na disciplina de Trabalho de Conclusão do Curso II no Curso de Pedagogia. 
O artigo científico teve como tema: A Contínua Formação do Pedagogo Hospitalar, compreendendo o contexto 
como ser integral dentre a pedagogia. O objetivo Geral foi: Entender a atuação do pedagogo hospitalar e sua 
contínua formação. A pesquisa teve como referenciais teóricos as contribuições dos seguintes autores – ASSIS 
(2009); COSME (2007); GARCIA (1992); MACHADO (2007); MATOS & TORRES (2010); MATOS (2009); MATOS & 
MUGIATTI (2009); PAULA (2003). Usou–se metodologia a pesquisa: pesquisas bibliográficas, como: livros, 
artigos, resenhas e mídias; como sites relacionados, bem como discutir ideia dos autores. OS resultados da 
pesquisa as seguintes considerações: entende-se que para atuar em ambiente hospitalar o pedagogo deve estar 
em contínua formação. Contudo concluí que para tanto o estudo deve estar centralizado não somente a educa-
ção, mas ter pleno conhecimento das terminologias ditas por toda equipe multidisciplinar do ambiente hospitalar. 
Palavras-chave: Atuação do Pedagogo hospitalar; Formação Continuada; 
INTRODUÇÃO

O tema A Contínua Formação do Pedagogo Hospitalar é amplamente discutida nos dias atuais, pois envolve a 
educação em um contexto diferencial, perante ambiente invasivo, com educadores em esforço humanista para 
ampliar os conhecimentos de crianças e adolescentes hospitalizados em esforço subumano ao fato das limita-
ções acometidas por estes.
Partindo dessas circunstâncias, logo surgiu o nosso problema de pesquisa que tem origem na da seguinte 
indagação: Quais as especificidades da atuação do Pedagogo Hospitalar?
Sendo assim, justificamos que esse artigo foi elaborado com a finalidade tendo como eixo central buscar subsí-
dios do aperfeiçoamento da prática pedagógica dentro do ambiente hospitalar, um novo olhar na formação do 
pedagogo, permitindo que educadores sintam-se mais seguros, no que envolve tanto o cuidado ao aluno/pacien-
te, quanto a sua própria saúde, diminuindo a tensão que o enfrentamento de certas situações possa apresentar 
como certo desconforto, estabelecendo parceria imprescindível para formação continuada. Acreditamos que, 
através da interferência do educador na vida da criança fomenta tudo que envolve; as relações afetivas, as perdas 
e ganhos, a necessidade de constantes dinâmicas para oferecer um ambiente profissional de qualidade. Além de, 
dar continuidade do Projeto de Iniciação Científica da Universidade Anhanguera – Polo Itapecerica da Serra, São 
Paulo, junto a amigas voluntarias a pesquisa A Atuação do Pedagogo em Ambiente Hospitalar, definiu-se o tema 
como A Contínua Formação do Pedagogo Hospitalar para o trabalho de Conclusão de Curso.
Todavia tivemos como objetivo geral entender a atuação do pedagogo hospitalar e sua contínua formação. Espe-
cificamente: a) compreender a profissão do Pedagogo Hospitalar; b) especificar a práxis dos saberes hospitala-
res mediante a saúde, assegurando a aprendizagem perante o educando internado; e, c) identificar as necessida-
des da contínua formação do Pedagogo Hospitalar.
 A análise bibliográfica foi feita para que pudéssemos entender melhor sobre o tema abordado, utilizamos para a 
pesquisa as valiosas contribuições de: ASSIS, W. Classe hospitalar: Um olhar pedagógico singular. São Paulo: 
Phorte, 2009. O livro apresenta com rigor teórico a articulação de ideias e a diferença que a compõem, mapeando 
a ação docente dentro da classe hospitalar e a necessidade da formação continuada dos profissionais. CECCIM, 
R.B. & CARVALHO, P.R.A. (Org.). Criança Hospitalizada. Editora da Universidade, RS, 1997. As autoras explicitam 
o atendimento educacional a jovens e criança hospitalizada está assegurada pela Declaração da Criança e 
Adolescente Hospitalizadas: o direito da criança embasado em leis, bem como desenvolvimento cognitivo da 
criança hospitalizada. FONSECA, E.S.; Atendimento Escolar no Ambiente Hospitalar. São Paulo: Mennon, 2003. 
Neste livro a autora faz uma reflexão sobre o atendimento educacional na área hospitalar, a atuação dos professo-
res como um elemento integrador entre educação e saúde. FUNGHETTO, S. E OUTROS. Classe hospitalar: uma 
vivência através do lúdico. Artmed, 1999. O fazer pedagógico no ambiente hospitalar e seus pressupostos, que 
revelam atuação  na formação específica para a docência e os saberes que envolvem a prática cotidiana da escuta 
pedagógica que atenta para a valorização da vida de cada educando, estando atento para expressões e silêncios 

transcendem o aspecto físico tendo uma atenção integral. MATOS, E.L.M.; TORRES, P.; Prática e Teoria na Peda-
gogia Hospitalar: novos cenários, novos desafios. Curitiba, PR: Champagnat, 2010. A obra Teoria e prática na 
pedagogia hospitalar incorporam significados teóricos, vivenciais e reflexões sobre o cenário em que o professor 
atua e, as diferentes realidades de atuação do professor quanto a criança hospitalizada.
Adotamos como metodologia de pesquisa a pesquisa bibliográfica como principal preocupação de compreender 
e especificar a contínua formação do pedagogo hospitalar focando na melhora do atendimento da classe hospita-
lar.  A partir disso os métodos utilizados serão pesquisas bibliográficas, e mídias, referindo-se ao universo do 
Pedagogo Hospitalar, dentro da classe hospitalar, nas alas de pediatria. Os procedimentos serão a leitura de 
materiais bibliográficos: livros, artigos, resenhas e mídias; como sites relacionados, bem como discutir ideia dos 
autores.
Com os desdobramentos do artigo exposto, o trabalho está organizado em quatro tópicos onde; no tópico 1: 
buscou-se trazer a historicidade do tema a ser pesquisado em um sentido amplo quanto as leis que embasam a 
presença do pedagogo hospitalar sua atuação e a necessidade da contínua formação. No tópico 2: descrevemos 
sobre como procede a profissão do pedagogo hospitalar e suas especificidades. No tópico 3: o conhecimento 
quanto a terminologia hospitalar e os saberes da educação para que haja consenso entre toda a equipe multidis-
ciplinar, por fim. No tópico 4: a formação do pedagogo hospitalar propriamente dito, para um atendimento educa-
cional preciso e de qualidade. 
Concluindo com o presente artigo, que é necessário um amplo conhecimento terminologias e do funcionamento 
hospitalar, devendo a formação do pedagogo hospitalar ser rigorosa, permanente, dentre os atributos, para parti-
cipar vigorosamente com todo o contexto hospitalar.

A ATUAÇÃO DO PEDAGOGO HOSPITALAR E SUA CONTÍNUA FORMAÇÃO
A Pedagogia Hospitalar foi fundamentada no pós-guerra através da Declaração Universal dos Direitos Humanos 
e, para tanto houve a necessidade da capacitação do profissional de pedagogia para que sua presença e seus 
saberes fossem garantidos e transmitidos às crianças e jovens presentes nas alas pediátricas dos hospitais, 
sendo fomentada na Holanda, em 1986, através da Carta Européia da Criança Hospitalizada.
No Brasil, o atendimento educacional em âmbito hospitalar, foi legitimado por Leis Federais, descritos a baixo: 
• Lei nº 1.044/69, que dispõe sobre o tratamento excepcional para os alunos portadores das afecções que 
indica;
• Lei nº 8.069/90, que dispõe no Estatuto da Criança e do Adolescente – art. 1º - sobre proteção integral à 
criança e ao adolescente;
• Lei nº 41/95, que trata dos Direitos da Criança e do Adolescente Hospitalizados;
• Lei nº 9.394/96, que trata da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional;
• Lei nº 1/06, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, 
licenciatura; e mais recente,
• Lei nº 15/13, que estabelece Diretrizes para o Programa Pedagógico Hospitalar destinado a Crianças e 
Adolescentes Hospitalizados.
A partir de 2001, a “Classe Hospitalar” ganhou reconhecimento, permitindo o atendimento educacional, inclusive 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS), considerando a atuação do Pedagogo Hospitalar e, da necessidade de um 
atendimento direcionado e de qualidade ao sujeito internado, abarcando um olhar mais cauteloso quanto à conti-
nuidade da formação deste profissional, que nem sempre se encontra emocionalmente preparado para confron-
tar-se com os desafios presentes nesta área de atuação.

O professor, para atuar em ambiente hospitalar deve apresentar ampla experiência pedagógica, flexibilidade de 
trabalho, que irão completar seu perfil para o ambiente hospitalar, deparando-se com mudanças diárias nas enfer-
marias em que a crianças internadas saem de alta ou entram em óbito. (MATOS, 2009, p.46).

Destaca-se, a importância daqueles que desejam ingressar na pedagogia hospitalar, como primeiro passo; o 
confronto psicológico de si mesmo, devido a fatores relacionados à mortandade e de relacionamento entre 
professor/aluno/família/agentes da saúde, que nem sempre consiste em um processo peculiar.
 Segundo Matos e Mugiatti (2009, p. 115) “A construção da prática pedagógica, para a atuação em ambiente hospi-
talar, não pode esbarrar nas fronteiras do tradicional [...].” O profissional deve ter um olhar perante a classe 
hospitalar direcionado a compreensão dos desafios a serem cumpridos, principalmente, quanto às patologias 
presente nas crianças e adolescentes hospitalizados.
Conhecer a patologia acometida pela criança é uma das principais percepções, ao qual o pedagogo deve estar 
atento, além de conhecer o ambiente de trabalho e a contextualização a qual a criança está inserida, daí alguns 
parâmetros específicos que embasam a contínua formação do pedagogo hospitalar.
 
 A PROFISSÃO - PEDAGOGO HOSPITALAR

O pedagogo em sua prática em ambiente escolar “dita normal”, ás vezes, enfrenta situações pouco agradáveis 
em sua profissão e, sua prática requer constante reflexão.
Nessa ótica, o pedagogo presente em ambiente hospitalar, requer habilidades diversificadas e conhecimentos 
pertinentes a atender e perceber as intenções subjetivas em sua totalidade, pois há por traz de um olhar, de um 
gesto, muitos sentimentos e emoções nem sempre expressados verbalmente. 

[...] no contexto do hospital, cabe ao pedagogo perceber as intenções subjetivas das respostas, as necessidades 
do paciente e tomar a iniciativa de quebrar barreiras, transpor os muros da indiferença e deixar aflorar todo o seu 

feito já que esse é um sentimento que pressupõe interação. O processo cognitivo também envolve o afetivo  
através de relações e interações, e para concretizá-lo é preciso ter equilíbrio emocional para agir com atenção e 
tranquilidade junto aos pacientes (MATOS, 2009, p. 85-86).

Considerar o pedagogo como um profissional integral, é um instrumento motivacional, pois se trata de um foco 
prioritário, visto que como a profissão é recente, o pedagogo hospitalar, se vê juntamente com o educando hospi-
talizado, constantemente em situações de extremos; do simples prazer de uma contação de história em que a 
criança e/ou adolescente está prestes a receber alta até a presença de risco eminente a uma doença infectoconta-
giosa, quando não de falecimento, gerando um clima emocional tenso entre profissional da educação/família/a-
gentes da saúde, mas que deve ser encarado sempre com a mais extrema naturalidade.
Para Nilson Machado (2007), o profissionalismo deve ser baseado em três conceitos importantes:

Um profissional exibe uma imprescindível competência técnica (...) coloca-a a serviço do em público, assumindo 
compromissos; (...) terceiro ingrediente que compõe está ideia e a imprescindível autorregulação do exercício 
profissional. (...) é na administração das relações entre o público e o privado que se desenha a ideia de profissio-
nalismo. (MACHADO, 2007, p. 55).

A aplicação de estratégias didáticas diante dessas situações possibilita estimular e promover recursos que 
podem e devem favorecer a aprendizagem do aluno/paciente e/ou familiares em sua totalidade, visto que uma 
posição menos invasiva diante de situações adversas promove em todos os envolvidos, ações complementares 
bio-psico-social, fornecendo uma espécie de consenso.

[...] sabemos que tudo o que temos a fazer para que o autorrespeito ocorra como um fenômeno natural de vida é 
agir com autorrespeito e respeito pelos outros: aceitando-os como legítimos outros em coexistência  conosco na 
prática  das conversações neomatrísticas da democracia, tanto no acordo como na discrepância. (MATOS & 
TORRES, 2010, p.172).

Enxergar o pedagogo hospitalar como um profissional protagonista sujeito autor de sua história independe dos 
resultados funcionais e finais é observar-se com dignidade, tendo plena consciência de seu papel dentro da 
profissão escolhida, bem como estabelecer metas, disposto na compreensão da exigência dos saberes contínu-
os de formação, adequando seu desempenho como um profissional qualificado, contribuindo, ainda, com objeti-
vos oriundos ao despertar habitual do conhecimento, levando ao reconhecimento de si mesmo, como um media-
dor de ações compartilhadas das relações complexas presentes no hospital.
Em vista disso, o profissional de pedagogia hospitalar merece estudo continuo, devido à realidade e complexida-
de que este sistema de educação necessita, principalmente quanto à formação.

 OS SABERES HOSPITALARES COMO GARANTIA NO TRATAMENTO DO     EDUCANDO HOSPITALIZADO

Como em qualquer profissão, dominar o conhecimento é o ponto-chave para o sucesso profissional, principal-
mente, quando diz respeito ao âmbito hospitalar, pois articular a teoria e a prática nesta área de atuação é um dos 
grandes desafios.

Para poder resposta ao conjunto das suas missões, a educação deve organizar-se em torno de quatro aprendiza-
gens fundamentais que, ao longo de toda a vida, serão de algum modo para cada individuo, os pilares do conheci-
mento: aprender a conhecer, isto é adquirir os instrumentos de compreensão; aprender a fazer, para poder agir 
sobre o meio envolvente; aprender a viver juntos, a fim de participar e cooperar com os outros em todas as 
atividades humanas; finalmente aprender a ser, via essencial que integra as três precedentes. É claro que estas 
quatro vias do saber constituem apenas uma, dado que existem entre elas múltiplos pontos de contato, de 
relacionamentos e de permuta. (MATOS & TORRES, 2010, p.227).

A função da professora em um hospital deve estar de acordo com a filosofia da instituição hospitalar, procurar 
estar em sintonia harmoniosa consigo e com o próximo e, ser um fiel pesquisador e, estar em constante consen-
so com a equipe multidisciplinar, buscando orientação a profissionais mais experientes, que auxilie nas interven-
ções que possam estar alheio a vontade da criança e adolescente hospitalizado.

Ser professor é possuir conhecimento, revelar tato pedagógico e assumir uma responsabilidade profissional 
plena. Na docência é impossível separar as dimensões pessoais e profissionais. (...) A tentativa de elaborar uma 
teoria da pessoalidade no interior de uma teoria da profissionalidade traz novos desafios para a formação de 
professores (NÓVOA, 2007, p.27).

O professor passa por uma visão de ser e estar dentro da profissionalidade, que amplia o modo de desenvolvi-
mento e desempenho da profissão da profissão, a prática, os saberes, a constante busca pelo ensino aprendiza-

do, para que seja considerada parte da equipe hospitalar.
A pesquisa está ligada ao papel do professor por excelência, porém na pedagogia hospitalar, a linguagem ganha 
um olhar determinante, pois a terminologia das doenças é de difícil entendimento para pessoas leigas, contudo é 
dever do professor ser um conhecedor das metodologias, estratégias e atividades lúdicas ou não, ou seja, o 
trabalho pedagógico possa receber maior atenção e que o ensino-aprendizagem seja assegurado.

A FORMAÇÃO CONTINUADA

O Profissional da Pedagogia Hospitalar deve ser um mediador que assegura o processo de aprendizagem, salien-
tando a formação contínua como uma das exigências desse ramo de atuação.
Devido à complexidade da relação educadora e aluno enfermo são imprescindíveis algumas reflexões, sendo um 
ponto transformador no conhecimento pedagógico na busca por ações alternativas fundamentada na ampliação 
das possibilidades de atuação, como destaca COSME (2007) e mais:

As escolas podem e devem ser entendidas e geridas, também, como espaços de formação, desde que aí se 
estimule e se apóie a reflexão crítica dos docentes sobre suas práticas profissionais e as dinâmicas educativas e 
administrativas que tem lugar nesses contextos. (COSME, 2007, p.42 apud ASSIS, 2009, p.101)

Segundo Marcelo Garcia (1992, p.55), “o profissional da pedagogia que pretende adentrar na área hospitalar, tem 
que buscar uma continuidade no aperfeiçoamento, permitindo identificar cognitivamente e afetivamente as várias 
características dos sujeitos sociais, de si e do outro que recebe o atendimento.”
A importância está na elaboração do projeto pedagógico que atenda as especificidades do sujeito paciente e, na 
construção de parceria com a transdisciplinaridade dos aspectos correspondentes do profissional da educação, 
sua percepção, imaginação, sua disponibilização em abordar uma linguagem que promova conhecimento qualifi-
cado.

[...]este tipo de trabalho não requer somente formação acadêmica, mas habilidade especificas de uma práxis 
pedagógica complexa que envolve diferentes aspectos no trabalho cotidiano como: sensibilidade para atuar com 
crianças, adolescentes e famílias fragilizadas, conhecimento da realidade hospitalar e das patologias, habilidade 
para lidar com diferentes grupos de alunos, pais e com as equipes multidisciplinares, capacidade de colaboração 
e estratégias didáticas para atender alunos provenientes de diversas regiões e com diferentes conteúdos escola-
res, abertura para o outro, independente de sua condição física, econômica e social, respeito as diferenças de 
etnia, raça e religião, dentre vários outros aspectos que envolvem o fazer pedagógico nessas instituições. 
(PAULA, 2003, p.32 e 33 apud MATOS, 2009, p.39).

Os professores em sua formação, em meio à convivência com toda equipe diferenciada, familiares em momentos 
de fragilidade, alunos/paciente, tem que estar consciente de sua escolha profissional, para que nos momentos de 
maior tensão saiba que estratégias utilizar e, como corroborar com todo o contexto.
Assim, o pedagogo hospitalar tem perfil que agrega e integra educação e saúde, ser flexível, comunicar-se clara-
mente, respeitar e aceitar os diferenciais da profissão, ter uma postura ética, dentre tantas outras qualidades 
pertinentes para realizar um trabalho amplamente qualificado.

O professor, para atuar em ambiente hospitalar deve apresentar ampla experiência pedagógica, flexibilidade de 
trabalho, que irão completar seu perfil para o ambiente hospitalar, deparando-se em mudanças diárias nas enfer-
marias em que as crianças internadas saem de alta ou entram em óbito. (MATOS, 2009, p.46).

A terminologia quanto às patologias, diagnósticos, prognósticos, medicamentos e procedimentos clínicos e 
cirúrgicos, são um dos limites, aos quais os docentes devem respeitar. Por conta disso, algumas instituições 
acadêmicas em pós-graduação inseriram em sua grade curricular as disciplinas de oncologia, tanatologia, funda-
mentos de neurociência e doenças respiratórias e cardiovasculares, pois estes conceitos são atividades presen-
tes diariamente na vida deste profissional.

        
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assim ficou compreendido que para entender a atuação do pedagogo hospitalar e sua contínua formação, o 
conhecimento do contexto histórico e das leis garante a presença do pedagogo em âmbito hospitalar.
A partir de então, ficou claramente entendido que para ser um profissional requer habilidades diversificadas, 
estar preparada para as intercorrências presentes nessa área de atuação, principalmente quanto a sua formação 
e capacitação, se tornando um profissional atento e qualificado, utilizando diferenciais que se abequem as ações 

hospitalares as crianças e adolescentes hospitalizados.
Através de uma pesquisa mais aprofundada sobre o assunto reconhecemos que para isso é necessário que se 
tenha conhecimento das diversas terminologias e de todo funcionamento e dinâmica do hospital, respeitando os 
procedimentos e tudo que envolve, para que a saúde da criança seja preservada.
Os resultados percebidos apontam que a formação do pedagogo hospitalar, deve ser rigorosa, permanente, 
persistente e de ampla responsabilidade, pois lida com vidas em um ambiente invasivo, ao qual se deve trabalhar 
em parceria com todo o contexto hospitalar.
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RESUMO 
Artigo elaborado para apresentação na disciplina de Trabalho de Conclusão do Curso II no Curso de Pedagogia. 
O artigo científico teve como tema: A Contínua Formação do Pedagogo Hospitalar, compreendendo o contexto 
como ser integral dentre a pedagogia. O objetivo Geral foi: Entender a atuação do pedagogo hospitalar e sua 
contínua formação. A pesquisa teve como referenciais teóricos as contribuições dos seguintes autores – ASSIS 
(2009); COSME (2007); GARCIA (1992); MACHADO (2007); MATOS & TORRES (2010); MATOS (2009); MATOS & 
MUGIATTI (2009); PAULA (2003). Usou–se metodologia a pesquisa: pesquisas bibliográficas, como: livros, 
artigos, resenhas e mídias; como sites relacionados, bem como discutir ideia dos autores. OS resultados da 
pesquisa as seguintes considerações: entende-se que para atuar em ambiente hospitalar o pedagogo deve estar 
em contínua formação. Contudo concluí que para tanto o estudo deve estar centralizado não somente a educa-
ção, mas ter pleno conhecimento das terminologias ditas por toda equipe multidisciplinar do ambiente hospitalar. 
Palavras-chave: Atuação do Pedagogo hospitalar; Formação Continuada; 
INTRODUÇÃO

O tema A Contínua Formação do Pedagogo Hospitalar é amplamente discutida nos dias atuais, pois envolve a 
educação em um contexto diferencial, perante ambiente invasivo, com educadores em esforço humanista para 
ampliar os conhecimentos de crianças e adolescentes hospitalizados em esforço subumano ao fato das limita-
ções acometidas por estes.
Partindo dessas circunstâncias, logo surgiu o nosso problema de pesquisa que tem origem na da seguinte 
indagação: Quais as especificidades da atuação do Pedagogo Hospitalar?
Sendo assim, justificamos que esse artigo foi elaborado com a finalidade tendo como eixo central buscar subsí-
dios do aperfeiçoamento da prática pedagógica dentro do ambiente hospitalar, um novo olhar na formação do 
pedagogo, permitindo que educadores sintam-se mais seguros, no que envolve tanto o cuidado ao aluno/pacien-
te, quanto a sua própria saúde, diminuindo a tensão que o enfrentamento de certas situações possa apresentar 
como certo desconforto, estabelecendo parceria imprescindível para formação continuada. Acreditamos que, 
através da interferência do educador na vida da criança fomenta tudo que envolve; as relações afetivas, as perdas 
e ganhos, a necessidade de constantes dinâmicas para oferecer um ambiente profissional de qualidade. Além de, 
dar continuidade do Projeto de Iniciação Científica da Universidade Anhanguera – Polo Itapecerica da Serra, São 
Paulo, junto a amigas voluntarias a pesquisa A Atuação do Pedagogo em Ambiente Hospitalar, definiu-se o tema 
como A Contínua Formação do Pedagogo Hospitalar para o trabalho de Conclusão de Curso.
Todavia tivemos como objetivo geral entender a atuação do pedagogo hospitalar e sua contínua formação. Espe-
cificamente: a) compreender a profissão do Pedagogo Hospitalar; b) especificar a práxis dos saberes hospitala-
res mediante a saúde, assegurando a aprendizagem perante o educando internado; e, c) identificar as necessida-
des da contínua formação do Pedagogo Hospitalar.
 A análise bibliográfica foi feita para que pudéssemos entender melhor sobre o tema abordado, utilizamos para a 
pesquisa as valiosas contribuições de: ASSIS, W. Classe hospitalar: Um olhar pedagógico singular. São Paulo: 
Phorte, 2009. O livro apresenta com rigor teórico a articulação de ideias e a diferença que a compõem, mapeando 
a ação docente dentro da classe hospitalar e a necessidade da formação continuada dos profissionais. CECCIM, 
R.B. & CARVALHO, P.R.A. (Org.). Criança Hospitalizada. Editora da Universidade, RS, 1997. As autoras explicitam 
o atendimento educacional a jovens e criança hospitalizada está assegurada pela Declaração da Criança e 
Adolescente Hospitalizadas: o direito da criança embasado em leis, bem como desenvolvimento cognitivo da 
criança hospitalizada. FONSECA, E.S.; Atendimento Escolar no Ambiente Hospitalar. São Paulo: Mennon, 2003. 
Neste livro a autora faz uma reflexão sobre o atendimento educacional na área hospitalar, a atuação dos professo-
res como um elemento integrador entre educação e saúde. FUNGHETTO, S. E OUTROS. Classe hospitalar: uma 
vivência através do lúdico. Artmed, 1999. O fazer pedagógico no ambiente hospitalar e seus pressupostos, que 
revelam atuação  na formação específica para a docência e os saberes que envolvem a prática cotidiana da escuta 
pedagógica que atenta para a valorização da vida de cada educando, estando atento para expressões e silêncios 

transcendem o aspecto físico tendo uma atenção integral. MATOS, E.L.M.; TORRES, P.; Prática e Teoria na Peda-
gogia Hospitalar: novos cenários, novos desafios. Curitiba, PR: Champagnat, 2010. A obra Teoria e prática na 
pedagogia hospitalar incorporam significados teóricos, vivenciais e reflexões sobre o cenário em que o professor 
atua e, as diferentes realidades de atuação do professor quanto a criança hospitalizada.
Adotamos como metodologia de pesquisa a pesquisa bibliográfica como principal preocupação de compreender 
e especificar a contínua formação do pedagogo hospitalar focando na melhora do atendimento da classe hospita-
lar.  A partir disso os métodos utilizados serão pesquisas bibliográficas, e mídias, referindo-se ao universo do 
Pedagogo Hospitalar, dentro da classe hospitalar, nas alas de pediatria. Os procedimentos serão a leitura de 
materiais bibliográficos: livros, artigos, resenhas e mídias; como sites relacionados, bem como discutir ideia dos 
autores.
Com os desdobramentos do artigo exposto, o trabalho está organizado em quatro tópicos onde; no tópico 1: 
buscou-se trazer a historicidade do tema a ser pesquisado em um sentido amplo quanto as leis que embasam a 
presença do pedagogo hospitalar sua atuação e a necessidade da contínua formação. No tópico 2: descrevemos 
sobre como procede a profissão do pedagogo hospitalar e suas especificidades. No tópico 3: o conhecimento 
quanto a terminologia hospitalar e os saberes da educação para que haja consenso entre toda a equipe multidis-
ciplinar, por fim. No tópico 4: a formação do pedagogo hospitalar propriamente dito, para um atendimento educa-
cional preciso e de qualidade. 
Concluindo com o presente artigo, que é necessário um amplo conhecimento terminologias e do funcionamento 
hospitalar, devendo a formação do pedagogo hospitalar ser rigorosa, permanente, dentre os atributos, para parti-
cipar vigorosamente com todo o contexto hospitalar.

A ATUAÇÃO DO PEDAGOGO HOSPITALAR E SUA CONTÍNUA FORMAÇÃO
A Pedagogia Hospitalar foi fundamentada no pós-guerra através da Declaração Universal dos Direitos Humanos 
e, para tanto houve a necessidade da capacitação do profissional de pedagogia para que sua presença e seus 
saberes fossem garantidos e transmitidos às crianças e jovens presentes nas alas pediátricas dos hospitais, 
sendo fomentada na Holanda, em 1986, através da Carta Européia da Criança Hospitalizada.
No Brasil, o atendimento educacional em âmbito hospitalar, foi legitimado por Leis Federais, descritos a baixo: 
• Lei nº 1.044/69, que dispõe sobre o tratamento excepcional para os alunos portadores das afecções que 
indica;
• Lei nº 8.069/90, que dispõe no Estatuto da Criança e do Adolescente – art. 1º - sobre proteção integral à 
criança e ao adolescente;
• Lei nº 41/95, que trata dos Direitos da Criança e do Adolescente Hospitalizados;
• Lei nº 9.394/96, que trata da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional;
• Lei nº 1/06, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, 
licenciatura; e mais recente,
• Lei nº 15/13, que estabelece Diretrizes para o Programa Pedagógico Hospitalar destinado a Crianças e 
Adolescentes Hospitalizados.
A partir de 2001, a “Classe Hospitalar” ganhou reconhecimento, permitindo o atendimento educacional, inclusive 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS), considerando a atuação do Pedagogo Hospitalar e, da necessidade de um 
atendimento direcionado e de qualidade ao sujeito internado, abarcando um olhar mais cauteloso quanto à conti-
nuidade da formação deste profissional, que nem sempre se encontra emocionalmente preparado para confron-
tar-se com os desafios presentes nesta área de atuação.

O professor, para atuar em ambiente hospitalar deve apresentar ampla experiência pedagógica, flexibilidade de 
trabalho, que irão completar seu perfil para o ambiente hospitalar, deparando-se com mudanças diárias nas enfer-
marias em que a crianças internadas saem de alta ou entram em óbito. (MATOS, 2009, p.46).

Destaca-se, a importância daqueles que desejam ingressar na pedagogia hospitalar, como primeiro passo; o 
confronto psicológico de si mesmo, devido a fatores relacionados à mortandade e de relacionamento entre 
professor/aluno/família/agentes da saúde, que nem sempre consiste em um processo peculiar.
 Segundo Matos e Mugiatti (2009, p. 115) “A construção da prática pedagógica, para a atuação em ambiente hospi-
talar, não pode esbarrar nas fronteiras do tradicional [...].” O profissional deve ter um olhar perante a classe 
hospitalar direcionado a compreensão dos desafios a serem cumpridos, principalmente, quanto às patologias 
presente nas crianças e adolescentes hospitalizados.
Conhecer a patologia acometida pela criança é uma das principais percepções, ao qual o pedagogo deve estar 
atento, além de conhecer o ambiente de trabalho e a contextualização a qual a criança está inserida, daí alguns 
parâmetros específicos que embasam a contínua formação do pedagogo hospitalar.
 
 A PROFISSÃO - PEDAGOGO HOSPITALAR

O pedagogo em sua prática em ambiente escolar “dita normal”, ás vezes, enfrenta situações pouco agradáveis 
em sua profissão e, sua prática requer constante reflexão.
Nessa ótica, o pedagogo presente em ambiente hospitalar, requer habilidades diversificadas e conhecimentos 
pertinentes a atender e perceber as intenções subjetivas em sua totalidade, pois há por traz de um olhar, de um 
gesto, muitos sentimentos e emoções nem sempre expressados verbalmente. 

[...] no contexto do hospital, cabe ao pedagogo perceber as intenções subjetivas das respostas, as necessidades 
do paciente e tomar a iniciativa de quebrar barreiras, transpor os muros da indiferença e deixar aflorar todo o seu 

feito já que esse é um sentimento que pressupõe interação. O processo cognitivo também envolve o afetivo  
através de relações e interações, e para concretizá-lo é preciso ter equilíbrio emocional para agir com atenção e 
tranquilidade junto aos pacientes (MATOS, 2009, p. 85-86).

Considerar o pedagogo como um profissional integral, é um instrumento motivacional, pois se trata de um foco 
prioritário, visto que como a profissão é recente, o pedagogo hospitalar, se vê juntamente com o educando hospi-
talizado, constantemente em situações de extremos; do simples prazer de uma contação de história em que a 
criança e/ou adolescente está prestes a receber alta até a presença de risco eminente a uma doença infectoconta-
giosa, quando não de falecimento, gerando um clima emocional tenso entre profissional da educação/família/a-
gentes da saúde, mas que deve ser encarado sempre com a mais extrema naturalidade.
Para Nilson Machado (2007), o profissionalismo deve ser baseado em três conceitos importantes:

Um profissional exibe uma imprescindível competência técnica (...) coloca-a a serviço do em público, assumindo 
compromissos; (...) terceiro ingrediente que compõe está ideia e a imprescindível autorregulação do exercício 
profissional. (...) é na administração das relações entre o público e o privado que se desenha a ideia de profissio-
nalismo. (MACHADO, 2007, p. 55).

A aplicação de estratégias didáticas diante dessas situações possibilita estimular e promover recursos que 
podem e devem favorecer a aprendizagem do aluno/paciente e/ou familiares em sua totalidade, visto que uma 
posição menos invasiva diante de situações adversas promove em todos os envolvidos, ações complementares 
bio-psico-social, fornecendo uma espécie de consenso.

[...] sabemos que tudo o que temos a fazer para que o autorrespeito ocorra como um fenômeno natural de vida é 
agir com autorrespeito e respeito pelos outros: aceitando-os como legítimos outros em coexistência  conosco na 
prática  das conversações neomatrísticas da democracia, tanto no acordo como na discrepância. (MATOS & 
TORRES, 2010, p.172).

Enxergar o pedagogo hospitalar como um profissional protagonista sujeito autor de sua história independe dos 
resultados funcionais e finais é observar-se com dignidade, tendo plena consciência de seu papel dentro da 
profissão escolhida, bem como estabelecer metas, disposto na compreensão da exigência dos saberes contínu-
os de formação, adequando seu desempenho como um profissional qualificado, contribuindo, ainda, com objeti-
vos oriundos ao despertar habitual do conhecimento, levando ao reconhecimento de si mesmo, como um media-
dor de ações compartilhadas das relações complexas presentes no hospital.
Em vista disso, o profissional de pedagogia hospitalar merece estudo continuo, devido à realidade e complexida-
de que este sistema de educação necessita, principalmente quanto à formação.

 OS SABERES HOSPITALARES COMO GARANTIA NO TRATAMENTO DO     EDUCANDO HOSPITALIZADO

Como em qualquer profissão, dominar o conhecimento é o ponto-chave para o sucesso profissional, principal-
mente, quando diz respeito ao âmbito hospitalar, pois articular a teoria e a prática nesta área de atuação é um dos 
grandes desafios.

Para poder resposta ao conjunto das suas missões, a educação deve organizar-se em torno de quatro aprendiza-
gens fundamentais que, ao longo de toda a vida, serão de algum modo para cada individuo, os pilares do conheci-
mento: aprender a conhecer, isto é adquirir os instrumentos de compreensão; aprender a fazer, para poder agir 
sobre o meio envolvente; aprender a viver juntos, a fim de participar e cooperar com os outros em todas as 
atividades humanas; finalmente aprender a ser, via essencial que integra as três precedentes. É claro que estas 
quatro vias do saber constituem apenas uma, dado que existem entre elas múltiplos pontos de contato, de 
relacionamentos e de permuta. (MATOS & TORRES, 2010, p.227).

A função da professora em um hospital deve estar de acordo com a filosofia da instituição hospitalar, procurar 
estar em sintonia harmoniosa consigo e com o próximo e, ser um fiel pesquisador e, estar em constante consen-
so com a equipe multidisciplinar, buscando orientação a profissionais mais experientes, que auxilie nas interven-
ções que possam estar alheio a vontade da criança e adolescente hospitalizado.

Ser professor é possuir conhecimento, revelar tato pedagógico e assumir uma responsabilidade profissional 
plena. Na docência é impossível separar as dimensões pessoais e profissionais. (...) A tentativa de elaborar uma 
teoria da pessoalidade no interior de uma teoria da profissionalidade traz novos desafios para a formação de 
professores (NÓVOA, 2007, p.27).

O professor passa por uma visão de ser e estar dentro da profissionalidade, que amplia o modo de desenvolvi-
mento e desempenho da profissão da profissão, a prática, os saberes, a constante busca pelo ensino aprendiza-

do, para que seja considerada parte da equipe hospitalar.
A pesquisa está ligada ao papel do professor por excelência, porém na pedagogia hospitalar, a linguagem ganha 
um olhar determinante, pois a terminologia das doenças é de difícil entendimento para pessoas leigas, contudo é 
dever do professor ser um conhecedor das metodologias, estratégias e atividades lúdicas ou não, ou seja, o 
trabalho pedagógico possa receber maior atenção e que o ensino-aprendizagem seja assegurado.

A FORMAÇÃO CONTINUADA

O Profissional da Pedagogia Hospitalar deve ser um mediador que assegura o processo de aprendizagem, salien-
tando a formação contínua como uma das exigências desse ramo de atuação.
Devido à complexidade da relação educadora e aluno enfermo são imprescindíveis algumas reflexões, sendo um 
ponto transformador no conhecimento pedagógico na busca por ações alternativas fundamentada na ampliação 
das possibilidades de atuação, como destaca COSME (2007) e mais:

As escolas podem e devem ser entendidas e geridas, também, como espaços de formação, desde que aí se 
estimule e se apóie a reflexão crítica dos docentes sobre suas práticas profissionais e as dinâmicas educativas e 
administrativas que tem lugar nesses contextos. (COSME, 2007, p.42 apud ASSIS, 2009, p.101)

Segundo Marcelo Garcia (1992, p.55), “o profissional da pedagogia que pretende adentrar na área hospitalar, tem 
que buscar uma continuidade no aperfeiçoamento, permitindo identificar cognitivamente e afetivamente as várias 
características dos sujeitos sociais, de si e do outro que recebe o atendimento.”
A importância está na elaboração do projeto pedagógico que atenda as especificidades do sujeito paciente e, na 
construção de parceria com a transdisciplinaridade dos aspectos correspondentes do profissional da educação, 
sua percepção, imaginação, sua disponibilização em abordar uma linguagem que promova conhecimento qualifi-
cado.

[...]este tipo de trabalho não requer somente formação acadêmica, mas habilidade especificas de uma práxis 
pedagógica complexa que envolve diferentes aspectos no trabalho cotidiano como: sensibilidade para atuar com 
crianças, adolescentes e famílias fragilizadas, conhecimento da realidade hospitalar e das patologias, habilidade 
para lidar com diferentes grupos de alunos, pais e com as equipes multidisciplinares, capacidade de colaboração 
e estratégias didáticas para atender alunos provenientes de diversas regiões e com diferentes conteúdos escola-
res, abertura para o outro, independente de sua condição física, econômica e social, respeito as diferenças de 
etnia, raça e religião, dentre vários outros aspectos que envolvem o fazer pedagógico nessas instituições. 
(PAULA, 2003, p.32 e 33 apud MATOS, 2009, p.39).

Os professores em sua formação, em meio à convivência com toda equipe diferenciada, familiares em momentos 
de fragilidade, alunos/paciente, tem que estar consciente de sua escolha profissional, para que nos momentos de 
maior tensão saiba que estratégias utilizar e, como corroborar com todo o contexto.
Assim, o pedagogo hospitalar tem perfil que agrega e integra educação e saúde, ser flexível, comunicar-se clara-
mente, respeitar e aceitar os diferenciais da profissão, ter uma postura ética, dentre tantas outras qualidades 
pertinentes para realizar um trabalho amplamente qualificado.

O professor, para atuar em ambiente hospitalar deve apresentar ampla experiência pedagógica, flexibilidade de 
trabalho, que irão completar seu perfil para o ambiente hospitalar, deparando-se em mudanças diárias nas enfer-
marias em que as crianças internadas saem de alta ou entram em óbito. (MATOS, 2009, p.46).

A terminologia quanto às patologias, diagnósticos, prognósticos, medicamentos e procedimentos clínicos e 
cirúrgicos, são um dos limites, aos quais os docentes devem respeitar. Por conta disso, algumas instituições 
acadêmicas em pós-graduação inseriram em sua grade curricular as disciplinas de oncologia, tanatologia, funda-
mentos de neurociência e doenças respiratórias e cardiovasculares, pois estes conceitos são atividades presen-
tes diariamente na vida deste profissional.

        
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assim ficou compreendido que para entender a atuação do pedagogo hospitalar e sua contínua formação, o 
conhecimento do contexto histórico e das leis garante a presença do pedagogo em âmbito hospitalar.
A partir de então, ficou claramente entendido que para ser um profissional requer habilidades diversificadas, 
estar preparada para as intercorrências presentes nessa área de atuação, principalmente quanto a sua formação 
e capacitação, se tornando um profissional atento e qualificado, utilizando diferenciais que se abequem as ações 

hospitalares as crianças e adolescentes hospitalizados.
Através de uma pesquisa mais aprofundada sobre o assunto reconhecemos que para isso é necessário que se 
tenha conhecimento das diversas terminologias e de todo funcionamento e dinâmica do hospital, respeitando os 
procedimentos e tudo que envolve, para que a saúde da criança seja preservada.
Os resultados percebidos apontam que a formação do pedagogo hospitalar, deve ser rigorosa, permanente, 
persistente e de ampla responsabilidade, pois lida com vidas em um ambiente invasivo, ao qual se deve trabalhar 
em parceria com todo o contexto hospitalar.
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RESUMO 
Artigo elaborado para apresentação na disciplina de Trabalho de Conclusão do Curso II no Curso de Pedagogia. 
O artigo científico teve como tema: A Contínua Formação do Pedagogo Hospitalar, compreendendo o contexto 
como ser integral dentre a pedagogia. O objetivo Geral foi: Entender a atuação do pedagogo hospitalar e sua 
contínua formação. A pesquisa teve como referenciais teóricos as contribuições dos seguintes autores – ASSIS 
(2009); COSME (2007); GARCIA (1992); MACHADO (2007); MATOS & TORRES (2010); MATOS (2009); MATOS & 
MUGIATTI (2009); PAULA (2003). Usou–se metodologia a pesquisa: pesquisas bibliográficas, como: livros, 
artigos, resenhas e mídias; como sites relacionados, bem como discutir ideia dos autores. OS resultados da 
pesquisa as seguintes considerações: entende-se que para atuar em ambiente hospitalar o pedagogo deve estar 
em contínua formação. Contudo concluí que para tanto o estudo deve estar centralizado não somente a educa-
ção, mas ter pleno conhecimento das terminologias ditas por toda equipe multidisciplinar do ambiente hospitalar. 
Palavras-chave: Atuação do Pedagogo hospitalar; Formação Continuada; 
INTRODUÇÃO

O tema A Contínua Formação do Pedagogo Hospitalar é amplamente discutida nos dias atuais, pois envolve a 
educação em um contexto diferencial, perante ambiente invasivo, com educadores em esforço humanista para 
ampliar os conhecimentos de crianças e adolescentes hospitalizados em esforço subumano ao fato das limita-
ções acometidas por estes.
Partindo dessas circunstâncias, logo surgiu o nosso problema de pesquisa que tem origem na da seguinte 
indagação: Quais as especificidades da atuação do Pedagogo Hospitalar?
Sendo assim, justificamos que esse artigo foi elaborado com a finalidade tendo como eixo central buscar subsí-
dios do aperfeiçoamento da prática pedagógica dentro do ambiente hospitalar, um novo olhar na formação do 
pedagogo, permitindo que educadores sintam-se mais seguros, no que envolve tanto o cuidado ao aluno/pacien-
te, quanto a sua própria saúde, diminuindo a tensão que o enfrentamento de certas situações possa apresentar 
como certo desconforto, estabelecendo parceria imprescindível para formação continuada. Acreditamos que, 
através da interferência do educador na vida da criança fomenta tudo que envolve; as relações afetivas, as perdas 
e ganhos, a necessidade de constantes dinâmicas para oferecer um ambiente profissional de qualidade. Além de, 
dar continuidade do Projeto de Iniciação Científica da Universidade Anhanguera – Polo Itapecerica da Serra, São 
Paulo, junto a amigas voluntarias a pesquisa A Atuação do Pedagogo em Ambiente Hospitalar, definiu-se o tema 
como A Contínua Formação do Pedagogo Hospitalar para o trabalho de Conclusão de Curso.
Todavia tivemos como objetivo geral entender a atuação do pedagogo hospitalar e sua contínua formação. Espe-
cificamente: a) compreender a profissão do Pedagogo Hospitalar; b) especificar a práxis dos saberes hospitala-
res mediante a saúde, assegurando a aprendizagem perante o educando internado; e, c) identificar as necessida-
des da contínua formação do Pedagogo Hospitalar.
 A análise bibliográfica foi feita para que pudéssemos entender melhor sobre o tema abordado, utilizamos para a 
pesquisa as valiosas contribuições de: ASSIS, W. Classe hospitalar: Um olhar pedagógico singular. São Paulo: 
Phorte, 2009. O livro apresenta com rigor teórico a articulação de ideias e a diferença que a compõem, mapeando 
a ação docente dentro da classe hospitalar e a necessidade da formação continuada dos profissionais. CECCIM, 
R.B. & CARVALHO, P.R.A. (Org.). Criança Hospitalizada. Editora da Universidade, RS, 1997. As autoras explicitam 
o atendimento educacional a jovens e criança hospitalizada está assegurada pela Declaração da Criança e 
Adolescente Hospitalizadas: o direito da criança embasado em leis, bem como desenvolvimento cognitivo da 
criança hospitalizada. FONSECA, E.S.; Atendimento Escolar no Ambiente Hospitalar. São Paulo: Mennon, 2003. 
Neste livro a autora faz uma reflexão sobre o atendimento educacional na área hospitalar, a atuação dos professo-
res como um elemento integrador entre educação e saúde. FUNGHETTO, S. E OUTROS. Classe hospitalar: uma 
vivência através do lúdico. Artmed, 1999. O fazer pedagógico no ambiente hospitalar e seus pressupostos, que 
revelam atuação  na formação específica para a docência e os saberes que envolvem a prática cotidiana da escuta 
pedagógica que atenta para a valorização da vida de cada educando, estando atento para expressões e silêncios 

transcendem o aspecto físico tendo uma atenção integral. MATOS, E.L.M.; TORRES, P.; Prática e Teoria na Peda-
gogia Hospitalar: novos cenários, novos desafios. Curitiba, PR: Champagnat, 2010. A obra Teoria e prática na 
pedagogia hospitalar incorporam significados teóricos, vivenciais e reflexões sobre o cenário em que o professor 
atua e, as diferentes realidades de atuação do professor quanto a criança hospitalizada.
Adotamos como metodologia de pesquisa a pesquisa bibliográfica como principal preocupação de compreender 
e especificar a contínua formação do pedagogo hospitalar focando na melhora do atendimento da classe hospita-
lar.  A partir disso os métodos utilizados serão pesquisas bibliográficas, e mídias, referindo-se ao universo do 
Pedagogo Hospitalar, dentro da classe hospitalar, nas alas de pediatria. Os procedimentos serão a leitura de 
materiais bibliográficos: livros, artigos, resenhas e mídias; como sites relacionados, bem como discutir ideia dos 
autores.
Com os desdobramentos do artigo exposto, o trabalho está organizado em quatro tópicos onde; no tópico 1: 
buscou-se trazer a historicidade do tema a ser pesquisado em um sentido amplo quanto as leis que embasam a 
presença do pedagogo hospitalar sua atuação e a necessidade da contínua formação. No tópico 2: descrevemos 
sobre como procede a profissão do pedagogo hospitalar e suas especificidades. No tópico 3: o conhecimento 
quanto a terminologia hospitalar e os saberes da educação para que haja consenso entre toda a equipe multidis-
ciplinar, por fim. No tópico 4: a formação do pedagogo hospitalar propriamente dito, para um atendimento educa-
cional preciso e de qualidade. 
Concluindo com o presente artigo, que é necessário um amplo conhecimento terminologias e do funcionamento 
hospitalar, devendo a formação do pedagogo hospitalar ser rigorosa, permanente, dentre os atributos, para parti-
cipar vigorosamente com todo o contexto hospitalar.

A ATUAÇÃO DO PEDAGOGO HOSPITALAR E SUA CONTÍNUA FORMAÇÃO
A Pedagogia Hospitalar foi fundamentada no pós-guerra através da Declaração Universal dos Direitos Humanos 
e, para tanto houve a necessidade da capacitação do profissional de pedagogia para que sua presença e seus 
saberes fossem garantidos e transmitidos às crianças e jovens presentes nas alas pediátricas dos hospitais, 
sendo fomentada na Holanda, em 1986, através da Carta Européia da Criança Hospitalizada.
No Brasil, o atendimento educacional em âmbito hospitalar, foi legitimado por Leis Federais, descritos a baixo: 
• Lei nº 1.044/69, que dispõe sobre o tratamento excepcional para os alunos portadores das afecções que 
indica;
• Lei nº 8.069/90, que dispõe no Estatuto da Criança e do Adolescente – art. 1º - sobre proteção integral à 
criança e ao adolescente;
• Lei nº 41/95, que trata dos Direitos da Criança e do Adolescente Hospitalizados;
• Lei nº 9.394/96, que trata da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional;
• Lei nº 1/06, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, 
licenciatura; e mais recente,
• Lei nº 15/13, que estabelece Diretrizes para o Programa Pedagógico Hospitalar destinado a Crianças e 
Adolescentes Hospitalizados.
A partir de 2001, a “Classe Hospitalar” ganhou reconhecimento, permitindo o atendimento educacional, inclusive 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS), considerando a atuação do Pedagogo Hospitalar e, da necessidade de um 
atendimento direcionado e de qualidade ao sujeito internado, abarcando um olhar mais cauteloso quanto à conti-
nuidade da formação deste profissional, que nem sempre se encontra emocionalmente preparado para confron-
tar-se com os desafios presentes nesta área de atuação.

O professor, para atuar em ambiente hospitalar deve apresentar ampla experiência pedagógica, flexibilidade de 
trabalho, que irão completar seu perfil para o ambiente hospitalar, deparando-se com mudanças diárias nas enfer-
marias em que a crianças internadas saem de alta ou entram em óbito. (MATOS, 2009, p.46).

Destaca-se, a importância daqueles que desejam ingressar na pedagogia hospitalar, como primeiro passo; o 
confronto psicológico de si mesmo, devido a fatores relacionados à mortandade e de relacionamento entre 
professor/aluno/família/agentes da saúde, que nem sempre consiste em um processo peculiar.
 Segundo Matos e Mugiatti (2009, p. 115) “A construção da prática pedagógica, para a atuação em ambiente hospi-
talar, não pode esbarrar nas fronteiras do tradicional [...].” O profissional deve ter um olhar perante a classe 
hospitalar direcionado a compreensão dos desafios a serem cumpridos, principalmente, quanto às patologias 
presente nas crianças e adolescentes hospitalizados.
Conhecer a patologia acometida pela criança é uma das principais percepções, ao qual o pedagogo deve estar 
atento, além de conhecer o ambiente de trabalho e a contextualização a qual a criança está inserida, daí alguns 
parâmetros específicos que embasam a contínua formação do pedagogo hospitalar.
 
 A PROFISSÃO - PEDAGOGO HOSPITALAR

O pedagogo em sua prática em ambiente escolar “dita normal”, ás vezes, enfrenta situações pouco agradáveis 
em sua profissão e, sua prática requer constante reflexão.
Nessa ótica, o pedagogo presente em ambiente hospitalar, requer habilidades diversificadas e conhecimentos 
pertinentes a atender e perceber as intenções subjetivas em sua totalidade, pois há por traz de um olhar, de um 
gesto, muitos sentimentos e emoções nem sempre expressados verbalmente. 

[...] no contexto do hospital, cabe ao pedagogo perceber as intenções subjetivas das respostas, as necessidades 
do paciente e tomar a iniciativa de quebrar barreiras, transpor os muros da indiferença e deixar aflorar todo o seu 

feito já que esse é um sentimento que pressupõe interação. O processo cognitivo também envolve o afetivo  
através de relações e interações, e para concretizá-lo é preciso ter equilíbrio emocional para agir com atenção e 
tranquilidade junto aos pacientes (MATOS, 2009, p. 85-86).

Considerar o pedagogo como um profissional integral, é um instrumento motivacional, pois se trata de um foco 
prioritário, visto que como a profissão é recente, o pedagogo hospitalar, se vê juntamente com o educando hospi-
talizado, constantemente em situações de extremos; do simples prazer de uma contação de história em que a 
criança e/ou adolescente está prestes a receber alta até a presença de risco eminente a uma doença infectoconta-
giosa, quando não de falecimento, gerando um clima emocional tenso entre profissional da educação/família/a-
gentes da saúde, mas que deve ser encarado sempre com a mais extrema naturalidade.
Para Nilson Machado (2007), o profissionalismo deve ser baseado em três conceitos importantes:

Um profissional exibe uma imprescindível competência técnica (...) coloca-a a serviço do em público, assumindo 
compromissos; (...) terceiro ingrediente que compõe está ideia e a imprescindível autorregulação do exercício 
profissional. (...) é na administração das relações entre o público e o privado que se desenha a ideia de profissio-
nalismo. (MACHADO, 2007, p. 55).

A aplicação de estratégias didáticas diante dessas situações possibilita estimular e promover recursos que 
podem e devem favorecer a aprendizagem do aluno/paciente e/ou familiares em sua totalidade, visto que uma 
posição menos invasiva diante de situações adversas promove em todos os envolvidos, ações complementares 
bio-psico-social, fornecendo uma espécie de consenso.

[...] sabemos que tudo o que temos a fazer para que o autorrespeito ocorra como um fenômeno natural de vida é 
agir com autorrespeito e respeito pelos outros: aceitando-os como legítimos outros em coexistência  conosco na 
prática  das conversações neomatrísticas da democracia, tanto no acordo como na discrepância. (MATOS & 
TORRES, 2010, p.172).

Enxergar o pedagogo hospitalar como um profissional protagonista sujeito autor de sua história independe dos 
resultados funcionais e finais é observar-se com dignidade, tendo plena consciência de seu papel dentro da 
profissão escolhida, bem como estabelecer metas, disposto na compreensão da exigência dos saberes contínu-
os de formação, adequando seu desempenho como um profissional qualificado, contribuindo, ainda, com objeti-
vos oriundos ao despertar habitual do conhecimento, levando ao reconhecimento de si mesmo, como um media-
dor de ações compartilhadas das relações complexas presentes no hospital.
Em vista disso, o profissional de pedagogia hospitalar merece estudo continuo, devido à realidade e complexida-
de que este sistema de educação necessita, principalmente quanto à formação.

 OS SABERES HOSPITALARES COMO GARANTIA NO TRATAMENTO DO     EDUCANDO HOSPITALIZADO

Como em qualquer profissão, dominar o conhecimento é o ponto-chave para o sucesso profissional, principal-
mente, quando diz respeito ao âmbito hospitalar, pois articular a teoria e a prática nesta área de atuação é um dos 
grandes desafios.

Para poder resposta ao conjunto das suas missões, a educação deve organizar-se em torno de quatro aprendiza-
gens fundamentais que, ao longo de toda a vida, serão de algum modo para cada individuo, os pilares do conheci-
mento: aprender a conhecer, isto é adquirir os instrumentos de compreensão; aprender a fazer, para poder agir 
sobre o meio envolvente; aprender a viver juntos, a fim de participar e cooperar com os outros em todas as 
atividades humanas; finalmente aprender a ser, via essencial que integra as três precedentes. É claro que estas 
quatro vias do saber constituem apenas uma, dado que existem entre elas múltiplos pontos de contato, de 
relacionamentos e de permuta. (MATOS & TORRES, 2010, p.227).

A função da professora em um hospital deve estar de acordo com a filosofia da instituição hospitalar, procurar 
estar em sintonia harmoniosa consigo e com o próximo e, ser um fiel pesquisador e, estar em constante consen-
so com a equipe multidisciplinar, buscando orientação a profissionais mais experientes, que auxilie nas interven-
ções que possam estar alheio a vontade da criança e adolescente hospitalizado.

Ser professor é possuir conhecimento, revelar tato pedagógico e assumir uma responsabilidade profissional 
plena. Na docência é impossível separar as dimensões pessoais e profissionais. (...) A tentativa de elaborar uma 
teoria da pessoalidade no interior de uma teoria da profissionalidade traz novos desafios para a formação de 
professores (NÓVOA, 2007, p.27).

O professor passa por uma visão de ser e estar dentro da profissionalidade, que amplia o modo de desenvolvi-
mento e desempenho da profissão da profissão, a prática, os saberes, a constante busca pelo ensino aprendiza-

do, para que seja considerada parte da equipe hospitalar.
A pesquisa está ligada ao papel do professor por excelência, porém na pedagogia hospitalar, a linguagem ganha 
um olhar determinante, pois a terminologia das doenças é de difícil entendimento para pessoas leigas, contudo é 
dever do professor ser um conhecedor das metodologias, estratégias e atividades lúdicas ou não, ou seja, o 
trabalho pedagógico possa receber maior atenção e que o ensino-aprendizagem seja assegurado.

A FORMAÇÃO CONTINUADA

O Profissional da Pedagogia Hospitalar deve ser um mediador que assegura o processo de aprendizagem, salien-
tando a formação contínua como uma das exigências desse ramo de atuação.
Devido à complexidade da relação educadora e aluno enfermo são imprescindíveis algumas reflexões, sendo um 
ponto transformador no conhecimento pedagógico na busca por ações alternativas fundamentada na ampliação 
das possibilidades de atuação, como destaca COSME (2007) e mais:

As escolas podem e devem ser entendidas e geridas, também, como espaços de formação, desde que aí se 
estimule e se apóie a reflexão crítica dos docentes sobre suas práticas profissionais e as dinâmicas educativas e 
administrativas que tem lugar nesses contextos. (COSME, 2007, p.42 apud ASSIS, 2009, p.101)

Segundo Marcelo Garcia (1992, p.55), “o profissional da pedagogia que pretende adentrar na área hospitalar, tem 
que buscar uma continuidade no aperfeiçoamento, permitindo identificar cognitivamente e afetivamente as várias 
características dos sujeitos sociais, de si e do outro que recebe o atendimento.”
A importância está na elaboração do projeto pedagógico que atenda as especificidades do sujeito paciente e, na 
construção de parceria com a transdisciplinaridade dos aspectos correspondentes do profissional da educação, 
sua percepção, imaginação, sua disponibilização em abordar uma linguagem que promova conhecimento qualifi-
cado.

[...]este tipo de trabalho não requer somente formação acadêmica, mas habilidade especificas de uma práxis 
pedagógica complexa que envolve diferentes aspectos no trabalho cotidiano como: sensibilidade para atuar com 
crianças, adolescentes e famílias fragilizadas, conhecimento da realidade hospitalar e das patologias, habilidade 
para lidar com diferentes grupos de alunos, pais e com as equipes multidisciplinares, capacidade de colaboração 
e estratégias didáticas para atender alunos provenientes de diversas regiões e com diferentes conteúdos escola-
res, abertura para o outro, independente de sua condição física, econômica e social, respeito as diferenças de 
etnia, raça e religião, dentre vários outros aspectos que envolvem o fazer pedagógico nessas instituições. 
(PAULA, 2003, p.32 e 33 apud MATOS, 2009, p.39).

Os professores em sua formação, em meio à convivência com toda equipe diferenciada, familiares em momentos 
de fragilidade, alunos/paciente, tem que estar consciente de sua escolha profissional, para que nos momentos de 
maior tensão saiba que estratégias utilizar e, como corroborar com todo o contexto.
Assim, o pedagogo hospitalar tem perfil que agrega e integra educação e saúde, ser flexível, comunicar-se clara-
mente, respeitar e aceitar os diferenciais da profissão, ter uma postura ética, dentre tantas outras qualidades 
pertinentes para realizar um trabalho amplamente qualificado.

O professor, para atuar em ambiente hospitalar deve apresentar ampla experiência pedagógica, flexibilidade de 
trabalho, que irão completar seu perfil para o ambiente hospitalar, deparando-se em mudanças diárias nas enfer-
marias em que as crianças internadas saem de alta ou entram em óbito. (MATOS, 2009, p.46).

A terminologia quanto às patologias, diagnósticos, prognósticos, medicamentos e procedimentos clínicos e 
cirúrgicos, são um dos limites, aos quais os docentes devem respeitar. Por conta disso, algumas instituições 
acadêmicas em pós-graduação inseriram em sua grade curricular as disciplinas de oncologia, tanatologia, funda-
mentos de neurociência e doenças respiratórias e cardiovasculares, pois estes conceitos são atividades presen-
tes diariamente na vida deste profissional.

        
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assim ficou compreendido que para entender a atuação do pedagogo hospitalar e sua contínua formação, o 
conhecimento do contexto histórico e das leis garante a presença do pedagogo em âmbito hospitalar.
A partir de então, ficou claramente entendido que para ser um profissional requer habilidades diversificadas, 
estar preparada para as intercorrências presentes nessa área de atuação, principalmente quanto a sua formação 
e capacitação, se tornando um profissional atento e qualificado, utilizando diferenciais que se abequem as ações 

hospitalares as crianças e adolescentes hospitalizados.
Através de uma pesquisa mais aprofundada sobre o assunto reconhecemos que para isso é necessário que se 
tenha conhecimento das diversas terminologias e de todo funcionamento e dinâmica do hospital, respeitando os 
procedimentos e tudo que envolve, para que a saúde da criança seja preservada.
Os resultados percebidos apontam que a formação do pedagogo hospitalar, deve ser rigorosa, permanente, 
persistente e de ampla responsabilidade, pois lida com vidas em um ambiente invasivo, ao qual se deve trabalhar 
em parceria com todo o contexto hospitalar.
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RESUMO 
Artigo elaborado para apresentação na disciplina de Trabalho de Conclusão do Curso II no Curso de Pedagogia. 
O artigo científico teve como tema: A Contínua Formação do Pedagogo Hospitalar, compreendendo o contexto 
como ser integral dentre a pedagogia. O objetivo Geral foi: Entender a atuação do pedagogo hospitalar e sua 
contínua formação. A pesquisa teve como referenciais teóricos as contribuições dos seguintes autores – ASSIS 
(2009); COSME (2007); GARCIA (1992); MACHADO (2007); MATOS & TORRES (2010); MATOS (2009); MATOS & 
MUGIATTI (2009); PAULA (2003). Usou–se metodologia a pesquisa: pesquisas bibliográficas, como: livros, 
artigos, resenhas e mídias; como sites relacionados, bem como discutir ideia dos autores. OS resultados da 
pesquisa as seguintes considerações: entende-se que para atuar em ambiente hospitalar o pedagogo deve estar 
em contínua formação. Contudo concluí que para tanto o estudo deve estar centralizado não somente a educa-
ção, mas ter pleno conhecimento das terminologias ditas por toda equipe multidisciplinar do ambiente hospitalar. 
Palavras-chave: Atuação do Pedagogo hospitalar; Formação Continuada; 
INTRODUÇÃO

O tema A Contínua Formação do Pedagogo Hospitalar é amplamente discutida nos dias atuais, pois envolve a 
educação em um contexto diferencial, perante ambiente invasivo, com educadores em esforço humanista para 
ampliar os conhecimentos de crianças e adolescentes hospitalizados em esforço subumano ao fato das limita-
ções acometidas por estes.
Partindo dessas circunstâncias, logo surgiu o nosso problema de pesquisa que tem origem na da seguinte 
indagação: Quais as especificidades da atuação do Pedagogo Hospitalar?
Sendo assim, justificamos que esse artigo foi elaborado com a finalidade tendo como eixo central buscar subsí-
dios do aperfeiçoamento da prática pedagógica dentro do ambiente hospitalar, um novo olhar na formação do 
pedagogo, permitindo que educadores sintam-se mais seguros, no que envolve tanto o cuidado ao aluno/pacien-
te, quanto a sua própria saúde, diminuindo a tensão que o enfrentamento de certas situações possa apresentar 
como certo desconforto, estabelecendo parceria imprescindível para formação continuada. Acreditamos que, 
através da interferência do educador na vida da criança fomenta tudo que envolve; as relações afetivas, as perdas 
e ganhos, a necessidade de constantes dinâmicas para oferecer um ambiente profissional de qualidade. Além de, 
dar continuidade do Projeto de Iniciação Científica da Universidade Anhanguera – Polo Itapecerica da Serra, São 
Paulo, junto a amigas voluntarias a pesquisa A Atuação do Pedagogo em Ambiente Hospitalar, definiu-se o tema 
como A Contínua Formação do Pedagogo Hospitalar para o trabalho de Conclusão de Curso.
Todavia tivemos como objetivo geral entender a atuação do pedagogo hospitalar e sua contínua formação. Espe-
cificamente: a) compreender a profissão do Pedagogo Hospitalar; b) especificar a práxis dos saberes hospitala-
res mediante a saúde, assegurando a aprendizagem perante o educando internado; e, c) identificar as necessida-
des da contínua formação do Pedagogo Hospitalar.
 A análise bibliográfica foi feita para que pudéssemos entender melhor sobre o tema abordado, utilizamos para a 
pesquisa as valiosas contribuições de: ASSIS, W. Classe hospitalar: Um olhar pedagógico singular. São Paulo: 
Phorte, 2009. O livro apresenta com rigor teórico a articulação de ideias e a diferença que a compõem, mapeando 
a ação docente dentro da classe hospitalar e a necessidade da formação continuada dos profissionais. CECCIM, 
R.B. & CARVALHO, P.R.A. (Org.). Criança Hospitalizada. Editora da Universidade, RS, 1997. As autoras explicitam 
o atendimento educacional a jovens e criança hospitalizada está assegurada pela Declaração da Criança e 
Adolescente Hospitalizadas: o direito da criança embasado em leis, bem como desenvolvimento cognitivo da 
criança hospitalizada. FONSECA, E.S.; Atendimento Escolar no Ambiente Hospitalar. São Paulo: Mennon, 2003. 
Neste livro a autora faz uma reflexão sobre o atendimento educacional na área hospitalar, a atuação dos professo-
res como um elemento integrador entre educação e saúde. FUNGHETTO, S. E OUTROS. Classe hospitalar: uma 
vivência através do lúdico. Artmed, 1999. O fazer pedagógico no ambiente hospitalar e seus pressupostos, que 
revelam atuação  na formação específica para a docência e os saberes que envolvem a prática cotidiana da escuta 
pedagógica que atenta para a valorização da vida de cada educando, estando atento para expressões e silêncios 

transcendem o aspecto físico tendo uma atenção integral. MATOS, E.L.M.; TORRES, P.; Prática e Teoria na Peda-
gogia Hospitalar: novos cenários, novos desafios. Curitiba, PR: Champagnat, 2010. A obra Teoria e prática na 
pedagogia hospitalar incorporam significados teóricos, vivenciais e reflexões sobre o cenário em que o professor 
atua e, as diferentes realidades de atuação do professor quanto a criança hospitalizada.
Adotamos como metodologia de pesquisa a pesquisa bibliográfica como principal preocupação de compreender 
e especificar a contínua formação do pedagogo hospitalar focando na melhora do atendimento da classe hospita-
lar.  A partir disso os métodos utilizados serão pesquisas bibliográficas, e mídias, referindo-se ao universo do 
Pedagogo Hospitalar, dentro da classe hospitalar, nas alas de pediatria. Os procedimentos serão a leitura de 
materiais bibliográficos: livros, artigos, resenhas e mídias; como sites relacionados, bem como discutir ideia dos 
autores.
Com os desdobramentos do artigo exposto, o trabalho está organizado em quatro tópicos onde; no tópico 1: 
buscou-se trazer a historicidade do tema a ser pesquisado em um sentido amplo quanto as leis que embasam a 
presença do pedagogo hospitalar sua atuação e a necessidade da contínua formação. No tópico 2: descrevemos 
sobre como procede a profissão do pedagogo hospitalar e suas especificidades. No tópico 3: o conhecimento 
quanto a terminologia hospitalar e os saberes da educação para que haja consenso entre toda a equipe multidis-
ciplinar, por fim. No tópico 4: a formação do pedagogo hospitalar propriamente dito, para um atendimento educa-
cional preciso e de qualidade. 
Concluindo com o presente artigo, que é necessário um amplo conhecimento terminologias e do funcionamento 
hospitalar, devendo a formação do pedagogo hospitalar ser rigorosa, permanente, dentre os atributos, para parti-
cipar vigorosamente com todo o contexto hospitalar.

A ATUAÇÃO DO PEDAGOGO HOSPITALAR E SUA CONTÍNUA FORMAÇÃO
A Pedagogia Hospitalar foi fundamentada no pós-guerra através da Declaração Universal dos Direitos Humanos 
e, para tanto houve a necessidade da capacitação do profissional de pedagogia para que sua presença e seus 
saberes fossem garantidos e transmitidos às crianças e jovens presentes nas alas pediátricas dos hospitais, 
sendo fomentada na Holanda, em 1986, através da Carta Européia da Criança Hospitalizada.
No Brasil, o atendimento educacional em âmbito hospitalar, foi legitimado por Leis Federais, descritos a baixo: 
• Lei nº 1.044/69, que dispõe sobre o tratamento excepcional para os alunos portadores das afecções que 
indica;
• Lei nº 8.069/90, que dispõe no Estatuto da Criança e do Adolescente – art. 1º - sobre proteção integral à 
criança e ao adolescente;
• Lei nº 41/95, que trata dos Direitos da Criança e do Adolescente Hospitalizados;
• Lei nº 9.394/96, que trata da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional;
• Lei nº 1/06, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, 
licenciatura; e mais recente,
• Lei nº 15/13, que estabelece Diretrizes para o Programa Pedagógico Hospitalar destinado a Crianças e 
Adolescentes Hospitalizados.
A partir de 2001, a “Classe Hospitalar” ganhou reconhecimento, permitindo o atendimento educacional, inclusive 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS), considerando a atuação do Pedagogo Hospitalar e, da necessidade de um 
atendimento direcionado e de qualidade ao sujeito internado, abarcando um olhar mais cauteloso quanto à conti-
nuidade da formação deste profissional, que nem sempre se encontra emocionalmente preparado para confron-
tar-se com os desafios presentes nesta área de atuação.

O professor, para atuar em ambiente hospitalar deve apresentar ampla experiência pedagógica, flexibilidade de 
trabalho, que irão completar seu perfil para o ambiente hospitalar, deparando-se com mudanças diárias nas enfer-
marias em que a crianças internadas saem de alta ou entram em óbito. (MATOS, 2009, p.46).

Destaca-se, a importância daqueles que desejam ingressar na pedagogia hospitalar, como primeiro passo; o 
confronto psicológico de si mesmo, devido a fatores relacionados à mortandade e de relacionamento entre 
professor/aluno/família/agentes da saúde, que nem sempre consiste em um processo peculiar.
 Segundo Matos e Mugiatti (2009, p. 115) “A construção da prática pedagógica, para a atuação em ambiente hospi-
talar, não pode esbarrar nas fronteiras do tradicional [...].” O profissional deve ter um olhar perante a classe 
hospitalar direcionado a compreensão dos desafios a serem cumpridos, principalmente, quanto às patologias 
presente nas crianças e adolescentes hospitalizados.
Conhecer a patologia acometida pela criança é uma das principais percepções, ao qual o pedagogo deve estar 
atento, além de conhecer o ambiente de trabalho e a contextualização a qual a criança está inserida, daí alguns 
parâmetros específicos que embasam a contínua formação do pedagogo hospitalar.
 
 A PROFISSÃO - PEDAGOGO HOSPITALAR

O pedagogo em sua prática em ambiente escolar “dita normal”, ás vezes, enfrenta situações pouco agradáveis 
em sua profissão e, sua prática requer constante reflexão.
Nessa ótica, o pedagogo presente em ambiente hospitalar, requer habilidades diversificadas e conhecimentos 
pertinentes a atender e perceber as intenções subjetivas em sua totalidade, pois há por traz de um olhar, de um 
gesto, muitos sentimentos e emoções nem sempre expressados verbalmente. 

[...] no contexto do hospital, cabe ao pedagogo perceber as intenções subjetivas das respostas, as necessidades 
do paciente e tomar a iniciativa de quebrar barreiras, transpor os muros da indiferença e deixar aflorar todo o seu 

feito já que esse é um sentimento que pressupõe interação. O processo cognitivo também envolve o afetivo  
através de relações e interações, e para concretizá-lo é preciso ter equilíbrio emocional para agir com atenção e 
tranquilidade junto aos pacientes (MATOS, 2009, p. 85-86).

Considerar o pedagogo como um profissional integral, é um instrumento motivacional, pois se trata de um foco 
prioritário, visto que como a profissão é recente, o pedagogo hospitalar, se vê juntamente com o educando hospi-
talizado, constantemente em situações de extremos; do simples prazer de uma contação de história em que a 
criança e/ou adolescente está prestes a receber alta até a presença de risco eminente a uma doença infectoconta-
giosa, quando não de falecimento, gerando um clima emocional tenso entre profissional da educação/família/a-
gentes da saúde, mas que deve ser encarado sempre com a mais extrema naturalidade.
Para Nilson Machado (2007), o profissionalismo deve ser baseado em três conceitos importantes:

Um profissional exibe uma imprescindível competência técnica (...) coloca-a a serviço do em público, assumindo 
compromissos; (...) terceiro ingrediente que compõe está ideia e a imprescindível autorregulação do exercício 
profissional. (...) é na administração das relações entre o público e o privado que se desenha a ideia de profissio-
nalismo. (MACHADO, 2007, p. 55).

A aplicação de estratégias didáticas diante dessas situações possibilita estimular e promover recursos que 
podem e devem favorecer a aprendizagem do aluno/paciente e/ou familiares em sua totalidade, visto que uma 
posição menos invasiva diante de situações adversas promove em todos os envolvidos, ações complementares 
bio-psico-social, fornecendo uma espécie de consenso.

[...] sabemos que tudo o que temos a fazer para que o autorrespeito ocorra como um fenômeno natural de vida é 
agir com autorrespeito e respeito pelos outros: aceitando-os como legítimos outros em coexistência  conosco na 
prática  das conversações neomatrísticas da democracia, tanto no acordo como na discrepância. (MATOS & 
TORRES, 2010, p.172).

Enxergar o pedagogo hospitalar como um profissional protagonista sujeito autor de sua história independe dos 
resultados funcionais e finais é observar-se com dignidade, tendo plena consciência de seu papel dentro da 
profissão escolhida, bem como estabelecer metas, disposto na compreensão da exigência dos saberes contínu-
os de formação, adequando seu desempenho como um profissional qualificado, contribuindo, ainda, com objeti-
vos oriundos ao despertar habitual do conhecimento, levando ao reconhecimento de si mesmo, como um media-
dor de ações compartilhadas das relações complexas presentes no hospital.
Em vista disso, o profissional de pedagogia hospitalar merece estudo continuo, devido à realidade e complexida-
de que este sistema de educação necessita, principalmente quanto à formação.

 OS SABERES HOSPITALARES COMO GARANTIA NO TRATAMENTO DO     EDUCANDO HOSPITALIZADO

Como em qualquer profissão, dominar o conhecimento é o ponto-chave para o sucesso profissional, principal-
mente, quando diz respeito ao âmbito hospitalar, pois articular a teoria e a prática nesta área de atuação é um dos 
grandes desafios.

Para poder resposta ao conjunto das suas missões, a educação deve organizar-se em torno de quatro aprendiza-
gens fundamentais que, ao longo de toda a vida, serão de algum modo para cada individuo, os pilares do conheci-
mento: aprender a conhecer, isto é adquirir os instrumentos de compreensão; aprender a fazer, para poder agir 
sobre o meio envolvente; aprender a viver juntos, a fim de participar e cooperar com os outros em todas as 
atividades humanas; finalmente aprender a ser, via essencial que integra as três precedentes. É claro que estas 
quatro vias do saber constituem apenas uma, dado que existem entre elas múltiplos pontos de contato, de 
relacionamentos e de permuta. (MATOS & TORRES, 2010, p.227).

A função da professora em um hospital deve estar de acordo com a filosofia da instituição hospitalar, procurar 
estar em sintonia harmoniosa consigo e com o próximo e, ser um fiel pesquisador e, estar em constante consen-
so com a equipe multidisciplinar, buscando orientação a profissionais mais experientes, que auxilie nas interven-
ções que possam estar alheio a vontade da criança e adolescente hospitalizado.

Ser professor é possuir conhecimento, revelar tato pedagógico e assumir uma responsabilidade profissional 
plena. Na docência é impossível separar as dimensões pessoais e profissionais. (...) A tentativa de elaborar uma 
teoria da pessoalidade no interior de uma teoria da profissionalidade traz novos desafios para a formação de 
professores (NÓVOA, 2007, p.27).

O professor passa por uma visão de ser e estar dentro da profissionalidade, que amplia o modo de desenvolvi-
mento e desempenho da profissão da profissão, a prática, os saberes, a constante busca pelo ensino aprendiza-

do, para que seja considerada parte da equipe hospitalar.
A pesquisa está ligada ao papel do professor por excelência, porém na pedagogia hospitalar, a linguagem ganha 
um olhar determinante, pois a terminologia das doenças é de difícil entendimento para pessoas leigas, contudo é 
dever do professor ser um conhecedor das metodologias, estratégias e atividades lúdicas ou não, ou seja, o 
trabalho pedagógico possa receber maior atenção e que o ensino-aprendizagem seja assegurado.

A FORMAÇÃO CONTINUADA

O Profissional da Pedagogia Hospitalar deve ser um mediador que assegura o processo de aprendizagem, salien-
tando a formação contínua como uma das exigências desse ramo de atuação.
Devido à complexidade da relação educadora e aluno enfermo são imprescindíveis algumas reflexões, sendo um 
ponto transformador no conhecimento pedagógico na busca por ações alternativas fundamentada na ampliação 
das possibilidades de atuação, como destaca COSME (2007) e mais:

As escolas podem e devem ser entendidas e geridas, também, como espaços de formação, desde que aí se 
estimule e se apóie a reflexão crítica dos docentes sobre suas práticas profissionais e as dinâmicas educativas e 
administrativas que tem lugar nesses contextos. (COSME, 2007, p.42 apud ASSIS, 2009, p.101)

Segundo Marcelo Garcia (1992, p.55), “o profissional da pedagogia que pretende adentrar na área hospitalar, tem 
que buscar uma continuidade no aperfeiçoamento, permitindo identificar cognitivamente e afetivamente as várias 
características dos sujeitos sociais, de si e do outro que recebe o atendimento.”
A importância está na elaboração do projeto pedagógico que atenda as especificidades do sujeito paciente e, na 
construção de parceria com a transdisciplinaridade dos aspectos correspondentes do profissional da educação, 
sua percepção, imaginação, sua disponibilização em abordar uma linguagem que promova conhecimento qualifi-
cado.

[...]este tipo de trabalho não requer somente formação acadêmica, mas habilidade especificas de uma práxis 
pedagógica complexa que envolve diferentes aspectos no trabalho cotidiano como: sensibilidade para atuar com 
crianças, adolescentes e famílias fragilizadas, conhecimento da realidade hospitalar e das patologias, habilidade 
para lidar com diferentes grupos de alunos, pais e com as equipes multidisciplinares, capacidade de colaboração 
e estratégias didáticas para atender alunos provenientes de diversas regiões e com diferentes conteúdos escola-
res, abertura para o outro, independente de sua condição física, econômica e social, respeito as diferenças de 
etnia, raça e religião, dentre vários outros aspectos que envolvem o fazer pedagógico nessas instituições. 
(PAULA, 2003, p.32 e 33 apud MATOS, 2009, p.39).

Os professores em sua formação, em meio à convivência com toda equipe diferenciada, familiares em momentos 
de fragilidade, alunos/paciente, tem que estar consciente de sua escolha profissional, para que nos momentos de 
maior tensão saiba que estratégias utilizar e, como corroborar com todo o contexto.
Assim, o pedagogo hospitalar tem perfil que agrega e integra educação e saúde, ser flexível, comunicar-se clara-
mente, respeitar e aceitar os diferenciais da profissão, ter uma postura ética, dentre tantas outras qualidades 
pertinentes para realizar um trabalho amplamente qualificado.

O professor, para atuar em ambiente hospitalar deve apresentar ampla experiência pedagógica, flexibilidade de 
trabalho, que irão completar seu perfil para o ambiente hospitalar, deparando-se em mudanças diárias nas enfer-
marias em que as crianças internadas saem de alta ou entram em óbito. (MATOS, 2009, p.46).

A terminologia quanto às patologias, diagnósticos, prognósticos, medicamentos e procedimentos clínicos e 
cirúrgicos, são um dos limites, aos quais os docentes devem respeitar. Por conta disso, algumas instituições 
acadêmicas em pós-graduação inseriram em sua grade curricular as disciplinas de oncologia, tanatologia, funda-
mentos de neurociência e doenças respiratórias e cardiovasculares, pois estes conceitos são atividades presen-
tes diariamente na vida deste profissional.

        
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assim ficou compreendido que para entender a atuação do pedagogo hospitalar e sua contínua formação, o 
conhecimento do contexto histórico e das leis garante a presença do pedagogo em âmbito hospitalar.
A partir de então, ficou claramente entendido que para ser um profissional requer habilidades diversificadas, 
estar preparada para as intercorrências presentes nessa área de atuação, principalmente quanto a sua formação 
e capacitação, se tornando um profissional atento e qualificado, utilizando diferenciais que se abequem as ações 

hospitalares as crianças e adolescentes hospitalizados.
Através de uma pesquisa mais aprofundada sobre o assunto reconhecemos que para isso é necessário que se 
tenha conhecimento das diversas terminologias e de todo funcionamento e dinâmica do hospital, respeitando os 
procedimentos e tudo que envolve, para que a saúde da criança seja preservada.
Os resultados percebidos apontam que a formação do pedagogo hospitalar, deve ser rigorosa, permanente, 
persistente e de ampla responsabilidade, pois lida com vidas em um ambiente invasivo, ao qual se deve trabalhar 
em parceria com todo o contexto hospitalar.
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RESUMO 

Este artigo falará como é abordar um dos maiores gênios de todos tempos de uma forma que os alunos passem 
a gostar de uma matéria da área de exatas em que eles terão como conteúdo obrigatório apenas a partir do Ensino 
Médio, a Física, além de se identificarem com Einstein em várias etapas do projeto já que ele também passou por 
várias dificuldades na escola, início da vida acadêmica e início no mercado de trabalho para a constituição da 
família. É relativamente fácil ficar famoso através de conteúdos nas áreas de humanas como Literatura, Artes, 
Filosofia, Música mas tornar-se uma celebridade através de um conteúdo que trabalha com os cálculos mais 
complexos da Matemática é realmente singular, ele virou sinônimo de inteligência máxima no contexto escolar 
para elogiar quem se destaca nas atividades matemáticas, pelo menos uma vez em todo o período que passamos 
do ensino fundamental ao ensino médio ouvimos falar que aquele aluno ou aquela aluna é um ou uma Einstein, 
falarei da sequência didática onde faço a interdisciplinaridade da Língua Inglesa com Matemática, Física, Biogra-
fia e História em quadrinhos, sim, Einstein além de ser um dos maiores influenciadores da Matemática, Física, 
Ciências também foi um dos maiores influenciadores nas elaborações das histórias em quadrinhos principalmen-
te nos temas de super-heróis, foi um sonhador, criativo, inovador, pioneiro assim como o brasileiro Santos 
Dumont que embora nunca tenham se encontrado pessoalmente  há semelhança entre seus objetivos para as 
suas descobertas, além da semelhança didática,  pedagógica, questionadora de ensinar e aprender  com o patro-
no da educação brasileira Paulo Freire.  As aulas em que leciono sobre Einstein tem o objetivo de estimular os 
alunos a acreditarem em seus sonhos por mais absurdos que pareçam, a continuarem motivados diante das 
adversidades, confiarem mais nos seus instintos do que na opinião vazia dos outros, manterem o foco mesmo 
quando contrariado pelos seus superiores: pais, professores, orientadores e altas autoridades e como ele mesmo 
mencionava as aulas desse projeto valoriza mais a imaginação do que o conhecimento.              

Palavras-chave: Matemática, Física, Velocidade, Universo, Luz.

INTRODUÇÃO

O alemão que levou ao pé da letra a expressão “cidadão do mundo” já que abriu mão de sua nacionalidade e se 
encantava com o novo, o desconhecido, a descoberta, desde cedo se tornou um questionador dos segredos do 
universo, ele queria sempre mais, o conhecimento era para ser constantemente questionado pois é dessa forma 
que evoluímos, avançamos e inovamos. Respostas prontas, didática repetitiva, verdades absolutas, foram cons-
tantemente questionadas por Einstein desde a sua adolescência, ele queria ir além dos conhecimentos pré-esta-
belecidos de sua época, tal ousadia, coragem e perseverança levaram-no a provar que muitas das teses sobre o 
universo apresentadas por Issac Newton estavam incorretas ou incompletas, é claro todo esse feito custaram-lhe 
muitos anos de estudo e dedicação, milhares de críticas e contestações, mas o desafio de avançar sobre as ques-
tões da ciência perante o universo foram comprovadas e conseguimos progredir séculos a frente com essas 
descobertas.

ALBERT E PAULO REVOLUCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO 

Ao contrário de muitas especulações  sobre a vida do físico que relatavam Einstein como um aluno desconcentra-
do, distraído, descompromissado e com notas baixas, novos estudos mais aprofundados sobre a sua biografia  
demonstram que Einstein foi um bom aluno durante sua infância e a adolescência e que as notas baixas eram 
frequentes apenas nas matérias em que ele não tinha muito interesse como as humanas que envolvem: línguas, 
Geografia, História, Educação Física, Literatura, Artes entre outras, já nas matérias que ele gostava pertencentes 
às áreas de exatas como: Matemática, Química, Física, Álgebra, Geometria, suas notas eram as mais altas levan-
do-o a receber vários prêmios e reconhecimento por parte dos professores e familiares além de estudar nas 

melhores escolas e universidades da Europa. As suas vivências educacionais nas escolas e universidades 
moldaram sua prática como docente, ele defendia a visão curricular dos estudantes como um todo e não apenas 
em algumas disciplinas, pois assim como ele, o aluno poderia não obter bons resultados em determinadas maté-
rias e conteúdos mas poderia ir muito bem em outras disciplinas, essas questões estariam diretamente ligadas 
pela influência do interesse ou a falta em cada conteúdo. Partindo desse pensamento está a semelhança com as 
práticas pedagógicas defendidas por Paulo Freire onde ele defende que o aluno aprenderá com mais eficácia 
qualquer conteúdo desde que tenha sentido e significado para a vida dele, o processo de aprendizagem necessita 
acontecer de forma agradável, motivadora, gradativa e com variadas maneiras de ensinar, aprender e avaliar. Há 
relatos de que Einstein explicava os primeiros conteúdos na sala de aula  e dava continuidade às matérias nas 
cantinas das faculdades tomando café, fumando cachimbo, tocando violino e dialogando com os alunos sobre os 
cálculos e fórmulas, só não havia bebida alcoólica porque ele não gostava de ingeri-las,  dizia que atrapalhava a 
concentração, mas de qualquer forma  uma atitude acadêmica parecida com essa causaria no mínimo um descon-
forto em qualquer universidade nos dias atuais, então imagine o escândalo que foi nos anos de 1920 a 1950 entre 
os professores e reitores das universidades que em sua maioria tinha uma grade curricular rígida e tradicional, 
mas o físico e professor  não dava tanta importância às críticas pois o que realmente tinha prioridade era a apren-
dizagem dos alunos e o avanço conjunto das descobertas. Paulo Freire era enfático na questão que a aprendiza-
gem ocorre em todos os lugares e a todo tempo, não sendo necessário um método obrigatório determinando a 
hora e o local que ocorrerá a evolução do conhecimento, em todos os ambientes escolares e em todos os momen-
tos ocorrem aprendizagens até mesmo a hora do intervalo oferece infinitas ferramentas para aprendizagem que 
podem complementar as práticas educativas dos professores. Talvez tantas semelhanças venham da literatura 
que esses dois gigantes da educação se identificavam, eles simpatizavam com as ideias Karl Marx e também não 
concordavam com o capitalismo predatório que beneficia e proporciona cada vez vantagens às classes sociais 
dominantes como as elites, empresários, fazendeiros, ricos, políticos, latifundiários, etc  explorando a mão de 
obra das pessoas com baixa renda, baixa escolaridade, sem posses ou recursos causando o aumento da pobreza 
na maioria da população e o acúmulo de riquezas nas mãos de  poucos. Embora fosse da área de exatas a aparên-
cia de Einstein se assemelhava mais com os professores de humanas principalmente de História, Filosofia ou 
Sociologia, ele não se importava com roupas de grifes, cabelos penteados, status, artigos ou vida de luxo e altos 
salários fato que gerava grandes atritos com suas esposas em seus dois casamentos.
     
EINSTEIN E DUMONT VISIONÁRIOS DO CÉU E ESPAÇO
        
Outro ilustre brasileiro com inúmeras semelhanças biográficas com Einstein é Santos Dumont o criador do avião, 
os dois tiveram suas descobertas e criações duramente criticadas durante suas exposições sendo acusados de 
plágio e até os dias de hoje são alvos de discussões que não acabarão tão brevemente. Einstein foi acusado de 
plágio pelas suas principais obras, como o isolamento dos átomos, propagação e velocidade da luz, Teoria da 
Relatividade que envolve força, gravidade, magnetismo e velocidade. Santos Dumont foi acusado de plágio pelos 
norte-americanos que exigem os méritos pela criação do avião, mas esses célebres criadores continuaram a 
realizar seus sonhos com o objetivo de mudar e melhorar as vidas das pessoas, Santos Dumont era contra guer-
ras e gostava muito de viajar pelo mundo, conhecer lugares e culturas diferentes que através das navegações, 
balões de ar e transportes terrestres levaria muito tempo para realizar tais excursões, então ele tornou realidade 
o que desde os filósofos da Grécia Antiga sonhavam, o homem conquistando o céu e podendo voar, dessa forma 
poderíamos viajar e conhecer o planeta inteiro em um período de tempo extremamente menor, se os estudos de 
Dumont nos levaram a viajar pelo mundo os estudo de Einstein podem nos levar a conhecer o espaço pois assim 
como as navegações são lentas para podermos desbravar o planeta, nosso sistema de velocidade baseada os 
quilômetros é muito lenta ao pensarmos em viagens espaciais, nesse sentido Einstein aprofundou seus estudos 
nos vários aspectos da luz, como formas, percursos, reações e é claro a velocidade, mais precisamente a veloci-
dade da luz. A luz emitida pelo Sol leva 8 minutos e 20 segundos para chegar à Terra, na velocidade da luz daría-
mos 8 voltas na Terra em menos de 1 segundo é algo difícil de até imaginar, quanto tempo levaríamos para dar a 
volta na Terra no avião mais veloz?  Uma viagem até Marte na velocidade da luz levaria 14 minutos e 56 segundos 
já no foguete mais veloz Spacecraft levaria 687 dias, quase dois anos, portanto seria possível um veículo na 
velocidade da luz fazer viagens pelo Sistema Solar tão comuns como passeios utilizando o Metrô. Mas nem tudo 
são flores, os dois tiveram seus anos de estudos, esforços, pesquisas, trabalhos, concretizações de seus sonhos 
terrivelmente prejudicados, assim como milhares de pessoas, com as duas guerras mundiais. Santos Dumont viu 
a sua invenção criada com o intuito maior  de ser utilizada em viagens, lazer, aproximar as pessoas, melhorar a 
qualidade de vida das pessoas, na qual ele nem patenteou a sua criação para que assim todas as nações pudes-
sem fazer uso dessa magnífica máquina, o avião foi a maior arma de guerra utilizada na primeira guerra mundial. 
Santos Dumont viu seu sonho de um transporte que levaria alegria para as pessoas se tornar um pesadelo utiliza-
do para matar e destruir, esses fatos foram demais para o sonhador, viajante e visionário que se sentiu parte 
dessa engrenagem sanguinária mesmo sendo um pacifista contrário a qualquer tipo de guerra, entrou em depres-
são profunda se isolando dos amigos, familiares e do mundo que por fim resultou no seu suicídio. Santos 
Dumont viveu o pesadelo na primeira guerra mundial e Albert Einstein viveu o pesadelo da segunda guerra 
mundial e assim como milhões de judeus foi perseguido por toda a Europa tendo que se refugiar em diversos 
países até se estabilizar nos Estados Unidos onde deu continuidade aos seus estudos, projetos e docência, 
porém em tempos tão turbulentos teve a sua fórmula mundialmente famosa E=mc² e seus estudos que isolavam 
o átomo servirem de base para a criação da bomba atômica que depois de jogadas nas cidades de Hiroshima e 
Nagasaki causou em Einstein os mesmos sentimentos angustiantes causados em Santos Dumont, mas Einstein 
não entrou em depressão, pelo contrário, idealizou e participou de diversos eventos, protestos, palestras, encon-
tros com autoridades, seminários, com o objetivo pacifista pelo fim das guerras e a destruição de todas as 
bombas atômicas repetindo a famosa frase: “ Não sei com que armas a terceira guerra será lutada. Mas a quarta 
guerra mundial será lutada a paus e pedras” deixando claro a destruição apocalíptica que as armas atômicas 

podem causar.
          
  EINSTEIN SALVA OS SUPER – HERÓIS
                        
Como judeu Einstein teve sérios problemas de perseguições por parte do regime nazista que avançava pelo 
mundo e piorando severamente com a segunda guerra mundial tendo que buscar asilo em países aliados e se 
estabelecendo nos Estados Unidos, o mesmo aconteceu com Sigmund Freud criador da psicanálise. Com a sua 
chegada nos Estados Unidos Einstein não só influenciou a Física, Matemática, Educação e política mas também 
na elaboração e aperfeiçoamento dos super heróis. Durante as décadas de 30, 40 50 e 60 os judeus sofriam muito 
preconceito mesmo nos países que os acolhiam as editoras não aceitavam publicar jornais, revistas ou livros 
com autores judeus, para eles sobrou apenas as histórias em quadrinhos visto na época como o mais baixo nível 
dos escritores. Os judeus Jerry Siegel e Joe Shuster em 1938 criam o super-herói mais popular do mundo até os 
dias de hoje o Superman, no início Superman não voava ele apenas conseguia pular a grandes distâncias mas 
com os progressos nos estudos de Einstein  principalmente referente à velocidade da luz, os escritores começa-
ram a acompanhar esses avanços da Física e incorporá-las nos super-heróis, o Superman passou não só a voar 
mas a voar na velocidade da luz, com o avanço nos estudos das leis da gravidade vem também explicações sobre 
a origem do herói vindo de Krypton local onde eles não voam ou possuem super  poderes devido seu sistema 
solar e a gravidade serem  diferentes da Terra, ou seja, seus super poderes vêm da luz do nosso Sol e a gravidade 
específica do nosso Terra, assim como na gravidade da Lua podemos dar grandes pulos, talvez em um planeta 
com determinada gravidade os seres humanos também poderiam ser capazes de voar nesse planeta, Einstein 
participou como convidado de honra em diversas celebrações, eventos e comemorações sobre o Superman. O 
judeu Stan Lee, maior escritor da Marvel, também utilizou como base as leis da Física para a criação de heróis e 
histórias, até os animes como Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco entram na enorme lista de influenciados. Não 
importa se a história ou personagem é obra da Marvel, DC ou Anime em todas você verá chutes, socos, golpes ou 
voos na velocidade da luz, viagens no tempo, poderes ou a falta deles de acordo com os planetas ou sistemas 
solares, viagens pelas galáxias, outras dimensões universos paralelos, influências da gravidade ou magnetismo. 
A frase “ A imaginação vale mais que o conhecimento” é bem representada nesse capítulo do projeto pois 
Einstein foi essencial na influência de milhares de escritores e leitores pelo mundo.
 
AULAS PRÁTICAS

Após uma breve apresentação sobre Einstein inicio os conteúdos com lista de palavras para os alunos realizarem 
as traduções, geralmente conseguem realizar as atividades com êxito pois em sua maioria são palavras cognatas       
( palavras em Língua Inglesa com grafia e/ou pronúncia semelhantes com palavras do mesmo significado em 
Língua Portuguesa )  mas quando há dúvidas faço intervenções com explicações e exemplos que os levem à 
tradução correta, raramente dou a resposta ao aluno isso só ocorre quando exauri todas as possibilidades de 
inferir conclusão adequada da palavra, por incrível que pareça a palavra que ocorre mais dúvida entre os alunos 
é que traduz nosso planeta Terra pois Earth não é uma palavra cognata  A lista de palavras apresentadas aos 
alunos  são as seguintes:
Galaxy
Asteroid                                       Jupiter                                Neptune
Space                                          Astronaut                           Orbit
Mercury                                        Comet                                Stars
Sun                                               Earth                                  Meteor
Saturn                                           Mars                                   Universe
Uranus                                          Venus                                 Moon

UMA ORQUESTRA CHAMADA SISTEMA SOLAR

Segundo as teorias de Einstein tudo no universo está em constante transformação, existe uma frequente mudan-
ça de equilíbrio, desequilíbrio e retorno ao equilíbrio, isso ocorre desde moléculas até planetas já que tudo está 
interligado exercendo influência mútua, atualmente nosso Sistema Solar possui um impressionante equilíbrio 
entre todas as forças e energias existentes. Magnetismo, gravidade, velocidade de rotação e translação dos 
planetas, luz e calor solar apresentam uma perfeita harmonia em que cada corpo celeste contribui nesse equilí-
brio, pois uma pequena alteração em algumas dessas forças gravitacionais ou magnéticas ocorreria uma desor-
ganização no nosso sistema solar causando problemas internos nos planetas e até colisões entre os planetas. 
Einstein ficou surpreso com essa perfeição galáctica, como corpos celestes tão diferentes em tamanho, atmosfe-
ra e velocidades podem compor essa sintonia em torno do Sol. Faço uma referência aos alunos que nosso siste-
ma solar é como uma orquestra com diferentes músicos tocando diferentes instrumentos e escalas musicais em 
tempos diferentes e o Sol faria essa regência através de suas energias de influências, Einstein chegou à conclu-
são que o universo não pode ser uma obra do acaso que matematicamente existe uma Força Maior para tamanha 
façanha. Há vários comentários de Einstein falando sobre sua admiração por Jesus Cristo mas não entro nesse 
tema com os alunos durante esse projeto.          

O GIGANTE LÍDER DA NOSSA GALÁXIA

Na próxima etapa os alunos realizam traduções e interpretam frases onde continuo a explicação falando sobre o 
que gera toda a vida no nosso sistema, o Sol, por isso se chama Sistema Solar. O Sol gera admiração e gratidão 
no ser humano desde os mais antigos registros em papel, papiro ou rochas, em quase todas as civilizações e até 
os dias atuais pois o nosso calendário é baseado na quantidade de dias em que a Terra completa a órbita em 

torno dele levando 365 dias ou 1 ano, a palavra Domingo em inglês é em sua homenagem pois Sunday traduzido 
fica Dia do Sol e ´claro nos ilumina, fornece calor e energia para gerar toda forma de vida que conhecemos. Expli-
co que o Sol é uma estrela, e estrela é o corpo celeste que gera luz diferente dos planetas que são capazes de 
gerarem iluminação, nesse sentido vem a expressão utilizada principalmente nas celebridades classificadas 
como estrelas pois são aqueles que atraem a atenção de várias pessoas, assim como o Sol atrai os planetas em 
sua volta através da gravidade e magnetismo. Reforço a passagem nas explicações sobre a velocidade da luz e 
que Einstein classificava Velocidade = Força e Gravidade = Força. Quanto maior a velocidade mais força terá, um 
carro que que bate no poste a 5 Km sofrerá menos danos do que o carro que a 120 Km, uma pessoa que cai da 
altura de 1 metro sofrerá menos lesões do que de alguém que cai de 10 metros. Revelo que os estudos de Einstein 
serviram de base para a criação da televisão, Nanosegundos pois o Km é muito lento para a velocidade da luz o 
segundo também é muito tempo para essa velocidade por isso os cálculos seriam melhores não em segundos 
mas em Nanosegundos que nessa perspectiva descobriram seres que vivem menos de 1 segundo classificados 
como MI. Enfatizo sua contribuição para a criação de Super-Heróis e suas histórias fazendo relação entre o nosso 
planeta e o Titan, satélite de Saturno que devido a sua atmosfera e gravidade foi comprovado que os humanos 
seriam capazes de voar com pequenas asas acopladas nos braços, finalizo o conteúdo das estrelas explicando 
que o Sol também impressiona pelo tamanho pois caberiam 1 milhão de planetas Terras dentre dele. O próximo 
passo é ler, traduzir e interpretar frases sobre os planetas que são as seguintes:
Solar System
Orbit - turn about a star or a planet.
Moon - it is a satellite.
Star - a luminous ball of gas with a lot Hydrogen and Helium. 
Sun - the star at the center of Solar System.
75% Hydrogen
25% Helium
1 million Earths inside for it. 
It has light.
Velocity of light 300 000 Kilometers per second.
8 turns on planet Earth in 1 second. 
The light arrives at the Earth in 8 minutes and 20 seconds.
The distance between the Earth and the Sun is 150 million Kilometers.
The fastest Spacecraft Pioneer arrives in 1 month.
Earth to Mars velocity Kilometers fastest spacecraft 687 days.
Earth to Mars light velocity 14 minutes and 56 seconds.
Albert Einstein  Gravity = Force
                          Velocity = Force
                           MI - leaves less than 1 second
                      His studies help to create the TV, nanoseconds, isolate atoms, Theory of Relativity, the power of the 
super heroes, Equation E=mc².
                       Titan - saturn satellite has atmosphere and gravity that allow man to fly with small wings.

CONHECENDO NOSSO VIZINHOS

O próximo passo é ler, traduzir e interpretar frases sobre os planetas que são as seguintes:  
Mercury - the smaller planet.
                 Hot during the day.
                 Cold during the night.
                  88 days to complete  translation around the Sun.
                  There is no moon.
O primeiro planeta é também o menor com um clima irregular, quente durante o dia e frio durante a noite, sua 
órbita é de 88 dias e não possui Lua.
Venus - clouds a lot Sulfuric Acid.
              It is a lot brillant.
              The most hot planet.
               There is no Moon.
                225 days the translation around the Sun
Vênus é composto de nuvens de Ácido Sulfúrico sendo o planeta mais quente, não possui Lua e sua translação 
é de 225 dias.
Earth - 70% water.
             Blue planet.
             1 Moon.
              Exist life.
              365 days to complete translation around the Sun.
O nosso planeta é bem semelhante com o nosso corpo sendo ambos tendo em sua maior composição a água, o 
planeta azul, o único com vida na forma que conhecemos, possui 1 Lua e 365 dias de rotação.
Mars - red planet.
            687 days to complete translation around the Sun.
            Maybe have life.
            It has 4 seasons.
             2 Moons.
O preferido dos filmes de ficção científica conhecido como planeta vermelho, Marte é muito explorado pelos 

cientistas e pelo cinema devido a sua semelhança com o planeta Terra, tendo as 4 estações e vestígios de mares. 
Possui duas Luas, 687 dias de rotação e milhares de teorias sobre marcianos.
Jupiter - biggest planet.
              1300 Earths inside it.
               Gas planet.
               12 years to complete the translation around the Sun.
                79 Moons.   
No maior planeta cabem 1300 planetas Terras, possui 79 Luas sua translação é de 12 anos, ou seja, se morásse-
mos em Júpiter faríamos aniversário praticamente a cada década, é o planeta que me refiro para ilustrar a Teoria 
da Relatividade de Einstein, já que o tudo no universo é relativo de acordo aonde estamos em relação ao tempo, 
espaço, velocidade e gravidade.
Saturn - second biggest planet.
              Yellow planet.
              Rings of cold and dust.
               82 Moons.  
                30 years translation the Sun
No arco íris do Sistema Solar Saturno é o planeta amarelo, famoso pelos seus anéis de gelo e pó, possui 82 Luas 
é atualmente o planeta com maior número de Luas mas essa contagem é frequentemente modificada devido as 
constantes novas descobertas e translação de 30 anos, nesse caso, a maioria das pessoas fariam no máximo 3 
aniversários durante a vida.
Uranus - it is a lot gas Methane.
               27 Moons.
                165 years translation the Sun
Urano possui uma grande quantidade de gás Metano em sua composição, possui 27 Luas e 165 anos de transla-
ção seria uma vida sem aniversários.
Neptune - coldest planet.
                 164 years translation the Sun.
                  Strongest winds 2000Km/hour.
                   13 Moons 
O planeta mais distante também é mais frio com com ventos mais fortes em torno de 2000 Km por hora. Netuno 
assim como Urano não haveria aniversários. O último da fila no Sistema Solar possui 13 Luas.

 NOSSO INFINITO UNIVERSO

É difícil para a mente humana tentar entender o infinito e esta é a etapa em que vemos o quanto somos pequenos 
e limitados tanto em conhecimento quanto em tamanho, compreender que o planeta Terra é menor que um grão 
de areia no nosso universo é algo nos deixa no mínimo intrigado, agora é a hora de falar sobre o lado de fora do 
nosso quintal chamado Via Láctea.  
Comets - are balls of ice and dust that orbit the Sun.
Asteroids - are made up metal and rock material.
Meteor - are asteroids that entered Earth.
Galaxy - can contain many million of stars, held together by the force of gravity.
Milk way - is the name of the our galaxy.
Universe - contain at least 1 billion galaxies
Explico sobre a composição dos cometas que são bolas de gelo e pó, por esse motivo eles têm uma “cauda”, pois 
conforme essa bola se movimenta o pó e o gelo vão se derretendo logo atrás, então é impossível um cometa cair 
na Terra pois ele derreteria ou se desfaria ao entrar em contato com a atmosfera terrestre. Falo sobre a diferença 
entre os asteroides e meteoros que ambos são feitos de metal e rocha, o asteroide fica em órbita no espaço e 
quando entra na Terra recebe o nome de meteoro. O nosso planeta está no Sistema Solar que está galáxia chama-
da Via Láctea que está no Universo. Nossa galáxia Via Láctea recebeu esse nome por ser branca como o leite e 
recentes estudos demonstraram existir no mínimo 1 bilhão de galáxias no universo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto apresentado foi trabalhado com alunos dos 4º e 5º anos do ensino fundamental que após as aulas expo-
sitivas, atividades, lições de casa, caça palavras, desenhos para colorir e vídeos em formato de desenhos anima-
dos explicando o Sistema Solar é solicitado aos alunos que se reuniam em grupos e façam cartazes do Sistema 
Solar com desenhos dos planetas e seus nomes em inglês, esses cartazes ficam em exposição pelos corredores 
da escola, posteriormente os grupos fazem maquetes do Sistema Solar com todos os nomes em inglês que ficam 
expostos na Feira de Ciências  e para  produto final os alunos fazem uma palestra na sala de leitura ou de multimí-
dia para apresentar aos pais no dia da Amostra Cultural. Eles apresentam os vídeos aos pais e em duplas expli-
cam o Sistema Solar, na dupla um explica em inglês e outro explica em português, são realizadas diversas pales-
tras durante o dia para atender melhor aos alunos e aos pais que ficam encantados ao verem seus filhos sendo 
protagonistas em suas aprendizagens, eu sempre começo as palestras dizendo que naquele dia  os alunos são 
os professores e que eu estou lá para auxiliá-los dando play nos vídeos, arrumando a sala, revezando o microfo-
ne, mantendo a sequência de falas nas pastas e é exatamente isso que eu faço. Esse dia é marcante pois demons-
tra o resultado de um projeto com etapas de progresso durante todo o ano letivo. Professores, pais e alunos ficam 
extremamente orgulhosos e felizes, sentimentos demonstrados com sorrisos, lágrimas, abraços e muitas 
palmas.
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RESUMO 
Artigo elaborado para apresentação na disciplina de Trabalho de Conclusão do Curso II no Curso de Pedagogia. 
O artigo científico teve como tema: A Contínua Formação do Pedagogo Hospitalar, compreendendo o contexto 
como ser integral dentre a pedagogia. O objetivo Geral foi: Entender a atuação do pedagogo hospitalar e sua 
contínua formação. A pesquisa teve como referenciais teóricos as contribuições dos seguintes autores – ASSIS 
(2009); COSME (2007); GARCIA (1992); MACHADO (2007); MATOS & TORRES (2010); MATOS (2009); MATOS & 
MUGIATTI (2009); PAULA (2003). Usou–se metodologia a pesquisa: pesquisas bibliográficas, como: livros, 
artigos, resenhas e mídias; como sites relacionados, bem como discutir ideia dos autores. OS resultados da 
pesquisa as seguintes considerações: entende-se que para atuar em ambiente hospitalar o pedagogo deve estar 
em contínua formação. Contudo concluí que para tanto o estudo deve estar centralizado não somente a educa-
ção, mas ter pleno conhecimento das terminologias ditas por toda equipe multidisciplinar do ambiente hospitalar. 
Palavras-chave: Atuação do Pedagogo hospitalar; Formação Continuada; 
INTRODUÇÃO

O tema A Contínua Formação do Pedagogo Hospitalar é amplamente discutida nos dias atuais, pois envolve a 
educação em um contexto diferencial, perante ambiente invasivo, com educadores em esforço humanista para 
ampliar os conhecimentos de crianças e adolescentes hospitalizados em esforço subumano ao fato das limita-
ções acometidas por estes.
Partindo dessas circunstâncias, logo surgiu o nosso problema de pesquisa que tem origem na da seguinte 
indagação: Quais as especificidades da atuação do Pedagogo Hospitalar?
Sendo assim, justificamos que esse artigo foi elaborado com a finalidade tendo como eixo central buscar subsí-
dios do aperfeiçoamento da prática pedagógica dentro do ambiente hospitalar, um novo olhar na formação do 
pedagogo, permitindo que educadores sintam-se mais seguros, no que envolve tanto o cuidado ao aluno/pacien-
te, quanto a sua própria saúde, diminuindo a tensão que o enfrentamento de certas situações possa apresentar 
como certo desconforto, estabelecendo parceria imprescindível para formação continuada. Acreditamos que, 
através da interferência do educador na vida da criança fomenta tudo que envolve; as relações afetivas, as perdas 
e ganhos, a necessidade de constantes dinâmicas para oferecer um ambiente profissional de qualidade. Além de, 
dar continuidade do Projeto de Iniciação Científica da Universidade Anhanguera – Polo Itapecerica da Serra, São 
Paulo, junto a amigas voluntarias a pesquisa A Atuação do Pedagogo em Ambiente Hospitalar, definiu-se o tema 
como A Contínua Formação do Pedagogo Hospitalar para o trabalho de Conclusão de Curso.
Todavia tivemos como objetivo geral entender a atuação do pedagogo hospitalar e sua contínua formação. Espe-
cificamente: a) compreender a profissão do Pedagogo Hospitalar; b) especificar a práxis dos saberes hospitala-
res mediante a saúde, assegurando a aprendizagem perante o educando internado; e, c) identificar as necessida-
des da contínua formação do Pedagogo Hospitalar.
 A análise bibliográfica foi feita para que pudéssemos entender melhor sobre o tema abordado, utilizamos para a 
pesquisa as valiosas contribuições de: ASSIS, W. Classe hospitalar: Um olhar pedagógico singular. São Paulo: 
Phorte, 2009. O livro apresenta com rigor teórico a articulação de ideias e a diferença que a compõem, mapeando 
a ação docente dentro da classe hospitalar e a necessidade da formação continuada dos profissionais. CECCIM, 
R.B. & CARVALHO, P.R.A. (Org.). Criança Hospitalizada. Editora da Universidade, RS, 1997. As autoras explicitam 
o atendimento educacional a jovens e criança hospitalizada está assegurada pela Declaração da Criança e 
Adolescente Hospitalizadas: o direito da criança embasado em leis, bem como desenvolvimento cognitivo da 
criança hospitalizada. FONSECA, E.S.; Atendimento Escolar no Ambiente Hospitalar. São Paulo: Mennon, 2003. 
Neste livro a autora faz uma reflexão sobre o atendimento educacional na área hospitalar, a atuação dos professo-
res como um elemento integrador entre educação e saúde. FUNGHETTO, S. E OUTROS. Classe hospitalar: uma 
vivência através do lúdico. Artmed, 1999. O fazer pedagógico no ambiente hospitalar e seus pressupostos, que 
revelam atuação  na formação específica para a docência e os saberes que envolvem a prática cotidiana da escuta 
pedagógica que atenta para a valorização da vida de cada educando, estando atento para expressões e silêncios 

transcendem o aspecto físico tendo uma atenção integral. MATOS, E.L.M.; TORRES, P.; Prática e Teoria na Peda-
gogia Hospitalar: novos cenários, novos desafios. Curitiba, PR: Champagnat, 2010. A obra Teoria e prática na 
pedagogia hospitalar incorporam significados teóricos, vivenciais e reflexões sobre o cenário em que o professor 
atua e, as diferentes realidades de atuação do professor quanto a criança hospitalizada.
Adotamos como metodologia de pesquisa a pesquisa bibliográfica como principal preocupação de compreender 
e especificar a contínua formação do pedagogo hospitalar focando na melhora do atendimento da classe hospita-
lar.  A partir disso os métodos utilizados serão pesquisas bibliográficas, e mídias, referindo-se ao universo do 
Pedagogo Hospitalar, dentro da classe hospitalar, nas alas de pediatria. Os procedimentos serão a leitura de 
materiais bibliográficos: livros, artigos, resenhas e mídias; como sites relacionados, bem como discutir ideia dos 
autores.
Com os desdobramentos do artigo exposto, o trabalho está organizado em quatro tópicos onde; no tópico 1: 
buscou-se trazer a historicidade do tema a ser pesquisado em um sentido amplo quanto as leis que embasam a 
presença do pedagogo hospitalar sua atuação e a necessidade da contínua formação. No tópico 2: descrevemos 
sobre como procede a profissão do pedagogo hospitalar e suas especificidades. No tópico 3: o conhecimento 
quanto a terminologia hospitalar e os saberes da educação para que haja consenso entre toda a equipe multidis-
ciplinar, por fim. No tópico 4: a formação do pedagogo hospitalar propriamente dito, para um atendimento educa-
cional preciso e de qualidade. 
Concluindo com o presente artigo, que é necessário um amplo conhecimento terminologias e do funcionamento 
hospitalar, devendo a formação do pedagogo hospitalar ser rigorosa, permanente, dentre os atributos, para parti-
cipar vigorosamente com todo o contexto hospitalar.

A ATUAÇÃO DO PEDAGOGO HOSPITALAR E SUA CONTÍNUA FORMAÇÃO
A Pedagogia Hospitalar foi fundamentada no pós-guerra através da Declaração Universal dos Direitos Humanos 
e, para tanto houve a necessidade da capacitação do profissional de pedagogia para que sua presença e seus 
saberes fossem garantidos e transmitidos às crianças e jovens presentes nas alas pediátricas dos hospitais, 
sendo fomentada na Holanda, em 1986, através da Carta Européia da Criança Hospitalizada.
No Brasil, o atendimento educacional em âmbito hospitalar, foi legitimado por Leis Federais, descritos a baixo: 
• Lei nº 1.044/69, que dispõe sobre o tratamento excepcional para os alunos portadores das afecções que 
indica;
• Lei nº 8.069/90, que dispõe no Estatuto da Criança e do Adolescente – art. 1º - sobre proteção integral à 
criança e ao adolescente;
• Lei nº 41/95, que trata dos Direitos da Criança e do Adolescente Hospitalizados;
• Lei nº 9.394/96, que trata da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional;
• Lei nº 1/06, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, 
licenciatura; e mais recente,
• Lei nº 15/13, que estabelece Diretrizes para o Programa Pedagógico Hospitalar destinado a Crianças e 
Adolescentes Hospitalizados.
A partir de 2001, a “Classe Hospitalar” ganhou reconhecimento, permitindo o atendimento educacional, inclusive 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS), considerando a atuação do Pedagogo Hospitalar e, da necessidade de um 
atendimento direcionado e de qualidade ao sujeito internado, abarcando um olhar mais cauteloso quanto à conti-
nuidade da formação deste profissional, que nem sempre se encontra emocionalmente preparado para confron-
tar-se com os desafios presentes nesta área de atuação.

O professor, para atuar em ambiente hospitalar deve apresentar ampla experiência pedagógica, flexibilidade de 
trabalho, que irão completar seu perfil para o ambiente hospitalar, deparando-se com mudanças diárias nas enfer-
marias em que a crianças internadas saem de alta ou entram em óbito. (MATOS, 2009, p.46).

Destaca-se, a importância daqueles que desejam ingressar na pedagogia hospitalar, como primeiro passo; o 
confronto psicológico de si mesmo, devido a fatores relacionados à mortandade e de relacionamento entre 
professor/aluno/família/agentes da saúde, que nem sempre consiste em um processo peculiar.
 Segundo Matos e Mugiatti (2009, p. 115) “A construção da prática pedagógica, para a atuação em ambiente hospi-
talar, não pode esbarrar nas fronteiras do tradicional [...].” O profissional deve ter um olhar perante a classe 
hospitalar direcionado a compreensão dos desafios a serem cumpridos, principalmente, quanto às patologias 
presente nas crianças e adolescentes hospitalizados.
Conhecer a patologia acometida pela criança é uma das principais percepções, ao qual o pedagogo deve estar 
atento, além de conhecer o ambiente de trabalho e a contextualização a qual a criança está inserida, daí alguns 
parâmetros específicos que embasam a contínua formação do pedagogo hospitalar.
 
 A PROFISSÃO - PEDAGOGO HOSPITALAR

O pedagogo em sua prática em ambiente escolar “dita normal”, ás vezes, enfrenta situações pouco agradáveis 
em sua profissão e, sua prática requer constante reflexão.
Nessa ótica, o pedagogo presente em ambiente hospitalar, requer habilidades diversificadas e conhecimentos 
pertinentes a atender e perceber as intenções subjetivas em sua totalidade, pois há por traz de um olhar, de um 
gesto, muitos sentimentos e emoções nem sempre expressados verbalmente. 

[...] no contexto do hospital, cabe ao pedagogo perceber as intenções subjetivas das respostas, as necessidades 
do paciente e tomar a iniciativa de quebrar barreiras, transpor os muros da indiferença e deixar aflorar todo o seu 

feito já que esse é um sentimento que pressupõe interação. O processo cognitivo também envolve o afetivo  
através de relações e interações, e para concretizá-lo é preciso ter equilíbrio emocional para agir com atenção e 
tranquilidade junto aos pacientes (MATOS, 2009, p. 85-86).

Considerar o pedagogo como um profissional integral, é um instrumento motivacional, pois se trata de um foco 
prioritário, visto que como a profissão é recente, o pedagogo hospitalar, se vê juntamente com o educando hospi-
talizado, constantemente em situações de extremos; do simples prazer de uma contação de história em que a 
criança e/ou adolescente está prestes a receber alta até a presença de risco eminente a uma doença infectoconta-
giosa, quando não de falecimento, gerando um clima emocional tenso entre profissional da educação/família/a-
gentes da saúde, mas que deve ser encarado sempre com a mais extrema naturalidade.
Para Nilson Machado (2007), o profissionalismo deve ser baseado em três conceitos importantes:

Um profissional exibe uma imprescindível competência técnica (...) coloca-a a serviço do em público, assumindo 
compromissos; (...) terceiro ingrediente que compõe está ideia e a imprescindível autorregulação do exercício 
profissional. (...) é na administração das relações entre o público e o privado que se desenha a ideia de profissio-
nalismo. (MACHADO, 2007, p. 55).

A aplicação de estratégias didáticas diante dessas situações possibilita estimular e promover recursos que 
podem e devem favorecer a aprendizagem do aluno/paciente e/ou familiares em sua totalidade, visto que uma 
posição menos invasiva diante de situações adversas promove em todos os envolvidos, ações complementares 
bio-psico-social, fornecendo uma espécie de consenso.

[...] sabemos que tudo o que temos a fazer para que o autorrespeito ocorra como um fenômeno natural de vida é 
agir com autorrespeito e respeito pelos outros: aceitando-os como legítimos outros em coexistência  conosco na 
prática  das conversações neomatrísticas da democracia, tanto no acordo como na discrepância. (MATOS & 
TORRES, 2010, p.172).

Enxergar o pedagogo hospitalar como um profissional protagonista sujeito autor de sua história independe dos 
resultados funcionais e finais é observar-se com dignidade, tendo plena consciência de seu papel dentro da 
profissão escolhida, bem como estabelecer metas, disposto na compreensão da exigência dos saberes contínu-
os de formação, adequando seu desempenho como um profissional qualificado, contribuindo, ainda, com objeti-
vos oriundos ao despertar habitual do conhecimento, levando ao reconhecimento de si mesmo, como um media-
dor de ações compartilhadas das relações complexas presentes no hospital.
Em vista disso, o profissional de pedagogia hospitalar merece estudo continuo, devido à realidade e complexida-
de que este sistema de educação necessita, principalmente quanto à formação.

 OS SABERES HOSPITALARES COMO GARANTIA NO TRATAMENTO DO     EDUCANDO HOSPITALIZADO

Como em qualquer profissão, dominar o conhecimento é o ponto-chave para o sucesso profissional, principal-
mente, quando diz respeito ao âmbito hospitalar, pois articular a teoria e a prática nesta área de atuação é um dos 
grandes desafios.

Para poder resposta ao conjunto das suas missões, a educação deve organizar-se em torno de quatro aprendiza-
gens fundamentais que, ao longo de toda a vida, serão de algum modo para cada individuo, os pilares do conheci-
mento: aprender a conhecer, isto é adquirir os instrumentos de compreensão; aprender a fazer, para poder agir 
sobre o meio envolvente; aprender a viver juntos, a fim de participar e cooperar com os outros em todas as 
atividades humanas; finalmente aprender a ser, via essencial que integra as três precedentes. É claro que estas 
quatro vias do saber constituem apenas uma, dado que existem entre elas múltiplos pontos de contato, de 
relacionamentos e de permuta. (MATOS & TORRES, 2010, p.227).

A função da professora em um hospital deve estar de acordo com a filosofia da instituição hospitalar, procurar 
estar em sintonia harmoniosa consigo e com o próximo e, ser um fiel pesquisador e, estar em constante consen-
so com a equipe multidisciplinar, buscando orientação a profissionais mais experientes, que auxilie nas interven-
ções que possam estar alheio a vontade da criança e adolescente hospitalizado.

Ser professor é possuir conhecimento, revelar tato pedagógico e assumir uma responsabilidade profissional 
plena. Na docência é impossível separar as dimensões pessoais e profissionais. (...) A tentativa de elaborar uma 
teoria da pessoalidade no interior de uma teoria da profissionalidade traz novos desafios para a formação de 
professores (NÓVOA, 2007, p.27).

O professor passa por uma visão de ser e estar dentro da profissionalidade, que amplia o modo de desenvolvi-
mento e desempenho da profissão da profissão, a prática, os saberes, a constante busca pelo ensino aprendiza-

do, para que seja considerada parte da equipe hospitalar.
A pesquisa está ligada ao papel do professor por excelência, porém na pedagogia hospitalar, a linguagem ganha 
um olhar determinante, pois a terminologia das doenças é de difícil entendimento para pessoas leigas, contudo é 
dever do professor ser um conhecedor das metodologias, estratégias e atividades lúdicas ou não, ou seja, o 
trabalho pedagógico possa receber maior atenção e que o ensino-aprendizagem seja assegurado.

A FORMAÇÃO CONTINUADA

O Profissional da Pedagogia Hospitalar deve ser um mediador que assegura o processo de aprendizagem, salien-
tando a formação contínua como uma das exigências desse ramo de atuação.
Devido à complexidade da relação educadora e aluno enfermo são imprescindíveis algumas reflexões, sendo um 
ponto transformador no conhecimento pedagógico na busca por ações alternativas fundamentada na ampliação 
das possibilidades de atuação, como destaca COSME (2007) e mais:

As escolas podem e devem ser entendidas e geridas, também, como espaços de formação, desde que aí se 
estimule e se apóie a reflexão crítica dos docentes sobre suas práticas profissionais e as dinâmicas educativas e 
administrativas que tem lugar nesses contextos. (COSME, 2007, p.42 apud ASSIS, 2009, p.101)

Segundo Marcelo Garcia (1992, p.55), “o profissional da pedagogia que pretende adentrar na área hospitalar, tem 
que buscar uma continuidade no aperfeiçoamento, permitindo identificar cognitivamente e afetivamente as várias 
características dos sujeitos sociais, de si e do outro que recebe o atendimento.”
A importância está na elaboração do projeto pedagógico que atenda as especificidades do sujeito paciente e, na 
construção de parceria com a transdisciplinaridade dos aspectos correspondentes do profissional da educação, 
sua percepção, imaginação, sua disponibilização em abordar uma linguagem que promova conhecimento qualifi-
cado.

[...]este tipo de trabalho não requer somente formação acadêmica, mas habilidade especificas de uma práxis 
pedagógica complexa que envolve diferentes aspectos no trabalho cotidiano como: sensibilidade para atuar com 
crianças, adolescentes e famílias fragilizadas, conhecimento da realidade hospitalar e das patologias, habilidade 
para lidar com diferentes grupos de alunos, pais e com as equipes multidisciplinares, capacidade de colaboração 
e estratégias didáticas para atender alunos provenientes de diversas regiões e com diferentes conteúdos escola-
res, abertura para o outro, independente de sua condição física, econômica e social, respeito as diferenças de 
etnia, raça e religião, dentre vários outros aspectos que envolvem o fazer pedagógico nessas instituições. 
(PAULA, 2003, p.32 e 33 apud MATOS, 2009, p.39).

Os professores em sua formação, em meio à convivência com toda equipe diferenciada, familiares em momentos 
de fragilidade, alunos/paciente, tem que estar consciente de sua escolha profissional, para que nos momentos de 
maior tensão saiba que estratégias utilizar e, como corroborar com todo o contexto.
Assim, o pedagogo hospitalar tem perfil que agrega e integra educação e saúde, ser flexível, comunicar-se clara-
mente, respeitar e aceitar os diferenciais da profissão, ter uma postura ética, dentre tantas outras qualidades 
pertinentes para realizar um trabalho amplamente qualificado.

O professor, para atuar em ambiente hospitalar deve apresentar ampla experiência pedagógica, flexibilidade de 
trabalho, que irão completar seu perfil para o ambiente hospitalar, deparando-se em mudanças diárias nas enfer-
marias em que as crianças internadas saem de alta ou entram em óbito. (MATOS, 2009, p.46).

A terminologia quanto às patologias, diagnósticos, prognósticos, medicamentos e procedimentos clínicos e 
cirúrgicos, são um dos limites, aos quais os docentes devem respeitar. Por conta disso, algumas instituições 
acadêmicas em pós-graduação inseriram em sua grade curricular as disciplinas de oncologia, tanatologia, funda-
mentos de neurociência e doenças respiratórias e cardiovasculares, pois estes conceitos são atividades presen-
tes diariamente na vida deste profissional.

        
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assim ficou compreendido que para entender a atuação do pedagogo hospitalar e sua contínua formação, o 
conhecimento do contexto histórico e das leis garante a presença do pedagogo em âmbito hospitalar.
A partir de então, ficou claramente entendido que para ser um profissional requer habilidades diversificadas, 
estar preparada para as intercorrências presentes nessa área de atuação, principalmente quanto a sua formação 
e capacitação, se tornando um profissional atento e qualificado, utilizando diferenciais que se abequem as ações 

hospitalares as crianças e adolescentes hospitalizados.
Através de uma pesquisa mais aprofundada sobre o assunto reconhecemos que para isso é necessário que se 
tenha conhecimento das diversas terminologias e de todo funcionamento e dinâmica do hospital, respeitando os 
procedimentos e tudo que envolve, para que a saúde da criança seja preservada.
Os resultados percebidos apontam que a formação do pedagogo hospitalar, deve ser rigorosa, permanente, 
persistente e de ampla responsabilidade, pois lida com vidas em um ambiente invasivo, ao qual se deve trabalhar 
em parceria com todo o contexto hospitalar.
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RESUMO 

Este artigo falará como é abordar um dos maiores gênios de todos tempos de uma forma que os alunos passem 
a gostar de uma matéria da área de exatas em que eles terão como conteúdo obrigatório apenas a partir do Ensino 
Médio, a Física, além de se identificarem com Einstein em várias etapas do projeto já que ele também passou por 
várias dificuldades na escola, início da vida acadêmica e início no mercado de trabalho para a constituição da 
família. É relativamente fácil ficar famoso através de conteúdos nas áreas de humanas como Literatura, Artes, 
Filosofia, Música mas tornar-se uma celebridade através de um conteúdo que trabalha com os cálculos mais 
complexos da Matemática é realmente singular, ele virou sinônimo de inteligência máxima no contexto escolar 
para elogiar quem se destaca nas atividades matemáticas, pelo menos uma vez em todo o período que passamos 
do ensino fundamental ao ensino médio ouvimos falar que aquele aluno ou aquela aluna é um ou uma Einstein, 
falarei da sequência didática onde faço a interdisciplinaridade da Língua Inglesa com Matemática, Física, Biogra-
fia e História em quadrinhos, sim, Einstein além de ser um dos maiores influenciadores da Matemática, Física, 
Ciências também foi um dos maiores influenciadores nas elaborações das histórias em quadrinhos principalmen-
te nos temas de super-heróis, foi um sonhador, criativo, inovador, pioneiro assim como o brasileiro Santos 
Dumont que embora nunca tenham se encontrado pessoalmente  há semelhança entre seus objetivos para as 
suas descobertas, além da semelhança didática,  pedagógica, questionadora de ensinar e aprender  com o patro-
no da educação brasileira Paulo Freire.  As aulas em que leciono sobre Einstein tem o objetivo de estimular os 
alunos a acreditarem em seus sonhos por mais absurdos que pareçam, a continuarem motivados diante das 
adversidades, confiarem mais nos seus instintos do que na opinião vazia dos outros, manterem o foco mesmo 
quando contrariado pelos seus superiores: pais, professores, orientadores e altas autoridades e como ele mesmo 
mencionava as aulas desse projeto valoriza mais a imaginação do que o conhecimento.              

Palavras-chave: Matemática, Física, Velocidade, Universo, Luz.

INTRODUÇÃO

O alemão que levou ao pé da letra a expressão “cidadão do mundo” já que abriu mão de sua nacionalidade e se 
encantava com o novo, o desconhecido, a descoberta, desde cedo se tornou um questionador dos segredos do 
universo, ele queria sempre mais, o conhecimento era para ser constantemente questionado pois é dessa forma 
que evoluímos, avançamos e inovamos. Respostas prontas, didática repetitiva, verdades absolutas, foram cons-
tantemente questionadas por Einstein desde a sua adolescência, ele queria ir além dos conhecimentos pré-esta-
belecidos de sua época, tal ousadia, coragem e perseverança levaram-no a provar que muitas das teses sobre o 
universo apresentadas por Issac Newton estavam incorretas ou incompletas, é claro todo esse feito custaram-lhe 
muitos anos de estudo e dedicação, milhares de críticas e contestações, mas o desafio de avançar sobre as ques-
tões da ciência perante o universo foram comprovadas e conseguimos progredir séculos a frente com essas 
descobertas.

ALBERT E PAULO REVOLUCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO 

Ao contrário de muitas especulações  sobre a vida do físico que relatavam Einstein como um aluno desconcentra-
do, distraído, descompromissado e com notas baixas, novos estudos mais aprofundados sobre a sua biografia  
demonstram que Einstein foi um bom aluno durante sua infância e a adolescência e que as notas baixas eram 
frequentes apenas nas matérias em que ele não tinha muito interesse como as humanas que envolvem: línguas, 
Geografia, História, Educação Física, Literatura, Artes entre outras, já nas matérias que ele gostava pertencentes 
às áreas de exatas como: Matemática, Química, Física, Álgebra, Geometria, suas notas eram as mais altas levan-
do-o a receber vários prêmios e reconhecimento por parte dos professores e familiares além de estudar nas 

melhores escolas e universidades da Europa. As suas vivências educacionais nas escolas e universidades 
moldaram sua prática como docente, ele defendia a visão curricular dos estudantes como um todo e não apenas 
em algumas disciplinas, pois assim como ele, o aluno poderia não obter bons resultados em determinadas maté-
rias e conteúdos mas poderia ir muito bem em outras disciplinas, essas questões estariam diretamente ligadas 
pela influência do interesse ou a falta em cada conteúdo. Partindo desse pensamento está a semelhança com as 
práticas pedagógicas defendidas por Paulo Freire onde ele defende que o aluno aprenderá com mais eficácia 
qualquer conteúdo desde que tenha sentido e significado para a vida dele, o processo de aprendizagem necessita 
acontecer de forma agradável, motivadora, gradativa e com variadas maneiras de ensinar, aprender e avaliar. Há 
relatos de que Einstein explicava os primeiros conteúdos na sala de aula  e dava continuidade às matérias nas 
cantinas das faculdades tomando café, fumando cachimbo, tocando violino e dialogando com os alunos sobre os 
cálculos e fórmulas, só não havia bebida alcoólica porque ele não gostava de ingeri-las,  dizia que atrapalhava a 
concentração, mas de qualquer forma  uma atitude acadêmica parecida com essa causaria no mínimo um descon-
forto em qualquer universidade nos dias atuais, então imagine o escândalo que foi nos anos de 1920 a 1950 entre 
os professores e reitores das universidades que em sua maioria tinha uma grade curricular rígida e tradicional, 
mas o físico e professor  não dava tanta importância às críticas pois o que realmente tinha prioridade era a apren-
dizagem dos alunos e o avanço conjunto das descobertas. Paulo Freire era enfático na questão que a aprendiza-
gem ocorre em todos os lugares e a todo tempo, não sendo necessário um método obrigatório determinando a 
hora e o local que ocorrerá a evolução do conhecimento, em todos os ambientes escolares e em todos os momen-
tos ocorrem aprendizagens até mesmo a hora do intervalo oferece infinitas ferramentas para aprendizagem que 
podem complementar as práticas educativas dos professores. Talvez tantas semelhanças venham da literatura 
que esses dois gigantes da educação se identificavam, eles simpatizavam com as ideias Karl Marx e também não 
concordavam com o capitalismo predatório que beneficia e proporciona cada vez vantagens às classes sociais 
dominantes como as elites, empresários, fazendeiros, ricos, políticos, latifundiários, etc  explorando a mão de 
obra das pessoas com baixa renda, baixa escolaridade, sem posses ou recursos causando o aumento da pobreza 
na maioria da população e o acúmulo de riquezas nas mãos de  poucos. Embora fosse da área de exatas a aparên-
cia de Einstein se assemelhava mais com os professores de humanas principalmente de História, Filosofia ou 
Sociologia, ele não se importava com roupas de grifes, cabelos penteados, status, artigos ou vida de luxo e altos 
salários fato que gerava grandes atritos com suas esposas em seus dois casamentos.
     
EINSTEIN E DUMONT VISIONÁRIOS DO CÉU E ESPAÇO
        
Outro ilustre brasileiro com inúmeras semelhanças biográficas com Einstein é Santos Dumont o criador do avião, 
os dois tiveram suas descobertas e criações duramente criticadas durante suas exposições sendo acusados de 
plágio e até os dias de hoje são alvos de discussões que não acabarão tão brevemente. Einstein foi acusado de 
plágio pelas suas principais obras, como o isolamento dos átomos, propagação e velocidade da luz, Teoria da 
Relatividade que envolve força, gravidade, magnetismo e velocidade. Santos Dumont foi acusado de plágio pelos 
norte-americanos que exigem os méritos pela criação do avião, mas esses célebres criadores continuaram a 
realizar seus sonhos com o objetivo de mudar e melhorar as vidas das pessoas, Santos Dumont era contra guer-
ras e gostava muito de viajar pelo mundo, conhecer lugares e culturas diferentes que através das navegações, 
balões de ar e transportes terrestres levaria muito tempo para realizar tais excursões, então ele tornou realidade 
o que desde os filósofos da Grécia Antiga sonhavam, o homem conquistando o céu e podendo voar, dessa forma 
poderíamos viajar e conhecer o planeta inteiro em um período de tempo extremamente menor, se os estudos de 
Dumont nos levaram a viajar pelo mundo os estudo de Einstein podem nos levar a conhecer o espaço pois assim 
como as navegações são lentas para podermos desbravar o planeta, nosso sistema de velocidade baseada os 
quilômetros é muito lenta ao pensarmos em viagens espaciais, nesse sentido Einstein aprofundou seus estudos 
nos vários aspectos da luz, como formas, percursos, reações e é claro a velocidade, mais precisamente a veloci-
dade da luz. A luz emitida pelo Sol leva 8 minutos e 20 segundos para chegar à Terra, na velocidade da luz daría-
mos 8 voltas na Terra em menos de 1 segundo é algo difícil de até imaginar, quanto tempo levaríamos para dar a 
volta na Terra no avião mais veloz?  Uma viagem até Marte na velocidade da luz levaria 14 minutos e 56 segundos 
já no foguete mais veloz Spacecraft levaria 687 dias, quase dois anos, portanto seria possível um veículo na 
velocidade da luz fazer viagens pelo Sistema Solar tão comuns como passeios utilizando o Metrô. Mas nem tudo 
são flores, os dois tiveram seus anos de estudos, esforços, pesquisas, trabalhos, concretizações de seus sonhos 
terrivelmente prejudicados, assim como milhares de pessoas, com as duas guerras mundiais. Santos Dumont viu 
a sua invenção criada com o intuito maior  de ser utilizada em viagens, lazer, aproximar as pessoas, melhorar a 
qualidade de vida das pessoas, na qual ele nem patenteou a sua criação para que assim todas as nações pudes-
sem fazer uso dessa magnífica máquina, o avião foi a maior arma de guerra utilizada na primeira guerra mundial. 
Santos Dumont viu seu sonho de um transporte que levaria alegria para as pessoas se tornar um pesadelo utiliza-
do para matar e destruir, esses fatos foram demais para o sonhador, viajante e visionário que se sentiu parte 
dessa engrenagem sanguinária mesmo sendo um pacifista contrário a qualquer tipo de guerra, entrou em depres-
são profunda se isolando dos amigos, familiares e do mundo que por fim resultou no seu suicídio. Santos 
Dumont viveu o pesadelo na primeira guerra mundial e Albert Einstein viveu o pesadelo da segunda guerra 
mundial e assim como milhões de judeus foi perseguido por toda a Europa tendo que se refugiar em diversos 
países até se estabilizar nos Estados Unidos onde deu continuidade aos seus estudos, projetos e docência, 
porém em tempos tão turbulentos teve a sua fórmula mundialmente famosa E=mc² e seus estudos que isolavam 
o átomo servirem de base para a criação da bomba atômica que depois de jogadas nas cidades de Hiroshima e 
Nagasaki causou em Einstein os mesmos sentimentos angustiantes causados em Santos Dumont, mas Einstein 
não entrou em depressão, pelo contrário, idealizou e participou de diversos eventos, protestos, palestras, encon-
tros com autoridades, seminários, com o objetivo pacifista pelo fim das guerras e a destruição de todas as 
bombas atômicas repetindo a famosa frase: “ Não sei com que armas a terceira guerra será lutada. Mas a quarta 
guerra mundial será lutada a paus e pedras” deixando claro a destruição apocalíptica que as armas atômicas 

podem causar.
          
  EINSTEIN SALVA OS SUPER – HERÓIS
                        
Como judeu Einstein teve sérios problemas de perseguições por parte do regime nazista que avançava pelo 
mundo e piorando severamente com a segunda guerra mundial tendo que buscar asilo em países aliados e se 
estabelecendo nos Estados Unidos, o mesmo aconteceu com Sigmund Freud criador da psicanálise. Com a sua 
chegada nos Estados Unidos Einstein não só influenciou a Física, Matemática, Educação e política mas também 
na elaboração e aperfeiçoamento dos super heróis. Durante as décadas de 30, 40 50 e 60 os judeus sofriam muito 
preconceito mesmo nos países que os acolhiam as editoras não aceitavam publicar jornais, revistas ou livros 
com autores judeus, para eles sobrou apenas as histórias em quadrinhos visto na época como o mais baixo nível 
dos escritores. Os judeus Jerry Siegel e Joe Shuster em 1938 criam o super-herói mais popular do mundo até os 
dias de hoje o Superman, no início Superman não voava ele apenas conseguia pular a grandes distâncias mas 
com os progressos nos estudos de Einstein  principalmente referente à velocidade da luz, os escritores começa-
ram a acompanhar esses avanços da Física e incorporá-las nos super-heróis, o Superman passou não só a voar 
mas a voar na velocidade da luz, com o avanço nos estudos das leis da gravidade vem também explicações sobre 
a origem do herói vindo de Krypton local onde eles não voam ou possuem super  poderes devido seu sistema 
solar e a gravidade serem  diferentes da Terra, ou seja, seus super poderes vêm da luz do nosso Sol e a gravidade 
específica do nosso Terra, assim como na gravidade da Lua podemos dar grandes pulos, talvez em um planeta 
com determinada gravidade os seres humanos também poderiam ser capazes de voar nesse planeta, Einstein 
participou como convidado de honra em diversas celebrações, eventos e comemorações sobre o Superman. O 
judeu Stan Lee, maior escritor da Marvel, também utilizou como base as leis da Física para a criação de heróis e 
histórias, até os animes como Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco entram na enorme lista de influenciados. Não 
importa se a história ou personagem é obra da Marvel, DC ou Anime em todas você verá chutes, socos, golpes ou 
voos na velocidade da luz, viagens no tempo, poderes ou a falta deles de acordo com os planetas ou sistemas 
solares, viagens pelas galáxias, outras dimensões universos paralelos, influências da gravidade ou magnetismo. 
A frase “ A imaginação vale mais que o conhecimento” é bem representada nesse capítulo do projeto pois 
Einstein foi essencial na influência de milhares de escritores e leitores pelo mundo.
 
AULAS PRÁTICAS

Após uma breve apresentação sobre Einstein inicio os conteúdos com lista de palavras para os alunos realizarem 
as traduções, geralmente conseguem realizar as atividades com êxito pois em sua maioria são palavras cognatas       
( palavras em Língua Inglesa com grafia e/ou pronúncia semelhantes com palavras do mesmo significado em 
Língua Portuguesa )  mas quando há dúvidas faço intervenções com explicações e exemplos que os levem à 
tradução correta, raramente dou a resposta ao aluno isso só ocorre quando exauri todas as possibilidades de 
inferir conclusão adequada da palavra, por incrível que pareça a palavra que ocorre mais dúvida entre os alunos 
é que traduz nosso planeta Terra pois Earth não é uma palavra cognata  A lista de palavras apresentadas aos 
alunos  são as seguintes:
Galaxy
Asteroid                                       Jupiter                                Neptune
Space                                          Astronaut                           Orbit
Mercury                                        Comet                                Stars
Sun                                               Earth                                  Meteor
Saturn                                           Mars                                   Universe
Uranus                                          Venus                                 Moon

UMA ORQUESTRA CHAMADA SISTEMA SOLAR

Segundo as teorias de Einstein tudo no universo está em constante transformação, existe uma frequente mudan-
ça de equilíbrio, desequilíbrio e retorno ao equilíbrio, isso ocorre desde moléculas até planetas já que tudo está 
interligado exercendo influência mútua, atualmente nosso Sistema Solar possui um impressionante equilíbrio 
entre todas as forças e energias existentes. Magnetismo, gravidade, velocidade de rotação e translação dos 
planetas, luz e calor solar apresentam uma perfeita harmonia em que cada corpo celeste contribui nesse equilí-
brio, pois uma pequena alteração em algumas dessas forças gravitacionais ou magnéticas ocorreria uma desor-
ganização no nosso sistema solar causando problemas internos nos planetas e até colisões entre os planetas. 
Einstein ficou surpreso com essa perfeição galáctica, como corpos celestes tão diferentes em tamanho, atmosfe-
ra e velocidades podem compor essa sintonia em torno do Sol. Faço uma referência aos alunos que nosso siste-
ma solar é como uma orquestra com diferentes músicos tocando diferentes instrumentos e escalas musicais em 
tempos diferentes e o Sol faria essa regência através de suas energias de influências, Einstein chegou à conclu-
são que o universo não pode ser uma obra do acaso que matematicamente existe uma Força Maior para tamanha 
façanha. Há vários comentários de Einstein falando sobre sua admiração por Jesus Cristo mas não entro nesse 
tema com os alunos durante esse projeto.          

O GIGANTE LÍDER DA NOSSA GALÁXIA

Na próxima etapa os alunos realizam traduções e interpretam frases onde continuo a explicação falando sobre o 
que gera toda a vida no nosso sistema, o Sol, por isso se chama Sistema Solar. O Sol gera admiração e gratidão 
no ser humano desde os mais antigos registros em papel, papiro ou rochas, em quase todas as civilizações e até 
os dias atuais pois o nosso calendário é baseado na quantidade de dias em que a Terra completa a órbita em 

torno dele levando 365 dias ou 1 ano, a palavra Domingo em inglês é em sua homenagem pois Sunday traduzido 
fica Dia do Sol e ´claro nos ilumina, fornece calor e energia para gerar toda forma de vida que conhecemos. Expli-
co que o Sol é uma estrela, e estrela é o corpo celeste que gera luz diferente dos planetas que são capazes de 
gerarem iluminação, nesse sentido vem a expressão utilizada principalmente nas celebridades classificadas 
como estrelas pois são aqueles que atraem a atenção de várias pessoas, assim como o Sol atrai os planetas em 
sua volta através da gravidade e magnetismo. Reforço a passagem nas explicações sobre a velocidade da luz e 
que Einstein classificava Velocidade = Força e Gravidade = Força. Quanto maior a velocidade mais força terá, um 
carro que que bate no poste a 5 Km sofrerá menos danos do que o carro que a 120 Km, uma pessoa que cai da 
altura de 1 metro sofrerá menos lesões do que de alguém que cai de 10 metros. Revelo que os estudos de Einstein 
serviram de base para a criação da televisão, Nanosegundos pois o Km é muito lento para a velocidade da luz o 
segundo também é muito tempo para essa velocidade por isso os cálculos seriam melhores não em segundos 
mas em Nanosegundos que nessa perspectiva descobriram seres que vivem menos de 1 segundo classificados 
como MI. Enfatizo sua contribuição para a criação de Super-Heróis e suas histórias fazendo relação entre o nosso 
planeta e o Titan, satélite de Saturno que devido a sua atmosfera e gravidade foi comprovado que os humanos 
seriam capazes de voar com pequenas asas acopladas nos braços, finalizo o conteúdo das estrelas explicando 
que o Sol também impressiona pelo tamanho pois caberiam 1 milhão de planetas Terras dentre dele. O próximo 
passo é ler, traduzir e interpretar frases sobre os planetas que são as seguintes:
Solar System
Orbit - turn about a star or a planet.
Moon - it is a satellite.
Star - a luminous ball of gas with a lot Hydrogen and Helium. 
Sun - the star at the center of Solar System.
75% Hydrogen
25% Helium
1 million Earths inside for it. 
It has light.
Velocity of light 300 000 Kilometers per second.
8 turns on planet Earth in 1 second. 
The light arrives at the Earth in 8 minutes and 20 seconds.
The distance between the Earth and the Sun is 150 million Kilometers.
The fastest Spacecraft Pioneer arrives in 1 month.
Earth to Mars velocity Kilometers fastest spacecraft 687 days.
Earth to Mars light velocity 14 minutes and 56 seconds.
Albert Einstein  Gravity = Force
                          Velocity = Force
                           MI - leaves less than 1 second
                      His studies help to create the TV, nanoseconds, isolate atoms, Theory of Relativity, the power of the 
super heroes, Equation E=mc².
                       Titan - saturn satellite has atmosphere and gravity that allow man to fly with small wings.

CONHECENDO NOSSO VIZINHOS

O próximo passo é ler, traduzir e interpretar frases sobre os planetas que são as seguintes:  
Mercury - the smaller planet.
                 Hot during the day.
                 Cold during the night.
                  88 days to complete  translation around the Sun.
                  There is no moon.
O primeiro planeta é também o menor com um clima irregular, quente durante o dia e frio durante a noite, sua 
órbita é de 88 dias e não possui Lua.
Venus - clouds a lot Sulfuric Acid.
              It is a lot brillant.
              The most hot planet.
               There is no Moon.
                225 days the translation around the Sun
Vênus é composto de nuvens de Ácido Sulfúrico sendo o planeta mais quente, não possui Lua e sua translação 
é de 225 dias.
Earth - 70% water.
             Blue planet.
             1 Moon.
              Exist life.
              365 days to complete translation around the Sun.
O nosso planeta é bem semelhante com o nosso corpo sendo ambos tendo em sua maior composição a água, o 
planeta azul, o único com vida na forma que conhecemos, possui 1 Lua e 365 dias de rotação.
Mars - red planet.
            687 days to complete translation around the Sun.
            Maybe have life.
            It has 4 seasons.
             2 Moons.
O preferido dos filmes de ficção científica conhecido como planeta vermelho, Marte é muito explorado pelos 

cientistas e pelo cinema devido a sua semelhança com o planeta Terra, tendo as 4 estações e vestígios de mares. 
Possui duas Luas, 687 dias de rotação e milhares de teorias sobre marcianos.
Jupiter - biggest planet.
              1300 Earths inside it.
               Gas planet.
               12 years to complete the translation around the Sun.
                79 Moons.   
No maior planeta cabem 1300 planetas Terras, possui 79 Luas sua translação é de 12 anos, ou seja, se morásse-
mos em Júpiter faríamos aniversário praticamente a cada década, é o planeta que me refiro para ilustrar a Teoria 
da Relatividade de Einstein, já que o tudo no universo é relativo de acordo aonde estamos em relação ao tempo, 
espaço, velocidade e gravidade.
Saturn - second biggest planet.
              Yellow planet.
              Rings of cold and dust.
               82 Moons.  
                30 years translation the Sun
No arco íris do Sistema Solar Saturno é o planeta amarelo, famoso pelos seus anéis de gelo e pó, possui 82 Luas 
é atualmente o planeta com maior número de Luas mas essa contagem é frequentemente modificada devido as 
constantes novas descobertas e translação de 30 anos, nesse caso, a maioria das pessoas fariam no máximo 3 
aniversários durante a vida.
Uranus - it is a lot gas Methane.
               27 Moons.
                165 years translation the Sun
Urano possui uma grande quantidade de gás Metano em sua composição, possui 27 Luas e 165 anos de transla-
ção seria uma vida sem aniversários.
Neptune - coldest planet.
                 164 years translation the Sun.
                  Strongest winds 2000Km/hour.
                   13 Moons 
O planeta mais distante também é mais frio com com ventos mais fortes em torno de 2000 Km por hora. Netuno 
assim como Urano não haveria aniversários. O último da fila no Sistema Solar possui 13 Luas.

 NOSSO INFINITO UNIVERSO

É difícil para a mente humana tentar entender o infinito e esta é a etapa em que vemos o quanto somos pequenos 
e limitados tanto em conhecimento quanto em tamanho, compreender que o planeta Terra é menor que um grão 
de areia no nosso universo é algo nos deixa no mínimo intrigado, agora é a hora de falar sobre o lado de fora do 
nosso quintal chamado Via Láctea.  
Comets - are balls of ice and dust that orbit the Sun.
Asteroids - are made up metal and rock material.
Meteor - are asteroids that entered Earth.
Galaxy - can contain many million of stars, held together by the force of gravity.
Milk way - is the name of the our galaxy.
Universe - contain at least 1 billion galaxies
Explico sobre a composição dos cometas que são bolas de gelo e pó, por esse motivo eles têm uma “cauda”, pois 
conforme essa bola se movimenta o pó e o gelo vão se derretendo logo atrás, então é impossível um cometa cair 
na Terra pois ele derreteria ou se desfaria ao entrar em contato com a atmosfera terrestre. Falo sobre a diferença 
entre os asteroides e meteoros que ambos são feitos de metal e rocha, o asteroide fica em órbita no espaço e 
quando entra na Terra recebe o nome de meteoro. O nosso planeta está no Sistema Solar que está galáxia chama-
da Via Láctea que está no Universo. Nossa galáxia Via Láctea recebeu esse nome por ser branca como o leite e 
recentes estudos demonstraram existir no mínimo 1 bilhão de galáxias no universo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto apresentado foi trabalhado com alunos dos 4º e 5º anos do ensino fundamental que após as aulas expo-
sitivas, atividades, lições de casa, caça palavras, desenhos para colorir e vídeos em formato de desenhos anima-
dos explicando o Sistema Solar é solicitado aos alunos que se reuniam em grupos e façam cartazes do Sistema 
Solar com desenhos dos planetas e seus nomes em inglês, esses cartazes ficam em exposição pelos corredores 
da escola, posteriormente os grupos fazem maquetes do Sistema Solar com todos os nomes em inglês que ficam 
expostos na Feira de Ciências  e para  produto final os alunos fazem uma palestra na sala de leitura ou de multimí-
dia para apresentar aos pais no dia da Amostra Cultural. Eles apresentam os vídeos aos pais e em duplas expli-
cam o Sistema Solar, na dupla um explica em inglês e outro explica em português, são realizadas diversas pales-
tras durante o dia para atender melhor aos alunos e aos pais que ficam encantados ao verem seus filhos sendo 
protagonistas em suas aprendizagens, eu sempre começo as palestras dizendo que naquele dia  os alunos são 
os professores e que eu estou lá para auxiliá-los dando play nos vídeos, arrumando a sala, revezando o microfo-
ne, mantendo a sequência de falas nas pastas e é exatamente isso que eu faço. Esse dia é marcante pois demons-
tra o resultado de um projeto com etapas de progresso durante todo o ano letivo. Professores, pais e alunos ficam 
extremamente orgulhosos e felizes, sentimentos demonstrados com sorrisos, lágrimas, abraços e muitas 
palmas.
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RESUMO 
Artigo elaborado para apresentação na disciplina de Trabalho de Conclusão do Curso II no Curso de Pedagogia. 
O artigo científico teve como tema: A Contínua Formação do Pedagogo Hospitalar, compreendendo o contexto 
como ser integral dentre a pedagogia. O objetivo Geral foi: Entender a atuação do pedagogo hospitalar e sua 
contínua formação. A pesquisa teve como referenciais teóricos as contribuições dos seguintes autores – ASSIS 
(2009); COSME (2007); GARCIA (1992); MACHADO (2007); MATOS & TORRES (2010); MATOS (2009); MATOS & 
MUGIATTI (2009); PAULA (2003). Usou–se metodologia a pesquisa: pesquisas bibliográficas, como: livros, 
artigos, resenhas e mídias; como sites relacionados, bem como discutir ideia dos autores. OS resultados da 
pesquisa as seguintes considerações: entende-se que para atuar em ambiente hospitalar o pedagogo deve estar 
em contínua formação. Contudo concluí que para tanto o estudo deve estar centralizado não somente a educa-
ção, mas ter pleno conhecimento das terminologias ditas por toda equipe multidisciplinar do ambiente hospitalar. 
Palavras-chave: Atuação do Pedagogo hospitalar; Formação Continuada; 
INTRODUÇÃO

O tema A Contínua Formação do Pedagogo Hospitalar é amplamente discutida nos dias atuais, pois envolve a 
educação em um contexto diferencial, perante ambiente invasivo, com educadores em esforço humanista para 
ampliar os conhecimentos de crianças e adolescentes hospitalizados em esforço subumano ao fato das limita-
ções acometidas por estes.
Partindo dessas circunstâncias, logo surgiu o nosso problema de pesquisa que tem origem na da seguinte 
indagação: Quais as especificidades da atuação do Pedagogo Hospitalar?
Sendo assim, justificamos que esse artigo foi elaborado com a finalidade tendo como eixo central buscar subsí-
dios do aperfeiçoamento da prática pedagógica dentro do ambiente hospitalar, um novo olhar na formação do 
pedagogo, permitindo que educadores sintam-se mais seguros, no que envolve tanto o cuidado ao aluno/pacien-
te, quanto a sua própria saúde, diminuindo a tensão que o enfrentamento de certas situações possa apresentar 
como certo desconforto, estabelecendo parceria imprescindível para formação continuada. Acreditamos que, 
através da interferência do educador na vida da criança fomenta tudo que envolve; as relações afetivas, as perdas 
e ganhos, a necessidade de constantes dinâmicas para oferecer um ambiente profissional de qualidade. Além de, 
dar continuidade do Projeto de Iniciação Científica da Universidade Anhanguera – Polo Itapecerica da Serra, São 
Paulo, junto a amigas voluntarias a pesquisa A Atuação do Pedagogo em Ambiente Hospitalar, definiu-se o tema 
como A Contínua Formação do Pedagogo Hospitalar para o trabalho de Conclusão de Curso.
Todavia tivemos como objetivo geral entender a atuação do pedagogo hospitalar e sua contínua formação. Espe-
cificamente: a) compreender a profissão do Pedagogo Hospitalar; b) especificar a práxis dos saberes hospitala-
res mediante a saúde, assegurando a aprendizagem perante o educando internado; e, c) identificar as necessida-
des da contínua formação do Pedagogo Hospitalar.
 A análise bibliográfica foi feita para que pudéssemos entender melhor sobre o tema abordado, utilizamos para a 
pesquisa as valiosas contribuições de: ASSIS, W. Classe hospitalar: Um olhar pedagógico singular. São Paulo: 
Phorte, 2009. O livro apresenta com rigor teórico a articulação de ideias e a diferença que a compõem, mapeando 
a ação docente dentro da classe hospitalar e a necessidade da formação continuada dos profissionais. CECCIM, 
R.B. & CARVALHO, P.R.A. (Org.). Criança Hospitalizada. Editora da Universidade, RS, 1997. As autoras explicitam 
o atendimento educacional a jovens e criança hospitalizada está assegurada pela Declaração da Criança e 
Adolescente Hospitalizadas: o direito da criança embasado em leis, bem como desenvolvimento cognitivo da 
criança hospitalizada. FONSECA, E.S.; Atendimento Escolar no Ambiente Hospitalar. São Paulo: Mennon, 2003. 
Neste livro a autora faz uma reflexão sobre o atendimento educacional na área hospitalar, a atuação dos professo-
res como um elemento integrador entre educação e saúde. FUNGHETTO, S. E OUTROS. Classe hospitalar: uma 
vivência através do lúdico. Artmed, 1999. O fazer pedagógico no ambiente hospitalar e seus pressupostos, que 
revelam atuação  na formação específica para a docência e os saberes que envolvem a prática cotidiana da escuta 
pedagógica que atenta para a valorização da vida de cada educando, estando atento para expressões e silêncios 

transcendem o aspecto físico tendo uma atenção integral. MATOS, E.L.M.; TORRES, P.; Prática e Teoria na Peda-
gogia Hospitalar: novos cenários, novos desafios. Curitiba, PR: Champagnat, 2010. A obra Teoria e prática na 
pedagogia hospitalar incorporam significados teóricos, vivenciais e reflexões sobre o cenário em que o professor 
atua e, as diferentes realidades de atuação do professor quanto a criança hospitalizada.
Adotamos como metodologia de pesquisa a pesquisa bibliográfica como principal preocupação de compreender 
e especificar a contínua formação do pedagogo hospitalar focando na melhora do atendimento da classe hospita-
lar.  A partir disso os métodos utilizados serão pesquisas bibliográficas, e mídias, referindo-se ao universo do 
Pedagogo Hospitalar, dentro da classe hospitalar, nas alas de pediatria. Os procedimentos serão a leitura de 
materiais bibliográficos: livros, artigos, resenhas e mídias; como sites relacionados, bem como discutir ideia dos 
autores.
Com os desdobramentos do artigo exposto, o trabalho está organizado em quatro tópicos onde; no tópico 1: 
buscou-se trazer a historicidade do tema a ser pesquisado em um sentido amplo quanto as leis que embasam a 
presença do pedagogo hospitalar sua atuação e a necessidade da contínua formação. No tópico 2: descrevemos 
sobre como procede a profissão do pedagogo hospitalar e suas especificidades. No tópico 3: o conhecimento 
quanto a terminologia hospitalar e os saberes da educação para que haja consenso entre toda a equipe multidis-
ciplinar, por fim. No tópico 4: a formação do pedagogo hospitalar propriamente dito, para um atendimento educa-
cional preciso e de qualidade. 
Concluindo com o presente artigo, que é necessário um amplo conhecimento terminologias e do funcionamento 
hospitalar, devendo a formação do pedagogo hospitalar ser rigorosa, permanente, dentre os atributos, para parti-
cipar vigorosamente com todo o contexto hospitalar.

A ATUAÇÃO DO PEDAGOGO HOSPITALAR E SUA CONTÍNUA FORMAÇÃO
A Pedagogia Hospitalar foi fundamentada no pós-guerra através da Declaração Universal dos Direitos Humanos 
e, para tanto houve a necessidade da capacitação do profissional de pedagogia para que sua presença e seus 
saberes fossem garantidos e transmitidos às crianças e jovens presentes nas alas pediátricas dos hospitais, 
sendo fomentada na Holanda, em 1986, através da Carta Européia da Criança Hospitalizada.
No Brasil, o atendimento educacional em âmbito hospitalar, foi legitimado por Leis Federais, descritos a baixo: 
• Lei nº 1.044/69, que dispõe sobre o tratamento excepcional para os alunos portadores das afecções que 
indica;
• Lei nº 8.069/90, que dispõe no Estatuto da Criança e do Adolescente – art. 1º - sobre proteção integral à 
criança e ao adolescente;
• Lei nº 41/95, que trata dos Direitos da Criança e do Adolescente Hospitalizados;
• Lei nº 9.394/96, que trata da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional;
• Lei nº 1/06, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, 
licenciatura; e mais recente,
• Lei nº 15/13, que estabelece Diretrizes para o Programa Pedagógico Hospitalar destinado a Crianças e 
Adolescentes Hospitalizados.
A partir de 2001, a “Classe Hospitalar” ganhou reconhecimento, permitindo o atendimento educacional, inclusive 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS), considerando a atuação do Pedagogo Hospitalar e, da necessidade de um 
atendimento direcionado e de qualidade ao sujeito internado, abarcando um olhar mais cauteloso quanto à conti-
nuidade da formação deste profissional, que nem sempre se encontra emocionalmente preparado para confron-
tar-se com os desafios presentes nesta área de atuação.

O professor, para atuar em ambiente hospitalar deve apresentar ampla experiência pedagógica, flexibilidade de 
trabalho, que irão completar seu perfil para o ambiente hospitalar, deparando-se com mudanças diárias nas enfer-
marias em que a crianças internadas saem de alta ou entram em óbito. (MATOS, 2009, p.46).

Destaca-se, a importância daqueles que desejam ingressar na pedagogia hospitalar, como primeiro passo; o 
confronto psicológico de si mesmo, devido a fatores relacionados à mortandade e de relacionamento entre 
professor/aluno/família/agentes da saúde, que nem sempre consiste em um processo peculiar.
 Segundo Matos e Mugiatti (2009, p. 115) “A construção da prática pedagógica, para a atuação em ambiente hospi-
talar, não pode esbarrar nas fronteiras do tradicional [...].” O profissional deve ter um olhar perante a classe 
hospitalar direcionado a compreensão dos desafios a serem cumpridos, principalmente, quanto às patologias 
presente nas crianças e adolescentes hospitalizados.
Conhecer a patologia acometida pela criança é uma das principais percepções, ao qual o pedagogo deve estar 
atento, além de conhecer o ambiente de trabalho e a contextualização a qual a criança está inserida, daí alguns 
parâmetros específicos que embasam a contínua formação do pedagogo hospitalar.
 
 A PROFISSÃO - PEDAGOGO HOSPITALAR

O pedagogo em sua prática em ambiente escolar “dita normal”, ás vezes, enfrenta situações pouco agradáveis 
em sua profissão e, sua prática requer constante reflexão.
Nessa ótica, o pedagogo presente em ambiente hospitalar, requer habilidades diversificadas e conhecimentos 
pertinentes a atender e perceber as intenções subjetivas em sua totalidade, pois há por traz de um olhar, de um 
gesto, muitos sentimentos e emoções nem sempre expressados verbalmente. 

[...] no contexto do hospital, cabe ao pedagogo perceber as intenções subjetivas das respostas, as necessidades 
do paciente e tomar a iniciativa de quebrar barreiras, transpor os muros da indiferença e deixar aflorar todo o seu 

RESUMO 
Este artigo tem por intenção objetivar a importância da psicomotricidade na educação infantil e a maneira como 
a mesma auxilia no aprendizado utilizando-se do movimento. Baseados nessas informações, entendemos a 
necessidade de incluir formas alternativas e metodologias de ensino/aprendizagem com o uso do lúdico que, 
devido à espontaneidade, possibilita a expressão criativa, facilitando a inclusão, na educação infantil, enfatizan-
do a psicomotricidade, onde todos os alunos são contemplados, independente de suas necessidades educacio-
nais, com a experimentação e de vivências externas de maneira lúdica. O desenvolvimento do mesmo deu-se por 
meio de observações estudos da área com citações diretas á Jean Le Bouch e Gislene de Campos Oliveira. Dando 
ênfase a importância das ações motoras e seu reflexo nas ações cognitivas, afetivas e seu reflexo direto no 
desenvolvimento da criança. Este trabalho teve como principais objetivos elucidar e esclarecer a referida impor-
tância do tema em uma abordagem pratica. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação. Educação Infantil. Psicomotricidade.

INTRODUÇÃO

A Psicomotricidade no processo educacional tem como objetivo permitir o maximo aprendizado e aproveitamen-
to educacional da criança, visando sempre englobar os aspectos mental, psicológico, social, cultural e físico, 
englobando assim a totalidade do aluno ao processo de aprendizagem de maneira ludica e participativa. Tendo 
este artigo o objetivo de analisar a significação e importancia psicomotricidade na primeira infância e a maneira 
como a mesma pode refletir de maneira concisa no processo de aprendizagem do aluno, quebrando o paradgima 
de que a educação deve dar-se de maneira isolada, trabalhando o contexto geral do processo educacional e como 
alcançar a maxima absorvição de todos os objetivos apresentados. Permitir aos alunos o processo criativo e a 
liberdade de expressão e utilizar isso como uma ferramenta de larga escala dentro do ambiente escolar. A meto-
dologia, o desenvolvimento e tudo decorrente do mesmo teve base em estudos realizados após leitura e análise 
de livro e artigos científicos, subordinados ao tema “psicomotricidade”. A mesma, busca criar uma integralidade 
da ação realizada ao desenvolvimento cognitivo, possibilitando ao aluno desenvolver ações do corpo e expres-
sar-se por meio da mesma, desenvolvendo-o. É necessário dar enfase a importancia das relações pessoais na 
criação do sujeito, atráves da mesma o primeiro contato do corpo é conhecido, a noção de espaço começa a ser 
criada e o sujeito , passa a ser integrante, sabemos que as mesmas em sua fase inicial apresentam deveras 
dificuldades motoras e cognitivas em seus primeiros anos de vida todas esssas “habilidades” são trabalhadas 
até um maximo aperfeiçoamento, o mesmo se da atráves de estimulos, principalmente na educação infantil onde 
todo o processo tem por objetivo integrar a criança de maneira ativa.

PSICOMOTRICIDADE
A psicomotricidade é o processo educacional que da inicio ao processo de aprendizagem pois o mesmo possibili-
da, que a criança se desenvolva, é necessario antes de todo o processo de alfabetização e letramento, abrindo o 
precedente para que as mesmas tenham uma maior e melhor absorvição quando abordadas.
As mesmas realizam-se atráves do entendimento da criança sobre sua caacidade de criar de desenvolver-se 
criando  anoção de individuo e permeando assim em todos os aspectos de sua personalidade a maneira como as 
mesmas encaram o mundo e todos que as cercam além de facilitar o processo de interação social. Pensando por 
estaes aspectos é facilmente perceptivel que a psicomotricidade se torna indissociável no processo 
ensino/aprendizagem.

“...Da civilização oriental a civilização ocidental, e dentro desta, desde a civilização grega, passando pela idade 
média, até aos nossos dias, a significação do corpo sofreu inúmeras transformações. Desde Aristóteles, passan-
do pelo cristianismo, o corpo é de certo modo, negligenciado em função do espírito. Descartes, e toda a influência 

do seu pensamento na evolução cientifica, levou a considerar o corpo como objeto e fragmento espaço visível 
separado do “sujeito conhecedor”. Só em pleno século XIX o corpo começa a ser estudado, em primeiro lugar, 
por neurologistas, por necessidade de compreensão das estruturas cerebrais, e posteriormente por psiquiatras, 
para clarificação de fatores psicológicos. (FONSECA, 1995, p. 9)...”

A abordagem teorica dos estudos a respeito da Psicomotricidade visam superar a separação entre corpo e mente 
(dualismo cartesiano). Segundo Jean Le Boulch (1987, p. 13):
O processo de aprendizagem é deveras complexo e abrange todos os aspectos emocionais motores cognitivos. 
É de extrema importancia a aquisição das habilidades motoras na época pré-escolar facilitando assim seu 
processo de aprendizagem.

A criança enquanto individuo possui singularidades, ou seja preferencias, entendimento critico além de uma 
curiosidade a respeito de tudo que a cerca, a psicomotricidade tem uma importancia sumaria em todo o processo 
educacional.
Por meio do processo de experimentação da vivencia de experiencias é possivel compreender os aspectos 
emocionais e fisicos vividos pelos educandos.
É na infancia ainda que todo o processo de compreensão, experimentação ocorre. Uma criança quando bem 
estimulada nesta primeira etapa de sua formação entendera a importancia de tudo que a cerca.
O processo educacional deve ocorrer de maneira integral, ou seja em casa as abordagens a respeito do processo 
formador e na instituição devem andar lado a lado, permitindo que a criança crie uma coorelação da ação continu-
ada.
O desenvolvimento psicomotor é abrangente não sendo assim de qualquer disciplina especifica mais sim de 
todos os que cercam a criança em todos os aspectos de seu desenvolvimento. 
 Para Fonseca (1995) as definições de psicomotricidade são definidas nos seguintes aspectos: tonicidade, equilí-
brio, lateralidade, noção corporal, estruturação espaço-temporal, coordenação global e fina e óculo manual.

Oliveira salienta:
O corpo é uma forma de expressão da individualidade. A criança percebe-se e percebe as coisas que a cercam em 
função de seu próprio corpo. Isto significa que, conhecendo-o, terá maior habilidade para se diferenciar, para 
sentir diferenças. Ela passa a distingui-lo em relação aos objetos circundantes, observando-os, manejando- os. 
(OLIVEIRA, 2007, p.47).

Na educação infantil, é necessario criar ligações entre movimento/objetivo, criando a partir disso as situações 
necessarias para atingir o objetivo central. A Psicomotricidade deve ser trabalhado de maneira a auxiliar o desen-
volvimento da criança criando um facilitador em todo seu processo educacional, deve-se porém ressaltar a 
necessidade de se entender e acompanhar o tempo da criança, exatamente por este motivo é necessario observar 
que todos os que cercam a criança são responsaveis por este processo.

O processo de aprendizagem não para a todo momento a criança esta aprendendo visto isso espaços que permi-
tam a criação são tão importantes, é necessario consolidar a ideia de aprender a ideia de que o local tambem e de 
suma importancia, paredes coloridas, brinquedos de facil acesso, brincadeiras que estimulem a interação social 
além dos conceitos de dividir, integrar , interagir, permitem criações afetivas duradouras e deveras importantes 
em todo o processo de formação da concepção da criança enquanto se vislumvra como um individuo.
 
 A todo momento a criança está aprendendo suas vivências, a construção do esquema corporal, por exemplo, 
junto à consciência e o conhecimento, a organização dinâmica, e o uso do próprio corpo, devem ser a chave de 
toda a educação da criança.
Utilizando-nos das ideias de  Piaget (2002, p. 64) “desde os primeiros anos de vida até os sete anos acontece a 
educação psicomotriz, portanto e necessário exercer essa prática na educação infantil com eficácia, pois nesse 
período ocorre todo o processo de aprendizagem.”
 Em outras palavras, a criança se desenvolve pela da pratica, quanto maior o estimulo maior a aprendizagem isso 
é indiscutivel. 

A criança demonstra por meio de sua expressão corporal seus sentimentos sejam eles positivos ou negativos, 
seus sentimentos serão sempre determinados por movimentos corporais sejam os mesmos intencionais ou não 
se é movimento o termo psicomotricidade é apropriado. 
É por meio dos movimentos corporais que em sua primeira infância a criança se desenvolve, movimentos estes 
que são acompanhados até mesmo por médicos especialistas para que seja possível determinar a evolução a um 
nível dentro da normalidade, Quando a criança passa a frequentar o ensino infantil contara ainda além do profes-
sor polivalente (pedagogo), com professores de artes e educação física, profissionais estes que vem para corro-
borar com a importância do movimento do criar, do intencionalizar uma ação.
A educação integral tem um importante papel nisso o conceito central de educação integral, não parte da premis-
sa do período de permanência dentro da instituição de ensino, sim do fato de a mesma abranger a todos os 
conceitos educacionais e sociais do educando.
Ou seja, uma escola que oportunize o processo de aprendizagem não apenas dentro de sala de aula mas em seu 
entorno, que possua o conceito de escola democrática, a uma real intencionalidade e realização da ideóloga de 
pais mestres e comunidade em interação durante o processo educacional dos jovens e adultos.
Este conceito valoriza o aprender e o aplicar, rememoramos práxis, não basta possuir o conhecimento é necessá-
rio que o mesmo seja entendido e possua uma funcionalidade real em sua rotina.

Esta ideologia deve ser executada e garantida desde a base educacional, constando no projeto político pedagógi-
co da instituição e sendo devidamente aplicado, conceituar essa ideologia apenas não é suficiente, precisamos 
devidamente ensinar de maneira integral
O Termo psicomotricidade foi utilizado pela primeira vez em meados do século XIX quando surgiu a necessidade 
de especificar áreas do córtex cerebral foi apenas no século XX, porém que a mesma passou a ser considerada 
indissociável do processo pratico da ação.
 Segundo Fonseca (2009) psicomotricidade tem um papel fundamental para o pleno desenvolvimento da criança 
na aprendizagem favorecendo os aspectos físicos, mental, afetivo-emocional e contribuindo para seu processo 
de formação de personalidade.
A criança assim como o meio que a cerca é mutável, é curiosa e este aspecto deve ser considerado como muito 
importante além de ser valorizado pelo educador, ainda que dentro de um contexto educacional os aspectos 
sejam um pouco limitados, é necessário criar propostas atrativas que impulsionem o educando a compreender 
sua importância singular, e sua importância em grupo.
A criação o movimento a coordenação motora lateralidade e afins devem ser trabalhados desde a primeira infân-
cia, permitindo que a criança se veja como sujeito ativo, e busque sempre melhorar seus aspectos de cognição, 
o movimento cria e deve ser estimulado.
Ele garante que a criança seja criança, aspecto esse que jamais deve ser esquecido ou ignorado durante seu 
processo de formação escolar, as atividades devem ser elaboradas e dirigidas visando atender a este público e 
intencionalizar uma ação continuada em seu saber, nunca inibi-la. 
 Baseando-nos na abordagem dos autores acima citados a psicomotricidade tem um objetivo, possibilitar a 
interação da criança possibilitando seu pleno desenvolvimento não apenas físico como cognitivo, afetivo e 
corporal. Ressaltando que a mesma deve ser amplamente trabalhada em todos os momentos da criança, frisando 
a importância do mesmo na primeira infância para um pleno desenvolvimento posterior. 
 Portanto a psicomotricidade tem um papel de base em todo o processo educacional pois a mesma viabiliza a 
comunicação da criança em toda sua fase não verbal, torna a mesma integrante do grupo, viabilizando e facilitan-
do todo o processo de aprendizagem dos mesmos. É necessário ressaltar, portanto que o brincar o lúdico devem 
ser amplamente exaltados em todo o processo educacional, a criança que cria que excede suas limitações que 
conhece suas limitações corporais tem uma ampla capacidade de adaptabilidade o que lhes viabiliza e facilita 
todo o processo de aprendizagem. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo teve por objetivo apresentar o conceito de psicomotricidade e sua importância na primeira infância, 
as diferentes abordagens acerca da mesma e todos os aspectos sobre os quais eles podem integrar a vida da 
criança e dos que a cercam.
O processo de formação educacional tem início muito antes do processo de alfabetização, assim sendo é neces-
sário refletir sobre a importância do permitir, do explorar dentro da educação infantil, grandes pesquisas foram 
movidas e ainda são acerca do alcance do pleno desenvolvimento, algo já está claramente objetivado a tempos, 
o aprendizado se dá pela vivencia, o que nos leva diretamente de encontro aos conceitos da psicomotricidade.
Cabe ao educador (e a todos que cercam a criança), acompanharem todo este processo tornando possível que a 
mesma possa criar possa se conhecer possa interagir da maneira devida, todo este processo se dá na primeira 
infância quando os conceitos de criação, de existência tornam-se entendidos pela criança.
É na infância que a criança, tem seu primeiro contato com a escola com diferentes grupos e passa a seguir regras 
previamente estabelecidas dentro de um ambiente que não sua casa, passa a ter regras e horários não condizen-
tes com a sua rotina anterior. E exatamente por este motivo pensar de maneira ampla a tudo que a cerca é deveras 
importante, quando se fala de criança o movimento está diretamente ligado a este conceito. É preciso portanto 
elaborar situações que facilitem este movimento que criem o movimento representativo, para que a criança 
aprenda de fato não algo impensado.
O meio em que a criança tem contato ensina tanto quanto a atividade dirigida em si, o movimento é vida e suas 
infinitas possibilidades de realização nos permitem vislumbrar o quão longe os educandos podem chegar.
 Nas atividades psicomotoras os alunos revelam as mais diferentes emoções, tendo a oportunidade de criar, 
expressar se por meio das brincadeiras, conhecer a si mesma e as diferentes funções que o corpo realiza, conhe-
cer o outro, e o espaço.
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feito já que esse é um sentimento que pressupõe interação. O processo cognitivo também envolve o afetivo  
através de relações e interações, e para concretizá-lo é preciso ter equilíbrio emocional para agir com atenção e 
tranquilidade junto aos pacientes (MATOS, 2009, p. 85-86).

Considerar o pedagogo como um profissional integral, é um instrumento motivacional, pois se trata de um foco 
prioritário, visto que como a profissão é recente, o pedagogo hospitalar, se vê juntamente com o educando hospi-
talizado, constantemente em situações de extremos; do simples prazer de uma contação de história em que a 
criança e/ou adolescente está prestes a receber alta até a presença de risco eminente a uma doença infectoconta-
giosa, quando não de falecimento, gerando um clima emocional tenso entre profissional da educação/família/a-
gentes da saúde, mas que deve ser encarado sempre com a mais extrema naturalidade.
Para Nilson Machado (2007), o profissionalismo deve ser baseado em três conceitos importantes:

Um profissional exibe uma imprescindível competência técnica (...) coloca-a a serviço do em público, assumindo 
compromissos; (...) terceiro ingrediente que compõe está ideia e a imprescindível autorregulação do exercício 
profissional. (...) é na administração das relações entre o público e o privado que se desenha a ideia de profissio-
nalismo. (MACHADO, 2007, p. 55).

A aplicação de estratégias didáticas diante dessas situações possibilita estimular e promover recursos que 
podem e devem favorecer a aprendizagem do aluno/paciente e/ou familiares em sua totalidade, visto que uma 
posição menos invasiva diante de situações adversas promove em todos os envolvidos, ações complementares 
bio-psico-social, fornecendo uma espécie de consenso.

[...] sabemos que tudo o que temos a fazer para que o autorrespeito ocorra como um fenômeno natural de vida é 
agir com autorrespeito e respeito pelos outros: aceitando-os como legítimos outros em coexistência  conosco na 
prática  das conversações neomatrísticas da democracia, tanto no acordo como na discrepância. (MATOS & 
TORRES, 2010, p.172).

Enxergar o pedagogo hospitalar como um profissional protagonista sujeito autor de sua história independe dos 
resultados funcionais e finais é observar-se com dignidade, tendo plena consciência de seu papel dentro da 
profissão escolhida, bem como estabelecer metas, disposto na compreensão da exigência dos saberes contínu-
os de formação, adequando seu desempenho como um profissional qualificado, contribuindo, ainda, com objeti-
vos oriundos ao despertar habitual do conhecimento, levando ao reconhecimento de si mesmo, como um media-
dor de ações compartilhadas das relações complexas presentes no hospital.
Em vista disso, o profissional de pedagogia hospitalar merece estudo continuo, devido à realidade e complexida-
de que este sistema de educação necessita, principalmente quanto à formação.

 OS SABERES HOSPITALARES COMO GARANTIA NO TRATAMENTO DO     EDUCANDO HOSPITALIZADO

Como em qualquer profissão, dominar o conhecimento é o ponto-chave para o sucesso profissional, principal-
mente, quando diz respeito ao âmbito hospitalar, pois articular a teoria e a prática nesta área de atuação é um dos 
grandes desafios.

Para poder resposta ao conjunto das suas missões, a educação deve organizar-se em torno de quatro aprendiza-
gens fundamentais que, ao longo de toda a vida, serão de algum modo para cada individuo, os pilares do conheci-
mento: aprender a conhecer, isto é adquirir os instrumentos de compreensão; aprender a fazer, para poder agir 
sobre o meio envolvente; aprender a viver juntos, a fim de participar e cooperar com os outros em todas as 
atividades humanas; finalmente aprender a ser, via essencial que integra as três precedentes. É claro que estas 
quatro vias do saber constituem apenas uma, dado que existem entre elas múltiplos pontos de contato, de 
relacionamentos e de permuta. (MATOS & TORRES, 2010, p.227).

A função da professora em um hospital deve estar de acordo com a filosofia da instituição hospitalar, procurar 
estar em sintonia harmoniosa consigo e com o próximo e, ser um fiel pesquisador e, estar em constante consen-
so com a equipe multidisciplinar, buscando orientação a profissionais mais experientes, que auxilie nas interven-
ções que possam estar alheio a vontade da criança e adolescente hospitalizado.

Ser professor é possuir conhecimento, revelar tato pedagógico e assumir uma responsabilidade profissional 
plena. Na docência é impossível separar as dimensões pessoais e profissionais. (...) A tentativa de elaborar uma 
teoria da pessoalidade no interior de uma teoria da profissionalidade traz novos desafios para a formação de 
professores (NÓVOA, 2007, p.27).

O professor passa por uma visão de ser e estar dentro da profissionalidade, que amplia o modo de desenvolvi-
mento e desempenho da profissão da profissão, a prática, os saberes, a constante busca pelo ensino aprendiza-

do, para que seja considerada parte da equipe hospitalar.
A pesquisa está ligada ao papel do professor por excelência, porém na pedagogia hospitalar, a linguagem ganha 
um olhar determinante, pois a terminologia das doenças é de difícil entendimento para pessoas leigas, contudo é 
dever do professor ser um conhecedor das metodologias, estratégias e atividades lúdicas ou não, ou seja, o 
trabalho pedagógico possa receber maior atenção e que o ensino-aprendizagem seja assegurado.

A FORMAÇÃO CONTINUADA

O Profissional da Pedagogia Hospitalar deve ser um mediador que assegura o processo de aprendizagem, salien-
tando a formação contínua como uma das exigências desse ramo de atuação.
Devido à complexidade da relação educadora e aluno enfermo são imprescindíveis algumas reflexões, sendo um 
ponto transformador no conhecimento pedagógico na busca por ações alternativas fundamentada na ampliação 
das possibilidades de atuação, como destaca COSME (2007) e mais:

As escolas podem e devem ser entendidas e geridas, também, como espaços de formação, desde que aí se 
estimule e se apóie a reflexão crítica dos docentes sobre suas práticas profissionais e as dinâmicas educativas e 
administrativas que tem lugar nesses contextos. (COSME, 2007, p.42 apud ASSIS, 2009, p.101)

Segundo Marcelo Garcia (1992, p.55), “o profissional da pedagogia que pretende adentrar na área hospitalar, tem 
que buscar uma continuidade no aperfeiçoamento, permitindo identificar cognitivamente e afetivamente as várias 
características dos sujeitos sociais, de si e do outro que recebe o atendimento.”
A importância está na elaboração do projeto pedagógico que atenda as especificidades do sujeito paciente e, na 
construção de parceria com a transdisciplinaridade dos aspectos correspondentes do profissional da educação, 
sua percepção, imaginação, sua disponibilização em abordar uma linguagem que promova conhecimento qualifi-
cado.

[...]este tipo de trabalho não requer somente formação acadêmica, mas habilidade especificas de uma práxis 
pedagógica complexa que envolve diferentes aspectos no trabalho cotidiano como: sensibilidade para atuar com 
crianças, adolescentes e famílias fragilizadas, conhecimento da realidade hospitalar e das patologias, habilidade 
para lidar com diferentes grupos de alunos, pais e com as equipes multidisciplinares, capacidade de colaboração 
e estratégias didáticas para atender alunos provenientes de diversas regiões e com diferentes conteúdos escola-
res, abertura para o outro, independente de sua condição física, econômica e social, respeito as diferenças de 
etnia, raça e religião, dentre vários outros aspectos que envolvem o fazer pedagógico nessas instituições. 
(PAULA, 2003, p.32 e 33 apud MATOS, 2009, p.39).

Os professores em sua formação, em meio à convivência com toda equipe diferenciada, familiares em momentos 
de fragilidade, alunos/paciente, tem que estar consciente de sua escolha profissional, para que nos momentos de 
maior tensão saiba que estratégias utilizar e, como corroborar com todo o contexto.
Assim, o pedagogo hospitalar tem perfil que agrega e integra educação e saúde, ser flexível, comunicar-se clara-
mente, respeitar e aceitar os diferenciais da profissão, ter uma postura ética, dentre tantas outras qualidades 
pertinentes para realizar um trabalho amplamente qualificado.

O professor, para atuar em ambiente hospitalar deve apresentar ampla experiência pedagógica, flexibilidade de 
trabalho, que irão completar seu perfil para o ambiente hospitalar, deparando-se em mudanças diárias nas enfer-
marias em que as crianças internadas saem de alta ou entram em óbito. (MATOS, 2009, p.46).

A terminologia quanto às patologias, diagnósticos, prognósticos, medicamentos e procedimentos clínicos e 
cirúrgicos, são um dos limites, aos quais os docentes devem respeitar. Por conta disso, algumas instituições 
acadêmicas em pós-graduação inseriram em sua grade curricular as disciplinas de oncologia, tanatologia, funda-
mentos de neurociência e doenças respiratórias e cardiovasculares, pois estes conceitos são atividades presen-
tes diariamente na vida deste profissional.

        
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assim ficou compreendido que para entender a atuação do pedagogo hospitalar e sua contínua formação, o 
conhecimento do contexto histórico e das leis garante a presença do pedagogo em âmbito hospitalar.
A partir de então, ficou claramente entendido que para ser um profissional requer habilidades diversificadas, 
estar preparada para as intercorrências presentes nessa área de atuação, principalmente quanto a sua formação 
e capacitação, se tornando um profissional atento e qualificado, utilizando diferenciais que se abequem as ações 

hospitalares as crianças e adolescentes hospitalizados.
Através de uma pesquisa mais aprofundada sobre o assunto reconhecemos que para isso é necessário que se 
tenha conhecimento das diversas terminologias e de todo funcionamento e dinâmica do hospital, respeitando os 
procedimentos e tudo que envolve, para que a saúde da criança seja preservada.
Os resultados percebidos apontam que a formação do pedagogo hospitalar, deve ser rigorosa, permanente, 
persistente e de ampla responsabilidade, pois lida com vidas em um ambiente invasivo, ao qual se deve trabalhar 
em parceria com todo o contexto hospitalar.
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RESUMO 

Este artigo falará como é abordar um dos maiores gênios de todos tempos de uma forma que os alunos passem 
a gostar de uma matéria da área de exatas em que eles terão como conteúdo obrigatório apenas a partir do Ensino 
Médio, a Física, além de se identificarem com Einstein em várias etapas do projeto já que ele também passou por 
várias dificuldades na escola, início da vida acadêmica e início no mercado de trabalho para a constituição da 
família. É relativamente fácil ficar famoso através de conteúdos nas áreas de humanas como Literatura, Artes, 
Filosofia, Música mas tornar-se uma celebridade através de um conteúdo que trabalha com os cálculos mais 
complexos da Matemática é realmente singular, ele virou sinônimo de inteligência máxima no contexto escolar 
para elogiar quem se destaca nas atividades matemáticas, pelo menos uma vez em todo o período que passamos 
do ensino fundamental ao ensino médio ouvimos falar que aquele aluno ou aquela aluna é um ou uma Einstein, 
falarei da sequência didática onde faço a interdisciplinaridade da Língua Inglesa com Matemática, Física, Biogra-
fia e História em quadrinhos, sim, Einstein além de ser um dos maiores influenciadores da Matemática, Física, 
Ciências também foi um dos maiores influenciadores nas elaborações das histórias em quadrinhos principalmen-
te nos temas de super-heróis, foi um sonhador, criativo, inovador, pioneiro assim como o brasileiro Santos 
Dumont que embora nunca tenham se encontrado pessoalmente  há semelhança entre seus objetivos para as 
suas descobertas, além da semelhança didática,  pedagógica, questionadora de ensinar e aprender  com o patro-
no da educação brasileira Paulo Freire.  As aulas em que leciono sobre Einstein tem o objetivo de estimular os 
alunos a acreditarem em seus sonhos por mais absurdos que pareçam, a continuarem motivados diante das 
adversidades, confiarem mais nos seus instintos do que na opinião vazia dos outros, manterem o foco mesmo 
quando contrariado pelos seus superiores: pais, professores, orientadores e altas autoridades e como ele mesmo 
mencionava as aulas desse projeto valoriza mais a imaginação do que o conhecimento.              

Palavras-chave: Matemática, Física, Velocidade, Universo, Luz.

INTRODUÇÃO

O alemão que levou ao pé da letra a expressão “cidadão do mundo” já que abriu mão de sua nacionalidade e se 
encantava com o novo, o desconhecido, a descoberta, desde cedo se tornou um questionador dos segredos do 
universo, ele queria sempre mais, o conhecimento era para ser constantemente questionado pois é dessa forma 
que evoluímos, avançamos e inovamos. Respostas prontas, didática repetitiva, verdades absolutas, foram cons-
tantemente questionadas por Einstein desde a sua adolescência, ele queria ir além dos conhecimentos pré-esta-
belecidos de sua época, tal ousadia, coragem e perseverança levaram-no a provar que muitas das teses sobre o 
universo apresentadas por Issac Newton estavam incorretas ou incompletas, é claro todo esse feito custaram-lhe 
muitos anos de estudo e dedicação, milhares de críticas e contestações, mas o desafio de avançar sobre as ques-
tões da ciência perante o universo foram comprovadas e conseguimos progredir séculos a frente com essas 
descobertas.

ALBERT E PAULO REVOLUCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO 

Ao contrário de muitas especulações  sobre a vida do físico que relatavam Einstein como um aluno desconcentra-
do, distraído, descompromissado e com notas baixas, novos estudos mais aprofundados sobre a sua biografia  
demonstram que Einstein foi um bom aluno durante sua infância e a adolescência e que as notas baixas eram 
frequentes apenas nas matérias em que ele não tinha muito interesse como as humanas que envolvem: línguas, 
Geografia, História, Educação Física, Literatura, Artes entre outras, já nas matérias que ele gostava pertencentes 
às áreas de exatas como: Matemática, Química, Física, Álgebra, Geometria, suas notas eram as mais altas levan-
do-o a receber vários prêmios e reconhecimento por parte dos professores e familiares além de estudar nas 

melhores escolas e universidades da Europa. As suas vivências educacionais nas escolas e universidades 
moldaram sua prática como docente, ele defendia a visão curricular dos estudantes como um todo e não apenas 
em algumas disciplinas, pois assim como ele, o aluno poderia não obter bons resultados em determinadas maté-
rias e conteúdos mas poderia ir muito bem em outras disciplinas, essas questões estariam diretamente ligadas 
pela influência do interesse ou a falta em cada conteúdo. Partindo desse pensamento está a semelhança com as 
práticas pedagógicas defendidas por Paulo Freire onde ele defende que o aluno aprenderá com mais eficácia 
qualquer conteúdo desde que tenha sentido e significado para a vida dele, o processo de aprendizagem necessita 
acontecer de forma agradável, motivadora, gradativa e com variadas maneiras de ensinar, aprender e avaliar. Há 
relatos de que Einstein explicava os primeiros conteúdos na sala de aula  e dava continuidade às matérias nas 
cantinas das faculdades tomando café, fumando cachimbo, tocando violino e dialogando com os alunos sobre os 
cálculos e fórmulas, só não havia bebida alcoólica porque ele não gostava de ingeri-las,  dizia que atrapalhava a 
concentração, mas de qualquer forma  uma atitude acadêmica parecida com essa causaria no mínimo um descon-
forto em qualquer universidade nos dias atuais, então imagine o escândalo que foi nos anos de 1920 a 1950 entre 
os professores e reitores das universidades que em sua maioria tinha uma grade curricular rígida e tradicional, 
mas o físico e professor  não dava tanta importância às críticas pois o que realmente tinha prioridade era a apren-
dizagem dos alunos e o avanço conjunto das descobertas. Paulo Freire era enfático na questão que a aprendiza-
gem ocorre em todos os lugares e a todo tempo, não sendo necessário um método obrigatório determinando a 
hora e o local que ocorrerá a evolução do conhecimento, em todos os ambientes escolares e em todos os momen-
tos ocorrem aprendizagens até mesmo a hora do intervalo oferece infinitas ferramentas para aprendizagem que 
podem complementar as práticas educativas dos professores. Talvez tantas semelhanças venham da literatura 
que esses dois gigantes da educação se identificavam, eles simpatizavam com as ideias Karl Marx e também não 
concordavam com o capitalismo predatório que beneficia e proporciona cada vez vantagens às classes sociais 
dominantes como as elites, empresários, fazendeiros, ricos, políticos, latifundiários, etc  explorando a mão de 
obra das pessoas com baixa renda, baixa escolaridade, sem posses ou recursos causando o aumento da pobreza 
na maioria da população e o acúmulo de riquezas nas mãos de  poucos. Embora fosse da área de exatas a aparên-
cia de Einstein se assemelhava mais com os professores de humanas principalmente de História, Filosofia ou 
Sociologia, ele não se importava com roupas de grifes, cabelos penteados, status, artigos ou vida de luxo e altos 
salários fato que gerava grandes atritos com suas esposas em seus dois casamentos.
     
EINSTEIN E DUMONT VISIONÁRIOS DO CÉU E ESPAÇO
        
Outro ilustre brasileiro com inúmeras semelhanças biográficas com Einstein é Santos Dumont o criador do avião, 
os dois tiveram suas descobertas e criações duramente criticadas durante suas exposições sendo acusados de 
plágio e até os dias de hoje são alvos de discussões que não acabarão tão brevemente. Einstein foi acusado de 
plágio pelas suas principais obras, como o isolamento dos átomos, propagação e velocidade da luz, Teoria da 
Relatividade que envolve força, gravidade, magnetismo e velocidade. Santos Dumont foi acusado de plágio pelos 
norte-americanos que exigem os méritos pela criação do avião, mas esses célebres criadores continuaram a 
realizar seus sonhos com o objetivo de mudar e melhorar as vidas das pessoas, Santos Dumont era contra guer-
ras e gostava muito de viajar pelo mundo, conhecer lugares e culturas diferentes que através das navegações, 
balões de ar e transportes terrestres levaria muito tempo para realizar tais excursões, então ele tornou realidade 
o que desde os filósofos da Grécia Antiga sonhavam, o homem conquistando o céu e podendo voar, dessa forma 
poderíamos viajar e conhecer o planeta inteiro em um período de tempo extremamente menor, se os estudos de 
Dumont nos levaram a viajar pelo mundo os estudo de Einstein podem nos levar a conhecer o espaço pois assim 
como as navegações são lentas para podermos desbravar o planeta, nosso sistema de velocidade baseada os 
quilômetros é muito lenta ao pensarmos em viagens espaciais, nesse sentido Einstein aprofundou seus estudos 
nos vários aspectos da luz, como formas, percursos, reações e é claro a velocidade, mais precisamente a veloci-
dade da luz. A luz emitida pelo Sol leva 8 minutos e 20 segundos para chegar à Terra, na velocidade da luz daría-
mos 8 voltas na Terra em menos de 1 segundo é algo difícil de até imaginar, quanto tempo levaríamos para dar a 
volta na Terra no avião mais veloz?  Uma viagem até Marte na velocidade da luz levaria 14 minutos e 56 segundos 
já no foguete mais veloz Spacecraft levaria 687 dias, quase dois anos, portanto seria possível um veículo na 
velocidade da luz fazer viagens pelo Sistema Solar tão comuns como passeios utilizando o Metrô. Mas nem tudo 
são flores, os dois tiveram seus anos de estudos, esforços, pesquisas, trabalhos, concretizações de seus sonhos 
terrivelmente prejudicados, assim como milhares de pessoas, com as duas guerras mundiais. Santos Dumont viu 
a sua invenção criada com o intuito maior  de ser utilizada em viagens, lazer, aproximar as pessoas, melhorar a 
qualidade de vida das pessoas, na qual ele nem patenteou a sua criação para que assim todas as nações pudes-
sem fazer uso dessa magnífica máquina, o avião foi a maior arma de guerra utilizada na primeira guerra mundial. 
Santos Dumont viu seu sonho de um transporte que levaria alegria para as pessoas se tornar um pesadelo utiliza-
do para matar e destruir, esses fatos foram demais para o sonhador, viajante e visionário que se sentiu parte 
dessa engrenagem sanguinária mesmo sendo um pacifista contrário a qualquer tipo de guerra, entrou em depres-
são profunda se isolando dos amigos, familiares e do mundo que por fim resultou no seu suicídio. Santos 
Dumont viveu o pesadelo na primeira guerra mundial e Albert Einstein viveu o pesadelo da segunda guerra 
mundial e assim como milhões de judeus foi perseguido por toda a Europa tendo que se refugiar em diversos 
países até se estabilizar nos Estados Unidos onde deu continuidade aos seus estudos, projetos e docência, 
porém em tempos tão turbulentos teve a sua fórmula mundialmente famosa E=mc² e seus estudos que isolavam 
o átomo servirem de base para a criação da bomba atômica que depois de jogadas nas cidades de Hiroshima e 
Nagasaki causou em Einstein os mesmos sentimentos angustiantes causados em Santos Dumont, mas Einstein 
não entrou em depressão, pelo contrário, idealizou e participou de diversos eventos, protestos, palestras, encon-
tros com autoridades, seminários, com o objetivo pacifista pelo fim das guerras e a destruição de todas as 
bombas atômicas repetindo a famosa frase: “ Não sei com que armas a terceira guerra será lutada. Mas a quarta 
guerra mundial será lutada a paus e pedras” deixando claro a destruição apocalíptica que as armas atômicas 

podem causar.
          
  EINSTEIN SALVA OS SUPER – HERÓIS
                        
Como judeu Einstein teve sérios problemas de perseguições por parte do regime nazista que avançava pelo 
mundo e piorando severamente com a segunda guerra mundial tendo que buscar asilo em países aliados e se 
estabelecendo nos Estados Unidos, o mesmo aconteceu com Sigmund Freud criador da psicanálise. Com a sua 
chegada nos Estados Unidos Einstein não só influenciou a Física, Matemática, Educação e política mas também 
na elaboração e aperfeiçoamento dos super heróis. Durante as décadas de 30, 40 50 e 60 os judeus sofriam muito 
preconceito mesmo nos países que os acolhiam as editoras não aceitavam publicar jornais, revistas ou livros 
com autores judeus, para eles sobrou apenas as histórias em quadrinhos visto na época como o mais baixo nível 
dos escritores. Os judeus Jerry Siegel e Joe Shuster em 1938 criam o super-herói mais popular do mundo até os 
dias de hoje o Superman, no início Superman não voava ele apenas conseguia pular a grandes distâncias mas 
com os progressos nos estudos de Einstein  principalmente referente à velocidade da luz, os escritores começa-
ram a acompanhar esses avanços da Física e incorporá-las nos super-heróis, o Superman passou não só a voar 
mas a voar na velocidade da luz, com o avanço nos estudos das leis da gravidade vem também explicações sobre 
a origem do herói vindo de Krypton local onde eles não voam ou possuem super  poderes devido seu sistema 
solar e a gravidade serem  diferentes da Terra, ou seja, seus super poderes vêm da luz do nosso Sol e a gravidade 
específica do nosso Terra, assim como na gravidade da Lua podemos dar grandes pulos, talvez em um planeta 
com determinada gravidade os seres humanos também poderiam ser capazes de voar nesse planeta, Einstein 
participou como convidado de honra em diversas celebrações, eventos e comemorações sobre o Superman. O 
judeu Stan Lee, maior escritor da Marvel, também utilizou como base as leis da Física para a criação de heróis e 
histórias, até os animes como Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco entram na enorme lista de influenciados. Não 
importa se a história ou personagem é obra da Marvel, DC ou Anime em todas você verá chutes, socos, golpes ou 
voos na velocidade da luz, viagens no tempo, poderes ou a falta deles de acordo com os planetas ou sistemas 
solares, viagens pelas galáxias, outras dimensões universos paralelos, influências da gravidade ou magnetismo. 
A frase “ A imaginação vale mais que o conhecimento” é bem representada nesse capítulo do projeto pois 
Einstein foi essencial na influência de milhares de escritores e leitores pelo mundo.
 
AULAS PRÁTICAS

Após uma breve apresentação sobre Einstein inicio os conteúdos com lista de palavras para os alunos realizarem 
as traduções, geralmente conseguem realizar as atividades com êxito pois em sua maioria são palavras cognatas       
( palavras em Língua Inglesa com grafia e/ou pronúncia semelhantes com palavras do mesmo significado em 
Língua Portuguesa )  mas quando há dúvidas faço intervenções com explicações e exemplos que os levem à 
tradução correta, raramente dou a resposta ao aluno isso só ocorre quando exauri todas as possibilidades de 
inferir conclusão adequada da palavra, por incrível que pareça a palavra que ocorre mais dúvida entre os alunos 
é que traduz nosso planeta Terra pois Earth não é uma palavra cognata  A lista de palavras apresentadas aos 
alunos  são as seguintes:
Galaxy
Asteroid                                       Jupiter                                Neptune
Space                                          Astronaut                           Orbit
Mercury                                        Comet                                Stars
Sun                                               Earth                                  Meteor
Saturn                                           Mars                                   Universe
Uranus                                          Venus                                 Moon

UMA ORQUESTRA CHAMADA SISTEMA SOLAR

Segundo as teorias de Einstein tudo no universo está em constante transformação, existe uma frequente mudan-
ça de equilíbrio, desequilíbrio e retorno ao equilíbrio, isso ocorre desde moléculas até planetas já que tudo está 
interligado exercendo influência mútua, atualmente nosso Sistema Solar possui um impressionante equilíbrio 
entre todas as forças e energias existentes. Magnetismo, gravidade, velocidade de rotação e translação dos 
planetas, luz e calor solar apresentam uma perfeita harmonia em que cada corpo celeste contribui nesse equilí-
brio, pois uma pequena alteração em algumas dessas forças gravitacionais ou magnéticas ocorreria uma desor-
ganização no nosso sistema solar causando problemas internos nos planetas e até colisões entre os planetas. 
Einstein ficou surpreso com essa perfeição galáctica, como corpos celestes tão diferentes em tamanho, atmosfe-
ra e velocidades podem compor essa sintonia em torno do Sol. Faço uma referência aos alunos que nosso siste-
ma solar é como uma orquestra com diferentes músicos tocando diferentes instrumentos e escalas musicais em 
tempos diferentes e o Sol faria essa regência através de suas energias de influências, Einstein chegou à conclu-
são que o universo não pode ser uma obra do acaso que matematicamente existe uma Força Maior para tamanha 
façanha. Há vários comentários de Einstein falando sobre sua admiração por Jesus Cristo mas não entro nesse 
tema com os alunos durante esse projeto.          

O GIGANTE LÍDER DA NOSSA GALÁXIA

Na próxima etapa os alunos realizam traduções e interpretam frases onde continuo a explicação falando sobre o 
que gera toda a vida no nosso sistema, o Sol, por isso se chama Sistema Solar. O Sol gera admiração e gratidão 
no ser humano desde os mais antigos registros em papel, papiro ou rochas, em quase todas as civilizações e até 
os dias atuais pois o nosso calendário é baseado na quantidade de dias em que a Terra completa a órbita em 

torno dele levando 365 dias ou 1 ano, a palavra Domingo em inglês é em sua homenagem pois Sunday traduzido 
fica Dia do Sol e ´claro nos ilumina, fornece calor e energia para gerar toda forma de vida que conhecemos. Expli-
co que o Sol é uma estrela, e estrela é o corpo celeste que gera luz diferente dos planetas que são capazes de 
gerarem iluminação, nesse sentido vem a expressão utilizada principalmente nas celebridades classificadas 
como estrelas pois são aqueles que atraem a atenção de várias pessoas, assim como o Sol atrai os planetas em 
sua volta através da gravidade e magnetismo. Reforço a passagem nas explicações sobre a velocidade da luz e 
que Einstein classificava Velocidade = Força e Gravidade = Força. Quanto maior a velocidade mais força terá, um 
carro que que bate no poste a 5 Km sofrerá menos danos do que o carro que a 120 Km, uma pessoa que cai da 
altura de 1 metro sofrerá menos lesões do que de alguém que cai de 10 metros. Revelo que os estudos de Einstein 
serviram de base para a criação da televisão, Nanosegundos pois o Km é muito lento para a velocidade da luz o 
segundo também é muito tempo para essa velocidade por isso os cálculos seriam melhores não em segundos 
mas em Nanosegundos que nessa perspectiva descobriram seres que vivem menos de 1 segundo classificados 
como MI. Enfatizo sua contribuição para a criação de Super-Heróis e suas histórias fazendo relação entre o nosso 
planeta e o Titan, satélite de Saturno que devido a sua atmosfera e gravidade foi comprovado que os humanos 
seriam capazes de voar com pequenas asas acopladas nos braços, finalizo o conteúdo das estrelas explicando 
que o Sol também impressiona pelo tamanho pois caberiam 1 milhão de planetas Terras dentre dele. O próximo 
passo é ler, traduzir e interpretar frases sobre os planetas que são as seguintes:
Solar System
Orbit - turn about a star or a planet.
Moon - it is a satellite.
Star - a luminous ball of gas with a lot Hydrogen and Helium. 
Sun - the star at the center of Solar System.
75% Hydrogen
25% Helium
1 million Earths inside for it. 
It has light.
Velocity of light 300 000 Kilometers per second.
8 turns on planet Earth in 1 second. 
The light arrives at the Earth in 8 minutes and 20 seconds.
The distance between the Earth and the Sun is 150 million Kilometers.
The fastest Spacecraft Pioneer arrives in 1 month.
Earth to Mars velocity Kilometers fastest spacecraft 687 days.
Earth to Mars light velocity 14 minutes and 56 seconds.
Albert Einstein  Gravity = Force
                          Velocity = Force
                           MI - leaves less than 1 second
                      His studies help to create the TV, nanoseconds, isolate atoms, Theory of Relativity, the power of the 
super heroes, Equation E=mc².
                       Titan - saturn satellite has atmosphere and gravity that allow man to fly with small wings.

CONHECENDO NOSSO VIZINHOS

O próximo passo é ler, traduzir e interpretar frases sobre os planetas que são as seguintes:  
Mercury - the smaller planet.
                 Hot during the day.
                 Cold during the night.
                  88 days to complete  translation around the Sun.
                  There is no moon.
O primeiro planeta é também o menor com um clima irregular, quente durante o dia e frio durante a noite, sua 
órbita é de 88 dias e não possui Lua.
Venus - clouds a lot Sulfuric Acid.
              It is a lot brillant.
              The most hot planet.
               There is no Moon.
                225 days the translation around the Sun
Vênus é composto de nuvens de Ácido Sulfúrico sendo o planeta mais quente, não possui Lua e sua translação 
é de 225 dias.
Earth - 70% water.
             Blue planet.
             1 Moon.
              Exist life.
              365 days to complete translation around the Sun.
O nosso planeta é bem semelhante com o nosso corpo sendo ambos tendo em sua maior composição a água, o 
planeta azul, o único com vida na forma que conhecemos, possui 1 Lua e 365 dias de rotação.
Mars - red planet.
            687 days to complete translation around the Sun.
            Maybe have life.
            It has 4 seasons.
             2 Moons.
O preferido dos filmes de ficção científica conhecido como planeta vermelho, Marte é muito explorado pelos 

cientistas e pelo cinema devido a sua semelhança com o planeta Terra, tendo as 4 estações e vestígios de mares. 
Possui duas Luas, 687 dias de rotação e milhares de teorias sobre marcianos.
Jupiter - biggest planet.
              1300 Earths inside it.
               Gas planet.
               12 years to complete the translation around the Sun.
                79 Moons.   
No maior planeta cabem 1300 planetas Terras, possui 79 Luas sua translação é de 12 anos, ou seja, se morásse-
mos em Júpiter faríamos aniversário praticamente a cada década, é o planeta que me refiro para ilustrar a Teoria 
da Relatividade de Einstein, já que o tudo no universo é relativo de acordo aonde estamos em relação ao tempo, 
espaço, velocidade e gravidade.
Saturn - second biggest planet.
              Yellow planet.
              Rings of cold and dust.
               82 Moons.  
                30 years translation the Sun
No arco íris do Sistema Solar Saturno é o planeta amarelo, famoso pelos seus anéis de gelo e pó, possui 82 Luas 
é atualmente o planeta com maior número de Luas mas essa contagem é frequentemente modificada devido as 
constantes novas descobertas e translação de 30 anos, nesse caso, a maioria das pessoas fariam no máximo 3 
aniversários durante a vida.
Uranus - it is a lot gas Methane.
               27 Moons.
                165 years translation the Sun
Urano possui uma grande quantidade de gás Metano em sua composição, possui 27 Luas e 165 anos de transla-
ção seria uma vida sem aniversários.
Neptune - coldest planet.
                 164 years translation the Sun.
                  Strongest winds 2000Km/hour.
                   13 Moons 
O planeta mais distante também é mais frio com com ventos mais fortes em torno de 2000 Km por hora. Netuno 
assim como Urano não haveria aniversários. O último da fila no Sistema Solar possui 13 Luas.

 NOSSO INFINITO UNIVERSO

É difícil para a mente humana tentar entender o infinito e esta é a etapa em que vemos o quanto somos pequenos 
e limitados tanto em conhecimento quanto em tamanho, compreender que o planeta Terra é menor que um grão 
de areia no nosso universo é algo nos deixa no mínimo intrigado, agora é a hora de falar sobre o lado de fora do 
nosso quintal chamado Via Láctea.  
Comets - are balls of ice and dust that orbit the Sun.
Asteroids - are made up metal and rock material.
Meteor - are asteroids that entered Earth.
Galaxy - can contain many million of stars, held together by the force of gravity.
Milk way - is the name of the our galaxy.
Universe - contain at least 1 billion galaxies
Explico sobre a composição dos cometas que são bolas de gelo e pó, por esse motivo eles têm uma “cauda”, pois 
conforme essa bola se movimenta o pó e o gelo vão se derretendo logo atrás, então é impossível um cometa cair 
na Terra pois ele derreteria ou se desfaria ao entrar em contato com a atmosfera terrestre. Falo sobre a diferença 
entre os asteroides e meteoros que ambos são feitos de metal e rocha, o asteroide fica em órbita no espaço e 
quando entra na Terra recebe o nome de meteoro. O nosso planeta está no Sistema Solar que está galáxia chama-
da Via Láctea que está no Universo. Nossa galáxia Via Láctea recebeu esse nome por ser branca como o leite e 
recentes estudos demonstraram existir no mínimo 1 bilhão de galáxias no universo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto apresentado foi trabalhado com alunos dos 4º e 5º anos do ensino fundamental que após as aulas expo-
sitivas, atividades, lições de casa, caça palavras, desenhos para colorir e vídeos em formato de desenhos anima-
dos explicando o Sistema Solar é solicitado aos alunos que se reuniam em grupos e façam cartazes do Sistema 
Solar com desenhos dos planetas e seus nomes em inglês, esses cartazes ficam em exposição pelos corredores 
da escola, posteriormente os grupos fazem maquetes do Sistema Solar com todos os nomes em inglês que ficam 
expostos na Feira de Ciências  e para  produto final os alunos fazem uma palestra na sala de leitura ou de multimí-
dia para apresentar aos pais no dia da Amostra Cultural. Eles apresentam os vídeos aos pais e em duplas expli-
cam o Sistema Solar, na dupla um explica em inglês e outro explica em português, são realizadas diversas pales-
tras durante o dia para atender melhor aos alunos e aos pais que ficam encantados ao verem seus filhos sendo 
protagonistas em suas aprendizagens, eu sempre começo as palestras dizendo que naquele dia  os alunos são 
os professores e que eu estou lá para auxiliá-los dando play nos vídeos, arrumando a sala, revezando o microfo-
ne, mantendo a sequência de falas nas pastas e é exatamente isso que eu faço. Esse dia é marcante pois demons-
tra o resultado de um projeto com etapas de progresso durante todo o ano letivo. Professores, pais e alunos ficam 
extremamente orgulhosos e felizes, sentimentos demonstrados com sorrisos, lágrimas, abraços e muitas 
palmas.
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RESUMO 
Artigo elaborado para apresentação na disciplina de Trabalho de Conclusão do Curso II no Curso de Pedagogia. 
O artigo científico teve como tema: A Contínua Formação do Pedagogo Hospitalar, compreendendo o contexto 
como ser integral dentre a pedagogia. O objetivo Geral foi: Entender a atuação do pedagogo hospitalar e sua 
contínua formação. A pesquisa teve como referenciais teóricos as contribuições dos seguintes autores – ASSIS 
(2009); COSME (2007); GARCIA (1992); MACHADO (2007); MATOS & TORRES (2010); MATOS (2009); MATOS & 
MUGIATTI (2009); PAULA (2003). Usou–se metodologia a pesquisa: pesquisas bibliográficas, como: livros, 
artigos, resenhas e mídias; como sites relacionados, bem como discutir ideia dos autores. OS resultados da 
pesquisa as seguintes considerações: entende-se que para atuar em ambiente hospitalar o pedagogo deve estar 
em contínua formação. Contudo concluí que para tanto o estudo deve estar centralizado não somente a educa-
ção, mas ter pleno conhecimento das terminologias ditas por toda equipe multidisciplinar do ambiente hospitalar. 
Palavras-chave: Atuação do Pedagogo hospitalar; Formação Continuada; 
INTRODUÇÃO

O tema A Contínua Formação do Pedagogo Hospitalar é amplamente discutida nos dias atuais, pois envolve a 
educação em um contexto diferencial, perante ambiente invasivo, com educadores em esforço humanista para 
ampliar os conhecimentos de crianças e adolescentes hospitalizados em esforço subumano ao fato das limita-
ções acometidas por estes.
Partindo dessas circunstâncias, logo surgiu o nosso problema de pesquisa que tem origem na da seguinte 
indagação: Quais as especificidades da atuação do Pedagogo Hospitalar?
Sendo assim, justificamos que esse artigo foi elaborado com a finalidade tendo como eixo central buscar subsí-
dios do aperfeiçoamento da prática pedagógica dentro do ambiente hospitalar, um novo olhar na formação do 
pedagogo, permitindo que educadores sintam-se mais seguros, no que envolve tanto o cuidado ao aluno/pacien-
te, quanto a sua própria saúde, diminuindo a tensão que o enfrentamento de certas situações possa apresentar 
como certo desconforto, estabelecendo parceria imprescindível para formação continuada. Acreditamos que, 
através da interferência do educador na vida da criança fomenta tudo que envolve; as relações afetivas, as perdas 
e ganhos, a necessidade de constantes dinâmicas para oferecer um ambiente profissional de qualidade. Além de, 
dar continuidade do Projeto de Iniciação Científica da Universidade Anhanguera – Polo Itapecerica da Serra, São 
Paulo, junto a amigas voluntarias a pesquisa A Atuação do Pedagogo em Ambiente Hospitalar, definiu-se o tema 
como A Contínua Formação do Pedagogo Hospitalar para o trabalho de Conclusão de Curso.
Todavia tivemos como objetivo geral entender a atuação do pedagogo hospitalar e sua contínua formação. Espe-
cificamente: a) compreender a profissão do Pedagogo Hospitalar; b) especificar a práxis dos saberes hospitala-
res mediante a saúde, assegurando a aprendizagem perante o educando internado; e, c) identificar as necessida-
des da contínua formação do Pedagogo Hospitalar.
 A análise bibliográfica foi feita para que pudéssemos entender melhor sobre o tema abordado, utilizamos para a 
pesquisa as valiosas contribuições de: ASSIS, W. Classe hospitalar: Um olhar pedagógico singular. São Paulo: 
Phorte, 2009. O livro apresenta com rigor teórico a articulação de ideias e a diferença que a compõem, mapeando 
a ação docente dentro da classe hospitalar e a necessidade da formação continuada dos profissionais. CECCIM, 
R.B. & CARVALHO, P.R.A. (Org.). Criança Hospitalizada. Editora da Universidade, RS, 1997. As autoras explicitam 
o atendimento educacional a jovens e criança hospitalizada está assegurada pela Declaração da Criança e 
Adolescente Hospitalizadas: o direito da criança embasado em leis, bem como desenvolvimento cognitivo da 
criança hospitalizada. FONSECA, E.S.; Atendimento Escolar no Ambiente Hospitalar. São Paulo: Mennon, 2003. 
Neste livro a autora faz uma reflexão sobre o atendimento educacional na área hospitalar, a atuação dos professo-
res como um elemento integrador entre educação e saúde. FUNGHETTO, S. E OUTROS. Classe hospitalar: uma 
vivência através do lúdico. Artmed, 1999. O fazer pedagógico no ambiente hospitalar e seus pressupostos, que 
revelam atuação  na formação específica para a docência e os saberes que envolvem a prática cotidiana da escuta 
pedagógica que atenta para a valorização da vida de cada educando, estando atento para expressões e silêncios 

transcendem o aspecto físico tendo uma atenção integral. MATOS, E.L.M.; TORRES, P.; Prática e Teoria na Peda-
gogia Hospitalar: novos cenários, novos desafios. Curitiba, PR: Champagnat, 2010. A obra Teoria e prática na 
pedagogia hospitalar incorporam significados teóricos, vivenciais e reflexões sobre o cenário em que o professor 
atua e, as diferentes realidades de atuação do professor quanto a criança hospitalizada.
Adotamos como metodologia de pesquisa a pesquisa bibliográfica como principal preocupação de compreender 
e especificar a contínua formação do pedagogo hospitalar focando na melhora do atendimento da classe hospita-
lar.  A partir disso os métodos utilizados serão pesquisas bibliográficas, e mídias, referindo-se ao universo do 
Pedagogo Hospitalar, dentro da classe hospitalar, nas alas de pediatria. Os procedimentos serão a leitura de 
materiais bibliográficos: livros, artigos, resenhas e mídias; como sites relacionados, bem como discutir ideia dos 
autores.
Com os desdobramentos do artigo exposto, o trabalho está organizado em quatro tópicos onde; no tópico 1: 
buscou-se trazer a historicidade do tema a ser pesquisado em um sentido amplo quanto as leis que embasam a 
presença do pedagogo hospitalar sua atuação e a necessidade da contínua formação. No tópico 2: descrevemos 
sobre como procede a profissão do pedagogo hospitalar e suas especificidades. No tópico 3: o conhecimento 
quanto a terminologia hospitalar e os saberes da educação para que haja consenso entre toda a equipe multidis-
ciplinar, por fim. No tópico 4: a formação do pedagogo hospitalar propriamente dito, para um atendimento educa-
cional preciso e de qualidade. 
Concluindo com o presente artigo, que é necessário um amplo conhecimento terminologias e do funcionamento 
hospitalar, devendo a formação do pedagogo hospitalar ser rigorosa, permanente, dentre os atributos, para parti-
cipar vigorosamente com todo o contexto hospitalar.

A ATUAÇÃO DO PEDAGOGO HOSPITALAR E SUA CONTÍNUA FORMAÇÃO
A Pedagogia Hospitalar foi fundamentada no pós-guerra através da Declaração Universal dos Direitos Humanos 
e, para tanto houve a necessidade da capacitação do profissional de pedagogia para que sua presença e seus 
saberes fossem garantidos e transmitidos às crianças e jovens presentes nas alas pediátricas dos hospitais, 
sendo fomentada na Holanda, em 1986, através da Carta Européia da Criança Hospitalizada.
No Brasil, o atendimento educacional em âmbito hospitalar, foi legitimado por Leis Federais, descritos a baixo: 
• Lei nº 1.044/69, que dispõe sobre o tratamento excepcional para os alunos portadores das afecções que 
indica;
• Lei nº 8.069/90, que dispõe no Estatuto da Criança e do Adolescente – art. 1º - sobre proteção integral à 
criança e ao adolescente;
• Lei nº 41/95, que trata dos Direitos da Criança e do Adolescente Hospitalizados;
• Lei nº 9.394/96, que trata da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional;
• Lei nº 1/06, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, 
licenciatura; e mais recente,
• Lei nº 15/13, que estabelece Diretrizes para o Programa Pedagógico Hospitalar destinado a Crianças e 
Adolescentes Hospitalizados.
A partir de 2001, a “Classe Hospitalar” ganhou reconhecimento, permitindo o atendimento educacional, inclusive 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS), considerando a atuação do Pedagogo Hospitalar e, da necessidade de um 
atendimento direcionado e de qualidade ao sujeito internado, abarcando um olhar mais cauteloso quanto à conti-
nuidade da formação deste profissional, que nem sempre se encontra emocionalmente preparado para confron-
tar-se com os desafios presentes nesta área de atuação.

O professor, para atuar em ambiente hospitalar deve apresentar ampla experiência pedagógica, flexibilidade de 
trabalho, que irão completar seu perfil para o ambiente hospitalar, deparando-se com mudanças diárias nas enfer-
marias em que a crianças internadas saem de alta ou entram em óbito. (MATOS, 2009, p.46).

Destaca-se, a importância daqueles que desejam ingressar na pedagogia hospitalar, como primeiro passo; o 
confronto psicológico de si mesmo, devido a fatores relacionados à mortandade e de relacionamento entre 
professor/aluno/família/agentes da saúde, que nem sempre consiste em um processo peculiar.
 Segundo Matos e Mugiatti (2009, p. 115) “A construção da prática pedagógica, para a atuação em ambiente hospi-
talar, não pode esbarrar nas fronteiras do tradicional [...].” O profissional deve ter um olhar perante a classe 
hospitalar direcionado a compreensão dos desafios a serem cumpridos, principalmente, quanto às patologias 
presente nas crianças e adolescentes hospitalizados.
Conhecer a patologia acometida pela criança é uma das principais percepções, ao qual o pedagogo deve estar 
atento, além de conhecer o ambiente de trabalho e a contextualização a qual a criança está inserida, daí alguns 
parâmetros específicos que embasam a contínua formação do pedagogo hospitalar.
 
 A PROFISSÃO - PEDAGOGO HOSPITALAR

O pedagogo em sua prática em ambiente escolar “dita normal”, ás vezes, enfrenta situações pouco agradáveis 
em sua profissão e, sua prática requer constante reflexão.
Nessa ótica, o pedagogo presente em ambiente hospitalar, requer habilidades diversificadas e conhecimentos 
pertinentes a atender e perceber as intenções subjetivas em sua totalidade, pois há por traz de um olhar, de um 
gesto, muitos sentimentos e emoções nem sempre expressados verbalmente. 

[...] no contexto do hospital, cabe ao pedagogo perceber as intenções subjetivas das respostas, as necessidades 
do paciente e tomar a iniciativa de quebrar barreiras, transpor os muros da indiferença e deixar aflorar todo o seu 

RESUMO 
Este artigo tem por intenção objetivar a importância da psicomotricidade na educação infantil e a maneira como 
a mesma auxilia no aprendizado utilizando-se do movimento. Baseados nessas informações, entendemos a 
necessidade de incluir formas alternativas e metodologias de ensino/aprendizagem com o uso do lúdico que, 
devido à espontaneidade, possibilita a expressão criativa, facilitando a inclusão, na educação infantil, enfatizan-
do a psicomotricidade, onde todos os alunos são contemplados, independente de suas necessidades educacio-
nais, com a experimentação e de vivências externas de maneira lúdica. O desenvolvimento do mesmo deu-se por 
meio de observações estudos da área com citações diretas á Jean Le Bouch e Gislene de Campos Oliveira. Dando 
ênfase a importância das ações motoras e seu reflexo nas ações cognitivas, afetivas e seu reflexo direto no 
desenvolvimento da criança. Este trabalho teve como principais objetivos elucidar e esclarecer a referida impor-
tância do tema em uma abordagem pratica. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação. Educação Infantil. Psicomotricidade.

INTRODUÇÃO

A Psicomotricidade no processo educacional tem como objetivo permitir o maximo aprendizado e aproveitamen-
to educacional da criança, visando sempre englobar os aspectos mental, psicológico, social, cultural e físico, 
englobando assim a totalidade do aluno ao processo de aprendizagem de maneira ludica e participativa. Tendo 
este artigo o objetivo de analisar a significação e importancia psicomotricidade na primeira infância e a maneira 
como a mesma pode refletir de maneira concisa no processo de aprendizagem do aluno, quebrando o paradgima 
de que a educação deve dar-se de maneira isolada, trabalhando o contexto geral do processo educacional e como 
alcançar a maxima absorvição de todos os objetivos apresentados. Permitir aos alunos o processo criativo e a 
liberdade de expressão e utilizar isso como uma ferramenta de larga escala dentro do ambiente escolar. A meto-
dologia, o desenvolvimento e tudo decorrente do mesmo teve base em estudos realizados após leitura e análise 
de livro e artigos científicos, subordinados ao tema “psicomotricidade”. A mesma, busca criar uma integralidade 
da ação realizada ao desenvolvimento cognitivo, possibilitando ao aluno desenvolver ações do corpo e expres-
sar-se por meio da mesma, desenvolvendo-o. É necessário dar enfase a importancia das relações pessoais na 
criação do sujeito, atráves da mesma o primeiro contato do corpo é conhecido, a noção de espaço começa a ser 
criada e o sujeito , passa a ser integrante, sabemos que as mesmas em sua fase inicial apresentam deveras 
dificuldades motoras e cognitivas em seus primeiros anos de vida todas esssas “habilidades” são trabalhadas 
até um maximo aperfeiçoamento, o mesmo se da atráves de estimulos, principalmente na educação infantil onde 
todo o processo tem por objetivo integrar a criança de maneira ativa.

PSICOMOTRICIDADE
A psicomotricidade é o processo educacional que da inicio ao processo de aprendizagem pois o mesmo possibili-
da, que a criança se desenvolva, é necessario antes de todo o processo de alfabetização e letramento, abrindo o 
precedente para que as mesmas tenham uma maior e melhor absorvição quando abordadas.
As mesmas realizam-se atráves do entendimento da criança sobre sua caacidade de criar de desenvolver-se 
criando  anoção de individuo e permeando assim em todos os aspectos de sua personalidade a maneira como as 
mesmas encaram o mundo e todos que as cercam além de facilitar o processo de interação social. Pensando por 
estaes aspectos é facilmente perceptivel que a psicomotricidade se torna indissociável no processo 
ensino/aprendizagem.

“...Da civilização oriental a civilização ocidental, e dentro desta, desde a civilização grega, passando pela idade 
média, até aos nossos dias, a significação do corpo sofreu inúmeras transformações. Desde Aristóteles, passan-
do pelo cristianismo, o corpo é de certo modo, negligenciado em função do espírito. Descartes, e toda a influência 

do seu pensamento na evolução cientifica, levou a considerar o corpo como objeto e fragmento espaço visível 
separado do “sujeito conhecedor”. Só em pleno século XIX o corpo começa a ser estudado, em primeiro lugar, 
por neurologistas, por necessidade de compreensão das estruturas cerebrais, e posteriormente por psiquiatras, 
para clarificação de fatores psicológicos. (FONSECA, 1995, p. 9)...”

A abordagem teorica dos estudos a respeito da Psicomotricidade visam superar a separação entre corpo e mente 
(dualismo cartesiano). Segundo Jean Le Boulch (1987, p. 13):
O processo de aprendizagem é deveras complexo e abrange todos os aspectos emocionais motores cognitivos. 
É de extrema importancia a aquisição das habilidades motoras na época pré-escolar facilitando assim seu 
processo de aprendizagem.

A criança enquanto individuo possui singularidades, ou seja preferencias, entendimento critico além de uma 
curiosidade a respeito de tudo que a cerca, a psicomotricidade tem uma importancia sumaria em todo o processo 
educacional.
Por meio do processo de experimentação da vivencia de experiencias é possivel compreender os aspectos 
emocionais e fisicos vividos pelos educandos.
É na infancia ainda que todo o processo de compreensão, experimentação ocorre. Uma criança quando bem 
estimulada nesta primeira etapa de sua formação entendera a importancia de tudo que a cerca.
O processo educacional deve ocorrer de maneira integral, ou seja em casa as abordagens a respeito do processo 
formador e na instituição devem andar lado a lado, permitindo que a criança crie uma coorelação da ação continu-
ada.
O desenvolvimento psicomotor é abrangente não sendo assim de qualquer disciplina especifica mais sim de 
todos os que cercam a criança em todos os aspectos de seu desenvolvimento. 
 Para Fonseca (1995) as definições de psicomotricidade são definidas nos seguintes aspectos: tonicidade, equilí-
brio, lateralidade, noção corporal, estruturação espaço-temporal, coordenação global e fina e óculo manual.

Oliveira salienta:
O corpo é uma forma de expressão da individualidade. A criança percebe-se e percebe as coisas que a cercam em 
função de seu próprio corpo. Isto significa que, conhecendo-o, terá maior habilidade para se diferenciar, para 
sentir diferenças. Ela passa a distingui-lo em relação aos objetos circundantes, observando-os, manejando- os. 
(OLIVEIRA, 2007, p.47).

Na educação infantil, é necessario criar ligações entre movimento/objetivo, criando a partir disso as situações 
necessarias para atingir o objetivo central. A Psicomotricidade deve ser trabalhado de maneira a auxiliar o desen-
volvimento da criança criando um facilitador em todo seu processo educacional, deve-se porém ressaltar a 
necessidade de se entender e acompanhar o tempo da criança, exatamente por este motivo é necessario observar 
que todos os que cercam a criança são responsaveis por este processo.

O processo de aprendizagem não para a todo momento a criança esta aprendendo visto isso espaços que permi-
tam a criação são tão importantes, é necessario consolidar a ideia de aprender a ideia de que o local tambem e de 
suma importancia, paredes coloridas, brinquedos de facil acesso, brincadeiras que estimulem a interação social 
além dos conceitos de dividir, integrar , interagir, permitem criações afetivas duradouras e deveras importantes 
em todo o processo de formação da concepção da criança enquanto se vislumvra como um individuo.
 
 A todo momento a criança está aprendendo suas vivências, a construção do esquema corporal, por exemplo, 
junto à consciência e o conhecimento, a organização dinâmica, e o uso do próprio corpo, devem ser a chave de 
toda a educação da criança.
Utilizando-nos das ideias de  Piaget (2002, p. 64) “desde os primeiros anos de vida até os sete anos acontece a 
educação psicomotriz, portanto e necessário exercer essa prática na educação infantil com eficácia, pois nesse 
período ocorre todo o processo de aprendizagem.”
 Em outras palavras, a criança se desenvolve pela da pratica, quanto maior o estimulo maior a aprendizagem isso 
é indiscutivel. 

A criança demonstra por meio de sua expressão corporal seus sentimentos sejam eles positivos ou negativos, 
seus sentimentos serão sempre determinados por movimentos corporais sejam os mesmos intencionais ou não 
se é movimento o termo psicomotricidade é apropriado. 
É por meio dos movimentos corporais que em sua primeira infância a criança se desenvolve, movimentos estes 
que são acompanhados até mesmo por médicos especialistas para que seja possível determinar a evolução a um 
nível dentro da normalidade, Quando a criança passa a frequentar o ensino infantil contara ainda além do profes-
sor polivalente (pedagogo), com professores de artes e educação física, profissionais estes que vem para corro-
borar com a importância do movimento do criar, do intencionalizar uma ação.
A educação integral tem um importante papel nisso o conceito central de educação integral, não parte da premis-
sa do período de permanência dentro da instituição de ensino, sim do fato de a mesma abranger a todos os 
conceitos educacionais e sociais do educando.
Ou seja, uma escola que oportunize o processo de aprendizagem não apenas dentro de sala de aula mas em seu 
entorno, que possua o conceito de escola democrática, a uma real intencionalidade e realização da ideóloga de 
pais mestres e comunidade em interação durante o processo educacional dos jovens e adultos.
Este conceito valoriza o aprender e o aplicar, rememoramos práxis, não basta possuir o conhecimento é necessá-
rio que o mesmo seja entendido e possua uma funcionalidade real em sua rotina.

Esta ideologia deve ser executada e garantida desde a base educacional, constando no projeto político pedagógi-
co da instituição e sendo devidamente aplicado, conceituar essa ideologia apenas não é suficiente, precisamos 
devidamente ensinar de maneira integral
O Termo psicomotricidade foi utilizado pela primeira vez em meados do século XIX quando surgiu a necessidade 
de especificar áreas do córtex cerebral foi apenas no século XX, porém que a mesma passou a ser considerada 
indissociável do processo pratico da ação.
 Segundo Fonseca (2009) psicomotricidade tem um papel fundamental para o pleno desenvolvimento da criança 
na aprendizagem favorecendo os aspectos físicos, mental, afetivo-emocional e contribuindo para seu processo 
de formação de personalidade.
A criança assim como o meio que a cerca é mutável, é curiosa e este aspecto deve ser considerado como muito 
importante além de ser valorizado pelo educador, ainda que dentro de um contexto educacional os aspectos 
sejam um pouco limitados, é necessário criar propostas atrativas que impulsionem o educando a compreender 
sua importância singular, e sua importância em grupo.
A criação o movimento a coordenação motora lateralidade e afins devem ser trabalhados desde a primeira infân-
cia, permitindo que a criança se veja como sujeito ativo, e busque sempre melhorar seus aspectos de cognição, 
o movimento cria e deve ser estimulado.
Ele garante que a criança seja criança, aspecto esse que jamais deve ser esquecido ou ignorado durante seu 
processo de formação escolar, as atividades devem ser elaboradas e dirigidas visando atender a este público e 
intencionalizar uma ação continuada em seu saber, nunca inibi-la. 
 Baseando-nos na abordagem dos autores acima citados a psicomotricidade tem um objetivo, possibilitar a 
interação da criança possibilitando seu pleno desenvolvimento não apenas físico como cognitivo, afetivo e 
corporal. Ressaltando que a mesma deve ser amplamente trabalhada em todos os momentos da criança, frisando 
a importância do mesmo na primeira infância para um pleno desenvolvimento posterior. 
 Portanto a psicomotricidade tem um papel de base em todo o processo educacional pois a mesma viabiliza a 
comunicação da criança em toda sua fase não verbal, torna a mesma integrante do grupo, viabilizando e facilitan-
do todo o processo de aprendizagem dos mesmos. É necessário ressaltar, portanto que o brincar o lúdico devem 
ser amplamente exaltados em todo o processo educacional, a criança que cria que excede suas limitações que 
conhece suas limitações corporais tem uma ampla capacidade de adaptabilidade o que lhes viabiliza e facilita 
todo o processo de aprendizagem. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo teve por objetivo apresentar o conceito de psicomotricidade e sua importância na primeira infância, 
as diferentes abordagens acerca da mesma e todos os aspectos sobre os quais eles podem integrar a vida da 
criança e dos que a cercam.
O processo de formação educacional tem início muito antes do processo de alfabetização, assim sendo é neces-
sário refletir sobre a importância do permitir, do explorar dentro da educação infantil, grandes pesquisas foram 
movidas e ainda são acerca do alcance do pleno desenvolvimento, algo já está claramente objetivado a tempos, 
o aprendizado se dá pela vivencia, o que nos leva diretamente de encontro aos conceitos da psicomotricidade.
Cabe ao educador (e a todos que cercam a criança), acompanharem todo este processo tornando possível que a 
mesma possa criar possa se conhecer possa interagir da maneira devida, todo este processo se dá na primeira 
infância quando os conceitos de criação, de existência tornam-se entendidos pela criança.
É na infância que a criança, tem seu primeiro contato com a escola com diferentes grupos e passa a seguir regras 
previamente estabelecidas dentro de um ambiente que não sua casa, passa a ter regras e horários não condizen-
tes com a sua rotina anterior. E exatamente por este motivo pensar de maneira ampla a tudo que a cerca é deveras 
importante, quando se fala de criança o movimento está diretamente ligado a este conceito. É preciso portanto 
elaborar situações que facilitem este movimento que criem o movimento representativo, para que a criança 
aprenda de fato não algo impensado.
O meio em que a criança tem contato ensina tanto quanto a atividade dirigida em si, o movimento é vida e suas 
infinitas possibilidades de realização nos permitem vislumbrar o quão longe os educandos podem chegar.
 Nas atividades psicomotoras os alunos revelam as mais diferentes emoções, tendo a oportunidade de criar, 
expressar se por meio das brincadeiras, conhecer a si mesma e as diferentes funções que o corpo realiza, conhe-
cer o outro, e o espaço.
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feito já que esse é um sentimento que pressupõe interação. O processo cognitivo também envolve o afetivo  
através de relações e interações, e para concretizá-lo é preciso ter equilíbrio emocional para agir com atenção e 
tranquilidade junto aos pacientes (MATOS, 2009, p. 85-86).

Considerar o pedagogo como um profissional integral, é um instrumento motivacional, pois se trata de um foco 
prioritário, visto que como a profissão é recente, o pedagogo hospitalar, se vê juntamente com o educando hospi-
talizado, constantemente em situações de extremos; do simples prazer de uma contação de história em que a 
criança e/ou adolescente está prestes a receber alta até a presença de risco eminente a uma doença infectoconta-
giosa, quando não de falecimento, gerando um clima emocional tenso entre profissional da educação/família/a-
gentes da saúde, mas que deve ser encarado sempre com a mais extrema naturalidade.
Para Nilson Machado (2007), o profissionalismo deve ser baseado em três conceitos importantes:

Um profissional exibe uma imprescindível competência técnica (...) coloca-a a serviço do em público, assumindo 
compromissos; (...) terceiro ingrediente que compõe está ideia e a imprescindível autorregulação do exercício 
profissional. (...) é na administração das relações entre o público e o privado que se desenha a ideia de profissio-
nalismo. (MACHADO, 2007, p. 55).

A aplicação de estratégias didáticas diante dessas situações possibilita estimular e promover recursos que 
podem e devem favorecer a aprendizagem do aluno/paciente e/ou familiares em sua totalidade, visto que uma 
posição menos invasiva diante de situações adversas promove em todos os envolvidos, ações complementares 
bio-psico-social, fornecendo uma espécie de consenso.

[...] sabemos que tudo o que temos a fazer para que o autorrespeito ocorra como um fenômeno natural de vida é 
agir com autorrespeito e respeito pelos outros: aceitando-os como legítimos outros em coexistência  conosco na 
prática  das conversações neomatrísticas da democracia, tanto no acordo como na discrepância. (MATOS & 
TORRES, 2010, p.172).

Enxergar o pedagogo hospitalar como um profissional protagonista sujeito autor de sua história independe dos 
resultados funcionais e finais é observar-se com dignidade, tendo plena consciência de seu papel dentro da 
profissão escolhida, bem como estabelecer metas, disposto na compreensão da exigência dos saberes contínu-
os de formação, adequando seu desempenho como um profissional qualificado, contribuindo, ainda, com objeti-
vos oriundos ao despertar habitual do conhecimento, levando ao reconhecimento de si mesmo, como um media-
dor de ações compartilhadas das relações complexas presentes no hospital.
Em vista disso, o profissional de pedagogia hospitalar merece estudo continuo, devido à realidade e complexida-
de que este sistema de educação necessita, principalmente quanto à formação.

 OS SABERES HOSPITALARES COMO GARANTIA NO TRATAMENTO DO     EDUCANDO HOSPITALIZADO

Como em qualquer profissão, dominar o conhecimento é o ponto-chave para o sucesso profissional, principal-
mente, quando diz respeito ao âmbito hospitalar, pois articular a teoria e a prática nesta área de atuação é um dos 
grandes desafios.

Para poder resposta ao conjunto das suas missões, a educação deve organizar-se em torno de quatro aprendiza-
gens fundamentais que, ao longo de toda a vida, serão de algum modo para cada individuo, os pilares do conheci-
mento: aprender a conhecer, isto é adquirir os instrumentos de compreensão; aprender a fazer, para poder agir 
sobre o meio envolvente; aprender a viver juntos, a fim de participar e cooperar com os outros em todas as 
atividades humanas; finalmente aprender a ser, via essencial que integra as três precedentes. É claro que estas 
quatro vias do saber constituem apenas uma, dado que existem entre elas múltiplos pontos de contato, de 
relacionamentos e de permuta. (MATOS & TORRES, 2010, p.227).

A função da professora em um hospital deve estar de acordo com a filosofia da instituição hospitalar, procurar 
estar em sintonia harmoniosa consigo e com o próximo e, ser um fiel pesquisador e, estar em constante consen-
so com a equipe multidisciplinar, buscando orientação a profissionais mais experientes, que auxilie nas interven-
ções que possam estar alheio a vontade da criança e adolescente hospitalizado.

Ser professor é possuir conhecimento, revelar tato pedagógico e assumir uma responsabilidade profissional 
plena. Na docência é impossível separar as dimensões pessoais e profissionais. (...) A tentativa de elaborar uma 
teoria da pessoalidade no interior de uma teoria da profissionalidade traz novos desafios para a formação de 
professores (NÓVOA, 2007, p.27).

O professor passa por uma visão de ser e estar dentro da profissionalidade, que amplia o modo de desenvolvi-
mento e desempenho da profissão da profissão, a prática, os saberes, a constante busca pelo ensino aprendiza-

do, para que seja considerada parte da equipe hospitalar.
A pesquisa está ligada ao papel do professor por excelência, porém na pedagogia hospitalar, a linguagem ganha 
um olhar determinante, pois a terminologia das doenças é de difícil entendimento para pessoas leigas, contudo é 
dever do professor ser um conhecedor das metodologias, estratégias e atividades lúdicas ou não, ou seja, o 
trabalho pedagógico possa receber maior atenção e que o ensino-aprendizagem seja assegurado.

A FORMAÇÃO CONTINUADA

O Profissional da Pedagogia Hospitalar deve ser um mediador que assegura o processo de aprendizagem, salien-
tando a formação contínua como uma das exigências desse ramo de atuação.
Devido à complexidade da relação educadora e aluno enfermo são imprescindíveis algumas reflexões, sendo um 
ponto transformador no conhecimento pedagógico na busca por ações alternativas fundamentada na ampliação 
das possibilidades de atuação, como destaca COSME (2007) e mais:

As escolas podem e devem ser entendidas e geridas, também, como espaços de formação, desde que aí se 
estimule e se apóie a reflexão crítica dos docentes sobre suas práticas profissionais e as dinâmicas educativas e 
administrativas que tem lugar nesses contextos. (COSME, 2007, p.42 apud ASSIS, 2009, p.101)

Segundo Marcelo Garcia (1992, p.55), “o profissional da pedagogia que pretende adentrar na área hospitalar, tem 
que buscar uma continuidade no aperfeiçoamento, permitindo identificar cognitivamente e afetivamente as várias 
características dos sujeitos sociais, de si e do outro que recebe o atendimento.”
A importância está na elaboração do projeto pedagógico que atenda as especificidades do sujeito paciente e, na 
construção de parceria com a transdisciplinaridade dos aspectos correspondentes do profissional da educação, 
sua percepção, imaginação, sua disponibilização em abordar uma linguagem que promova conhecimento qualifi-
cado.

[...]este tipo de trabalho não requer somente formação acadêmica, mas habilidade especificas de uma práxis 
pedagógica complexa que envolve diferentes aspectos no trabalho cotidiano como: sensibilidade para atuar com 
crianças, adolescentes e famílias fragilizadas, conhecimento da realidade hospitalar e das patologias, habilidade 
para lidar com diferentes grupos de alunos, pais e com as equipes multidisciplinares, capacidade de colaboração 
e estratégias didáticas para atender alunos provenientes de diversas regiões e com diferentes conteúdos escola-
res, abertura para o outro, independente de sua condição física, econômica e social, respeito as diferenças de 
etnia, raça e religião, dentre vários outros aspectos que envolvem o fazer pedagógico nessas instituições. 
(PAULA, 2003, p.32 e 33 apud MATOS, 2009, p.39).

Os professores em sua formação, em meio à convivência com toda equipe diferenciada, familiares em momentos 
de fragilidade, alunos/paciente, tem que estar consciente de sua escolha profissional, para que nos momentos de 
maior tensão saiba que estratégias utilizar e, como corroborar com todo o contexto.
Assim, o pedagogo hospitalar tem perfil que agrega e integra educação e saúde, ser flexível, comunicar-se clara-
mente, respeitar e aceitar os diferenciais da profissão, ter uma postura ética, dentre tantas outras qualidades 
pertinentes para realizar um trabalho amplamente qualificado.

O professor, para atuar em ambiente hospitalar deve apresentar ampla experiência pedagógica, flexibilidade de 
trabalho, que irão completar seu perfil para o ambiente hospitalar, deparando-se em mudanças diárias nas enfer-
marias em que as crianças internadas saem de alta ou entram em óbito. (MATOS, 2009, p.46).

A terminologia quanto às patologias, diagnósticos, prognósticos, medicamentos e procedimentos clínicos e 
cirúrgicos, são um dos limites, aos quais os docentes devem respeitar. Por conta disso, algumas instituições 
acadêmicas em pós-graduação inseriram em sua grade curricular as disciplinas de oncologia, tanatologia, funda-
mentos de neurociência e doenças respiratórias e cardiovasculares, pois estes conceitos são atividades presen-
tes diariamente na vida deste profissional.

        
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assim ficou compreendido que para entender a atuação do pedagogo hospitalar e sua contínua formação, o 
conhecimento do contexto histórico e das leis garante a presença do pedagogo em âmbito hospitalar.
A partir de então, ficou claramente entendido que para ser um profissional requer habilidades diversificadas, 
estar preparada para as intercorrências presentes nessa área de atuação, principalmente quanto a sua formação 
e capacitação, se tornando um profissional atento e qualificado, utilizando diferenciais que se abequem as ações 

hospitalares as crianças e adolescentes hospitalizados.
Através de uma pesquisa mais aprofundada sobre o assunto reconhecemos que para isso é necessário que se 
tenha conhecimento das diversas terminologias e de todo funcionamento e dinâmica do hospital, respeitando os 
procedimentos e tudo que envolve, para que a saúde da criança seja preservada.
Os resultados percebidos apontam que a formação do pedagogo hospitalar, deve ser rigorosa, permanente, 
persistente e de ampla responsabilidade, pois lida com vidas em um ambiente invasivo, ao qual se deve trabalhar 
em parceria com todo o contexto hospitalar.
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RESUMO 

Este artigo falará como é abordar um dos maiores gênios de todos tempos de uma forma que os alunos passem 
a gostar de uma matéria da área de exatas em que eles terão como conteúdo obrigatório apenas a partir do Ensino 
Médio, a Física, além de se identificarem com Einstein em várias etapas do projeto já que ele também passou por 
várias dificuldades na escola, início da vida acadêmica e início no mercado de trabalho para a constituição da 
família. É relativamente fácil ficar famoso através de conteúdos nas áreas de humanas como Literatura, Artes, 
Filosofia, Música mas tornar-se uma celebridade através de um conteúdo que trabalha com os cálculos mais 
complexos da Matemática é realmente singular, ele virou sinônimo de inteligência máxima no contexto escolar 
para elogiar quem se destaca nas atividades matemáticas, pelo menos uma vez em todo o período que passamos 
do ensino fundamental ao ensino médio ouvimos falar que aquele aluno ou aquela aluna é um ou uma Einstein, 
falarei da sequência didática onde faço a interdisciplinaridade da Língua Inglesa com Matemática, Física, Biogra-
fia e História em quadrinhos, sim, Einstein além de ser um dos maiores influenciadores da Matemática, Física, 
Ciências também foi um dos maiores influenciadores nas elaborações das histórias em quadrinhos principalmen-
te nos temas de super-heróis, foi um sonhador, criativo, inovador, pioneiro assim como o brasileiro Santos 
Dumont que embora nunca tenham se encontrado pessoalmente  há semelhança entre seus objetivos para as 
suas descobertas, além da semelhança didática,  pedagógica, questionadora de ensinar e aprender  com o patro-
no da educação brasileira Paulo Freire.  As aulas em que leciono sobre Einstein tem o objetivo de estimular os 
alunos a acreditarem em seus sonhos por mais absurdos que pareçam, a continuarem motivados diante das 
adversidades, confiarem mais nos seus instintos do que na opinião vazia dos outros, manterem o foco mesmo 
quando contrariado pelos seus superiores: pais, professores, orientadores e altas autoridades e como ele mesmo 
mencionava as aulas desse projeto valoriza mais a imaginação do que o conhecimento.              

Palavras-chave: Matemática, Física, Velocidade, Universo, Luz.

INTRODUÇÃO

O alemão que levou ao pé da letra a expressão “cidadão do mundo” já que abriu mão de sua nacionalidade e se 
encantava com o novo, o desconhecido, a descoberta, desde cedo se tornou um questionador dos segredos do 
universo, ele queria sempre mais, o conhecimento era para ser constantemente questionado pois é dessa forma 
que evoluímos, avançamos e inovamos. Respostas prontas, didática repetitiva, verdades absolutas, foram cons-
tantemente questionadas por Einstein desde a sua adolescência, ele queria ir além dos conhecimentos pré-esta-
belecidos de sua época, tal ousadia, coragem e perseverança levaram-no a provar que muitas das teses sobre o 
universo apresentadas por Issac Newton estavam incorretas ou incompletas, é claro todo esse feito custaram-lhe 
muitos anos de estudo e dedicação, milhares de críticas e contestações, mas o desafio de avançar sobre as ques-
tões da ciência perante o universo foram comprovadas e conseguimos progredir séculos a frente com essas 
descobertas.

ALBERT E PAULO REVOLUCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO 

Ao contrário de muitas especulações  sobre a vida do físico que relatavam Einstein como um aluno desconcentra-
do, distraído, descompromissado e com notas baixas, novos estudos mais aprofundados sobre a sua biografia  
demonstram que Einstein foi um bom aluno durante sua infância e a adolescência e que as notas baixas eram 
frequentes apenas nas matérias em que ele não tinha muito interesse como as humanas que envolvem: línguas, 
Geografia, História, Educação Física, Literatura, Artes entre outras, já nas matérias que ele gostava pertencentes 
às áreas de exatas como: Matemática, Química, Física, Álgebra, Geometria, suas notas eram as mais altas levan-
do-o a receber vários prêmios e reconhecimento por parte dos professores e familiares além de estudar nas 

melhores escolas e universidades da Europa. As suas vivências educacionais nas escolas e universidades 
moldaram sua prática como docente, ele defendia a visão curricular dos estudantes como um todo e não apenas 
em algumas disciplinas, pois assim como ele, o aluno poderia não obter bons resultados em determinadas maté-
rias e conteúdos mas poderia ir muito bem em outras disciplinas, essas questões estariam diretamente ligadas 
pela influência do interesse ou a falta em cada conteúdo. Partindo desse pensamento está a semelhança com as 
práticas pedagógicas defendidas por Paulo Freire onde ele defende que o aluno aprenderá com mais eficácia 
qualquer conteúdo desde que tenha sentido e significado para a vida dele, o processo de aprendizagem necessita 
acontecer de forma agradável, motivadora, gradativa e com variadas maneiras de ensinar, aprender e avaliar. Há 
relatos de que Einstein explicava os primeiros conteúdos na sala de aula  e dava continuidade às matérias nas 
cantinas das faculdades tomando café, fumando cachimbo, tocando violino e dialogando com os alunos sobre os 
cálculos e fórmulas, só não havia bebida alcoólica porque ele não gostava de ingeri-las,  dizia que atrapalhava a 
concentração, mas de qualquer forma  uma atitude acadêmica parecida com essa causaria no mínimo um descon-
forto em qualquer universidade nos dias atuais, então imagine o escândalo que foi nos anos de 1920 a 1950 entre 
os professores e reitores das universidades que em sua maioria tinha uma grade curricular rígida e tradicional, 
mas o físico e professor  não dava tanta importância às críticas pois o que realmente tinha prioridade era a apren-
dizagem dos alunos e o avanço conjunto das descobertas. Paulo Freire era enfático na questão que a aprendiza-
gem ocorre em todos os lugares e a todo tempo, não sendo necessário um método obrigatório determinando a 
hora e o local que ocorrerá a evolução do conhecimento, em todos os ambientes escolares e em todos os momen-
tos ocorrem aprendizagens até mesmo a hora do intervalo oferece infinitas ferramentas para aprendizagem que 
podem complementar as práticas educativas dos professores. Talvez tantas semelhanças venham da literatura 
que esses dois gigantes da educação se identificavam, eles simpatizavam com as ideias Karl Marx e também não 
concordavam com o capitalismo predatório que beneficia e proporciona cada vez vantagens às classes sociais 
dominantes como as elites, empresários, fazendeiros, ricos, políticos, latifundiários, etc  explorando a mão de 
obra das pessoas com baixa renda, baixa escolaridade, sem posses ou recursos causando o aumento da pobreza 
na maioria da população e o acúmulo de riquezas nas mãos de  poucos. Embora fosse da área de exatas a aparên-
cia de Einstein se assemelhava mais com os professores de humanas principalmente de História, Filosofia ou 
Sociologia, ele não se importava com roupas de grifes, cabelos penteados, status, artigos ou vida de luxo e altos 
salários fato que gerava grandes atritos com suas esposas em seus dois casamentos.
     
EINSTEIN E DUMONT VISIONÁRIOS DO CÉU E ESPAÇO
        
Outro ilustre brasileiro com inúmeras semelhanças biográficas com Einstein é Santos Dumont o criador do avião, 
os dois tiveram suas descobertas e criações duramente criticadas durante suas exposições sendo acusados de 
plágio e até os dias de hoje são alvos de discussões que não acabarão tão brevemente. Einstein foi acusado de 
plágio pelas suas principais obras, como o isolamento dos átomos, propagação e velocidade da luz, Teoria da 
Relatividade que envolve força, gravidade, magnetismo e velocidade. Santos Dumont foi acusado de plágio pelos 
norte-americanos que exigem os méritos pela criação do avião, mas esses célebres criadores continuaram a 
realizar seus sonhos com o objetivo de mudar e melhorar as vidas das pessoas, Santos Dumont era contra guer-
ras e gostava muito de viajar pelo mundo, conhecer lugares e culturas diferentes que através das navegações, 
balões de ar e transportes terrestres levaria muito tempo para realizar tais excursões, então ele tornou realidade 
o que desde os filósofos da Grécia Antiga sonhavam, o homem conquistando o céu e podendo voar, dessa forma 
poderíamos viajar e conhecer o planeta inteiro em um período de tempo extremamente menor, se os estudos de 
Dumont nos levaram a viajar pelo mundo os estudo de Einstein podem nos levar a conhecer o espaço pois assim 
como as navegações são lentas para podermos desbravar o planeta, nosso sistema de velocidade baseada os 
quilômetros é muito lenta ao pensarmos em viagens espaciais, nesse sentido Einstein aprofundou seus estudos 
nos vários aspectos da luz, como formas, percursos, reações e é claro a velocidade, mais precisamente a veloci-
dade da luz. A luz emitida pelo Sol leva 8 minutos e 20 segundos para chegar à Terra, na velocidade da luz daría-
mos 8 voltas na Terra em menos de 1 segundo é algo difícil de até imaginar, quanto tempo levaríamos para dar a 
volta na Terra no avião mais veloz?  Uma viagem até Marte na velocidade da luz levaria 14 minutos e 56 segundos 
já no foguete mais veloz Spacecraft levaria 687 dias, quase dois anos, portanto seria possível um veículo na 
velocidade da luz fazer viagens pelo Sistema Solar tão comuns como passeios utilizando o Metrô. Mas nem tudo 
são flores, os dois tiveram seus anos de estudos, esforços, pesquisas, trabalhos, concretizações de seus sonhos 
terrivelmente prejudicados, assim como milhares de pessoas, com as duas guerras mundiais. Santos Dumont viu 
a sua invenção criada com o intuito maior  de ser utilizada em viagens, lazer, aproximar as pessoas, melhorar a 
qualidade de vida das pessoas, na qual ele nem patenteou a sua criação para que assim todas as nações pudes-
sem fazer uso dessa magnífica máquina, o avião foi a maior arma de guerra utilizada na primeira guerra mundial. 
Santos Dumont viu seu sonho de um transporte que levaria alegria para as pessoas se tornar um pesadelo utiliza-
do para matar e destruir, esses fatos foram demais para o sonhador, viajante e visionário que se sentiu parte 
dessa engrenagem sanguinária mesmo sendo um pacifista contrário a qualquer tipo de guerra, entrou em depres-
são profunda se isolando dos amigos, familiares e do mundo que por fim resultou no seu suicídio. Santos 
Dumont viveu o pesadelo na primeira guerra mundial e Albert Einstein viveu o pesadelo da segunda guerra 
mundial e assim como milhões de judeus foi perseguido por toda a Europa tendo que se refugiar em diversos 
países até se estabilizar nos Estados Unidos onde deu continuidade aos seus estudos, projetos e docência, 
porém em tempos tão turbulentos teve a sua fórmula mundialmente famosa E=mc² e seus estudos que isolavam 
o átomo servirem de base para a criação da bomba atômica que depois de jogadas nas cidades de Hiroshima e 
Nagasaki causou em Einstein os mesmos sentimentos angustiantes causados em Santos Dumont, mas Einstein 
não entrou em depressão, pelo contrário, idealizou e participou de diversos eventos, protestos, palestras, encon-
tros com autoridades, seminários, com o objetivo pacifista pelo fim das guerras e a destruição de todas as 
bombas atômicas repetindo a famosa frase: “ Não sei com que armas a terceira guerra será lutada. Mas a quarta 
guerra mundial será lutada a paus e pedras” deixando claro a destruição apocalíptica que as armas atômicas 

podem causar.
          
  EINSTEIN SALVA OS SUPER – HERÓIS
                        
Como judeu Einstein teve sérios problemas de perseguições por parte do regime nazista que avançava pelo 
mundo e piorando severamente com a segunda guerra mundial tendo que buscar asilo em países aliados e se 
estabelecendo nos Estados Unidos, o mesmo aconteceu com Sigmund Freud criador da psicanálise. Com a sua 
chegada nos Estados Unidos Einstein não só influenciou a Física, Matemática, Educação e política mas também 
na elaboração e aperfeiçoamento dos super heróis. Durante as décadas de 30, 40 50 e 60 os judeus sofriam muito 
preconceito mesmo nos países que os acolhiam as editoras não aceitavam publicar jornais, revistas ou livros 
com autores judeus, para eles sobrou apenas as histórias em quadrinhos visto na época como o mais baixo nível 
dos escritores. Os judeus Jerry Siegel e Joe Shuster em 1938 criam o super-herói mais popular do mundo até os 
dias de hoje o Superman, no início Superman não voava ele apenas conseguia pular a grandes distâncias mas 
com os progressos nos estudos de Einstein  principalmente referente à velocidade da luz, os escritores começa-
ram a acompanhar esses avanços da Física e incorporá-las nos super-heróis, o Superman passou não só a voar 
mas a voar na velocidade da luz, com o avanço nos estudos das leis da gravidade vem também explicações sobre 
a origem do herói vindo de Krypton local onde eles não voam ou possuem super  poderes devido seu sistema 
solar e a gravidade serem  diferentes da Terra, ou seja, seus super poderes vêm da luz do nosso Sol e a gravidade 
específica do nosso Terra, assim como na gravidade da Lua podemos dar grandes pulos, talvez em um planeta 
com determinada gravidade os seres humanos também poderiam ser capazes de voar nesse planeta, Einstein 
participou como convidado de honra em diversas celebrações, eventos e comemorações sobre o Superman. O 
judeu Stan Lee, maior escritor da Marvel, também utilizou como base as leis da Física para a criação de heróis e 
histórias, até os animes como Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco entram na enorme lista de influenciados. Não 
importa se a história ou personagem é obra da Marvel, DC ou Anime em todas você verá chutes, socos, golpes ou 
voos na velocidade da luz, viagens no tempo, poderes ou a falta deles de acordo com os planetas ou sistemas 
solares, viagens pelas galáxias, outras dimensões universos paralelos, influências da gravidade ou magnetismo. 
A frase “ A imaginação vale mais que o conhecimento” é bem representada nesse capítulo do projeto pois 
Einstein foi essencial na influência de milhares de escritores e leitores pelo mundo.
 
AULAS PRÁTICAS

Após uma breve apresentação sobre Einstein inicio os conteúdos com lista de palavras para os alunos realizarem 
as traduções, geralmente conseguem realizar as atividades com êxito pois em sua maioria são palavras cognatas       
( palavras em Língua Inglesa com grafia e/ou pronúncia semelhantes com palavras do mesmo significado em 
Língua Portuguesa )  mas quando há dúvidas faço intervenções com explicações e exemplos que os levem à 
tradução correta, raramente dou a resposta ao aluno isso só ocorre quando exauri todas as possibilidades de 
inferir conclusão adequada da palavra, por incrível que pareça a palavra que ocorre mais dúvida entre os alunos 
é que traduz nosso planeta Terra pois Earth não é uma palavra cognata  A lista de palavras apresentadas aos 
alunos  são as seguintes:
Galaxy
Asteroid                                       Jupiter                                Neptune
Space                                          Astronaut                           Orbit
Mercury                                        Comet                                Stars
Sun                                               Earth                                  Meteor
Saturn                                           Mars                                   Universe
Uranus                                          Venus                                 Moon

UMA ORQUESTRA CHAMADA SISTEMA SOLAR

Segundo as teorias de Einstein tudo no universo está em constante transformação, existe uma frequente mudan-
ça de equilíbrio, desequilíbrio e retorno ao equilíbrio, isso ocorre desde moléculas até planetas já que tudo está 
interligado exercendo influência mútua, atualmente nosso Sistema Solar possui um impressionante equilíbrio 
entre todas as forças e energias existentes. Magnetismo, gravidade, velocidade de rotação e translação dos 
planetas, luz e calor solar apresentam uma perfeita harmonia em que cada corpo celeste contribui nesse equilí-
brio, pois uma pequena alteração em algumas dessas forças gravitacionais ou magnéticas ocorreria uma desor-
ganização no nosso sistema solar causando problemas internos nos planetas e até colisões entre os planetas. 
Einstein ficou surpreso com essa perfeição galáctica, como corpos celestes tão diferentes em tamanho, atmosfe-
ra e velocidades podem compor essa sintonia em torno do Sol. Faço uma referência aos alunos que nosso siste-
ma solar é como uma orquestra com diferentes músicos tocando diferentes instrumentos e escalas musicais em 
tempos diferentes e o Sol faria essa regência através de suas energias de influências, Einstein chegou à conclu-
são que o universo não pode ser uma obra do acaso que matematicamente existe uma Força Maior para tamanha 
façanha. Há vários comentários de Einstein falando sobre sua admiração por Jesus Cristo mas não entro nesse 
tema com os alunos durante esse projeto.          

O GIGANTE LÍDER DA NOSSA GALÁXIA

Na próxima etapa os alunos realizam traduções e interpretam frases onde continuo a explicação falando sobre o 
que gera toda a vida no nosso sistema, o Sol, por isso se chama Sistema Solar. O Sol gera admiração e gratidão 
no ser humano desde os mais antigos registros em papel, papiro ou rochas, em quase todas as civilizações e até 
os dias atuais pois o nosso calendário é baseado na quantidade de dias em que a Terra completa a órbita em 

torno dele levando 365 dias ou 1 ano, a palavra Domingo em inglês é em sua homenagem pois Sunday traduzido 
fica Dia do Sol e ´claro nos ilumina, fornece calor e energia para gerar toda forma de vida que conhecemos. Expli-
co que o Sol é uma estrela, e estrela é o corpo celeste que gera luz diferente dos planetas que são capazes de 
gerarem iluminação, nesse sentido vem a expressão utilizada principalmente nas celebridades classificadas 
como estrelas pois são aqueles que atraem a atenção de várias pessoas, assim como o Sol atrai os planetas em 
sua volta através da gravidade e magnetismo. Reforço a passagem nas explicações sobre a velocidade da luz e 
que Einstein classificava Velocidade = Força e Gravidade = Força. Quanto maior a velocidade mais força terá, um 
carro que que bate no poste a 5 Km sofrerá menos danos do que o carro que a 120 Km, uma pessoa que cai da 
altura de 1 metro sofrerá menos lesões do que de alguém que cai de 10 metros. Revelo que os estudos de Einstein 
serviram de base para a criação da televisão, Nanosegundos pois o Km é muito lento para a velocidade da luz o 
segundo também é muito tempo para essa velocidade por isso os cálculos seriam melhores não em segundos 
mas em Nanosegundos que nessa perspectiva descobriram seres que vivem menos de 1 segundo classificados 
como MI. Enfatizo sua contribuição para a criação de Super-Heróis e suas histórias fazendo relação entre o nosso 
planeta e o Titan, satélite de Saturno que devido a sua atmosfera e gravidade foi comprovado que os humanos 
seriam capazes de voar com pequenas asas acopladas nos braços, finalizo o conteúdo das estrelas explicando 
que o Sol também impressiona pelo tamanho pois caberiam 1 milhão de planetas Terras dentre dele. O próximo 
passo é ler, traduzir e interpretar frases sobre os planetas que são as seguintes:
Solar System
Orbit - turn about a star or a planet.
Moon - it is a satellite.
Star - a luminous ball of gas with a lot Hydrogen and Helium. 
Sun - the star at the center of Solar System.
75% Hydrogen
25% Helium
1 million Earths inside for it. 
It has light.
Velocity of light 300 000 Kilometers per second.
8 turns on planet Earth in 1 second. 
The light arrives at the Earth in 8 minutes and 20 seconds.
The distance between the Earth and the Sun is 150 million Kilometers.
The fastest Spacecraft Pioneer arrives in 1 month.
Earth to Mars velocity Kilometers fastest spacecraft 687 days.
Earth to Mars light velocity 14 minutes and 56 seconds.
Albert Einstein  Gravity = Force
                          Velocity = Force
                           MI - leaves less than 1 second
                      His studies help to create the TV, nanoseconds, isolate atoms, Theory of Relativity, the power of the 
super heroes, Equation E=mc².
                       Titan - saturn satellite has atmosphere and gravity that allow man to fly with small wings.

CONHECENDO NOSSO VIZINHOS

O próximo passo é ler, traduzir e interpretar frases sobre os planetas que são as seguintes:  
Mercury - the smaller planet.
                 Hot during the day.
                 Cold during the night.
                  88 days to complete  translation around the Sun.
                  There is no moon.
O primeiro planeta é também o menor com um clima irregular, quente durante o dia e frio durante a noite, sua 
órbita é de 88 dias e não possui Lua.
Venus - clouds a lot Sulfuric Acid.
              It is a lot brillant.
              The most hot planet.
               There is no Moon.
                225 days the translation around the Sun
Vênus é composto de nuvens de Ácido Sulfúrico sendo o planeta mais quente, não possui Lua e sua translação 
é de 225 dias.
Earth - 70% water.
             Blue planet.
             1 Moon.
              Exist life.
              365 days to complete translation around the Sun.
O nosso planeta é bem semelhante com o nosso corpo sendo ambos tendo em sua maior composição a água, o 
planeta azul, o único com vida na forma que conhecemos, possui 1 Lua e 365 dias de rotação.
Mars - red planet.
            687 days to complete translation around the Sun.
            Maybe have life.
            It has 4 seasons.
             2 Moons.
O preferido dos filmes de ficção científica conhecido como planeta vermelho, Marte é muito explorado pelos 

cientistas e pelo cinema devido a sua semelhança com o planeta Terra, tendo as 4 estações e vestígios de mares. 
Possui duas Luas, 687 dias de rotação e milhares de teorias sobre marcianos.
Jupiter - biggest planet.
              1300 Earths inside it.
               Gas planet.
               12 years to complete the translation around the Sun.
                79 Moons.   
No maior planeta cabem 1300 planetas Terras, possui 79 Luas sua translação é de 12 anos, ou seja, se morásse-
mos em Júpiter faríamos aniversário praticamente a cada década, é o planeta que me refiro para ilustrar a Teoria 
da Relatividade de Einstein, já que o tudo no universo é relativo de acordo aonde estamos em relação ao tempo, 
espaço, velocidade e gravidade.
Saturn - second biggest planet.
              Yellow planet.
              Rings of cold and dust.
               82 Moons.  
                30 years translation the Sun
No arco íris do Sistema Solar Saturno é o planeta amarelo, famoso pelos seus anéis de gelo e pó, possui 82 Luas 
é atualmente o planeta com maior número de Luas mas essa contagem é frequentemente modificada devido as 
constantes novas descobertas e translação de 30 anos, nesse caso, a maioria das pessoas fariam no máximo 3 
aniversários durante a vida.
Uranus - it is a lot gas Methane.
               27 Moons.
                165 years translation the Sun
Urano possui uma grande quantidade de gás Metano em sua composição, possui 27 Luas e 165 anos de transla-
ção seria uma vida sem aniversários.
Neptune - coldest planet.
                 164 years translation the Sun.
                  Strongest winds 2000Km/hour.
                   13 Moons 
O planeta mais distante também é mais frio com com ventos mais fortes em torno de 2000 Km por hora. Netuno 
assim como Urano não haveria aniversários. O último da fila no Sistema Solar possui 13 Luas.

 NOSSO INFINITO UNIVERSO

É difícil para a mente humana tentar entender o infinito e esta é a etapa em que vemos o quanto somos pequenos 
e limitados tanto em conhecimento quanto em tamanho, compreender que o planeta Terra é menor que um grão 
de areia no nosso universo é algo nos deixa no mínimo intrigado, agora é a hora de falar sobre o lado de fora do 
nosso quintal chamado Via Láctea.  
Comets - are balls of ice and dust that orbit the Sun.
Asteroids - are made up metal and rock material.
Meteor - are asteroids that entered Earth.
Galaxy - can contain many million of stars, held together by the force of gravity.
Milk way - is the name of the our galaxy.
Universe - contain at least 1 billion galaxies
Explico sobre a composição dos cometas que são bolas de gelo e pó, por esse motivo eles têm uma “cauda”, pois 
conforme essa bola se movimenta o pó e o gelo vão se derretendo logo atrás, então é impossível um cometa cair 
na Terra pois ele derreteria ou se desfaria ao entrar em contato com a atmosfera terrestre. Falo sobre a diferença 
entre os asteroides e meteoros que ambos são feitos de metal e rocha, o asteroide fica em órbita no espaço e 
quando entra na Terra recebe o nome de meteoro. O nosso planeta está no Sistema Solar que está galáxia chama-
da Via Láctea que está no Universo. Nossa galáxia Via Láctea recebeu esse nome por ser branca como o leite e 
recentes estudos demonstraram existir no mínimo 1 bilhão de galáxias no universo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto apresentado foi trabalhado com alunos dos 4º e 5º anos do ensino fundamental que após as aulas expo-
sitivas, atividades, lições de casa, caça palavras, desenhos para colorir e vídeos em formato de desenhos anima-
dos explicando o Sistema Solar é solicitado aos alunos que se reuniam em grupos e façam cartazes do Sistema 
Solar com desenhos dos planetas e seus nomes em inglês, esses cartazes ficam em exposição pelos corredores 
da escola, posteriormente os grupos fazem maquetes do Sistema Solar com todos os nomes em inglês que ficam 
expostos na Feira de Ciências  e para  produto final os alunos fazem uma palestra na sala de leitura ou de multimí-
dia para apresentar aos pais no dia da Amostra Cultural. Eles apresentam os vídeos aos pais e em duplas expli-
cam o Sistema Solar, na dupla um explica em inglês e outro explica em português, são realizadas diversas pales-
tras durante o dia para atender melhor aos alunos e aos pais que ficam encantados ao verem seus filhos sendo 
protagonistas em suas aprendizagens, eu sempre começo as palestras dizendo que naquele dia  os alunos são 
os professores e que eu estou lá para auxiliá-los dando play nos vídeos, arrumando a sala, revezando o microfo-
ne, mantendo a sequência de falas nas pastas e é exatamente isso que eu faço. Esse dia é marcante pois demons-
tra o resultado de um projeto com etapas de progresso durante todo o ano letivo. Professores, pais e alunos ficam 
extremamente orgulhosos e felizes, sentimentos demonstrados com sorrisos, lágrimas, abraços e muitas 
palmas.
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RESUMO 
Artigo elaborado para apresentação na disciplina de Trabalho de Conclusão do Curso II no Curso de Pedagogia. 
O artigo científico teve como tema: A Contínua Formação do Pedagogo Hospitalar, compreendendo o contexto 
como ser integral dentre a pedagogia. O objetivo Geral foi: Entender a atuação do pedagogo hospitalar e sua 
contínua formação. A pesquisa teve como referenciais teóricos as contribuições dos seguintes autores – ASSIS 
(2009); COSME (2007); GARCIA (1992); MACHADO (2007); MATOS & TORRES (2010); MATOS (2009); MATOS & 
MUGIATTI (2009); PAULA (2003). Usou–se metodologia a pesquisa: pesquisas bibliográficas, como: livros, 
artigos, resenhas e mídias; como sites relacionados, bem como discutir ideia dos autores. OS resultados da 
pesquisa as seguintes considerações: entende-se que para atuar em ambiente hospitalar o pedagogo deve estar 
em contínua formação. Contudo concluí que para tanto o estudo deve estar centralizado não somente a educa-
ção, mas ter pleno conhecimento das terminologias ditas por toda equipe multidisciplinar do ambiente hospitalar. 
Palavras-chave: Atuação do Pedagogo hospitalar; Formação Continuada; 
INTRODUÇÃO

O tema A Contínua Formação do Pedagogo Hospitalar é amplamente discutida nos dias atuais, pois envolve a 
educação em um contexto diferencial, perante ambiente invasivo, com educadores em esforço humanista para 
ampliar os conhecimentos de crianças e adolescentes hospitalizados em esforço subumano ao fato das limita-
ções acometidas por estes.
Partindo dessas circunstâncias, logo surgiu o nosso problema de pesquisa que tem origem na da seguinte 
indagação: Quais as especificidades da atuação do Pedagogo Hospitalar?
Sendo assim, justificamos que esse artigo foi elaborado com a finalidade tendo como eixo central buscar subsí-
dios do aperfeiçoamento da prática pedagógica dentro do ambiente hospitalar, um novo olhar na formação do 
pedagogo, permitindo que educadores sintam-se mais seguros, no que envolve tanto o cuidado ao aluno/pacien-
te, quanto a sua própria saúde, diminuindo a tensão que o enfrentamento de certas situações possa apresentar 
como certo desconforto, estabelecendo parceria imprescindível para formação continuada. Acreditamos que, 
através da interferência do educador na vida da criança fomenta tudo que envolve; as relações afetivas, as perdas 
e ganhos, a necessidade de constantes dinâmicas para oferecer um ambiente profissional de qualidade. Além de, 
dar continuidade do Projeto de Iniciação Científica da Universidade Anhanguera – Polo Itapecerica da Serra, São 
Paulo, junto a amigas voluntarias a pesquisa A Atuação do Pedagogo em Ambiente Hospitalar, definiu-se o tema 
como A Contínua Formação do Pedagogo Hospitalar para o trabalho de Conclusão de Curso.
Todavia tivemos como objetivo geral entender a atuação do pedagogo hospitalar e sua contínua formação. Espe-
cificamente: a) compreender a profissão do Pedagogo Hospitalar; b) especificar a práxis dos saberes hospitala-
res mediante a saúde, assegurando a aprendizagem perante o educando internado; e, c) identificar as necessida-
des da contínua formação do Pedagogo Hospitalar.
 A análise bibliográfica foi feita para que pudéssemos entender melhor sobre o tema abordado, utilizamos para a 
pesquisa as valiosas contribuições de: ASSIS, W. Classe hospitalar: Um olhar pedagógico singular. São Paulo: 
Phorte, 2009. O livro apresenta com rigor teórico a articulação de ideias e a diferença que a compõem, mapeando 
a ação docente dentro da classe hospitalar e a necessidade da formação continuada dos profissionais. CECCIM, 
R.B. & CARVALHO, P.R.A. (Org.). Criança Hospitalizada. Editora da Universidade, RS, 1997. As autoras explicitam 
o atendimento educacional a jovens e criança hospitalizada está assegurada pela Declaração da Criança e 
Adolescente Hospitalizadas: o direito da criança embasado em leis, bem como desenvolvimento cognitivo da 
criança hospitalizada. FONSECA, E.S.; Atendimento Escolar no Ambiente Hospitalar. São Paulo: Mennon, 2003. 
Neste livro a autora faz uma reflexão sobre o atendimento educacional na área hospitalar, a atuação dos professo-
res como um elemento integrador entre educação e saúde. FUNGHETTO, S. E OUTROS. Classe hospitalar: uma 
vivência através do lúdico. Artmed, 1999. O fazer pedagógico no ambiente hospitalar e seus pressupostos, que 
revelam atuação  na formação específica para a docência e os saberes que envolvem a prática cotidiana da escuta 
pedagógica que atenta para a valorização da vida de cada educando, estando atento para expressões e silêncios 

transcendem o aspecto físico tendo uma atenção integral. MATOS, E.L.M.; TORRES, P.; Prática e Teoria na Peda-
gogia Hospitalar: novos cenários, novos desafios. Curitiba, PR: Champagnat, 2010. A obra Teoria e prática na 
pedagogia hospitalar incorporam significados teóricos, vivenciais e reflexões sobre o cenário em que o professor 
atua e, as diferentes realidades de atuação do professor quanto a criança hospitalizada.
Adotamos como metodologia de pesquisa a pesquisa bibliográfica como principal preocupação de compreender 
e especificar a contínua formação do pedagogo hospitalar focando na melhora do atendimento da classe hospita-
lar.  A partir disso os métodos utilizados serão pesquisas bibliográficas, e mídias, referindo-se ao universo do 
Pedagogo Hospitalar, dentro da classe hospitalar, nas alas de pediatria. Os procedimentos serão a leitura de 
materiais bibliográficos: livros, artigos, resenhas e mídias; como sites relacionados, bem como discutir ideia dos 
autores.
Com os desdobramentos do artigo exposto, o trabalho está organizado em quatro tópicos onde; no tópico 1: 
buscou-se trazer a historicidade do tema a ser pesquisado em um sentido amplo quanto as leis que embasam a 
presença do pedagogo hospitalar sua atuação e a necessidade da contínua formação. No tópico 2: descrevemos 
sobre como procede a profissão do pedagogo hospitalar e suas especificidades. No tópico 3: o conhecimento 
quanto a terminologia hospitalar e os saberes da educação para que haja consenso entre toda a equipe multidis-
ciplinar, por fim. No tópico 4: a formação do pedagogo hospitalar propriamente dito, para um atendimento educa-
cional preciso e de qualidade. 
Concluindo com o presente artigo, que é necessário um amplo conhecimento terminologias e do funcionamento 
hospitalar, devendo a formação do pedagogo hospitalar ser rigorosa, permanente, dentre os atributos, para parti-
cipar vigorosamente com todo o contexto hospitalar.

A ATUAÇÃO DO PEDAGOGO HOSPITALAR E SUA CONTÍNUA FORMAÇÃO
A Pedagogia Hospitalar foi fundamentada no pós-guerra através da Declaração Universal dos Direitos Humanos 
e, para tanto houve a necessidade da capacitação do profissional de pedagogia para que sua presença e seus 
saberes fossem garantidos e transmitidos às crianças e jovens presentes nas alas pediátricas dos hospitais, 
sendo fomentada na Holanda, em 1986, através da Carta Européia da Criança Hospitalizada.
No Brasil, o atendimento educacional em âmbito hospitalar, foi legitimado por Leis Federais, descritos a baixo: 
• Lei nº 1.044/69, que dispõe sobre o tratamento excepcional para os alunos portadores das afecções que 
indica;
• Lei nº 8.069/90, que dispõe no Estatuto da Criança e do Adolescente – art. 1º - sobre proteção integral à 
criança e ao adolescente;
• Lei nº 41/95, que trata dos Direitos da Criança e do Adolescente Hospitalizados;
• Lei nº 9.394/96, que trata da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional;
• Lei nº 1/06, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, 
licenciatura; e mais recente,
• Lei nº 15/13, que estabelece Diretrizes para o Programa Pedagógico Hospitalar destinado a Crianças e 
Adolescentes Hospitalizados.
A partir de 2001, a “Classe Hospitalar” ganhou reconhecimento, permitindo o atendimento educacional, inclusive 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS), considerando a atuação do Pedagogo Hospitalar e, da necessidade de um 
atendimento direcionado e de qualidade ao sujeito internado, abarcando um olhar mais cauteloso quanto à conti-
nuidade da formação deste profissional, que nem sempre se encontra emocionalmente preparado para confron-
tar-se com os desafios presentes nesta área de atuação.

O professor, para atuar em ambiente hospitalar deve apresentar ampla experiência pedagógica, flexibilidade de 
trabalho, que irão completar seu perfil para o ambiente hospitalar, deparando-se com mudanças diárias nas enfer-
marias em que a crianças internadas saem de alta ou entram em óbito. (MATOS, 2009, p.46).

Destaca-se, a importância daqueles que desejam ingressar na pedagogia hospitalar, como primeiro passo; o 
confronto psicológico de si mesmo, devido a fatores relacionados à mortandade e de relacionamento entre 
professor/aluno/família/agentes da saúde, que nem sempre consiste em um processo peculiar.
 Segundo Matos e Mugiatti (2009, p. 115) “A construção da prática pedagógica, para a atuação em ambiente hospi-
talar, não pode esbarrar nas fronteiras do tradicional [...].” O profissional deve ter um olhar perante a classe 
hospitalar direcionado a compreensão dos desafios a serem cumpridos, principalmente, quanto às patologias 
presente nas crianças e adolescentes hospitalizados.
Conhecer a patologia acometida pela criança é uma das principais percepções, ao qual o pedagogo deve estar 
atento, além de conhecer o ambiente de trabalho e a contextualização a qual a criança está inserida, daí alguns 
parâmetros específicos que embasam a contínua formação do pedagogo hospitalar.
 
 A PROFISSÃO - PEDAGOGO HOSPITALAR

O pedagogo em sua prática em ambiente escolar “dita normal”, ás vezes, enfrenta situações pouco agradáveis 
em sua profissão e, sua prática requer constante reflexão.
Nessa ótica, o pedagogo presente em ambiente hospitalar, requer habilidades diversificadas e conhecimentos 
pertinentes a atender e perceber as intenções subjetivas em sua totalidade, pois há por traz de um olhar, de um 
gesto, muitos sentimentos e emoções nem sempre expressados verbalmente. 

[...] no contexto do hospital, cabe ao pedagogo perceber as intenções subjetivas das respostas, as necessidades 
do paciente e tomar a iniciativa de quebrar barreiras, transpor os muros da indiferença e deixar aflorar todo o seu 

RESUMO 
Este artigo tem por intenção objetivar a importância da psicomotricidade na educação infantil e a maneira como 
a mesma auxilia no aprendizado utilizando-se do movimento. Baseados nessas informações, entendemos a 
necessidade de incluir formas alternativas e metodologias de ensino/aprendizagem com o uso do lúdico que, 
devido à espontaneidade, possibilita a expressão criativa, facilitando a inclusão, na educação infantil, enfatizan-
do a psicomotricidade, onde todos os alunos são contemplados, independente de suas necessidades educacio-
nais, com a experimentação e de vivências externas de maneira lúdica. O desenvolvimento do mesmo deu-se por 
meio de observações estudos da área com citações diretas á Jean Le Bouch e Gislene de Campos Oliveira. Dando 
ênfase a importância das ações motoras e seu reflexo nas ações cognitivas, afetivas e seu reflexo direto no 
desenvolvimento da criança. Este trabalho teve como principais objetivos elucidar e esclarecer a referida impor-
tância do tema em uma abordagem pratica. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação. Educação Infantil. Psicomotricidade.

INTRODUÇÃO

A Psicomotricidade no processo educacional tem como objetivo permitir o maximo aprendizado e aproveitamen-
to educacional da criança, visando sempre englobar os aspectos mental, psicológico, social, cultural e físico, 
englobando assim a totalidade do aluno ao processo de aprendizagem de maneira ludica e participativa. Tendo 
este artigo o objetivo de analisar a significação e importancia psicomotricidade na primeira infância e a maneira 
como a mesma pode refletir de maneira concisa no processo de aprendizagem do aluno, quebrando o paradgima 
de que a educação deve dar-se de maneira isolada, trabalhando o contexto geral do processo educacional e como 
alcançar a maxima absorvição de todos os objetivos apresentados. Permitir aos alunos o processo criativo e a 
liberdade de expressão e utilizar isso como uma ferramenta de larga escala dentro do ambiente escolar. A meto-
dologia, o desenvolvimento e tudo decorrente do mesmo teve base em estudos realizados após leitura e análise 
de livro e artigos científicos, subordinados ao tema “psicomotricidade”. A mesma, busca criar uma integralidade 
da ação realizada ao desenvolvimento cognitivo, possibilitando ao aluno desenvolver ações do corpo e expres-
sar-se por meio da mesma, desenvolvendo-o. É necessário dar enfase a importancia das relações pessoais na 
criação do sujeito, atráves da mesma o primeiro contato do corpo é conhecido, a noção de espaço começa a ser 
criada e o sujeito , passa a ser integrante, sabemos que as mesmas em sua fase inicial apresentam deveras 
dificuldades motoras e cognitivas em seus primeiros anos de vida todas esssas “habilidades” são trabalhadas 
até um maximo aperfeiçoamento, o mesmo se da atráves de estimulos, principalmente na educação infantil onde 
todo o processo tem por objetivo integrar a criança de maneira ativa.

PSICOMOTRICIDADE
A psicomotricidade é o processo educacional que da inicio ao processo de aprendizagem pois o mesmo possibili-
da, que a criança se desenvolva, é necessario antes de todo o processo de alfabetização e letramento, abrindo o 
precedente para que as mesmas tenham uma maior e melhor absorvição quando abordadas.
As mesmas realizam-se atráves do entendimento da criança sobre sua caacidade de criar de desenvolver-se 
criando  anoção de individuo e permeando assim em todos os aspectos de sua personalidade a maneira como as 
mesmas encaram o mundo e todos que as cercam além de facilitar o processo de interação social. Pensando por 
estaes aspectos é facilmente perceptivel que a psicomotricidade se torna indissociável no processo 
ensino/aprendizagem.

“...Da civilização oriental a civilização ocidental, e dentro desta, desde a civilização grega, passando pela idade 
média, até aos nossos dias, a significação do corpo sofreu inúmeras transformações. Desde Aristóteles, passan-
do pelo cristianismo, o corpo é de certo modo, negligenciado em função do espírito. Descartes, e toda a influência 

do seu pensamento na evolução cientifica, levou a considerar o corpo como objeto e fragmento espaço visível 
separado do “sujeito conhecedor”. Só em pleno século XIX o corpo começa a ser estudado, em primeiro lugar, 
por neurologistas, por necessidade de compreensão das estruturas cerebrais, e posteriormente por psiquiatras, 
para clarificação de fatores psicológicos. (FONSECA, 1995, p. 9)...”

A abordagem teorica dos estudos a respeito da Psicomotricidade visam superar a separação entre corpo e mente 
(dualismo cartesiano). Segundo Jean Le Boulch (1987, p. 13):
O processo de aprendizagem é deveras complexo e abrange todos os aspectos emocionais motores cognitivos. 
É de extrema importancia a aquisição das habilidades motoras na época pré-escolar facilitando assim seu 
processo de aprendizagem.

A criança enquanto individuo possui singularidades, ou seja preferencias, entendimento critico além de uma 
curiosidade a respeito de tudo que a cerca, a psicomotricidade tem uma importancia sumaria em todo o processo 
educacional.
Por meio do processo de experimentação da vivencia de experiencias é possivel compreender os aspectos 
emocionais e fisicos vividos pelos educandos.
É na infancia ainda que todo o processo de compreensão, experimentação ocorre. Uma criança quando bem 
estimulada nesta primeira etapa de sua formação entendera a importancia de tudo que a cerca.
O processo educacional deve ocorrer de maneira integral, ou seja em casa as abordagens a respeito do processo 
formador e na instituição devem andar lado a lado, permitindo que a criança crie uma coorelação da ação continu-
ada.
O desenvolvimento psicomotor é abrangente não sendo assim de qualquer disciplina especifica mais sim de 
todos os que cercam a criança em todos os aspectos de seu desenvolvimento. 
 Para Fonseca (1995) as definições de psicomotricidade são definidas nos seguintes aspectos: tonicidade, equilí-
brio, lateralidade, noção corporal, estruturação espaço-temporal, coordenação global e fina e óculo manual.

Oliveira salienta:
O corpo é uma forma de expressão da individualidade. A criança percebe-se e percebe as coisas que a cercam em 
função de seu próprio corpo. Isto significa que, conhecendo-o, terá maior habilidade para se diferenciar, para 
sentir diferenças. Ela passa a distingui-lo em relação aos objetos circundantes, observando-os, manejando- os. 
(OLIVEIRA, 2007, p.47).

Na educação infantil, é necessario criar ligações entre movimento/objetivo, criando a partir disso as situações 
necessarias para atingir o objetivo central. A Psicomotricidade deve ser trabalhado de maneira a auxiliar o desen-
volvimento da criança criando um facilitador em todo seu processo educacional, deve-se porém ressaltar a 
necessidade de se entender e acompanhar o tempo da criança, exatamente por este motivo é necessario observar 
que todos os que cercam a criança são responsaveis por este processo.

O processo de aprendizagem não para a todo momento a criança esta aprendendo visto isso espaços que permi-
tam a criação são tão importantes, é necessario consolidar a ideia de aprender a ideia de que o local tambem e de 
suma importancia, paredes coloridas, brinquedos de facil acesso, brincadeiras que estimulem a interação social 
além dos conceitos de dividir, integrar , interagir, permitem criações afetivas duradouras e deveras importantes 
em todo o processo de formação da concepção da criança enquanto se vislumvra como um individuo.
 
 A todo momento a criança está aprendendo suas vivências, a construção do esquema corporal, por exemplo, 
junto à consciência e o conhecimento, a organização dinâmica, e o uso do próprio corpo, devem ser a chave de 
toda a educação da criança.
Utilizando-nos das ideias de  Piaget (2002, p. 64) “desde os primeiros anos de vida até os sete anos acontece a 
educação psicomotriz, portanto e necessário exercer essa prática na educação infantil com eficácia, pois nesse 
período ocorre todo o processo de aprendizagem.”
 Em outras palavras, a criança se desenvolve pela da pratica, quanto maior o estimulo maior a aprendizagem isso 
é indiscutivel. 

A criança demonstra por meio de sua expressão corporal seus sentimentos sejam eles positivos ou negativos, 
seus sentimentos serão sempre determinados por movimentos corporais sejam os mesmos intencionais ou não 
se é movimento o termo psicomotricidade é apropriado. 
É por meio dos movimentos corporais que em sua primeira infância a criança se desenvolve, movimentos estes 
que são acompanhados até mesmo por médicos especialistas para que seja possível determinar a evolução a um 
nível dentro da normalidade, Quando a criança passa a frequentar o ensino infantil contara ainda além do profes-
sor polivalente (pedagogo), com professores de artes e educação física, profissionais estes que vem para corro-
borar com a importância do movimento do criar, do intencionalizar uma ação.
A educação integral tem um importante papel nisso o conceito central de educação integral, não parte da premis-
sa do período de permanência dentro da instituição de ensino, sim do fato de a mesma abranger a todos os 
conceitos educacionais e sociais do educando.
Ou seja, uma escola que oportunize o processo de aprendizagem não apenas dentro de sala de aula mas em seu 
entorno, que possua o conceito de escola democrática, a uma real intencionalidade e realização da ideóloga de 
pais mestres e comunidade em interação durante o processo educacional dos jovens e adultos.
Este conceito valoriza o aprender e o aplicar, rememoramos práxis, não basta possuir o conhecimento é necessá-
rio que o mesmo seja entendido e possua uma funcionalidade real em sua rotina.

Esta ideologia deve ser executada e garantida desde a base educacional, constando no projeto político pedagógi-
co da instituição e sendo devidamente aplicado, conceituar essa ideologia apenas não é suficiente, precisamos 
devidamente ensinar de maneira integral
O Termo psicomotricidade foi utilizado pela primeira vez em meados do século XIX quando surgiu a necessidade 
de especificar áreas do córtex cerebral foi apenas no século XX, porém que a mesma passou a ser considerada 
indissociável do processo pratico da ação.
 Segundo Fonseca (2009) psicomotricidade tem um papel fundamental para o pleno desenvolvimento da criança 
na aprendizagem favorecendo os aspectos físicos, mental, afetivo-emocional e contribuindo para seu processo 
de formação de personalidade.
A criança assim como o meio que a cerca é mutável, é curiosa e este aspecto deve ser considerado como muito 
importante além de ser valorizado pelo educador, ainda que dentro de um contexto educacional os aspectos 
sejam um pouco limitados, é necessário criar propostas atrativas que impulsionem o educando a compreender 
sua importância singular, e sua importância em grupo.
A criação o movimento a coordenação motora lateralidade e afins devem ser trabalhados desde a primeira infân-
cia, permitindo que a criança se veja como sujeito ativo, e busque sempre melhorar seus aspectos de cognição, 
o movimento cria e deve ser estimulado.
Ele garante que a criança seja criança, aspecto esse que jamais deve ser esquecido ou ignorado durante seu 
processo de formação escolar, as atividades devem ser elaboradas e dirigidas visando atender a este público e 
intencionalizar uma ação continuada em seu saber, nunca inibi-la. 
 Baseando-nos na abordagem dos autores acima citados a psicomotricidade tem um objetivo, possibilitar a 
interação da criança possibilitando seu pleno desenvolvimento não apenas físico como cognitivo, afetivo e 
corporal. Ressaltando que a mesma deve ser amplamente trabalhada em todos os momentos da criança, frisando 
a importância do mesmo na primeira infância para um pleno desenvolvimento posterior. 
 Portanto a psicomotricidade tem um papel de base em todo o processo educacional pois a mesma viabiliza a 
comunicação da criança em toda sua fase não verbal, torna a mesma integrante do grupo, viabilizando e facilitan-
do todo o processo de aprendizagem dos mesmos. É necessário ressaltar, portanto que o brincar o lúdico devem 
ser amplamente exaltados em todo o processo educacional, a criança que cria que excede suas limitações que 
conhece suas limitações corporais tem uma ampla capacidade de adaptabilidade o que lhes viabiliza e facilita 
todo o processo de aprendizagem. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo teve por objetivo apresentar o conceito de psicomotricidade e sua importância na primeira infância, 
as diferentes abordagens acerca da mesma e todos os aspectos sobre os quais eles podem integrar a vida da 
criança e dos que a cercam.
O processo de formação educacional tem início muito antes do processo de alfabetização, assim sendo é neces-
sário refletir sobre a importância do permitir, do explorar dentro da educação infantil, grandes pesquisas foram 
movidas e ainda são acerca do alcance do pleno desenvolvimento, algo já está claramente objetivado a tempos, 
o aprendizado se dá pela vivencia, o que nos leva diretamente de encontro aos conceitos da psicomotricidade.
Cabe ao educador (e a todos que cercam a criança), acompanharem todo este processo tornando possível que a 
mesma possa criar possa se conhecer possa interagir da maneira devida, todo este processo se dá na primeira 
infância quando os conceitos de criação, de existência tornam-se entendidos pela criança.
É na infância que a criança, tem seu primeiro contato com a escola com diferentes grupos e passa a seguir regras 
previamente estabelecidas dentro de um ambiente que não sua casa, passa a ter regras e horários não condizen-
tes com a sua rotina anterior. E exatamente por este motivo pensar de maneira ampla a tudo que a cerca é deveras 
importante, quando se fala de criança o movimento está diretamente ligado a este conceito. É preciso portanto 
elaborar situações que facilitem este movimento que criem o movimento representativo, para que a criança 
aprenda de fato não algo impensado.
O meio em que a criança tem contato ensina tanto quanto a atividade dirigida em si, o movimento é vida e suas 
infinitas possibilidades de realização nos permitem vislumbrar o quão longe os educandos podem chegar.
 Nas atividades psicomotoras os alunos revelam as mais diferentes emoções, tendo a oportunidade de criar, 
expressar se por meio das brincadeiras, conhecer a si mesma e as diferentes funções que o corpo realiza, conhe-
cer o outro, e o espaço.
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feito já que esse é um sentimento que pressupõe interação. O processo cognitivo também envolve o afetivo  
através de relações e interações, e para concretizá-lo é preciso ter equilíbrio emocional para agir com atenção e 
tranquilidade junto aos pacientes (MATOS, 2009, p. 85-86).

Considerar o pedagogo como um profissional integral, é um instrumento motivacional, pois se trata de um foco 
prioritário, visto que como a profissão é recente, o pedagogo hospitalar, se vê juntamente com o educando hospi-
talizado, constantemente em situações de extremos; do simples prazer de uma contação de história em que a 
criança e/ou adolescente está prestes a receber alta até a presença de risco eminente a uma doença infectoconta-
giosa, quando não de falecimento, gerando um clima emocional tenso entre profissional da educação/família/a-
gentes da saúde, mas que deve ser encarado sempre com a mais extrema naturalidade.
Para Nilson Machado (2007), o profissionalismo deve ser baseado em três conceitos importantes:

Um profissional exibe uma imprescindível competência técnica (...) coloca-a a serviço do em público, assumindo 
compromissos; (...) terceiro ingrediente que compõe está ideia e a imprescindível autorregulação do exercício 
profissional. (...) é na administração das relações entre o público e o privado que se desenha a ideia de profissio-
nalismo. (MACHADO, 2007, p. 55).

A aplicação de estratégias didáticas diante dessas situações possibilita estimular e promover recursos que 
podem e devem favorecer a aprendizagem do aluno/paciente e/ou familiares em sua totalidade, visto que uma 
posição menos invasiva diante de situações adversas promove em todos os envolvidos, ações complementares 
bio-psico-social, fornecendo uma espécie de consenso.

[...] sabemos que tudo o que temos a fazer para que o autorrespeito ocorra como um fenômeno natural de vida é 
agir com autorrespeito e respeito pelos outros: aceitando-os como legítimos outros em coexistência  conosco na 
prática  das conversações neomatrísticas da democracia, tanto no acordo como na discrepância. (MATOS & 
TORRES, 2010, p.172).

Enxergar o pedagogo hospitalar como um profissional protagonista sujeito autor de sua história independe dos 
resultados funcionais e finais é observar-se com dignidade, tendo plena consciência de seu papel dentro da 
profissão escolhida, bem como estabelecer metas, disposto na compreensão da exigência dos saberes contínu-
os de formação, adequando seu desempenho como um profissional qualificado, contribuindo, ainda, com objeti-
vos oriundos ao despertar habitual do conhecimento, levando ao reconhecimento de si mesmo, como um media-
dor de ações compartilhadas das relações complexas presentes no hospital.
Em vista disso, o profissional de pedagogia hospitalar merece estudo continuo, devido à realidade e complexida-
de que este sistema de educação necessita, principalmente quanto à formação.

 OS SABERES HOSPITALARES COMO GARANTIA NO TRATAMENTO DO     EDUCANDO HOSPITALIZADO

Como em qualquer profissão, dominar o conhecimento é o ponto-chave para o sucesso profissional, principal-
mente, quando diz respeito ao âmbito hospitalar, pois articular a teoria e a prática nesta área de atuação é um dos 
grandes desafios.

Para poder resposta ao conjunto das suas missões, a educação deve organizar-se em torno de quatro aprendiza-
gens fundamentais que, ao longo de toda a vida, serão de algum modo para cada individuo, os pilares do conheci-
mento: aprender a conhecer, isto é adquirir os instrumentos de compreensão; aprender a fazer, para poder agir 
sobre o meio envolvente; aprender a viver juntos, a fim de participar e cooperar com os outros em todas as 
atividades humanas; finalmente aprender a ser, via essencial que integra as três precedentes. É claro que estas 
quatro vias do saber constituem apenas uma, dado que existem entre elas múltiplos pontos de contato, de 
relacionamentos e de permuta. (MATOS & TORRES, 2010, p.227).

A função da professora em um hospital deve estar de acordo com a filosofia da instituição hospitalar, procurar 
estar em sintonia harmoniosa consigo e com o próximo e, ser um fiel pesquisador e, estar em constante consen-
so com a equipe multidisciplinar, buscando orientação a profissionais mais experientes, que auxilie nas interven-
ções que possam estar alheio a vontade da criança e adolescente hospitalizado.

Ser professor é possuir conhecimento, revelar tato pedagógico e assumir uma responsabilidade profissional 
plena. Na docência é impossível separar as dimensões pessoais e profissionais. (...) A tentativa de elaborar uma 
teoria da pessoalidade no interior de uma teoria da profissionalidade traz novos desafios para a formação de 
professores (NÓVOA, 2007, p.27).

O professor passa por uma visão de ser e estar dentro da profissionalidade, que amplia o modo de desenvolvi-
mento e desempenho da profissão da profissão, a prática, os saberes, a constante busca pelo ensino aprendiza-

do, para que seja considerada parte da equipe hospitalar.
A pesquisa está ligada ao papel do professor por excelência, porém na pedagogia hospitalar, a linguagem ganha 
um olhar determinante, pois a terminologia das doenças é de difícil entendimento para pessoas leigas, contudo é 
dever do professor ser um conhecedor das metodologias, estratégias e atividades lúdicas ou não, ou seja, o 
trabalho pedagógico possa receber maior atenção e que o ensino-aprendizagem seja assegurado.

A FORMAÇÃO CONTINUADA

O Profissional da Pedagogia Hospitalar deve ser um mediador que assegura o processo de aprendizagem, salien-
tando a formação contínua como uma das exigências desse ramo de atuação.
Devido à complexidade da relação educadora e aluno enfermo são imprescindíveis algumas reflexões, sendo um 
ponto transformador no conhecimento pedagógico na busca por ações alternativas fundamentada na ampliação 
das possibilidades de atuação, como destaca COSME (2007) e mais:

As escolas podem e devem ser entendidas e geridas, também, como espaços de formação, desde que aí se 
estimule e se apóie a reflexão crítica dos docentes sobre suas práticas profissionais e as dinâmicas educativas e 
administrativas que tem lugar nesses contextos. (COSME, 2007, p.42 apud ASSIS, 2009, p.101)

Segundo Marcelo Garcia (1992, p.55), “o profissional da pedagogia que pretende adentrar na área hospitalar, tem 
que buscar uma continuidade no aperfeiçoamento, permitindo identificar cognitivamente e afetivamente as várias 
características dos sujeitos sociais, de si e do outro que recebe o atendimento.”
A importância está na elaboração do projeto pedagógico que atenda as especificidades do sujeito paciente e, na 
construção de parceria com a transdisciplinaridade dos aspectos correspondentes do profissional da educação, 
sua percepção, imaginação, sua disponibilização em abordar uma linguagem que promova conhecimento qualifi-
cado.

[...]este tipo de trabalho não requer somente formação acadêmica, mas habilidade especificas de uma práxis 
pedagógica complexa que envolve diferentes aspectos no trabalho cotidiano como: sensibilidade para atuar com 
crianças, adolescentes e famílias fragilizadas, conhecimento da realidade hospitalar e das patologias, habilidade 
para lidar com diferentes grupos de alunos, pais e com as equipes multidisciplinares, capacidade de colaboração 
e estratégias didáticas para atender alunos provenientes de diversas regiões e com diferentes conteúdos escola-
res, abertura para o outro, independente de sua condição física, econômica e social, respeito as diferenças de 
etnia, raça e religião, dentre vários outros aspectos que envolvem o fazer pedagógico nessas instituições. 
(PAULA, 2003, p.32 e 33 apud MATOS, 2009, p.39).

Os professores em sua formação, em meio à convivência com toda equipe diferenciada, familiares em momentos 
de fragilidade, alunos/paciente, tem que estar consciente de sua escolha profissional, para que nos momentos de 
maior tensão saiba que estratégias utilizar e, como corroborar com todo o contexto.
Assim, o pedagogo hospitalar tem perfil que agrega e integra educação e saúde, ser flexível, comunicar-se clara-
mente, respeitar e aceitar os diferenciais da profissão, ter uma postura ética, dentre tantas outras qualidades 
pertinentes para realizar um trabalho amplamente qualificado.

O professor, para atuar em ambiente hospitalar deve apresentar ampla experiência pedagógica, flexibilidade de 
trabalho, que irão completar seu perfil para o ambiente hospitalar, deparando-se em mudanças diárias nas enfer-
marias em que as crianças internadas saem de alta ou entram em óbito. (MATOS, 2009, p.46).

A terminologia quanto às patologias, diagnósticos, prognósticos, medicamentos e procedimentos clínicos e 
cirúrgicos, são um dos limites, aos quais os docentes devem respeitar. Por conta disso, algumas instituições 
acadêmicas em pós-graduação inseriram em sua grade curricular as disciplinas de oncologia, tanatologia, funda-
mentos de neurociência e doenças respiratórias e cardiovasculares, pois estes conceitos são atividades presen-
tes diariamente na vida deste profissional.

        
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assim ficou compreendido que para entender a atuação do pedagogo hospitalar e sua contínua formação, o 
conhecimento do contexto histórico e das leis garante a presença do pedagogo em âmbito hospitalar.
A partir de então, ficou claramente entendido que para ser um profissional requer habilidades diversificadas, 
estar preparada para as intercorrências presentes nessa área de atuação, principalmente quanto a sua formação 
e capacitação, se tornando um profissional atento e qualificado, utilizando diferenciais que se abequem as ações 

hospitalares as crianças e adolescentes hospitalizados.
Através de uma pesquisa mais aprofundada sobre o assunto reconhecemos que para isso é necessário que se 
tenha conhecimento das diversas terminologias e de todo funcionamento e dinâmica do hospital, respeitando os 
procedimentos e tudo que envolve, para que a saúde da criança seja preservada.
Os resultados percebidos apontam que a formação do pedagogo hospitalar, deve ser rigorosa, permanente, 
persistente e de ampla responsabilidade, pois lida com vidas em um ambiente invasivo, ao qual se deve trabalhar 
em parceria com todo o contexto hospitalar.
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RESUMO 

Este artigo falará como é abordar um dos maiores gênios de todos tempos de uma forma que os alunos passem 
a gostar de uma matéria da área de exatas em que eles terão como conteúdo obrigatório apenas a partir do Ensino 
Médio, a Física, além de se identificarem com Einstein em várias etapas do projeto já que ele também passou por 
várias dificuldades na escola, início da vida acadêmica e início no mercado de trabalho para a constituição da 
família. É relativamente fácil ficar famoso através de conteúdos nas áreas de humanas como Literatura, Artes, 
Filosofia, Música mas tornar-se uma celebridade através de um conteúdo que trabalha com os cálculos mais 
complexos da Matemática é realmente singular, ele virou sinônimo de inteligência máxima no contexto escolar 
para elogiar quem se destaca nas atividades matemáticas, pelo menos uma vez em todo o período que passamos 
do ensino fundamental ao ensino médio ouvimos falar que aquele aluno ou aquela aluna é um ou uma Einstein, 
falarei da sequência didática onde faço a interdisciplinaridade da Língua Inglesa com Matemática, Física, Biogra-
fia e História em quadrinhos, sim, Einstein além de ser um dos maiores influenciadores da Matemática, Física, 
Ciências também foi um dos maiores influenciadores nas elaborações das histórias em quadrinhos principalmen-
te nos temas de super-heróis, foi um sonhador, criativo, inovador, pioneiro assim como o brasileiro Santos 
Dumont que embora nunca tenham se encontrado pessoalmente  há semelhança entre seus objetivos para as 
suas descobertas, além da semelhança didática,  pedagógica, questionadora de ensinar e aprender  com o patro-
no da educação brasileira Paulo Freire.  As aulas em que leciono sobre Einstein tem o objetivo de estimular os 
alunos a acreditarem em seus sonhos por mais absurdos que pareçam, a continuarem motivados diante das 
adversidades, confiarem mais nos seus instintos do que na opinião vazia dos outros, manterem o foco mesmo 
quando contrariado pelos seus superiores: pais, professores, orientadores e altas autoridades e como ele mesmo 
mencionava as aulas desse projeto valoriza mais a imaginação do que o conhecimento.              

Palavras-chave: Matemática, Física, Velocidade, Universo, Luz.

INTRODUÇÃO

O alemão que levou ao pé da letra a expressão “cidadão do mundo” já que abriu mão de sua nacionalidade e se 
encantava com o novo, o desconhecido, a descoberta, desde cedo se tornou um questionador dos segredos do 
universo, ele queria sempre mais, o conhecimento era para ser constantemente questionado pois é dessa forma 
que evoluímos, avançamos e inovamos. Respostas prontas, didática repetitiva, verdades absolutas, foram cons-
tantemente questionadas por Einstein desde a sua adolescência, ele queria ir além dos conhecimentos pré-esta-
belecidos de sua época, tal ousadia, coragem e perseverança levaram-no a provar que muitas das teses sobre o 
universo apresentadas por Issac Newton estavam incorretas ou incompletas, é claro todo esse feito custaram-lhe 
muitos anos de estudo e dedicação, milhares de críticas e contestações, mas o desafio de avançar sobre as ques-
tões da ciência perante o universo foram comprovadas e conseguimos progredir séculos a frente com essas 
descobertas.

ALBERT E PAULO REVOLUCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO 

Ao contrário de muitas especulações  sobre a vida do físico que relatavam Einstein como um aluno desconcentra-
do, distraído, descompromissado e com notas baixas, novos estudos mais aprofundados sobre a sua biografia  
demonstram que Einstein foi um bom aluno durante sua infância e a adolescência e que as notas baixas eram 
frequentes apenas nas matérias em que ele não tinha muito interesse como as humanas que envolvem: línguas, 
Geografia, História, Educação Física, Literatura, Artes entre outras, já nas matérias que ele gostava pertencentes 
às áreas de exatas como: Matemática, Química, Física, Álgebra, Geometria, suas notas eram as mais altas levan-
do-o a receber vários prêmios e reconhecimento por parte dos professores e familiares além de estudar nas 

melhores escolas e universidades da Europa. As suas vivências educacionais nas escolas e universidades 
moldaram sua prática como docente, ele defendia a visão curricular dos estudantes como um todo e não apenas 
em algumas disciplinas, pois assim como ele, o aluno poderia não obter bons resultados em determinadas maté-
rias e conteúdos mas poderia ir muito bem em outras disciplinas, essas questões estariam diretamente ligadas 
pela influência do interesse ou a falta em cada conteúdo. Partindo desse pensamento está a semelhança com as 
práticas pedagógicas defendidas por Paulo Freire onde ele defende que o aluno aprenderá com mais eficácia 
qualquer conteúdo desde que tenha sentido e significado para a vida dele, o processo de aprendizagem necessita 
acontecer de forma agradável, motivadora, gradativa e com variadas maneiras de ensinar, aprender e avaliar. Há 
relatos de que Einstein explicava os primeiros conteúdos na sala de aula  e dava continuidade às matérias nas 
cantinas das faculdades tomando café, fumando cachimbo, tocando violino e dialogando com os alunos sobre os 
cálculos e fórmulas, só não havia bebida alcoólica porque ele não gostava de ingeri-las,  dizia que atrapalhava a 
concentração, mas de qualquer forma  uma atitude acadêmica parecida com essa causaria no mínimo um descon-
forto em qualquer universidade nos dias atuais, então imagine o escândalo que foi nos anos de 1920 a 1950 entre 
os professores e reitores das universidades que em sua maioria tinha uma grade curricular rígida e tradicional, 
mas o físico e professor  não dava tanta importância às críticas pois o que realmente tinha prioridade era a apren-
dizagem dos alunos e o avanço conjunto das descobertas. Paulo Freire era enfático na questão que a aprendiza-
gem ocorre em todos os lugares e a todo tempo, não sendo necessário um método obrigatório determinando a 
hora e o local que ocorrerá a evolução do conhecimento, em todos os ambientes escolares e em todos os momen-
tos ocorrem aprendizagens até mesmo a hora do intervalo oferece infinitas ferramentas para aprendizagem que 
podem complementar as práticas educativas dos professores. Talvez tantas semelhanças venham da literatura 
que esses dois gigantes da educação se identificavam, eles simpatizavam com as ideias Karl Marx e também não 
concordavam com o capitalismo predatório que beneficia e proporciona cada vez vantagens às classes sociais 
dominantes como as elites, empresários, fazendeiros, ricos, políticos, latifundiários, etc  explorando a mão de 
obra das pessoas com baixa renda, baixa escolaridade, sem posses ou recursos causando o aumento da pobreza 
na maioria da população e o acúmulo de riquezas nas mãos de  poucos. Embora fosse da área de exatas a aparên-
cia de Einstein se assemelhava mais com os professores de humanas principalmente de História, Filosofia ou 
Sociologia, ele não se importava com roupas de grifes, cabelos penteados, status, artigos ou vida de luxo e altos 
salários fato que gerava grandes atritos com suas esposas em seus dois casamentos.
     
EINSTEIN E DUMONT VISIONÁRIOS DO CÉU E ESPAÇO
        
Outro ilustre brasileiro com inúmeras semelhanças biográficas com Einstein é Santos Dumont o criador do avião, 
os dois tiveram suas descobertas e criações duramente criticadas durante suas exposições sendo acusados de 
plágio e até os dias de hoje são alvos de discussões que não acabarão tão brevemente. Einstein foi acusado de 
plágio pelas suas principais obras, como o isolamento dos átomos, propagação e velocidade da luz, Teoria da 
Relatividade que envolve força, gravidade, magnetismo e velocidade. Santos Dumont foi acusado de plágio pelos 
norte-americanos que exigem os méritos pela criação do avião, mas esses célebres criadores continuaram a 
realizar seus sonhos com o objetivo de mudar e melhorar as vidas das pessoas, Santos Dumont era contra guer-
ras e gostava muito de viajar pelo mundo, conhecer lugares e culturas diferentes que através das navegações, 
balões de ar e transportes terrestres levaria muito tempo para realizar tais excursões, então ele tornou realidade 
o que desde os filósofos da Grécia Antiga sonhavam, o homem conquistando o céu e podendo voar, dessa forma 
poderíamos viajar e conhecer o planeta inteiro em um período de tempo extremamente menor, se os estudos de 
Dumont nos levaram a viajar pelo mundo os estudo de Einstein podem nos levar a conhecer o espaço pois assim 
como as navegações são lentas para podermos desbravar o planeta, nosso sistema de velocidade baseada os 
quilômetros é muito lenta ao pensarmos em viagens espaciais, nesse sentido Einstein aprofundou seus estudos 
nos vários aspectos da luz, como formas, percursos, reações e é claro a velocidade, mais precisamente a veloci-
dade da luz. A luz emitida pelo Sol leva 8 minutos e 20 segundos para chegar à Terra, na velocidade da luz daría-
mos 8 voltas na Terra em menos de 1 segundo é algo difícil de até imaginar, quanto tempo levaríamos para dar a 
volta na Terra no avião mais veloz?  Uma viagem até Marte na velocidade da luz levaria 14 minutos e 56 segundos 
já no foguete mais veloz Spacecraft levaria 687 dias, quase dois anos, portanto seria possível um veículo na 
velocidade da luz fazer viagens pelo Sistema Solar tão comuns como passeios utilizando o Metrô. Mas nem tudo 
são flores, os dois tiveram seus anos de estudos, esforços, pesquisas, trabalhos, concretizações de seus sonhos 
terrivelmente prejudicados, assim como milhares de pessoas, com as duas guerras mundiais. Santos Dumont viu 
a sua invenção criada com o intuito maior  de ser utilizada em viagens, lazer, aproximar as pessoas, melhorar a 
qualidade de vida das pessoas, na qual ele nem patenteou a sua criação para que assim todas as nações pudes-
sem fazer uso dessa magnífica máquina, o avião foi a maior arma de guerra utilizada na primeira guerra mundial. 
Santos Dumont viu seu sonho de um transporte que levaria alegria para as pessoas se tornar um pesadelo utiliza-
do para matar e destruir, esses fatos foram demais para o sonhador, viajante e visionário que se sentiu parte 
dessa engrenagem sanguinária mesmo sendo um pacifista contrário a qualquer tipo de guerra, entrou em depres-
são profunda se isolando dos amigos, familiares e do mundo que por fim resultou no seu suicídio. Santos 
Dumont viveu o pesadelo na primeira guerra mundial e Albert Einstein viveu o pesadelo da segunda guerra 
mundial e assim como milhões de judeus foi perseguido por toda a Europa tendo que se refugiar em diversos 
países até se estabilizar nos Estados Unidos onde deu continuidade aos seus estudos, projetos e docência, 
porém em tempos tão turbulentos teve a sua fórmula mundialmente famosa E=mc² e seus estudos que isolavam 
o átomo servirem de base para a criação da bomba atômica que depois de jogadas nas cidades de Hiroshima e 
Nagasaki causou em Einstein os mesmos sentimentos angustiantes causados em Santos Dumont, mas Einstein 
não entrou em depressão, pelo contrário, idealizou e participou de diversos eventos, protestos, palestras, encon-
tros com autoridades, seminários, com o objetivo pacifista pelo fim das guerras e a destruição de todas as 
bombas atômicas repetindo a famosa frase: “ Não sei com que armas a terceira guerra será lutada. Mas a quarta 
guerra mundial será lutada a paus e pedras” deixando claro a destruição apocalíptica que as armas atômicas 

podem causar.
          
  EINSTEIN SALVA OS SUPER – HERÓIS
                        
Como judeu Einstein teve sérios problemas de perseguições por parte do regime nazista que avançava pelo 
mundo e piorando severamente com a segunda guerra mundial tendo que buscar asilo em países aliados e se 
estabelecendo nos Estados Unidos, o mesmo aconteceu com Sigmund Freud criador da psicanálise. Com a sua 
chegada nos Estados Unidos Einstein não só influenciou a Física, Matemática, Educação e política mas também 
na elaboração e aperfeiçoamento dos super heróis. Durante as décadas de 30, 40 50 e 60 os judeus sofriam muito 
preconceito mesmo nos países que os acolhiam as editoras não aceitavam publicar jornais, revistas ou livros 
com autores judeus, para eles sobrou apenas as histórias em quadrinhos visto na época como o mais baixo nível 
dos escritores. Os judeus Jerry Siegel e Joe Shuster em 1938 criam o super-herói mais popular do mundo até os 
dias de hoje o Superman, no início Superman não voava ele apenas conseguia pular a grandes distâncias mas 
com os progressos nos estudos de Einstein  principalmente referente à velocidade da luz, os escritores começa-
ram a acompanhar esses avanços da Física e incorporá-las nos super-heróis, o Superman passou não só a voar 
mas a voar na velocidade da luz, com o avanço nos estudos das leis da gravidade vem também explicações sobre 
a origem do herói vindo de Krypton local onde eles não voam ou possuem super  poderes devido seu sistema 
solar e a gravidade serem  diferentes da Terra, ou seja, seus super poderes vêm da luz do nosso Sol e a gravidade 
específica do nosso Terra, assim como na gravidade da Lua podemos dar grandes pulos, talvez em um planeta 
com determinada gravidade os seres humanos também poderiam ser capazes de voar nesse planeta, Einstein 
participou como convidado de honra em diversas celebrações, eventos e comemorações sobre o Superman. O 
judeu Stan Lee, maior escritor da Marvel, também utilizou como base as leis da Física para a criação de heróis e 
histórias, até os animes como Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco entram na enorme lista de influenciados. Não 
importa se a história ou personagem é obra da Marvel, DC ou Anime em todas você verá chutes, socos, golpes ou 
voos na velocidade da luz, viagens no tempo, poderes ou a falta deles de acordo com os planetas ou sistemas 
solares, viagens pelas galáxias, outras dimensões universos paralelos, influências da gravidade ou magnetismo. 
A frase “ A imaginação vale mais que o conhecimento” é bem representada nesse capítulo do projeto pois 
Einstein foi essencial na influência de milhares de escritores e leitores pelo mundo.
 
AULAS PRÁTICAS

Após uma breve apresentação sobre Einstein inicio os conteúdos com lista de palavras para os alunos realizarem 
as traduções, geralmente conseguem realizar as atividades com êxito pois em sua maioria são palavras cognatas       
( palavras em Língua Inglesa com grafia e/ou pronúncia semelhantes com palavras do mesmo significado em 
Língua Portuguesa )  mas quando há dúvidas faço intervenções com explicações e exemplos que os levem à 
tradução correta, raramente dou a resposta ao aluno isso só ocorre quando exauri todas as possibilidades de 
inferir conclusão adequada da palavra, por incrível que pareça a palavra que ocorre mais dúvida entre os alunos 
é que traduz nosso planeta Terra pois Earth não é uma palavra cognata  A lista de palavras apresentadas aos 
alunos  são as seguintes:
Galaxy
Asteroid                                       Jupiter                                Neptune
Space                                          Astronaut                           Orbit
Mercury                                        Comet                                Stars
Sun                                               Earth                                  Meteor
Saturn                                           Mars                                   Universe
Uranus                                          Venus                                 Moon

UMA ORQUESTRA CHAMADA SISTEMA SOLAR

Segundo as teorias de Einstein tudo no universo está em constante transformação, existe uma frequente mudan-
ça de equilíbrio, desequilíbrio e retorno ao equilíbrio, isso ocorre desde moléculas até planetas já que tudo está 
interligado exercendo influência mútua, atualmente nosso Sistema Solar possui um impressionante equilíbrio 
entre todas as forças e energias existentes. Magnetismo, gravidade, velocidade de rotação e translação dos 
planetas, luz e calor solar apresentam uma perfeita harmonia em que cada corpo celeste contribui nesse equilí-
brio, pois uma pequena alteração em algumas dessas forças gravitacionais ou magnéticas ocorreria uma desor-
ganização no nosso sistema solar causando problemas internos nos planetas e até colisões entre os planetas. 
Einstein ficou surpreso com essa perfeição galáctica, como corpos celestes tão diferentes em tamanho, atmosfe-
ra e velocidades podem compor essa sintonia em torno do Sol. Faço uma referência aos alunos que nosso siste-
ma solar é como uma orquestra com diferentes músicos tocando diferentes instrumentos e escalas musicais em 
tempos diferentes e o Sol faria essa regência através de suas energias de influências, Einstein chegou à conclu-
são que o universo não pode ser uma obra do acaso que matematicamente existe uma Força Maior para tamanha 
façanha. Há vários comentários de Einstein falando sobre sua admiração por Jesus Cristo mas não entro nesse 
tema com os alunos durante esse projeto.          

O GIGANTE LÍDER DA NOSSA GALÁXIA

Na próxima etapa os alunos realizam traduções e interpretam frases onde continuo a explicação falando sobre o 
que gera toda a vida no nosso sistema, o Sol, por isso se chama Sistema Solar. O Sol gera admiração e gratidão 
no ser humano desde os mais antigos registros em papel, papiro ou rochas, em quase todas as civilizações e até 
os dias atuais pois o nosso calendário é baseado na quantidade de dias em que a Terra completa a órbita em 

torno dele levando 365 dias ou 1 ano, a palavra Domingo em inglês é em sua homenagem pois Sunday traduzido 
fica Dia do Sol e ´claro nos ilumina, fornece calor e energia para gerar toda forma de vida que conhecemos. Expli-
co que o Sol é uma estrela, e estrela é o corpo celeste que gera luz diferente dos planetas que são capazes de 
gerarem iluminação, nesse sentido vem a expressão utilizada principalmente nas celebridades classificadas 
como estrelas pois são aqueles que atraem a atenção de várias pessoas, assim como o Sol atrai os planetas em 
sua volta através da gravidade e magnetismo. Reforço a passagem nas explicações sobre a velocidade da luz e 
que Einstein classificava Velocidade = Força e Gravidade = Força. Quanto maior a velocidade mais força terá, um 
carro que que bate no poste a 5 Km sofrerá menos danos do que o carro que a 120 Km, uma pessoa que cai da 
altura de 1 metro sofrerá menos lesões do que de alguém que cai de 10 metros. Revelo que os estudos de Einstein 
serviram de base para a criação da televisão, Nanosegundos pois o Km é muito lento para a velocidade da luz o 
segundo também é muito tempo para essa velocidade por isso os cálculos seriam melhores não em segundos 
mas em Nanosegundos que nessa perspectiva descobriram seres que vivem menos de 1 segundo classificados 
como MI. Enfatizo sua contribuição para a criação de Super-Heróis e suas histórias fazendo relação entre o nosso 
planeta e o Titan, satélite de Saturno que devido a sua atmosfera e gravidade foi comprovado que os humanos 
seriam capazes de voar com pequenas asas acopladas nos braços, finalizo o conteúdo das estrelas explicando 
que o Sol também impressiona pelo tamanho pois caberiam 1 milhão de planetas Terras dentre dele. O próximo 
passo é ler, traduzir e interpretar frases sobre os planetas que são as seguintes:
Solar System
Orbit - turn about a star or a planet.
Moon - it is a satellite.
Star - a luminous ball of gas with a lot Hydrogen and Helium. 
Sun - the star at the center of Solar System.
75% Hydrogen
25% Helium
1 million Earths inside for it. 
It has light.
Velocity of light 300 000 Kilometers per second.
8 turns on planet Earth in 1 second. 
The light arrives at the Earth in 8 minutes and 20 seconds.
The distance between the Earth and the Sun is 150 million Kilometers.
The fastest Spacecraft Pioneer arrives in 1 month.
Earth to Mars velocity Kilometers fastest spacecraft 687 days.
Earth to Mars light velocity 14 minutes and 56 seconds.
Albert Einstein  Gravity = Force
                          Velocity = Force
                           MI - leaves less than 1 second
                      His studies help to create the TV, nanoseconds, isolate atoms, Theory of Relativity, the power of the 
super heroes, Equation E=mc².
                       Titan - saturn satellite has atmosphere and gravity that allow man to fly with small wings.

CONHECENDO NOSSO VIZINHOS

O próximo passo é ler, traduzir e interpretar frases sobre os planetas que são as seguintes:  
Mercury - the smaller planet.
                 Hot during the day.
                 Cold during the night.
                  88 days to complete  translation around the Sun.
                  There is no moon.
O primeiro planeta é também o menor com um clima irregular, quente durante o dia e frio durante a noite, sua 
órbita é de 88 dias e não possui Lua.
Venus - clouds a lot Sulfuric Acid.
              It is a lot brillant.
              The most hot planet.
               There is no Moon.
                225 days the translation around the Sun
Vênus é composto de nuvens de Ácido Sulfúrico sendo o planeta mais quente, não possui Lua e sua translação 
é de 225 dias.
Earth - 70% water.
             Blue planet.
             1 Moon.
              Exist life.
              365 days to complete translation around the Sun.
O nosso planeta é bem semelhante com o nosso corpo sendo ambos tendo em sua maior composição a água, o 
planeta azul, o único com vida na forma que conhecemos, possui 1 Lua e 365 dias de rotação.
Mars - red planet.
            687 days to complete translation around the Sun.
            Maybe have life.
            It has 4 seasons.
             2 Moons.
O preferido dos filmes de ficção científica conhecido como planeta vermelho, Marte é muito explorado pelos 

cientistas e pelo cinema devido a sua semelhança com o planeta Terra, tendo as 4 estações e vestígios de mares. 
Possui duas Luas, 687 dias de rotação e milhares de teorias sobre marcianos.
Jupiter - biggest planet.
              1300 Earths inside it.
               Gas planet.
               12 years to complete the translation around the Sun.
                79 Moons.   
No maior planeta cabem 1300 planetas Terras, possui 79 Luas sua translação é de 12 anos, ou seja, se morásse-
mos em Júpiter faríamos aniversário praticamente a cada década, é o planeta que me refiro para ilustrar a Teoria 
da Relatividade de Einstein, já que o tudo no universo é relativo de acordo aonde estamos em relação ao tempo, 
espaço, velocidade e gravidade.
Saturn - second biggest planet.
              Yellow planet.
              Rings of cold and dust.
               82 Moons.  
                30 years translation the Sun
No arco íris do Sistema Solar Saturno é o planeta amarelo, famoso pelos seus anéis de gelo e pó, possui 82 Luas 
é atualmente o planeta com maior número de Luas mas essa contagem é frequentemente modificada devido as 
constantes novas descobertas e translação de 30 anos, nesse caso, a maioria das pessoas fariam no máximo 3 
aniversários durante a vida.
Uranus - it is a lot gas Methane.
               27 Moons.
                165 years translation the Sun
Urano possui uma grande quantidade de gás Metano em sua composição, possui 27 Luas e 165 anos de transla-
ção seria uma vida sem aniversários.
Neptune - coldest planet.
                 164 years translation the Sun.
                  Strongest winds 2000Km/hour.
                   13 Moons 
O planeta mais distante também é mais frio com com ventos mais fortes em torno de 2000 Km por hora. Netuno 
assim como Urano não haveria aniversários. O último da fila no Sistema Solar possui 13 Luas.

 NOSSO INFINITO UNIVERSO

É difícil para a mente humana tentar entender o infinito e esta é a etapa em que vemos o quanto somos pequenos 
e limitados tanto em conhecimento quanto em tamanho, compreender que o planeta Terra é menor que um grão 
de areia no nosso universo é algo nos deixa no mínimo intrigado, agora é a hora de falar sobre o lado de fora do 
nosso quintal chamado Via Láctea.  
Comets - are balls of ice and dust that orbit the Sun.
Asteroids - are made up metal and rock material.
Meteor - are asteroids that entered Earth.
Galaxy - can contain many million of stars, held together by the force of gravity.
Milk way - is the name of the our galaxy.
Universe - contain at least 1 billion galaxies
Explico sobre a composição dos cometas que são bolas de gelo e pó, por esse motivo eles têm uma “cauda”, pois 
conforme essa bola se movimenta o pó e o gelo vão se derretendo logo atrás, então é impossível um cometa cair 
na Terra pois ele derreteria ou se desfaria ao entrar em contato com a atmosfera terrestre. Falo sobre a diferença 
entre os asteroides e meteoros que ambos são feitos de metal e rocha, o asteroide fica em órbita no espaço e 
quando entra na Terra recebe o nome de meteoro. O nosso planeta está no Sistema Solar que está galáxia chama-
da Via Láctea que está no Universo. Nossa galáxia Via Láctea recebeu esse nome por ser branca como o leite e 
recentes estudos demonstraram existir no mínimo 1 bilhão de galáxias no universo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto apresentado foi trabalhado com alunos dos 4º e 5º anos do ensino fundamental que após as aulas expo-
sitivas, atividades, lições de casa, caça palavras, desenhos para colorir e vídeos em formato de desenhos anima-
dos explicando o Sistema Solar é solicitado aos alunos que se reuniam em grupos e façam cartazes do Sistema 
Solar com desenhos dos planetas e seus nomes em inglês, esses cartazes ficam em exposição pelos corredores 
da escola, posteriormente os grupos fazem maquetes do Sistema Solar com todos os nomes em inglês que ficam 
expostos na Feira de Ciências  e para  produto final os alunos fazem uma palestra na sala de leitura ou de multimí-
dia para apresentar aos pais no dia da Amostra Cultural. Eles apresentam os vídeos aos pais e em duplas expli-
cam o Sistema Solar, na dupla um explica em inglês e outro explica em português, são realizadas diversas pales-
tras durante o dia para atender melhor aos alunos e aos pais que ficam encantados ao verem seus filhos sendo 
protagonistas em suas aprendizagens, eu sempre começo as palestras dizendo que naquele dia  os alunos são 
os professores e que eu estou lá para auxiliá-los dando play nos vídeos, arrumando a sala, revezando o microfo-
ne, mantendo a sequência de falas nas pastas e é exatamente isso que eu faço. Esse dia é marcante pois demons-
tra o resultado de um projeto com etapas de progresso durante todo o ano letivo. Professores, pais e alunos ficam 
extremamente orgulhosos e felizes, sentimentos demonstrados com sorrisos, lágrimas, abraços e muitas 
palmas.
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RESUMO 
Artigo elaborado para apresentação na disciplina de Trabalho de Conclusão do Curso II no Curso de Pedagogia. 
O artigo científico teve como tema: A Contínua Formação do Pedagogo Hospitalar, compreendendo o contexto 
como ser integral dentre a pedagogia. O objetivo Geral foi: Entender a atuação do pedagogo hospitalar e sua 
contínua formação. A pesquisa teve como referenciais teóricos as contribuições dos seguintes autores – ASSIS 
(2009); COSME (2007); GARCIA (1992); MACHADO (2007); MATOS & TORRES (2010); MATOS (2009); MATOS & 
MUGIATTI (2009); PAULA (2003). Usou–se metodologia a pesquisa: pesquisas bibliográficas, como: livros, 
artigos, resenhas e mídias; como sites relacionados, bem como discutir ideia dos autores. OS resultados da 
pesquisa as seguintes considerações: entende-se que para atuar em ambiente hospitalar o pedagogo deve estar 
em contínua formação. Contudo concluí que para tanto o estudo deve estar centralizado não somente a educa-
ção, mas ter pleno conhecimento das terminologias ditas por toda equipe multidisciplinar do ambiente hospitalar. 
Palavras-chave: Atuação do Pedagogo hospitalar; Formação Continuada; 
INTRODUÇÃO

O tema A Contínua Formação do Pedagogo Hospitalar é amplamente discutida nos dias atuais, pois envolve a 
educação em um contexto diferencial, perante ambiente invasivo, com educadores em esforço humanista para 
ampliar os conhecimentos de crianças e adolescentes hospitalizados em esforço subumano ao fato das limita-
ções acometidas por estes.
Partindo dessas circunstâncias, logo surgiu o nosso problema de pesquisa que tem origem na da seguinte 
indagação: Quais as especificidades da atuação do Pedagogo Hospitalar?
Sendo assim, justificamos que esse artigo foi elaborado com a finalidade tendo como eixo central buscar subsí-
dios do aperfeiçoamento da prática pedagógica dentro do ambiente hospitalar, um novo olhar na formação do 
pedagogo, permitindo que educadores sintam-se mais seguros, no que envolve tanto o cuidado ao aluno/pacien-
te, quanto a sua própria saúde, diminuindo a tensão que o enfrentamento de certas situações possa apresentar 
como certo desconforto, estabelecendo parceria imprescindível para formação continuada. Acreditamos que, 
através da interferência do educador na vida da criança fomenta tudo que envolve; as relações afetivas, as perdas 
e ganhos, a necessidade de constantes dinâmicas para oferecer um ambiente profissional de qualidade. Além de, 
dar continuidade do Projeto de Iniciação Científica da Universidade Anhanguera – Polo Itapecerica da Serra, São 
Paulo, junto a amigas voluntarias a pesquisa A Atuação do Pedagogo em Ambiente Hospitalar, definiu-se o tema 
como A Contínua Formação do Pedagogo Hospitalar para o trabalho de Conclusão de Curso.
Todavia tivemos como objetivo geral entender a atuação do pedagogo hospitalar e sua contínua formação. Espe-
cificamente: a) compreender a profissão do Pedagogo Hospitalar; b) especificar a práxis dos saberes hospitala-
res mediante a saúde, assegurando a aprendizagem perante o educando internado; e, c) identificar as necessida-
des da contínua formação do Pedagogo Hospitalar.
 A análise bibliográfica foi feita para que pudéssemos entender melhor sobre o tema abordado, utilizamos para a 
pesquisa as valiosas contribuições de: ASSIS, W. Classe hospitalar: Um olhar pedagógico singular. São Paulo: 
Phorte, 2009. O livro apresenta com rigor teórico a articulação de ideias e a diferença que a compõem, mapeando 
a ação docente dentro da classe hospitalar e a necessidade da formação continuada dos profissionais. CECCIM, 
R.B. & CARVALHO, P.R.A. (Org.). Criança Hospitalizada. Editora da Universidade, RS, 1997. As autoras explicitam 
o atendimento educacional a jovens e criança hospitalizada está assegurada pela Declaração da Criança e 
Adolescente Hospitalizadas: o direito da criança embasado em leis, bem como desenvolvimento cognitivo da 
criança hospitalizada. FONSECA, E.S.; Atendimento Escolar no Ambiente Hospitalar. São Paulo: Mennon, 2003. 
Neste livro a autora faz uma reflexão sobre o atendimento educacional na área hospitalar, a atuação dos professo-
res como um elemento integrador entre educação e saúde. FUNGHETTO, S. E OUTROS. Classe hospitalar: uma 
vivência através do lúdico. Artmed, 1999. O fazer pedagógico no ambiente hospitalar e seus pressupostos, que 
revelam atuação  na formação específica para a docência e os saberes que envolvem a prática cotidiana da escuta 
pedagógica que atenta para a valorização da vida de cada educando, estando atento para expressões e silêncios 

transcendem o aspecto físico tendo uma atenção integral. MATOS, E.L.M.; TORRES, P.; Prática e Teoria na Peda-
gogia Hospitalar: novos cenários, novos desafios. Curitiba, PR: Champagnat, 2010. A obra Teoria e prática na 
pedagogia hospitalar incorporam significados teóricos, vivenciais e reflexões sobre o cenário em que o professor 
atua e, as diferentes realidades de atuação do professor quanto a criança hospitalizada.
Adotamos como metodologia de pesquisa a pesquisa bibliográfica como principal preocupação de compreender 
e especificar a contínua formação do pedagogo hospitalar focando na melhora do atendimento da classe hospita-
lar.  A partir disso os métodos utilizados serão pesquisas bibliográficas, e mídias, referindo-se ao universo do 
Pedagogo Hospitalar, dentro da classe hospitalar, nas alas de pediatria. Os procedimentos serão a leitura de 
materiais bibliográficos: livros, artigos, resenhas e mídias; como sites relacionados, bem como discutir ideia dos 
autores.
Com os desdobramentos do artigo exposto, o trabalho está organizado em quatro tópicos onde; no tópico 1: 
buscou-se trazer a historicidade do tema a ser pesquisado em um sentido amplo quanto as leis que embasam a 
presença do pedagogo hospitalar sua atuação e a necessidade da contínua formação. No tópico 2: descrevemos 
sobre como procede a profissão do pedagogo hospitalar e suas especificidades. No tópico 3: o conhecimento 
quanto a terminologia hospitalar e os saberes da educação para que haja consenso entre toda a equipe multidis-
ciplinar, por fim. No tópico 4: a formação do pedagogo hospitalar propriamente dito, para um atendimento educa-
cional preciso e de qualidade. 
Concluindo com o presente artigo, que é necessário um amplo conhecimento terminologias e do funcionamento 
hospitalar, devendo a formação do pedagogo hospitalar ser rigorosa, permanente, dentre os atributos, para parti-
cipar vigorosamente com todo o contexto hospitalar.

A ATUAÇÃO DO PEDAGOGO HOSPITALAR E SUA CONTÍNUA FORMAÇÃO
A Pedagogia Hospitalar foi fundamentada no pós-guerra através da Declaração Universal dos Direitos Humanos 
e, para tanto houve a necessidade da capacitação do profissional de pedagogia para que sua presença e seus 
saberes fossem garantidos e transmitidos às crianças e jovens presentes nas alas pediátricas dos hospitais, 
sendo fomentada na Holanda, em 1986, através da Carta Européia da Criança Hospitalizada.
No Brasil, o atendimento educacional em âmbito hospitalar, foi legitimado por Leis Federais, descritos a baixo: 
• Lei nº 1.044/69, que dispõe sobre o tratamento excepcional para os alunos portadores das afecções que 
indica;
• Lei nº 8.069/90, que dispõe no Estatuto da Criança e do Adolescente – art. 1º - sobre proteção integral à 
criança e ao adolescente;
• Lei nº 41/95, que trata dos Direitos da Criança e do Adolescente Hospitalizados;
• Lei nº 9.394/96, que trata da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional;
• Lei nº 1/06, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, 
licenciatura; e mais recente,
• Lei nº 15/13, que estabelece Diretrizes para o Programa Pedagógico Hospitalar destinado a Crianças e 
Adolescentes Hospitalizados.
A partir de 2001, a “Classe Hospitalar” ganhou reconhecimento, permitindo o atendimento educacional, inclusive 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS), considerando a atuação do Pedagogo Hospitalar e, da necessidade de um 
atendimento direcionado e de qualidade ao sujeito internado, abarcando um olhar mais cauteloso quanto à conti-
nuidade da formação deste profissional, que nem sempre se encontra emocionalmente preparado para confron-
tar-se com os desafios presentes nesta área de atuação.

O professor, para atuar em ambiente hospitalar deve apresentar ampla experiência pedagógica, flexibilidade de 
trabalho, que irão completar seu perfil para o ambiente hospitalar, deparando-se com mudanças diárias nas enfer-
marias em que a crianças internadas saem de alta ou entram em óbito. (MATOS, 2009, p.46).

Destaca-se, a importância daqueles que desejam ingressar na pedagogia hospitalar, como primeiro passo; o 
confronto psicológico de si mesmo, devido a fatores relacionados à mortandade e de relacionamento entre 
professor/aluno/família/agentes da saúde, que nem sempre consiste em um processo peculiar.
 Segundo Matos e Mugiatti (2009, p. 115) “A construção da prática pedagógica, para a atuação em ambiente hospi-
talar, não pode esbarrar nas fronteiras do tradicional [...].” O profissional deve ter um olhar perante a classe 
hospitalar direcionado a compreensão dos desafios a serem cumpridos, principalmente, quanto às patologias 
presente nas crianças e adolescentes hospitalizados.
Conhecer a patologia acometida pela criança é uma das principais percepções, ao qual o pedagogo deve estar 
atento, além de conhecer o ambiente de trabalho e a contextualização a qual a criança está inserida, daí alguns 
parâmetros específicos que embasam a contínua formação do pedagogo hospitalar.
 
 A PROFISSÃO - PEDAGOGO HOSPITALAR

O pedagogo em sua prática em ambiente escolar “dita normal”, ás vezes, enfrenta situações pouco agradáveis 
em sua profissão e, sua prática requer constante reflexão.
Nessa ótica, o pedagogo presente em ambiente hospitalar, requer habilidades diversificadas e conhecimentos 
pertinentes a atender e perceber as intenções subjetivas em sua totalidade, pois há por traz de um olhar, de um 
gesto, muitos sentimentos e emoções nem sempre expressados verbalmente. 

[...] no contexto do hospital, cabe ao pedagogo perceber as intenções subjetivas das respostas, as necessidades 
do paciente e tomar a iniciativa de quebrar barreiras, transpor os muros da indiferença e deixar aflorar todo o seu 

RESUMO 
Este artigo tem por intenção objetivar a importância da psicomotricidade na educação infantil e a maneira como 
a mesma auxilia no aprendizado utilizando-se do movimento. Baseados nessas informações, entendemos a 
necessidade de incluir formas alternativas e metodologias de ensino/aprendizagem com o uso do lúdico que, 
devido à espontaneidade, possibilita a expressão criativa, facilitando a inclusão, na educação infantil, enfatizan-
do a psicomotricidade, onde todos os alunos são contemplados, independente de suas necessidades educacio-
nais, com a experimentação e de vivências externas de maneira lúdica. O desenvolvimento do mesmo deu-se por 
meio de observações estudos da área com citações diretas á Jean Le Bouch e Gislene de Campos Oliveira. Dando 
ênfase a importância das ações motoras e seu reflexo nas ações cognitivas, afetivas e seu reflexo direto no 
desenvolvimento da criança. Este trabalho teve como principais objetivos elucidar e esclarecer a referida impor-
tância do tema em uma abordagem pratica. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação. Educação Infantil. Psicomotricidade.

INTRODUÇÃO

A Psicomotricidade no processo educacional tem como objetivo permitir o maximo aprendizado e aproveitamen-
to educacional da criança, visando sempre englobar os aspectos mental, psicológico, social, cultural e físico, 
englobando assim a totalidade do aluno ao processo de aprendizagem de maneira ludica e participativa. Tendo 
este artigo o objetivo de analisar a significação e importancia psicomotricidade na primeira infância e a maneira 
como a mesma pode refletir de maneira concisa no processo de aprendizagem do aluno, quebrando o paradgima 
de que a educação deve dar-se de maneira isolada, trabalhando o contexto geral do processo educacional e como 
alcançar a maxima absorvição de todos os objetivos apresentados. Permitir aos alunos o processo criativo e a 
liberdade de expressão e utilizar isso como uma ferramenta de larga escala dentro do ambiente escolar. A meto-
dologia, o desenvolvimento e tudo decorrente do mesmo teve base em estudos realizados após leitura e análise 
de livro e artigos científicos, subordinados ao tema “psicomotricidade”. A mesma, busca criar uma integralidade 
da ação realizada ao desenvolvimento cognitivo, possibilitando ao aluno desenvolver ações do corpo e expres-
sar-se por meio da mesma, desenvolvendo-o. É necessário dar enfase a importancia das relações pessoais na 
criação do sujeito, atráves da mesma o primeiro contato do corpo é conhecido, a noção de espaço começa a ser 
criada e o sujeito , passa a ser integrante, sabemos que as mesmas em sua fase inicial apresentam deveras 
dificuldades motoras e cognitivas em seus primeiros anos de vida todas esssas “habilidades” são trabalhadas 
até um maximo aperfeiçoamento, o mesmo se da atráves de estimulos, principalmente na educação infantil onde 
todo o processo tem por objetivo integrar a criança de maneira ativa.

PSICOMOTRICIDADE
A psicomotricidade é o processo educacional que da inicio ao processo de aprendizagem pois o mesmo possibili-
da, que a criança se desenvolva, é necessario antes de todo o processo de alfabetização e letramento, abrindo o 
precedente para que as mesmas tenham uma maior e melhor absorvição quando abordadas.
As mesmas realizam-se atráves do entendimento da criança sobre sua caacidade de criar de desenvolver-se 
criando  anoção de individuo e permeando assim em todos os aspectos de sua personalidade a maneira como as 
mesmas encaram o mundo e todos que as cercam além de facilitar o processo de interação social. Pensando por 
estaes aspectos é facilmente perceptivel que a psicomotricidade se torna indissociável no processo 
ensino/aprendizagem.

“...Da civilização oriental a civilização ocidental, e dentro desta, desde a civilização grega, passando pela idade 
média, até aos nossos dias, a significação do corpo sofreu inúmeras transformações. Desde Aristóteles, passan-
do pelo cristianismo, o corpo é de certo modo, negligenciado em função do espírito. Descartes, e toda a influência 

do seu pensamento na evolução cientifica, levou a considerar o corpo como objeto e fragmento espaço visível 
separado do “sujeito conhecedor”. Só em pleno século XIX o corpo começa a ser estudado, em primeiro lugar, 
por neurologistas, por necessidade de compreensão das estruturas cerebrais, e posteriormente por psiquiatras, 
para clarificação de fatores psicológicos. (FONSECA, 1995, p. 9)...”

A abordagem teorica dos estudos a respeito da Psicomotricidade visam superar a separação entre corpo e mente 
(dualismo cartesiano). Segundo Jean Le Boulch (1987, p. 13):
O processo de aprendizagem é deveras complexo e abrange todos os aspectos emocionais motores cognitivos. 
É de extrema importancia a aquisição das habilidades motoras na época pré-escolar facilitando assim seu 
processo de aprendizagem.

A criança enquanto individuo possui singularidades, ou seja preferencias, entendimento critico além de uma 
curiosidade a respeito de tudo que a cerca, a psicomotricidade tem uma importancia sumaria em todo o processo 
educacional.
Por meio do processo de experimentação da vivencia de experiencias é possivel compreender os aspectos 
emocionais e fisicos vividos pelos educandos.
É na infancia ainda que todo o processo de compreensão, experimentação ocorre. Uma criança quando bem 
estimulada nesta primeira etapa de sua formação entendera a importancia de tudo que a cerca.
O processo educacional deve ocorrer de maneira integral, ou seja em casa as abordagens a respeito do processo 
formador e na instituição devem andar lado a lado, permitindo que a criança crie uma coorelação da ação continu-
ada.
O desenvolvimento psicomotor é abrangente não sendo assim de qualquer disciplina especifica mais sim de 
todos os que cercam a criança em todos os aspectos de seu desenvolvimento. 
 Para Fonseca (1995) as definições de psicomotricidade são definidas nos seguintes aspectos: tonicidade, equilí-
brio, lateralidade, noção corporal, estruturação espaço-temporal, coordenação global e fina e óculo manual.

Oliveira salienta:
O corpo é uma forma de expressão da individualidade. A criança percebe-se e percebe as coisas que a cercam em 
função de seu próprio corpo. Isto significa que, conhecendo-o, terá maior habilidade para se diferenciar, para 
sentir diferenças. Ela passa a distingui-lo em relação aos objetos circundantes, observando-os, manejando- os. 
(OLIVEIRA, 2007, p.47).

Na educação infantil, é necessario criar ligações entre movimento/objetivo, criando a partir disso as situações 
necessarias para atingir o objetivo central. A Psicomotricidade deve ser trabalhado de maneira a auxiliar o desen-
volvimento da criança criando um facilitador em todo seu processo educacional, deve-se porém ressaltar a 
necessidade de se entender e acompanhar o tempo da criança, exatamente por este motivo é necessario observar 
que todos os que cercam a criança são responsaveis por este processo.

O processo de aprendizagem não para a todo momento a criança esta aprendendo visto isso espaços que permi-
tam a criação são tão importantes, é necessario consolidar a ideia de aprender a ideia de que o local tambem e de 
suma importancia, paredes coloridas, brinquedos de facil acesso, brincadeiras que estimulem a interação social 
além dos conceitos de dividir, integrar , interagir, permitem criações afetivas duradouras e deveras importantes 
em todo o processo de formação da concepção da criança enquanto se vislumvra como um individuo.
 
 A todo momento a criança está aprendendo suas vivências, a construção do esquema corporal, por exemplo, 
junto à consciência e o conhecimento, a organização dinâmica, e o uso do próprio corpo, devem ser a chave de 
toda a educação da criança.
Utilizando-nos das ideias de  Piaget (2002, p. 64) “desde os primeiros anos de vida até os sete anos acontece a 
educação psicomotriz, portanto e necessário exercer essa prática na educação infantil com eficácia, pois nesse 
período ocorre todo o processo de aprendizagem.”
 Em outras palavras, a criança se desenvolve pela da pratica, quanto maior o estimulo maior a aprendizagem isso 
é indiscutivel. 

A criança demonstra por meio de sua expressão corporal seus sentimentos sejam eles positivos ou negativos, 
seus sentimentos serão sempre determinados por movimentos corporais sejam os mesmos intencionais ou não 
se é movimento o termo psicomotricidade é apropriado. 
É por meio dos movimentos corporais que em sua primeira infância a criança se desenvolve, movimentos estes 
que são acompanhados até mesmo por médicos especialistas para que seja possível determinar a evolução a um 
nível dentro da normalidade, Quando a criança passa a frequentar o ensino infantil contara ainda além do profes-
sor polivalente (pedagogo), com professores de artes e educação física, profissionais estes que vem para corro-
borar com a importância do movimento do criar, do intencionalizar uma ação.
A educação integral tem um importante papel nisso o conceito central de educação integral, não parte da premis-
sa do período de permanência dentro da instituição de ensino, sim do fato de a mesma abranger a todos os 
conceitos educacionais e sociais do educando.
Ou seja, uma escola que oportunize o processo de aprendizagem não apenas dentro de sala de aula mas em seu 
entorno, que possua o conceito de escola democrática, a uma real intencionalidade e realização da ideóloga de 
pais mestres e comunidade em interação durante o processo educacional dos jovens e adultos.
Este conceito valoriza o aprender e o aplicar, rememoramos práxis, não basta possuir o conhecimento é necessá-
rio que o mesmo seja entendido e possua uma funcionalidade real em sua rotina.

Esta ideologia deve ser executada e garantida desde a base educacional, constando no projeto político pedagógi-
co da instituição e sendo devidamente aplicado, conceituar essa ideologia apenas não é suficiente, precisamos 
devidamente ensinar de maneira integral
O Termo psicomotricidade foi utilizado pela primeira vez em meados do século XIX quando surgiu a necessidade 
de especificar áreas do córtex cerebral foi apenas no século XX, porém que a mesma passou a ser considerada 
indissociável do processo pratico da ação.
 Segundo Fonseca (2009) psicomotricidade tem um papel fundamental para o pleno desenvolvimento da criança 
na aprendizagem favorecendo os aspectos físicos, mental, afetivo-emocional e contribuindo para seu processo 
de formação de personalidade.
A criança assim como o meio que a cerca é mutável, é curiosa e este aspecto deve ser considerado como muito 
importante além de ser valorizado pelo educador, ainda que dentro de um contexto educacional os aspectos 
sejam um pouco limitados, é necessário criar propostas atrativas que impulsionem o educando a compreender 
sua importância singular, e sua importância em grupo.
A criação o movimento a coordenação motora lateralidade e afins devem ser trabalhados desde a primeira infân-
cia, permitindo que a criança se veja como sujeito ativo, e busque sempre melhorar seus aspectos de cognição, 
o movimento cria e deve ser estimulado.
Ele garante que a criança seja criança, aspecto esse que jamais deve ser esquecido ou ignorado durante seu 
processo de formação escolar, as atividades devem ser elaboradas e dirigidas visando atender a este público e 
intencionalizar uma ação continuada em seu saber, nunca inibi-la. 
 Baseando-nos na abordagem dos autores acima citados a psicomotricidade tem um objetivo, possibilitar a 
interação da criança possibilitando seu pleno desenvolvimento não apenas físico como cognitivo, afetivo e 
corporal. Ressaltando que a mesma deve ser amplamente trabalhada em todos os momentos da criança, frisando 
a importância do mesmo na primeira infância para um pleno desenvolvimento posterior. 
 Portanto a psicomotricidade tem um papel de base em todo o processo educacional pois a mesma viabiliza a 
comunicação da criança em toda sua fase não verbal, torna a mesma integrante do grupo, viabilizando e facilitan-
do todo o processo de aprendizagem dos mesmos. É necessário ressaltar, portanto que o brincar o lúdico devem 
ser amplamente exaltados em todo o processo educacional, a criança que cria que excede suas limitações que 
conhece suas limitações corporais tem uma ampla capacidade de adaptabilidade o que lhes viabiliza e facilita 
todo o processo de aprendizagem. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo teve por objetivo apresentar o conceito de psicomotricidade e sua importância na primeira infância, 
as diferentes abordagens acerca da mesma e todos os aspectos sobre os quais eles podem integrar a vida da 
criança e dos que a cercam.
O processo de formação educacional tem início muito antes do processo de alfabetização, assim sendo é neces-
sário refletir sobre a importância do permitir, do explorar dentro da educação infantil, grandes pesquisas foram 
movidas e ainda são acerca do alcance do pleno desenvolvimento, algo já está claramente objetivado a tempos, 
o aprendizado se dá pela vivencia, o que nos leva diretamente de encontro aos conceitos da psicomotricidade.
Cabe ao educador (e a todos que cercam a criança), acompanharem todo este processo tornando possível que a 
mesma possa criar possa se conhecer possa interagir da maneira devida, todo este processo se dá na primeira 
infância quando os conceitos de criação, de existência tornam-se entendidos pela criança.
É na infância que a criança, tem seu primeiro contato com a escola com diferentes grupos e passa a seguir regras 
previamente estabelecidas dentro de um ambiente que não sua casa, passa a ter regras e horários não condizen-
tes com a sua rotina anterior. E exatamente por este motivo pensar de maneira ampla a tudo que a cerca é deveras 
importante, quando se fala de criança o movimento está diretamente ligado a este conceito. É preciso portanto 
elaborar situações que facilitem este movimento que criem o movimento representativo, para que a criança 
aprenda de fato não algo impensado.
O meio em que a criança tem contato ensina tanto quanto a atividade dirigida em si, o movimento é vida e suas 
infinitas possibilidades de realização nos permitem vislumbrar o quão longe os educandos podem chegar.
 Nas atividades psicomotoras os alunos revelam as mais diferentes emoções, tendo a oportunidade de criar, 
expressar se por meio das brincadeiras, conhecer a si mesma e as diferentes funções que o corpo realiza, conhe-
cer o outro, e o espaço.
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feito já que esse é um sentimento que pressupõe interação. O processo cognitivo também envolve o afetivo  
através de relações e interações, e para concretizá-lo é preciso ter equilíbrio emocional para agir com atenção e 
tranquilidade junto aos pacientes (MATOS, 2009, p. 85-86).

Considerar o pedagogo como um profissional integral, é um instrumento motivacional, pois se trata de um foco 
prioritário, visto que como a profissão é recente, o pedagogo hospitalar, se vê juntamente com o educando hospi-
talizado, constantemente em situações de extremos; do simples prazer de uma contação de história em que a 
criança e/ou adolescente está prestes a receber alta até a presença de risco eminente a uma doença infectoconta-
giosa, quando não de falecimento, gerando um clima emocional tenso entre profissional da educação/família/a-
gentes da saúde, mas que deve ser encarado sempre com a mais extrema naturalidade.
Para Nilson Machado (2007), o profissionalismo deve ser baseado em três conceitos importantes:

Um profissional exibe uma imprescindível competência técnica (...) coloca-a a serviço do em público, assumindo 
compromissos; (...) terceiro ingrediente que compõe está ideia e a imprescindível autorregulação do exercício 
profissional. (...) é na administração das relações entre o público e o privado que se desenha a ideia de profissio-
nalismo. (MACHADO, 2007, p. 55).

A aplicação de estratégias didáticas diante dessas situações possibilita estimular e promover recursos que 
podem e devem favorecer a aprendizagem do aluno/paciente e/ou familiares em sua totalidade, visto que uma 
posição menos invasiva diante de situações adversas promove em todos os envolvidos, ações complementares 
bio-psico-social, fornecendo uma espécie de consenso.

[...] sabemos que tudo o que temos a fazer para que o autorrespeito ocorra como um fenômeno natural de vida é 
agir com autorrespeito e respeito pelos outros: aceitando-os como legítimos outros em coexistência  conosco na 
prática  das conversações neomatrísticas da democracia, tanto no acordo como na discrepância. (MATOS & 
TORRES, 2010, p.172).

Enxergar o pedagogo hospitalar como um profissional protagonista sujeito autor de sua história independe dos 
resultados funcionais e finais é observar-se com dignidade, tendo plena consciência de seu papel dentro da 
profissão escolhida, bem como estabelecer metas, disposto na compreensão da exigência dos saberes contínu-
os de formação, adequando seu desempenho como um profissional qualificado, contribuindo, ainda, com objeti-
vos oriundos ao despertar habitual do conhecimento, levando ao reconhecimento de si mesmo, como um media-
dor de ações compartilhadas das relações complexas presentes no hospital.
Em vista disso, o profissional de pedagogia hospitalar merece estudo continuo, devido à realidade e complexida-
de que este sistema de educação necessita, principalmente quanto à formação.

 OS SABERES HOSPITALARES COMO GARANTIA NO TRATAMENTO DO     EDUCANDO HOSPITALIZADO

Como em qualquer profissão, dominar o conhecimento é o ponto-chave para o sucesso profissional, principal-
mente, quando diz respeito ao âmbito hospitalar, pois articular a teoria e a prática nesta área de atuação é um dos 
grandes desafios.

Para poder resposta ao conjunto das suas missões, a educação deve organizar-se em torno de quatro aprendiza-
gens fundamentais que, ao longo de toda a vida, serão de algum modo para cada individuo, os pilares do conheci-
mento: aprender a conhecer, isto é adquirir os instrumentos de compreensão; aprender a fazer, para poder agir 
sobre o meio envolvente; aprender a viver juntos, a fim de participar e cooperar com os outros em todas as 
atividades humanas; finalmente aprender a ser, via essencial que integra as três precedentes. É claro que estas 
quatro vias do saber constituem apenas uma, dado que existem entre elas múltiplos pontos de contato, de 
relacionamentos e de permuta. (MATOS & TORRES, 2010, p.227).

A função da professora em um hospital deve estar de acordo com a filosofia da instituição hospitalar, procurar 
estar em sintonia harmoniosa consigo e com o próximo e, ser um fiel pesquisador e, estar em constante consen-
so com a equipe multidisciplinar, buscando orientação a profissionais mais experientes, que auxilie nas interven-
ções que possam estar alheio a vontade da criança e adolescente hospitalizado.

Ser professor é possuir conhecimento, revelar tato pedagógico e assumir uma responsabilidade profissional 
plena. Na docência é impossível separar as dimensões pessoais e profissionais. (...) A tentativa de elaborar uma 
teoria da pessoalidade no interior de uma teoria da profissionalidade traz novos desafios para a formação de 
professores (NÓVOA, 2007, p.27).

O professor passa por uma visão de ser e estar dentro da profissionalidade, que amplia o modo de desenvolvi-
mento e desempenho da profissão da profissão, a prática, os saberes, a constante busca pelo ensino aprendiza-

do, para que seja considerada parte da equipe hospitalar.
A pesquisa está ligada ao papel do professor por excelência, porém na pedagogia hospitalar, a linguagem ganha 
um olhar determinante, pois a terminologia das doenças é de difícil entendimento para pessoas leigas, contudo é 
dever do professor ser um conhecedor das metodologias, estratégias e atividades lúdicas ou não, ou seja, o 
trabalho pedagógico possa receber maior atenção e que o ensino-aprendizagem seja assegurado.

A FORMAÇÃO CONTINUADA

O Profissional da Pedagogia Hospitalar deve ser um mediador que assegura o processo de aprendizagem, salien-
tando a formação contínua como uma das exigências desse ramo de atuação.
Devido à complexidade da relação educadora e aluno enfermo são imprescindíveis algumas reflexões, sendo um 
ponto transformador no conhecimento pedagógico na busca por ações alternativas fundamentada na ampliação 
das possibilidades de atuação, como destaca COSME (2007) e mais:

As escolas podem e devem ser entendidas e geridas, também, como espaços de formação, desde que aí se 
estimule e se apóie a reflexão crítica dos docentes sobre suas práticas profissionais e as dinâmicas educativas e 
administrativas que tem lugar nesses contextos. (COSME, 2007, p.42 apud ASSIS, 2009, p.101)

Segundo Marcelo Garcia (1992, p.55), “o profissional da pedagogia que pretende adentrar na área hospitalar, tem 
que buscar uma continuidade no aperfeiçoamento, permitindo identificar cognitivamente e afetivamente as várias 
características dos sujeitos sociais, de si e do outro que recebe o atendimento.”
A importância está na elaboração do projeto pedagógico que atenda as especificidades do sujeito paciente e, na 
construção de parceria com a transdisciplinaridade dos aspectos correspondentes do profissional da educação, 
sua percepção, imaginação, sua disponibilização em abordar uma linguagem que promova conhecimento qualifi-
cado.

[...]este tipo de trabalho não requer somente formação acadêmica, mas habilidade especificas de uma práxis 
pedagógica complexa que envolve diferentes aspectos no trabalho cotidiano como: sensibilidade para atuar com 
crianças, adolescentes e famílias fragilizadas, conhecimento da realidade hospitalar e das patologias, habilidade 
para lidar com diferentes grupos de alunos, pais e com as equipes multidisciplinares, capacidade de colaboração 
e estratégias didáticas para atender alunos provenientes de diversas regiões e com diferentes conteúdos escola-
res, abertura para o outro, independente de sua condição física, econômica e social, respeito as diferenças de 
etnia, raça e religião, dentre vários outros aspectos que envolvem o fazer pedagógico nessas instituições. 
(PAULA, 2003, p.32 e 33 apud MATOS, 2009, p.39).

Os professores em sua formação, em meio à convivência com toda equipe diferenciada, familiares em momentos 
de fragilidade, alunos/paciente, tem que estar consciente de sua escolha profissional, para que nos momentos de 
maior tensão saiba que estratégias utilizar e, como corroborar com todo o contexto.
Assim, o pedagogo hospitalar tem perfil que agrega e integra educação e saúde, ser flexível, comunicar-se clara-
mente, respeitar e aceitar os diferenciais da profissão, ter uma postura ética, dentre tantas outras qualidades 
pertinentes para realizar um trabalho amplamente qualificado.

O professor, para atuar em ambiente hospitalar deve apresentar ampla experiência pedagógica, flexibilidade de 
trabalho, que irão completar seu perfil para o ambiente hospitalar, deparando-se em mudanças diárias nas enfer-
marias em que as crianças internadas saem de alta ou entram em óbito. (MATOS, 2009, p.46).

A terminologia quanto às patologias, diagnósticos, prognósticos, medicamentos e procedimentos clínicos e 
cirúrgicos, são um dos limites, aos quais os docentes devem respeitar. Por conta disso, algumas instituições 
acadêmicas em pós-graduação inseriram em sua grade curricular as disciplinas de oncologia, tanatologia, funda-
mentos de neurociência e doenças respiratórias e cardiovasculares, pois estes conceitos são atividades presen-
tes diariamente na vida deste profissional.

        
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assim ficou compreendido que para entender a atuação do pedagogo hospitalar e sua contínua formação, o 
conhecimento do contexto histórico e das leis garante a presença do pedagogo em âmbito hospitalar.
A partir de então, ficou claramente entendido que para ser um profissional requer habilidades diversificadas, 
estar preparada para as intercorrências presentes nessa área de atuação, principalmente quanto a sua formação 
e capacitação, se tornando um profissional atento e qualificado, utilizando diferenciais que se abequem as ações 

hospitalares as crianças e adolescentes hospitalizados.
Através de uma pesquisa mais aprofundada sobre o assunto reconhecemos que para isso é necessário que se 
tenha conhecimento das diversas terminologias e de todo funcionamento e dinâmica do hospital, respeitando os 
procedimentos e tudo que envolve, para que a saúde da criança seja preservada.
Os resultados percebidos apontam que a formação do pedagogo hospitalar, deve ser rigorosa, permanente, 
persistente e de ampla responsabilidade, pois lida com vidas em um ambiente invasivo, ao qual se deve trabalhar 
em parceria com todo o contexto hospitalar.
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RESUMO 

Este artigo falará como é abordar um dos maiores gênios de todos tempos de uma forma que os alunos passem 
a gostar de uma matéria da área de exatas em que eles terão como conteúdo obrigatório apenas a partir do Ensino 
Médio, a Física, além de se identificarem com Einstein em várias etapas do projeto já que ele também passou por 
várias dificuldades na escola, início da vida acadêmica e início no mercado de trabalho para a constituição da 
família. É relativamente fácil ficar famoso através de conteúdos nas áreas de humanas como Literatura, Artes, 
Filosofia, Música mas tornar-se uma celebridade através de um conteúdo que trabalha com os cálculos mais 
complexos da Matemática é realmente singular, ele virou sinônimo de inteligência máxima no contexto escolar 
para elogiar quem se destaca nas atividades matemáticas, pelo menos uma vez em todo o período que passamos 
do ensino fundamental ao ensino médio ouvimos falar que aquele aluno ou aquela aluna é um ou uma Einstein, 
falarei da sequência didática onde faço a interdisciplinaridade da Língua Inglesa com Matemática, Física, Biogra-
fia e História em quadrinhos, sim, Einstein além de ser um dos maiores influenciadores da Matemática, Física, 
Ciências também foi um dos maiores influenciadores nas elaborações das histórias em quadrinhos principalmen-
te nos temas de super-heróis, foi um sonhador, criativo, inovador, pioneiro assim como o brasileiro Santos 
Dumont que embora nunca tenham se encontrado pessoalmente  há semelhança entre seus objetivos para as 
suas descobertas, além da semelhança didática,  pedagógica, questionadora de ensinar e aprender  com o patro-
no da educação brasileira Paulo Freire.  As aulas em que leciono sobre Einstein tem o objetivo de estimular os 
alunos a acreditarem em seus sonhos por mais absurdos que pareçam, a continuarem motivados diante das 
adversidades, confiarem mais nos seus instintos do que na opinião vazia dos outros, manterem o foco mesmo 
quando contrariado pelos seus superiores: pais, professores, orientadores e altas autoridades e como ele mesmo 
mencionava as aulas desse projeto valoriza mais a imaginação do que o conhecimento.              

Palavras-chave: Matemática, Física, Velocidade, Universo, Luz.

INTRODUÇÃO

O alemão que levou ao pé da letra a expressão “cidadão do mundo” já que abriu mão de sua nacionalidade e se 
encantava com o novo, o desconhecido, a descoberta, desde cedo se tornou um questionador dos segredos do 
universo, ele queria sempre mais, o conhecimento era para ser constantemente questionado pois é dessa forma 
que evoluímos, avançamos e inovamos. Respostas prontas, didática repetitiva, verdades absolutas, foram cons-
tantemente questionadas por Einstein desde a sua adolescência, ele queria ir além dos conhecimentos pré-esta-
belecidos de sua época, tal ousadia, coragem e perseverança levaram-no a provar que muitas das teses sobre o 
universo apresentadas por Issac Newton estavam incorretas ou incompletas, é claro todo esse feito custaram-lhe 
muitos anos de estudo e dedicação, milhares de críticas e contestações, mas o desafio de avançar sobre as ques-
tões da ciência perante o universo foram comprovadas e conseguimos progredir séculos a frente com essas 
descobertas.

ALBERT E PAULO REVOLUCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO 

Ao contrário de muitas especulações  sobre a vida do físico que relatavam Einstein como um aluno desconcentra-
do, distraído, descompromissado e com notas baixas, novos estudos mais aprofundados sobre a sua biografia  
demonstram que Einstein foi um bom aluno durante sua infância e a adolescência e que as notas baixas eram 
frequentes apenas nas matérias em que ele não tinha muito interesse como as humanas que envolvem: línguas, 
Geografia, História, Educação Física, Literatura, Artes entre outras, já nas matérias que ele gostava pertencentes 
às áreas de exatas como: Matemática, Química, Física, Álgebra, Geometria, suas notas eram as mais altas levan-
do-o a receber vários prêmios e reconhecimento por parte dos professores e familiares além de estudar nas 

melhores escolas e universidades da Europa. As suas vivências educacionais nas escolas e universidades 
moldaram sua prática como docente, ele defendia a visão curricular dos estudantes como um todo e não apenas 
em algumas disciplinas, pois assim como ele, o aluno poderia não obter bons resultados em determinadas maté-
rias e conteúdos mas poderia ir muito bem em outras disciplinas, essas questões estariam diretamente ligadas 
pela influência do interesse ou a falta em cada conteúdo. Partindo desse pensamento está a semelhança com as 
práticas pedagógicas defendidas por Paulo Freire onde ele defende que o aluno aprenderá com mais eficácia 
qualquer conteúdo desde que tenha sentido e significado para a vida dele, o processo de aprendizagem necessita 
acontecer de forma agradável, motivadora, gradativa e com variadas maneiras de ensinar, aprender e avaliar. Há 
relatos de que Einstein explicava os primeiros conteúdos na sala de aula  e dava continuidade às matérias nas 
cantinas das faculdades tomando café, fumando cachimbo, tocando violino e dialogando com os alunos sobre os 
cálculos e fórmulas, só não havia bebida alcoólica porque ele não gostava de ingeri-las,  dizia que atrapalhava a 
concentração, mas de qualquer forma  uma atitude acadêmica parecida com essa causaria no mínimo um descon-
forto em qualquer universidade nos dias atuais, então imagine o escândalo que foi nos anos de 1920 a 1950 entre 
os professores e reitores das universidades que em sua maioria tinha uma grade curricular rígida e tradicional, 
mas o físico e professor  não dava tanta importância às críticas pois o que realmente tinha prioridade era a apren-
dizagem dos alunos e o avanço conjunto das descobertas. Paulo Freire era enfático na questão que a aprendiza-
gem ocorre em todos os lugares e a todo tempo, não sendo necessário um método obrigatório determinando a 
hora e o local que ocorrerá a evolução do conhecimento, em todos os ambientes escolares e em todos os momen-
tos ocorrem aprendizagens até mesmo a hora do intervalo oferece infinitas ferramentas para aprendizagem que 
podem complementar as práticas educativas dos professores. Talvez tantas semelhanças venham da literatura 
que esses dois gigantes da educação se identificavam, eles simpatizavam com as ideias Karl Marx e também não 
concordavam com o capitalismo predatório que beneficia e proporciona cada vez vantagens às classes sociais 
dominantes como as elites, empresários, fazendeiros, ricos, políticos, latifundiários, etc  explorando a mão de 
obra das pessoas com baixa renda, baixa escolaridade, sem posses ou recursos causando o aumento da pobreza 
na maioria da população e o acúmulo de riquezas nas mãos de  poucos. Embora fosse da área de exatas a aparên-
cia de Einstein se assemelhava mais com os professores de humanas principalmente de História, Filosofia ou 
Sociologia, ele não se importava com roupas de grifes, cabelos penteados, status, artigos ou vida de luxo e altos 
salários fato que gerava grandes atritos com suas esposas em seus dois casamentos.
     
EINSTEIN E DUMONT VISIONÁRIOS DO CÉU E ESPAÇO
        
Outro ilustre brasileiro com inúmeras semelhanças biográficas com Einstein é Santos Dumont o criador do avião, 
os dois tiveram suas descobertas e criações duramente criticadas durante suas exposições sendo acusados de 
plágio e até os dias de hoje são alvos de discussões que não acabarão tão brevemente. Einstein foi acusado de 
plágio pelas suas principais obras, como o isolamento dos átomos, propagação e velocidade da luz, Teoria da 
Relatividade que envolve força, gravidade, magnetismo e velocidade. Santos Dumont foi acusado de plágio pelos 
norte-americanos que exigem os méritos pela criação do avião, mas esses célebres criadores continuaram a 
realizar seus sonhos com o objetivo de mudar e melhorar as vidas das pessoas, Santos Dumont era contra guer-
ras e gostava muito de viajar pelo mundo, conhecer lugares e culturas diferentes que através das navegações, 
balões de ar e transportes terrestres levaria muito tempo para realizar tais excursões, então ele tornou realidade 
o que desde os filósofos da Grécia Antiga sonhavam, o homem conquistando o céu e podendo voar, dessa forma 
poderíamos viajar e conhecer o planeta inteiro em um período de tempo extremamente menor, se os estudos de 
Dumont nos levaram a viajar pelo mundo os estudo de Einstein podem nos levar a conhecer o espaço pois assim 
como as navegações são lentas para podermos desbravar o planeta, nosso sistema de velocidade baseada os 
quilômetros é muito lenta ao pensarmos em viagens espaciais, nesse sentido Einstein aprofundou seus estudos 
nos vários aspectos da luz, como formas, percursos, reações e é claro a velocidade, mais precisamente a veloci-
dade da luz. A luz emitida pelo Sol leva 8 minutos e 20 segundos para chegar à Terra, na velocidade da luz daría-
mos 8 voltas na Terra em menos de 1 segundo é algo difícil de até imaginar, quanto tempo levaríamos para dar a 
volta na Terra no avião mais veloz?  Uma viagem até Marte na velocidade da luz levaria 14 minutos e 56 segundos 
já no foguete mais veloz Spacecraft levaria 687 dias, quase dois anos, portanto seria possível um veículo na 
velocidade da luz fazer viagens pelo Sistema Solar tão comuns como passeios utilizando o Metrô. Mas nem tudo 
são flores, os dois tiveram seus anos de estudos, esforços, pesquisas, trabalhos, concretizações de seus sonhos 
terrivelmente prejudicados, assim como milhares de pessoas, com as duas guerras mundiais. Santos Dumont viu 
a sua invenção criada com o intuito maior  de ser utilizada em viagens, lazer, aproximar as pessoas, melhorar a 
qualidade de vida das pessoas, na qual ele nem patenteou a sua criação para que assim todas as nações pudes-
sem fazer uso dessa magnífica máquina, o avião foi a maior arma de guerra utilizada na primeira guerra mundial. 
Santos Dumont viu seu sonho de um transporte que levaria alegria para as pessoas se tornar um pesadelo utiliza-
do para matar e destruir, esses fatos foram demais para o sonhador, viajante e visionário que se sentiu parte 
dessa engrenagem sanguinária mesmo sendo um pacifista contrário a qualquer tipo de guerra, entrou em depres-
são profunda se isolando dos amigos, familiares e do mundo que por fim resultou no seu suicídio. Santos 
Dumont viveu o pesadelo na primeira guerra mundial e Albert Einstein viveu o pesadelo da segunda guerra 
mundial e assim como milhões de judeus foi perseguido por toda a Europa tendo que se refugiar em diversos 
países até se estabilizar nos Estados Unidos onde deu continuidade aos seus estudos, projetos e docência, 
porém em tempos tão turbulentos teve a sua fórmula mundialmente famosa E=mc² e seus estudos que isolavam 
o átomo servirem de base para a criação da bomba atômica que depois de jogadas nas cidades de Hiroshima e 
Nagasaki causou em Einstein os mesmos sentimentos angustiantes causados em Santos Dumont, mas Einstein 
não entrou em depressão, pelo contrário, idealizou e participou de diversos eventos, protestos, palestras, encon-
tros com autoridades, seminários, com o objetivo pacifista pelo fim das guerras e a destruição de todas as 
bombas atômicas repetindo a famosa frase: “ Não sei com que armas a terceira guerra será lutada. Mas a quarta 
guerra mundial será lutada a paus e pedras” deixando claro a destruição apocalíptica que as armas atômicas 

podem causar.
          
  EINSTEIN SALVA OS SUPER – HERÓIS
                        
Como judeu Einstein teve sérios problemas de perseguições por parte do regime nazista que avançava pelo 
mundo e piorando severamente com a segunda guerra mundial tendo que buscar asilo em países aliados e se 
estabelecendo nos Estados Unidos, o mesmo aconteceu com Sigmund Freud criador da psicanálise. Com a sua 
chegada nos Estados Unidos Einstein não só influenciou a Física, Matemática, Educação e política mas também 
na elaboração e aperfeiçoamento dos super heróis. Durante as décadas de 30, 40 50 e 60 os judeus sofriam muito 
preconceito mesmo nos países que os acolhiam as editoras não aceitavam publicar jornais, revistas ou livros 
com autores judeus, para eles sobrou apenas as histórias em quadrinhos visto na época como o mais baixo nível 
dos escritores. Os judeus Jerry Siegel e Joe Shuster em 1938 criam o super-herói mais popular do mundo até os 
dias de hoje o Superman, no início Superman não voava ele apenas conseguia pular a grandes distâncias mas 
com os progressos nos estudos de Einstein  principalmente referente à velocidade da luz, os escritores começa-
ram a acompanhar esses avanços da Física e incorporá-las nos super-heróis, o Superman passou não só a voar 
mas a voar na velocidade da luz, com o avanço nos estudos das leis da gravidade vem também explicações sobre 
a origem do herói vindo de Krypton local onde eles não voam ou possuem super  poderes devido seu sistema 
solar e a gravidade serem  diferentes da Terra, ou seja, seus super poderes vêm da luz do nosso Sol e a gravidade 
específica do nosso Terra, assim como na gravidade da Lua podemos dar grandes pulos, talvez em um planeta 
com determinada gravidade os seres humanos também poderiam ser capazes de voar nesse planeta, Einstein 
participou como convidado de honra em diversas celebrações, eventos e comemorações sobre o Superman. O 
judeu Stan Lee, maior escritor da Marvel, também utilizou como base as leis da Física para a criação de heróis e 
histórias, até os animes como Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco entram na enorme lista de influenciados. Não 
importa se a história ou personagem é obra da Marvel, DC ou Anime em todas você verá chutes, socos, golpes ou 
voos na velocidade da luz, viagens no tempo, poderes ou a falta deles de acordo com os planetas ou sistemas 
solares, viagens pelas galáxias, outras dimensões universos paralelos, influências da gravidade ou magnetismo. 
A frase “ A imaginação vale mais que o conhecimento” é bem representada nesse capítulo do projeto pois 
Einstein foi essencial na influência de milhares de escritores e leitores pelo mundo.
 
AULAS PRÁTICAS

Após uma breve apresentação sobre Einstein inicio os conteúdos com lista de palavras para os alunos realizarem 
as traduções, geralmente conseguem realizar as atividades com êxito pois em sua maioria são palavras cognatas       
( palavras em Língua Inglesa com grafia e/ou pronúncia semelhantes com palavras do mesmo significado em 
Língua Portuguesa )  mas quando há dúvidas faço intervenções com explicações e exemplos que os levem à 
tradução correta, raramente dou a resposta ao aluno isso só ocorre quando exauri todas as possibilidades de 
inferir conclusão adequada da palavra, por incrível que pareça a palavra que ocorre mais dúvida entre os alunos 
é que traduz nosso planeta Terra pois Earth não é uma palavra cognata  A lista de palavras apresentadas aos 
alunos  são as seguintes:
Galaxy
Asteroid                                       Jupiter                                Neptune
Space                                          Astronaut                           Orbit
Mercury                                        Comet                                Stars
Sun                                               Earth                                  Meteor
Saturn                                           Mars                                   Universe
Uranus                                          Venus                                 Moon

UMA ORQUESTRA CHAMADA SISTEMA SOLAR

Segundo as teorias de Einstein tudo no universo está em constante transformação, existe uma frequente mudan-
ça de equilíbrio, desequilíbrio e retorno ao equilíbrio, isso ocorre desde moléculas até planetas já que tudo está 
interligado exercendo influência mútua, atualmente nosso Sistema Solar possui um impressionante equilíbrio 
entre todas as forças e energias existentes. Magnetismo, gravidade, velocidade de rotação e translação dos 
planetas, luz e calor solar apresentam uma perfeita harmonia em que cada corpo celeste contribui nesse equilí-
brio, pois uma pequena alteração em algumas dessas forças gravitacionais ou magnéticas ocorreria uma desor-
ganização no nosso sistema solar causando problemas internos nos planetas e até colisões entre os planetas. 
Einstein ficou surpreso com essa perfeição galáctica, como corpos celestes tão diferentes em tamanho, atmosfe-
ra e velocidades podem compor essa sintonia em torno do Sol. Faço uma referência aos alunos que nosso siste-
ma solar é como uma orquestra com diferentes músicos tocando diferentes instrumentos e escalas musicais em 
tempos diferentes e o Sol faria essa regência através de suas energias de influências, Einstein chegou à conclu-
são que o universo não pode ser uma obra do acaso que matematicamente existe uma Força Maior para tamanha 
façanha. Há vários comentários de Einstein falando sobre sua admiração por Jesus Cristo mas não entro nesse 
tema com os alunos durante esse projeto.          

O GIGANTE LÍDER DA NOSSA GALÁXIA

Na próxima etapa os alunos realizam traduções e interpretam frases onde continuo a explicação falando sobre o 
que gera toda a vida no nosso sistema, o Sol, por isso se chama Sistema Solar. O Sol gera admiração e gratidão 
no ser humano desde os mais antigos registros em papel, papiro ou rochas, em quase todas as civilizações e até 
os dias atuais pois o nosso calendário é baseado na quantidade de dias em que a Terra completa a órbita em 

torno dele levando 365 dias ou 1 ano, a palavra Domingo em inglês é em sua homenagem pois Sunday traduzido 
fica Dia do Sol e ´claro nos ilumina, fornece calor e energia para gerar toda forma de vida que conhecemos. Expli-
co que o Sol é uma estrela, e estrela é o corpo celeste que gera luz diferente dos planetas que são capazes de 
gerarem iluminação, nesse sentido vem a expressão utilizada principalmente nas celebridades classificadas 
como estrelas pois são aqueles que atraem a atenção de várias pessoas, assim como o Sol atrai os planetas em 
sua volta através da gravidade e magnetismo. Reforço a passagem nas explicações sobre a velocidade da luz e 
que Einstein classificava Velocidade = Força e Gravidade = Força. Quanto maior a velocidade mais força terá, um 
carro que que bate no poste a 5 Km sofrerá menos danos do que o carro que a 120 Km, uma pessoa que cai da 
altura de 1 metro sofrerá menos lesões do que de alguém que cai de 10 metros. Revelo que os estudos de Einstein 
serviram de base para a criação da televisão, Nanosegundos pois o Km é muito lento para a velocidade da luz o 
segundo também é muito tempo para essa velocidade por isso os cálculos seriam melhores não em segundos 
mas em Nanosegundos que nessa perspectiva descobriram seres que vivem menos de 1 segundo classificados 
como MI. Enfatizo sua contribuição para a criação de Super-Heróis e suas histórias fazendo relação entre o nosso 
planeta e o Titan, satélite de Saturno que devido a sua atmosfera e gravidade foi comprovado que os humanos 
seriam capazes de voar com pequenas asas acopladas nos braços, finalizo o conteúdo das estrelas explicando 
que o Sol também impressiona pelo tamanho pois caberiam 1 milhão de planetas Terras dentre dele. O próximo 
passo é ler, traduzir e interpretar frases sobre os planetas que são as seguintes:
Solar System
Orbit - turn about a star or a planet.
Moon - it is a satellite.
Star - a luminous ball of gas with a lot Hydrogen and Helium. 
Sun - the star at the center of Solar System.
75% Hydrogen
25% Helium
1 million Earths inside for it. 
It has light.
Velocity of light 300 000 Kilometers per second.
8 turns on planet Earth in 1 second. 
The light arrives at the Earth in 8 minutes and 20 seconds.
The distance between the Earth and the Sun is 150 million Kilometers.
The fastest Spacecraft Pioneer arrives in 1 month.
Earth to Mars velocity Kilometers fastest spacecraft 687 days.
Earth to Mars light velocity 14 minutes and 56 seconds.
Albert Einstein  Gravity = Force
                          Velocity = Force
                           MI - leaves less than 1 second
                      His studies help to create the TV, nanoseconds, isolate atoms, Theory of Relativity, the power of the 
super heroes, Equation E=mc².
                       Titan - saturn satellite has atmosphere and gravity that allow man to fly with small wings.

CONHECENDO NOSSO VIZINHOS

O próximo passo é ler, traduzir e interpretar frases sobre os planetas que são as seguintes:  
Mercury - the smaller planet.
                 Hot during the day.
                 Cold during the night.
                  88 days to complete  translation around the Sun.
                  There is no moon.
O primeiro planeta é também o menor com um clima irregular, quente durante o dia e frio durante a noite, sua 
órbita é de 88 dias e não possui Lua.
Venus - clouds a lot Sulfuric Acid.
              It is a lot brillant.
              The most hot planet.
               There is no Moon.
                225 days the translation around the Sun
Vênus é composto de nuvens de Ácido Sulfúrico sendo o planeta mais quente, não possui Lua e sua translação 
é de 225 dias.
Earth - 70% water.
             Blue planet.
             1 Moon.
              Exist life.
              365 days to complete translation around the Sun.
O nosso planeta é bem semelhante com o nosso corpo sendo ambos tendo em sua maior composição a água, o 
planeta azul, o único com vida na forma que conhecemos, possui 1 Lua e 365 dias de rotação.
Mars - red planet.
            687 days to complete translation around the Sun.
            Maybe have life.
            It has 4 seasons.
             2 Moons.
O preferido dos filmes de ficção científica conhecido como planeta vermelho, Marte é muito explorado pelos 

cientistas e pelo cinema devido a sua semelhança com o planeta Terra, tendo as 4 estações e vestígios de mares. 
Possui duas Luas, 687 dias de rotação e milhares de teorias sobre marcianos.
Jupiter - biggest planet.
              1300 Earths inside it.
               Gas planet.
               12 years to complete the translation around the Sun.
                79 Moons.   
No maior planeta cabem 1300 planetas Terras, possui 79 Luas sua translação é de 12 anos, ou seja, se morásse-
mos em Júpiter faríamos aniversário praticamente a cada década, é o planeta que me refiro para ilustrar a Teoria 
da Relatividade de Einstein, já que o tudo no universo é relativo de acordo aonde estamos em relação ao tempo, 
espaço, velocidade e gravidade.
Saturn - second biggest planet.
              Yellow planet.
              Rings of cold and dust.
               82 Moons.  
                30 years translation the Sun
No arco íris do Sistema Solar Saturno é o planeta amarelo, famoso pelos seus anéis de gelo e pó, possui 82 Luas 
é atualmente o planeta com maior número de Luas mas essa contagem é frequentemente modificada devido as 
constantes novas descobertas e translação de 30 anos, nesse caso, a maioria das pessoas fariam no máximo 3 
aniversários durante a vida.
Uranus - it is a lot gas Methane.
               27 Moons.
                165 years translation the Sun
Urano possui uma grande quantidade de gás Metano em sua composição, possui 27 Luas e 165 anos de transla-
ção seria uma vida sem aniversários.
Neptune - coldest planet.
                 164 years translation the Sun.
                  Strongest winds 2000Km/hour.
                   13 Moons 
O planeta mais distante também é mais frio com com ventos mais fortes em torno de 2000 Km por hora. Netuno 
assim como Urano não haveria aniversários. O último da fila no Sistema Solar possui 13 Luas.

 NOSSO INFINITO UNIVERSO

É difícil para a mente humana tentar entender o infinito e esta é a etapa em que vemos o quanto somos pequenos 
e limitados tanto em conhecimento quanto em tamanho, compreender que o planeta Terra é menor que um grão 
de areia no nosso universo é algo nos deixa no mínimo intrigado, agora é a hora de falar sobre o lado de fora do 
nosso quintal chamado Via Láctea.  
Comets - are balls of ice and dust that orbit the Sun.
Asteroids - are made up metal and rock material.
Meteor - are asteroids that entered Earth.
Galaxy - can contain many million of stars, held together by the force of gravity.
Milk way - is the name of the our galaxy.
Universe - contain at least 1 billion galaxies
Explico sobre a composição dos cometas que são bolas de gelo e pó, por esse motivo eles têm uma “cauda”, pois 
conforme essa bola se movimenta o pó e o gelo vão se derretendo logo atrás, então é impossível um cometa cair 
na Terra pois ele derreteria ou se desfaria ao entrar em contato com a atmosfera terrestre. Falo sobre a diferença 
entre os asteroides e meteoros que ambos são feitos de metal e rocha, o asteroide fica em órbita no espaço e 
quando entra na Terra recebe o nome de meteoro. O nosso planeta está no Sistema Solar que está galáxia chama-
da Via Láctea que está no Universo. Nossa galáxia Via Láctea recebeu esse nome por ser branca como o leite e 
recentes estudos demonstraram existir no mínimo 1 bilhão de galáxias no universo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto apresentado foi trabalhado com alunos dos 4º e 5º anos do ensino fundamental que após as aulas expo-
sitivas, atividades, lições de casa, caça palavras, desenhos para colorir e vídeos em formato de desenhos anima-
dos explicando o Sistema Solar é solicitado aos alunos que se reuniam em grupos e façam cartazes do Sistema 
Solar com desenhos dos planetas e seus nomes em inglês, esses cartazes ficam em exposição pelos corredores 
da escola, posteriormente os grupos fazem maquetes do Sistema Solar com todos os nomes em inglês que ficam 
expostos na Feira de Ciências  e para  produto final os alunos fazem uma palestra na sala de leitura ou de multimí-
dia para apresentar aos pais no dia da Amostra Cultural. Eles apresentam os vídeos aos pais e em duplas expli-
cam o Sistema Solar, na dupla um explica em inglês e outro explica em português, são realizadas diversas pales-
tras durante o dia para atender melhor aos alunos e aos pais que ficam encantados ao verem seus filhos sendo 
protagonistas em suas aprendizagens, eu sempre começo as palestras dizendo que naquele dia  os alunos são 
os professores e que eu estou lá para auxiliá-los dando play nos vídeos, arrumando a sala, revezando o microfo-
ne, mantendo a sequência de falas nas pastas e é exatamente isso que eu faço. Esse dia é marcante pois demons-
tra o resultado de um projeto com etapas de progresso durante todo o ano letivo. Professores, pais e alunos ficam 
extremamente orgulhosos e felizes, sentimentos demonstrados com sorrisos, lágrimas, abraços e muitas 
palmas.
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RESUMO 
Artigo elaborado para apresentação na disciplina de Trabalho de Conclusão do Curso II no Curso de Pedagogia. 
O artigo científico teve como tema: A Contínua Formação do Pedagogo Hospitalar, compreendendo o contexto 
como ser integral dentre a pedagogia. O objetivo Geral foi: Entender a atuação do pedagogo hospitalar e sua 
contínua formação. A pesquisa teve como referenciais teóricos as contribuições dos seguintes autores – ASSIS 
(2009); COSME (2007); GARCIA (1992); MACHADO (2007); MATOS & TORRES (2010); MATOS (2009); MATOS & 
MUGIATTI (2009); PAULA (2003). Usou–se metodologia a pesquisa: pesquisas bibliográficas, como: livros, 
artigos, resenhas e mídias; como sites relacionados, bem como discutir ideia dos autores. OS resultados da 
pesquisa as seguintes considerações: entende-se que para atuar em ambiente hospitalar o pedagogo deve estar 
em contínua formação. Contudo concluí que para tanto o estudo deve estar centralizado não somente a educa-
ção, mas ter pleno conhecimento das terminologias ditas por toda equipe multidisciplinar do ambiente hospitalar. 
Palavras-chave: Atuação do Pedagogo hospitalar; Formação Continuada; 
INTRODUÇÃO

O tema A Contínua Formação do Pedagogo Hospitalar é amplamente discutida nos dias atuais, pois envolve a 
educação em um contexto diferencial, perante ambiente invasivo, com educadores em esforço humanista para 
ampliar os conhecimentos de crianças e adolescentes hospitalizados em esforço subumano ao fato das limita-
ções acometidas por estes.
Partindo dessas circunstâncias, logo surgiu o nosso problema de pesquisa que tem origem na da seguinte 
indagação: Quais as especificidades da atuação do Pedagogo Hospitalar?
Sendo assim, justificamos que esse artigo foi elaborado com a finalidade tendo como eixo central buscar subsí-
dios do aperfeiçoamento da prática pedagógica dentro do ambiente hospitalar, um novo olhar na formação do 
pedagogo, permitindo que educadores sintam-se mais seguros, no que envolve tanto o cuidado ao aluno/pacien-
te, quanto a sua própria saúde, diminuindo a tensão que o enfrentamento de certas situações possa apresentar 
como certo desconforto, estabelecendo parceria imprescindível para formação continuada. Acreditamos que, 
através da interferência do educador na vida da criança fomenta tudo que envolve; as relações afetivas, as perdas 
e ganhos, a necessidade de constantes dinâmicas para oferecer um ambiente profissional de qualidade. Além de, 
dar continuidade do Projeto de Iniciação Científica da Universidade Anhanguera – Polo Itapecerica da Serra, São 
Paulo, junto a amigas voluntarias a pesquisa A Atuação do Pedagogo em Ambiente Hospitalar, definiu-se o tema 
como A Contínua Formação do Pedagogo Hospitalar para o trabalho de Conclusão de Curso.
Todavia tivemos como objetivo geral entender a atuação do pedagogo hospitalar e sua contínua formação. Espe-
cificamente: a) compreender a profissão do Pedagogo Hospitalar; b) especificar a práxis dos saberes hospitala-
res mediante a saúde, assegurando a aprendizagem perante o educando internado; e, c) identificar as necessida-
des da contínua formação do Pedagogo Hospitalar.
 A análise bibliográfica foi feita para que pudéssemos entender melhor sobre o tema abordado, utilizamos para a 
pesquisa as valiosas contribuições de: ASSIS, W. Classe hospitalar: Um olhar pedagógico singular. São Paulo: 
Phorte, 2009. O livro apresenta com rigor teórico a articulação de ideias e a diferença que a compõem, mapeando 
a ação docente dentro da classe hospitalar e a necessidade da formação continuada dos profissionais. CECCIM, 
R.B. & CARVALHO, P.R.A. (Org.). Criança Hospitalizada. Editora da Universidade, RS, 1997. As autoras explicitam 
o atendimento educacional a jovens e criança hospitalizada está assegurada pela Declaração da Criança e 
Adolescente Hospitalizadas: o direito da criança embasado em leis, bem como desenvolvimento cognitivo da 
criança hospitalizada. FONSECA, E.S.; Atendimento Escolar no Ambiente Hospitalar. São Paulo: Mennon, 2003. 
Neste livro a autora faz uma reflexão sobre o atendimento educacional na área hospitalar, a atuação dos professo-
res como um elemento integrador entre educação e saúde. FUNGHETTO, S. E OUTROS. Classe hospitalar: uma 
vivência através do lúdico. Artmed, 1999. O fazer pedagógico no ambiente hospitalar e seus pressupostos, que 
revelam atuação  na formação específica para a docência e os saberes que envolvem a prática cotidiana da escuta 
pedagógica que atenta para a valorização da vida de cada educando, estando atento para expressões e silêncios 

transcendem o aspecto físico tendo uma atenção integral. MATOS, E.L.M.; TORRES, P.; Prática e Teoria na Peda-
gogia Hospitalar: novos cenários, novos desafios. Curitiba, PR: Champagnat, 2010. A obra Teoria e prática na 
pedagogia hospitalar incorporam significados teóricos, vivenciais e reflexões sobre o cenário em que o professor 
atua e, as diferentes realidades de atuação do professor quanto a criança hospitalizada.
Adotamos como metodologia de pesquisa a pesquisa bibliográfica como principal preocupação de compreender 
e especificar a contínua formação do pedagogo hospitalar focando na melhora do atendimento da classe hospita-
lar.  A partir disso os métodos utilizados serão pesquisas bibliográficas, e mídias, referindo-se ao universo do 
Pedagogo Hospitalar, dentro da classe hospitalar, nas alas de pediatria. Os procedimentos serão a leitura de 
materiais bibliográficos: livros, artigos, resenhas e mídias; como sites relacionados, bem como discutir ideia dos 
autores.
Com os desdobramentos do artigo exposto, o trabalho está organizado em quatro tópicos onde; no tópico 1: 
buscou-se trazer a historicidade do tema a ser pesquisado em um sentido amplo quanto as leis que embasam a 
presença do pedagogo hospitalar sua atuação e a necessidade da contínua formação. No tópico 2: descrevemos 
sobre como procede a profissão do pedagogo hospitalar e suas especificidades. No tópico 3: o conhecimento 
quanto a terminologia hospitalar e os saberes da educação para que haja consenso entre toda a equipe multidis-
ciplinar, por fim. No tópico 4: a formação do pedagogo hospitalar propriamente dito, para um atendimento educa-
cional preciso e de qualidade. 
Concluindo com o presente artigo, que é necessário um amplo conhecimento terminologias e do funcionamento 
hospitalar, devendo a formação do pedagogo hospitalar ser rigorosa, permanente, dentre os atributos, para parti-
cipar vigorosamente com todo o contexto hospitalar.

A ATUAÇÃO DO PEDAGOGO HOSPITALAR E SUA CONTÍNUA FORMAÇÃO
A Pedagogia Hospitalar foi fundamentada no pós-guerra através da Declaração Universal dos Direitos Humanos 
e, para tanto houve a necessidade da capacitação do profissional de pedagogia para que sua presença e seus 
saberes fossem garantidos e transmitidos às crianças e jovens presentes nas alas pediátricas dos hospitais, 
sendo fomentada na Holanda, em 1986, através da Carta Européia da Criança Hospitalizada.
No Brasil, o atendimento educacional em âmbito hospitalar, foi legitimado por Leis Federais, descritos a baixo: 
• Lei nº 1.044/69, que dispõe sobre o tratamento excepcional para os alunos portadores das afecções que 
indica;
• Lei nº 8.069/90, que dispõe no Estatuto da Criança e do Adolescente – art. 1º - sobre proteção integral à 
criança e ao adolescente;
• Lei nº 41/95, que trata dos Direitos da Criança e do Adolescente Hospitalizados;
• Lei nº 9.394/96, que trata da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional;
• Lei nº 1/06, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, 
licenciatura; e mais recente,
• Lei nº 15/13, que estabelece Diretrizes para o Programa Pedagógico Hospitalar destinado a Crianças e 
Adolescentes Hospitalizados.
A partir de 2001, a “Classe Hospitalar” ganhou reconhecimento, permitindo o atendimento educacional, inclusive 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS), considerando a atuação do Pedagogo Hospitalar e, da necessidade de um 
atendimento direcionado e de qualidade ao sujeito internado, abarcando um olhar mais cauteloso quanto à conti-
nuidade da formação deste profissional, que nem sempre se encontra emocionalmente preparado para confron-
tar-se com os desafios presentes nesta área de atuação.

O professor, para atuar em ambiente hospitalar deve apresentar ampla experiência pedagógica, flexibilidade de 
trabalho, que irão completar seu perfil para o ambiente hospitalar, deparando-se com mudanças diárias nas enfer-
marias em que a crianças internadas saem de alta ou entram em óbito. (MATOS, 2009, p.46).

Destaca-se, a importância daqueles que desejam ingressar na pedagogia hospitalar, como primeiro passo; o 
confronto psicológico de si mesmo, devido a fatores relacionados à mortandade e de relacionamento entre 
professor/aluno/família/agentes da saúde, que nem sempre consiste em um processo peculiar.
 Segundo Matos e Mugiatti (2009, p. 115) “A construção da prática pedagógica, para a atuação em ambiente hospi-
talar, não pode esbarrar nas fronteiras do tradicional [...].” O profissional deve ter um olhar perante a classe 
hospitalar direcionado a compreensão dos desafios a serem cumpridos, principalmente, quanto às patologias 
presente nas crianças e adolescentes hospitalizados.
Conhecer a patologia acometida pela criança é uma das principais percepções, ao qual o pedagogo deve estar 
atento, além de conhecer o ambiente de trabalho e a contextualização a qual a criança está inserida, daí alguns 
parâmetros específicos que embasam a contínua formação do pedagogo hospitalar.
 
 A PROFISSÃO - PEDAGOGO HOSPITALAR

O pedagogo em sua prática em ambiente escolar “dita normal”, ás vezes, enfrenta situações pouco agradáveis 
em sua profissão e, sua prática requer constante reflexão.
Nessa ótica, o pedagogo presente em ambiente hospitalar, requer habilidades diversificadas e conhecimentos 
pertinentes a atender e perceber as intenções subjetivas em sua totalidade, pois há por traz de um olhar, de um 
gesto, muitos sentimentos e emoções nem sempre expressados verbalmente. 

[...] no contexto do hospital, cabe ao pedagogo perceber as intenções subjetivas das respostas, as necessidades 
do paciente e tomar a iniciativa de quebrar barreiras, transpor os muros da indiferença e deixar aflorar todo o seu 

feito já que esse é um sentimento que pressupõe interação. O processo cognitivo também envolve o afetivo  
através de relações e interações, e para concretizá-lo é preciso ter equilíbrio emocional para agir com atenção e 
tranquilidade junto aos pacientes (MATOS, 2009, p. 85-86).

Considerar o pedagogo como um profissional integral, é um instrumento motivacional, pois se trata de um foco 
prioritário, visto que como a profissão é recente, o pedagogo hospitalar, se vê juntamente com o educando hospi-
talizado, constantemente em situações de extremos; do simples prazer de uma contação de história em que a 
criança e/ou adolescente está prestes a receber alta até a presença de risco eminente a uma doença infectoconta-
giosa, quando não de falecimento, gerando um clima emocional tenso entre profissional da educação/família/a-
gentes da saúde, mas que deve ser encarado sempre com a mais extrema naturalidade.
Para Nilson Machado (2007), o profissionalismo deve ser baseado em três conceitos importantes:

Um profissional exibe uma imprescindível competência técnica (...) coloca-a a serviço do em público, assumindo 
compromissos; (...) terceiro ingrediente que compõe está ideia e a imprescindível autorregulação do exercício 
profissional. (...) é na administração das relações entre o público e o privado que se desenha a ideia de profissio-
nalismo. (MACHADO, 2007, p. 55).

A aplicação de estratégias didáticas diante dessas situações possibilita estimular e promover recursos que 
podem e devem favorecer a aprendizagem do aluno/paciente e/ou familiares em sua totalidade, visto que uma 
posição menos invasiva diante de situações adversas promove em todos os envolvidos, ações complementares 
bio-psico-social, fornecendo uma espécie de consenso.

[...] sabemos que tudo o que temos a fazer para que o autorrespeito ocorra como um fenômeno natural de vida é 
agir com autorrespeito e respeito pelos outros: aceitando-os como legítimos outros em coexistência  conosco na 
prática  das conversações neomatrísticas da democracia, tanto no acordo como na discrepância. (MATOS & 
TORRES, 2010, p.172).

Enxergar o pedagogo hospitalar como um profissional protagonista sujeito autor de sua história independe dos 
resultados funcionais e finais é observar-se com dignidade, tendo plena consciência de seu papel dentro da 
profissão escolhida, bem como estabelecer metas, disposto na compreensão da exigência dos saberes contínu-
os de formação, adequando seu desempenho como um profissional qualificado, contribuindo, ainda, com objeti-
vos oriundos ao despertar habitual do conhecimento, levando ao reconhecimento de si mesmo, como um media-
dor de ações compartilhadas das relações complexas presentes no hospital.
Em vista disso, o profissional de pedagogia hospitalar merece estudo continuo, devido à realidade e complexida-
de que este sistema de educação necessita, principalmente quanto à formação.

 OS SABERES HOSPITALARES COMO GARANTIA NO TRATAMENTO DO     EDUCANDO HOSPITALIZADO

Como em qualquer profissão, dominar o conhecimento é o ponto-chave para o sucesso profissional, principal-
mente, quando diz respeito ao âmbito hospitalar, pois articular a teoria e a prática nesta área de atuação é um dos 
grandes desafios.

Para poder resposta ao conjunto das suas missões, a educação deve organizar-se em torno de quatro aprendiza-
gens fundamentais que, ao longo de toda a vida, serão de algum modo para cada individuo, os pilares do conheci-
mento: aprender a conhecer, isto é adquirir os instrumentos de compreensão; aprender a fazer, para poder agir 
sobre o meio envolvente; aprender a viver juntos, a fim de participar e cooperar com os outros em todas as 
atividades humanas; finalmente aprender a ser, via essencial que integra as três precedentes. É claro que estas 
quatro vias do saber constituem apenas uma, dado que existem entre elas múltiplos pontos de contato, de 
relacionamentos e de permuta. (MATOS & TORRES, 2010, p.227).

A função da professora em um hospital deve estar de acordo com a filosofia da instituição hospitalar, procurar 
estar em sintonia harmoniosa consigo e com o próximo e, ser um fiel pesquisador e, estar em constante consen-
so com a equipe multidisciplinar, buscando orientação a profissionais mais experientes, que auxilie nas interven-
ções que possam estar alheio a vontade da criança e adolescente hospitalizado.

Ser professor é possuir conhecimento, revelar tato pedagógico e assumir uma responsabilidade profissional 
plena. Na docência é impossível separar as dimensões pessoais e profissionais. (...) A tentativa de elaborar uma 
teoria da pessoalidade no interior de uma teoria da profissionalidade traz novos desafios para a formação de 
professores (NÓVOA, 2007, p.27).

O professor passa por uma visão de ser e estar dentro da profissionalidade, que amplia o modo de desenvolvi-
mento e desempenho da profissão da profissão, a prática, os saberes, a constante busca pelo ensino aprendiza-

do, para que seja considerada parte da equipe hospitalar.
A pesquisa está ligada ao papel do professor por excelência, porém na pedagogia hospitalar, a linguagem ganha 
um olhar determinante, pois a terminologia das doenças é de difícil entendimento para pessoas leigas, contudo é 
dever do professor ser um conhecedor das metodologias, estratégias e atividades lúdicas ou não, ou seja, o 
trabalho pedagógico possa receber maior atenção e que o ensino-aprendizagem seja assegurado.

A FORMAÇÃO CONTINUADA

O Profissional da Pedagogia Hospitalar deve ser um mediador que assegura o processo de aprendizagem, salien-
tando a formação contínua como uma das exigências desse ramo de atuação.
Devido à complexidade da relação educadora e aluno enfermo são imprescindíveis algumas reflexões, sendo um 
ponto transformador no conhecimento pedagógico na busca por ações alternativas fundamentada na ampliação 
das possibilidades de atuação, como destaca COSME (2007) e mais:

As escolas podem e devem ser entendidas e geridas, também, como espaços de formação, desde que aí se 
estimule e se apóie a reflexão crítica dos docentes sobre suas práticas profissionais e as dinâmicas educativas e 
administrativas que tem lugar nesses contextos. (COSME, 2007, p.42 apud ASSIS, 2009, p.101)

Segundo Marcelo Garcia (1992, p.55), “o profissional da pedagogia que pretende adentrar na área hospitalar, tem 
que buscar uma continuidade no aperfeiçoamento, permitindo identificar cognitivamente e afetivamente as várias 
características dos sujeitos sociais, de si e do outro que recebe o atendimento.”
A importância está na elaboração do projeto pedagógico que atenda as especificidades do sujeito paciente e, na 
construção de parceria com a transdisciplinaridade dos aspectos correspondentes do profissional da educação, 
sua percepção, imaginação, sua disponibilização em abordar uma linguagem que promova conhecimento qualifi-
cado.

[...]este tipo de trabalho não requer somente formação acadêmica, mas habilidade especificas de uma práxis 
pedagógica complexa que envolve diferentes aspectos no trabalho cotidiano como: sensibilidade para atuar com 
crianças, adolescentes e famílias fragilizadas, conhecimento da realidade hospitalar e das patologias, habilidade 
para lidar com diferentes grupos de alunos, pais e com as equipes multidisciplinares, capacidade de colaboração 
e estratégias didáticas para atender alunos provenientes de diversas regiões e com diferentes conteúdos escola-
res, abertura para o outro, independente de sua condição física, econômica e social, respeito as diferenças de 
etnia, raça e religião, dentre vários outros aspectos que envolvem o fazer pedagógico nessas instituições. 
(PAULA, 2003, p.32 e 33 apud MATOS, 2009, p.39).

Os professores em sua formação, em meio à convivência com toda equipe diferenciada, familiares em momentos 
de fragilidade, alunos/paciente, tem que estar consciente de sua escolha profissional, para que nos momentos de 
maior tensão saiba que estratégias utilizar e, como corroborar com todo o contexto.
Assim, o pedagogo hospitalar tem perfil que agrega e integra educação e saúde, ser flexível, comunicar-se clara-
mente, respeitar e aceitar os diferenciais da profissão, ter uma postura ética, dentre tantas outras qualidades 
pertinentes para realizar um trabalho amplamente qualificado.

O professor, para atuar em ambiente hospitalar deve apresentar ampla experiência pedagógica, flexibilidade de 
trabalho, que irão completar seu perfil para o ambiente hospitalar, deparando-se em mudanças diárias nas enfer-
marias em que as crianças internadas saem de alta ou entram em óbito. (MATOS, 2009, p.46).

A terminologia quanto às patologias, diagnósticos, prognósticos, medicamentos e procedimentos clínicos e 
cirúrgicos, são um dos limites, aos quais os docentes devem respeitar. Por conta disso, algumas instituições 
acadêmicas em pós-graduação inseriram em sua grade curricular as disciplinas de oncologia, tanatologia, funda-
mentos de neurociência e doenças respiratórias e cardiovasculares, pois estes conceitos são atividades presen-
tes diariamente na vida deste profissional.

        
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assim ficou compreendido que para entender a atuação do pedagogo hospitalar e sua contínua formação, o 
conhecimento do contexto histórico e das leis garante a presença do pedagogo em âmbito hospitalar.
A partir de então, ficou claramente entendido que para ser um profissional requer habilidades diversificadas, 
estar preparada para as intercorrências presentes nessa área de atuação, principalmente quanto a sua formação 
e capacitação, se tornando um profissional atento e qualificado, utilizando diferenciais que se abequem as ações 

hospitalares as crianças e adolescentes hospitalizados.
Através de uma pesquisa mais aprofundada sobre o assunto reconhecemos que para isso é necessário que se 
tenha conhecimento das diversas terminologias e de todo funcionamento e dinâmica do hospital, respeitando os 
procedimentos e tudo que envolve, para que a saúde da criança seja preservada.
Os resultados percebidos apontam que a formação do pedagogo hospitalar, deve ser rigorosa, permanente, 
persistente e de ampla responsabilidade, pois lida com vidas em um ambiente invasivo, ao qual se deve trabalhar 
em parceria com todo o contexto hospitalar.
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RESUMO 

Este artigo falará como é abordar um dos maiores gênios de todos tempos de uma forma que os alunos passem 
a gostar de uma matéria da área de exatas em que eles terão como conteúdo obrigatório apenas a partir do Ensino 
Médio, a Física, além de se identificarem com Einstein em várias etapas do projeto já que ele também passou por 
várias dificuldades na escola, início da vida acadêmica e início no mercado de trabalho para a constituição da 
família. É relativamente fácil ficar famoso através de conteúdos nas áreas de humanas como Literatura, Artes, 
Filosofia, Música mas tornar-se uma celebridade através de um conteúdo que trabalha com os cálculos mais 
complexos da Matemática é realmente singular, ele virou sinônimo de inteligência máxima no contexto escolar 
para elogiar quem se destaca nas atividades matemáticas, pelo menos uma vez em todo o período que passamos 
do ensino fundamental ao ensino médio ouvimos falar que aquele aluno ou aquela aluna é um ou uma Einstein, 
falarei da sequência didática onde faço a interdisciplinaridade da Língua Inglesa com Matemática, Física, Biogra-
fia e História em quadrinhos, sim, Einstein além de ser um dos maiores influenciadores da Matemática, Física, 
Ciências também foi um dos maiores influenciadores nas elaborações das histórias em quadrinhos principalmen-
te nos temas de super-heróis, foi um sonhador, criativo, inovador, pioneiro assim como o brasileiro Santos 
Dumont que embora nunca tenham se encontrado pessoalmente  há semelhança entre seus objetivos para as 
suas descobertas, além da semelhança didática,  pedagógica, questionadora de ensinar e aprender  com o patro-
no da educação brasileira Paulo Freire.  As aulas em que leciono sobre Einstein tem o objetivo de estimular os 
alunos a acreditarem em seus sonhos por mais absurdos que pareçam, a continuarem motivados diante das 
adversidades, confiarem mais nos seus instintos do que na opinião vazia dos outros, manterem o foco mesmo 
quando contrariado pelos seus superiores: pais, professores, orientadores e altas autoridades e como ele mesmo 
mencionava as aulas desse projeto valoriza mais a imaginação do que o conhecimento.              

Palavras-chave: Matemática, Física, Velocidade, Universo, Luz.

INTRODUÇÃO

O alemão que levou ao pé da letra a expressão “cidadão do mundo” já que abriu mão de sua nacionalidade e se 
encantava com o novo, o desconhecido, a descoberta, desde cedo se tornou um questionador dos segredos do 
universo, ele queria sempre mais, o conhecimento era para ser constantemente questionado pois é dessa forma 
que evoluímos, avançamos e inovamos. Respostas prontas, didática repetitiva, verdades absolutas, foram cons-
tantemente questionadas por Einstein desde a sua adolescência, ele queria ir além dos conhecimentos pré-esta-
belecidos de sua época, tal ousadia, coragem e perseverança levaram-no a provar que muitas das teses sobre o 
universo apresentadas por Issac Newton estavam incorretas ou incompletas, é claro todo esse feito custaram-lhe 
muitos anos de estudo e dedicação, milhares de críticas e contestações, mas o desafio de avançar sobre as ques-
tões da ciência perante o universo foram comprovadas e conseguimos progredir séculos a frente com essas 
descobertas.

ALBERT E PAULO REVOLUCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO 

Ao contrário de muitas especulações  sobre a vida do físico que relatavam Einstein como um aluno desconcentra-
do, distraído, descompromissado e com notas baixas, novos estudos mais aprofundados sobre a sua biografia  
demonstram que Einstein foi um bom aluno durante sua infância e a adolescência e que as notas baixas eram 
frequentes apenas nas matérias em que ele não tinha muito interesse como as humanas que envolvem: línguas, 
Geografia, História, Educação Física, Literatura, Artes entre outras, já nas matérias que ele gostava pertencentes 
às áreas de exatas como: Matemática, Química, Física, Álgebra, Geometria, suas notas eram as mais altas levan-
do-o a receber vários prêmios e reconhecimento por parte dos professores e familiares além de estudar nas 

melhores escolas e universidades da Europa. As suas vivências educacionais nas escolas e universidades 
moldaram sua prática como docente, ele defendia a visão curricular dos estudantes como um todo e não apenas 
em algumas disciplinas, pois assim como ele, o aluno poderia não obter bons resultados em determinadas maté-
rias e conteúdos mas poderia ir muito bem em outras disciplinas, essas questões estariam diretamente ligadas 
pela influência do interesse ou a falta em cada conteúdo. Partindo desse pensamento está a semelhança com as 
práticas pedagógicas defendidas por Paulo Freire onde ele defende que o aluno aprenderá com mais eficácia 
qualquer conteúdo desde que tenha sentido e significado para a vida dele, o processo de aprendizagem necessita 
acontecer de forma agradável, motivadora, gradativa e com variadas maneiras de ensinar, aprender e avaliar. Há 
relatos de que Einstein explicava os primeiros conteúdos na sala de aula  e dava continuidade às matérias nas 
cantinas das faculdades tomando café, fumando cachimbo, tocando violino e dialogando com os alunos sobre os 
cálculos e fórmulas, só não havia bebida alcoólica porque ele não gostava de ingeri-las,  dizia que atrapalhava a 
concentração, mas de qualquer forma  uma atitude acadêmica parecida com essa causaria no mínimo um descon-
forto em qualquer universidade nos dias atuais, então imagine o escândalo que foi nos anos de 1920 a 1950 entre 
os professores e reitores das universidades que em sua maioria tinha uma grade curricular rígida e tradicional, 
mas o físico e professor  não dava tanta importância às críticas pois o que realmente tinha prioridade era a apren-
dizagem dos alunos e o avanço conjunto das descobertas. Paulo Freire era enfático na questão que a aprendiza-
gem ocorre em todos os lugares e a todo tempo, não sendo necessário um método obrigatório determinando a 
hora e o local que ocorrerá a evolução do conhecimento, em todos os ambientes escolares e em todos os momen-
tos ocorrem aprendizagens até mesmo a hora do intervalo oferece infinitas ferramentas para aprendizagem que 
podem complementar as práticas educativas dos professores. Talvez tantas semelhanças venham da literatura 
que esses dois gigantes da educação se identificavam, eles simpatizavam com as ideias Karl Marx e também não 
concordavam com o capitalismo predatório que beneficia e proporciona cada vez vantagens às classes sociais 
dominantes como as elites, empresários, fazendeiros, ricos, políticos, latifundiários, etc  explorando a mão de 
obra das pessoas com baixa renda, baixa escolaridade, sem posses ou recursos causando o aumento da pobreza 
na maioria da população e o acúmulo de riquezas nas mãos de  poucos. Embora fosse da área de exatas a aparên-
cia de Einstein se assemelhava mais com os professores de humanas principalmente de História, Filosofia ou 
Sociologia, ele não se importava com roupas de grifes, cabelos penteados, status, artigos ou vida de luxo e altos 
salários fato que gerava grandes atritos com suas esposas em seus dois casamentos.
     
EINSTEIN E DUMONT VISIONÁRIOS DO CÉU E ESPAÇO
        
Outro ilustre brasileiro com inúmeras semelhanças biográficas com Einstein é Santos Dumont o criador do avião, 
os dois tiveram suas descobertas e criações duramente criticadas durante suas exposições sendo acusados de 
plágio e até os dias de hoje são alvos de discussões que não acabarão tão brevemente. Einstein foi acusado de 
plágio pelas suas principais obras, como o isolamento dos átomos, propagação e velocidade da luz, Teoria da 
Relatividade que envolve força, gravidade, magnetismo e velocidade. Santos Dumont foi acusado de plágio pelos 
norte-americanos que exigem os méritos pela criação do avião, mas esses célebres criadores continuaram a 
realizar seus sonhos com o objetivo de mudar e melhorar as vidas das pessoas, Santos Dumont era contra guer-
ras e gostava muito de viajar pelo mundo, conhecer lugares e culturas diferentes que através das navegações, 
balões de ar e transportes terrestres levaria muito tempo para realizar tais excursões, então ele tornou realidade 
o que desde os filósofos da Grécia Antiga sonhavam, o homem conquistando o céu e podendo voar, dessa forma 
poderíamos viajar e conhecer o planeta inteiro em um período de tempo extremamente menor, se os estudos de 
Dumont nos levaram a viajar pelo mundo os estudo de Einstein podem nos levar a conhecer o espaço pois assim 
como as navegações são lentas para podermos desbravar o planeta, nosso sistema de velocidade baseada os 
quilômetros é muito lenta ao pensarmos em viagens espaciais, nesse sentido Einstein aprofundou seus estudos 
nos vários aspectos da luz, como formas, percursos, reações e é claro a velocidade, mais precisamente a veloci-
dade da luz. A luz emitida pelo Sol leva 8 minutos e 20 segundos para chegar à Terra, na velocidade da luz daría-
mos 8 voltas na Terra em menos de 1 segundo é algo difícil de até imaginar, quanto tempo levaríamos para dar a 
volta na Terra no avião mais veloz?  Uma viagem até Marte na velocidade da luz levaria 14 minutos e 56 segundos 
já no foguete mais veloz Spacecraft levaria 687 dias, quase dois anos, portanto seria possível um veículo na 
velocidade da luz fazer viagens pelo Sistema Solar tão comuns como passeios utilizando o Metrô. Mas nem tudo 
são flores, os dois tiveram seus anos de estudos, esforços, pesquisas, trabalhos, concretizações de seus sonhos 
terrivelmente prejudicados, assim como milhares de pessoas, com as duas guerras mundiais. Santos Dumont viu 
a sua invenção criada com o intuito maior  de ser utilizada em viagens, lazer, aproximar as pessoas, melhorar a 
qualidade de vida das pessoas, na qual ele nem patenteou a sua criação para que assim todas as nações pudes-
sem fazer uso dessa magnífica máquina, o avião foi a maior arma de guerra utilizada na primeira guerra mundial. 
Santos Dumont viu seu sonho de um transporte que levaria alegria para as pessoas se tornar um pesadelo utiliza-
do para matar e destruir, esses fatos foram demais para o sonhador, viajante e visionário que se sentiu parte 
dessa engrenagem sanguinária mesmo sendo um pacifista contrário a qualquer tipo de guerra, entrou em depres-
são profunda se isolando dos amigos, familiares e do mundo que por fim resultou no seu suicídio. Santos 
Dumont viveu o pesadelo na primeira guerra mundial e Albert Einstein viveu o pesadelo da segunda guerra 
mundial e assim como milhões de judeus foi perseguido por toda a Europa tendo que se refugiar em diversos 
países até se estabilizar nos Estados Unidos onde deu continuidade aos seus estudos, projetos e docência, 
porém em tempos tão turbulentos teve a sua fórmula mundialmente famosa E=mc² e seus estudos que isolavam 
o átomo servirem de base para a criação da bomba atômica que depois de jogadas nas cidades de Hiroshima e 
Nagasaki causou em Einstein os mesmos sentimentos angustiantes causados em Santos Dumont, mas Einstein 
não entrou em depressão, pelo contrário, idealizou e participou de diversos eventos, protestos, palestras, encon-
tros com autoridades, seminários, com o objetivo pacifista pelo fim das guerras e a destruição de todas as 
bombas atômicas repetindo a famosa frase: “ Não sei com que armas a terceira guerra será lutada. Mas a quarta 
guerra mundial será lutada a paus e pedras” deixando claro a destruição apocalíptica que as armas atômicas 

podem causar.
          
  EINSTEIN SALVA OS SUPER – HERÓIS
                        
Como judeu Einstein teve sérios problemas de perseguições por parte do regime nazista que avançava pelo 
mundo e piorando severamente com a segunda guerra mundial tendo que buscar asilo em países aliados e se 
estabelecendo nos Estados Unidos, o mesmo aconteceu com Sigmund Freud criador da psicanálise. Com a sua 
chegada nos Estados Unidos Einstein não só influenciou a Física, Matemática, Educação e política mas também 
na elaboração e aperfeiçoamento dos super heróis. Durante as décadas de 30, 40 50 e 60 os judeus sofriam muito 
preconceito mesmo nos países que os acolhiam as editoras não aceitavam publicar jornais, revistas ou livros 
com autores judeus, para eles sobrou apenas as histórias em quadrinhos visto na época como o mais baixo nível 
dos escritores. Os judeus Jerry Siegel e Joe Shuster em 1938 criam o super-herói mais popular do mundo até os 
dias de hoje o Superman, no início Superman não voava ele apenas conseguia pular a grandes distâncias mas 
com os progressos nos estudos de Einstein  principalmente referente à velocidade da luz, os escritores começa-
ram a acompanhar esses avanços da Física e incorporá-las nos super-heróis, o Superman passou não só a voar 
mas a voar na velocidade da luz, com o avanço nos estudos das leis da gravidade vem também explicações sobre 
a origem do herói vindo de Krypton local onde eles não voam ou possuem super  poderes devido seu sistema 
solar e a gravidade serem  diferentes da Terra, ou seja, seus super poderes vêm da luz do nosso Sol e a gravidade 
específica do nosso Terra, assim como na gravidade da Lua podemos dar grandes pulos, talvez em um planeta 
com determinada gravidade os seres humanos também poderiam ser capazes de voar nesse planeta, Einstein 
participou como convidado de honra em diversas celebrações, eventos e comemorações sobre o Superman. O 
judeu Stan Lee, maior escritor da Marvel, também utilizou como base as leis da Física para a criação de heróis e 
histórias, até os animes como Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco entram na enorme lista de influenciados. Não 
importa se a história ou personagem é obra da Marvel, DC ou Anime em todas você verá chutes, socos, golpes ou 
voos na velocidade da luz, viagens no tempo, poderes ou a falta deles de acordo com os planetas ou sistemas 
solares, viagens pelas galáxias, outras dimensões universos paralelos, influências da gravidade ou magnetismo. 
A frase “ A imaginação vale mais que o conhecimento” é bem representada nesse capítulo do projeto pois 
Einstein foi essencial na influência de milhares de escritores e leitores pelo mundo.
 
AULAS PRÁTICAS

Após uma breve apresentação sobre Einstein inicio os conteúdos com lista de palavras para os alunos realizarem 
as traduções, geralmente conseguem realizar as atividades com êxito pois em sua maioria são palavras cognatas       
( palavras em Língua Inglesa com grafia e/ou pronúncia semelhantes com palavras do mesmo significado em 
Língua Portuguesa )  mas quando há dúvidas faço intervenções com explicações e exemplos que os levem à 
tradução correta, raramente dou a resposta ao aluno isso só ocorre quando exauri todas as possibilidades de 
inferir conclusão adequada da palavra, por incrível que pareça a palavra que ocorre mais dúvida entre os alunos 
é que traduz nosso planeta Terra pois Earth não é uma palavra cognata  A lista de palavras apresentadas aos 
alunos  são as seguintes:
Galaxy
Asteroid                                       Jupiter                                Neptune
Space                                          Astronaut                           Orbit
Mercury                                        Comet                                Stars
Sun                                               Earth                                  Meteor
Saturn                                           Mars                                   Universe
Uranus                                          Venus                                 Moon

UMA ORQUESTRA CHAMADA SISTEMA SOLAR

Segundo as teorias de Einstein tudo no universo está em constante transformação, existe uma frequente mudan-
ça de equilíbrio, desequilíbrio e retorno ao equilíbrio, isso ocorre desde moléculas até planetas já que tudo está 
interligado exercendo influência mútua, atualmente nosso Sistema Solar possui um impressionante equilíbrio 
entre todas as forças e energias existentes. Magnetismo, gravidade, velocidade de rotação e translação dos 
planetas, luz e calor solar apresentam uma perfeita harmonia em que cada corpo celeste contribui nesse equilí-
brio, pois uma pequena alteração em algumas dessas forças gravitacionais ou magnéticas ocorreria uma desor-
ganização no nosso sistema solar causando problemas internos nos planetas e até colisões entre os planetas. 
Einstein ficou surpreso com essa perfeição galáctica, como corpos celestes tão diferentes em tamanho, atmosfe-
ra e velocidades podem compor essa sintonia em torno do Sol. Faço uma referência aos alunos que nosso siste-
ma solar é como uma orquestra com diferentes músicos tocando diferentes instrumentos e escalas musicais em 
tempos diferentes e o Sol faria essa regência através de suas energias de influências, Einstein chegou à conclu-
são que o universo não pode ser uma obra do acaso que matematicamente existe uma Força Maior para tamanha 
façanha. Há vários comentários de Einstein falando sobre sua admiração por Jesus Cristo mas não entro nesse 
tema com os alunos durante esse projeto.          

O GIGANTE LÍDER DA NOSSA GALÁXIA

Na próxima etapa os alunos realizam traduções e interpretam frases onde continuo a explicação falando sobre o 
que gera toda a vida no nosso sistema, o Sol, por isso se chama Sistema Solar. O Sol gera admiração e gratidão 
no ser humano desde os mais antigos registros em papel, papiro ou rochas, em quase todas as civilizações e até 
os dias atuais pois o nosso calendário é baseado na quantidade de dias em que a Terra completa a órbita em 

torno dele levando 365 dias ou 1 ano, a palavra Domingo em inglês é em sua homenagem pois Sunday traduzido 
fica Dia do Sol e ´claro nos ilumina, fornece calor e energia para gerar toda forma de vida que conhecemos. Expli-
co que o Sol é uma estrela, e estrela é o corpo celeste que gera luz diferente dos planetas que são capazes de 
gerarem iluminação, nesse sentido vem a expressão utilizada principalmente nas celebridades classificadas 
como estrelas pois são aqueles que atraem a atenção de várias pessoas, assim como o Sol atrai os planetas em 
sua volta através da gravidade e magnetismo. Reforço a passagem nas explicações sobre a velocidade da luz e 
que Einstein classificava Velocidade = Força e Gravidade = Força. Quanto maior a velocidade mais força terá, um 
carro que que bate no poste a 5 Km sofrerá menos danos do que o carro que a 120 Km, uma pessoa que cai da 
altura de 1 metro sofrerá menos lesões do que de alguém que cai de 10 metros. Revelo que os estudos de Einstein 
serviram de base para a criação da televisão, Nanosegundos pois o Km é muito lento para a velocidade da luz o 
segundo também é muito tempo para essa velocidade por isso os cálculos seriam melhores não em segundos 
mas em Nanosegundos que nessa perspectiva descobriram seres que vivem menos de 1 segundo classificados 
como MI. Enfatizo sua contribuição para a criação de Super-Heróis e suas histórias fazendo relação entre o nosso 
planeta e o Titan, satélite de Saturno que devido a sua atmosfera e gravidade foi comprovado que os humanos 
seriam capazes de voar com pequenas asas acopladas nos braços, finalizo o conteúdo das estrelas explicando 
que o Sol também impressiona pelo tamanho pois caberiam 1 milhão de planetas Terras dentre dele. O próximo 
passo é ler, traduzir e interpretar frases sobre os planetas que são as seguintes:
Solar System
Orbit - turn about a star or a planet.
Moon - it is a satellite.
Star - a luminous ball of gas with a lot Hydrogen and Helium. 
Sun - the star at the center of Solar System.
75% Hydrogen
25% Helium
1 million Earths inside for it. 
It has light.
Velocity of light 300 000 Kilometers per second.
8 turns on planet Earth in 1 second. 
The light arrives at the Earth in 8 minutes and 20 seconds.
The distance between the Earth and the Sun is 150 million Kilometers.
The fastest Spacecraft Pioneer arrives in 1 month.
Earth to Mars velocity Kilometers fastest spacecraft 687 days.
Earth to Mars light velocity 14 minutes and 56 seconds.
Albert Einstein  Gravity = Force
                          Velocity = Force
                           MI - leaves less than 1 second
                      His studies help to create the TV, nanoseconds, isolate atoms, Theory of Relativity, the power of the 
super heroes, Equation E=mc².
                       Titan - saturn satellite has atmosphere and gravity that allow man to fly with small wings.

CONHECENDO NOSSO VIZINHOS

O próximo passo é ler, traduzir e interpretar frases sobre os planetas que são as seguintes:  
Mercury - the smaller planet.
                 Hot during the day.
                 Cold during the night.
                  88 days to complete  translation around the Sun.
                  There is no moon.
O primeiro planeta é também o menor com um clima irregular, quente durante o dia e frio durante a noite, sua 
órbita é de 88 dias e não possui Lua.
Venus - clouds a lot Sulfuric Acid.
              It is a lot brillant.
              The most hot planet.
               There is no Moon.
                225 days the translation around the Sun
Vênus é composto de nuvens de Ácido Sulfúrico sendo o planeta mais quente, não possui Lua e sua translação 
é de 225 dias.
Earth - 70% water.
             Blue planet.
             1 Moon.
              Exist life.
              365 days to complete translation around the Sun.
O nosso planeta é bem semelhante com o nosso corpo sendo ambos tendo em sua maior composição a água, o 
planeta azul, o único com vida na forma que conhecemos, possui 1 Lua e 365 dias de rotação.
Mars - red planet.
            687 days to complete translation around the Sun.
            Maybe have life.
            It has 4 seasons.
             2 Moons.
O preferido dos filmes de ficção científica conhecido como planeta vermelho, Marte é muito explorado pelos 

cientistas e pelo cinema devido a sua semelhança com o planeta Terra, tendo as 4 estações e vestígios de mares. 
Possui duas Luas, 687 dias de rotação e milhares de teorias sobre marcianos.
Jupiter - biggest planet.
              1300 Earths inside it.
               Gas planet.
               12 years to complete the translation around the Sun.
                79 Moons.   
No maior planeta cabem 1300 planetas Terras, possui 79 Luas sua translação é de 12 anos, ou seja, se morásse-
mos em Júpiter faríamos aniversário praticamente a cada década, é o planeta que me refiro para ilustrar a Teoria 
da Relatividade de Einstein, já que o tudo no universo é relativo de acordo aonde estamos em relação ao tempo, 
espaço, velocidade e gravidade.
Saturn - second biggest planet.
              Yellow planet.
              Rings of cold and dust.
               82 Moons.  
                30 years translation the Sun
No arco íris do Sistema Solar Saturno é o planeta amarelo, famoso pelos seus anéis de gelo e pó, possui 82 Luas 
é atualmente o planeta com maior número de Luas mas essa contagem é frequentemente modificada devido as 
constantes novas descobertas e translação de 30 anos, nesse caso, a maioria das pessoas fariam no máximo 3 
aniversários durante a vida.
Uranus - it is a lot gas Methane.
               27 Moons.
                165 years translation the Sun
Urano possui uma grande quantidade de gás Metano em sua composição, possui 27 Luas e 165 anos de transla-
ção seria uma vida sem aniversários.
Neptune - coldest planet.
                 164 years translation the Sun.
                  Strongest winds 2000Km/hour.
                   13 Moons 
O planeta mais distante também é mais frio com com ventos mais fortes em torno de 2000 Km por hora. Netuno 
assim como Urano não haveria aniversários. O último da fila no Sistema Solar possui 13 Luas.

 NOSSO INFINITO UNIVERSO

É difícil para a mente humana tentar entender o infinito e esta é a etapa em que vemos o quanto somos pequenos 
e limitados tanto em conhecimento quanto em tamanho, compreender que o planeta Terra é menor que um grão 
de areia no nosso universo é algo nos deixa no mínimo intrigado, agora é a hora de falar sobre o lado de fora do 
nosso quintal chamado Via Láctea.  
Comets - are balls of ice and dust that orbit the Sun.
Asteroids - are made up metal and rock material.
Meteor - are asteroids that entered Earth.
Galaxy - can contain many million of stars, held together by the force of gravity.
Milk way - is the name of the our galaxy.
Universe - contain at least 1 billion galaxies
Explico sobre a composição dos cometas que são bolas de gelo e pó, por esse motivo eles têm uma “cauda”, pois 
conforme essa bola se movimenta o pó e o gelo vão se derretendo logo atrás, então é impossível um cometa cair 
na Terra pois ele derreteria ou se desfaria ao entrar em contato com a atmosfera terrestre. Falo sobre a diferença 
entre os asteroides e meteoros que ambos são feitos de metal e rocha, o asteroide fica em órbita no espaço e 
quando entra na Terra recebe o nome de meteoro. O nosso planeta está no Sistema Solar que está galáxia chama-
da Via Láctea que está no Universo. Nossa galáxia Via Láctea recebeu esse nome por ser branca como o leite e 
recentes estudos demonstraram existir no mínimo 1 bilhão de galáxias no universo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto apresentado foi trabalhado com alunos dos 4º e 5º anos do ensino fundamental que após as aulas expo-
sitivas, atividades, lições de casa, caça palavras, desenhos para colorir e vídeos em formato de desenhos anima-
dos explicando o Sistema Solar é solicitado aos alunos que se reuniam em grupos e façam cartazes do Sistema 
Solar com desenhos dos planetas e seus nomes em inglês, esses cartazes ficam em exposição pelos corredores 
da escola, posteriormente os grupos fazem maquetes do Sistema Solar com todos os nomes em inglês que ficam 
expostos na Feira de Ciências  e para  produto final os alunos fazem uma palestra na sala de leitura ou de multimí-
dia para apresentar aos pais no dia da Amostra Cultural. Eles apresentam os vídeos aos pais e em duplas expli-
cam o Sistema Solar, na dupla um explica em inglês e outro explica em português, são realizadas diversas pales-
tras durante o dia para atender melhor aos alunos e aos pais que ficam encantados ao verem seus filhos sendo 
protagonistas em suas aprendizagens, eu sempre começo as palestras dizendo que naquele dia  os alunos são 
os professores e que eu estou lá para auxiliá-los dando play nos vídeos, arrumando a sala, revezando o microfo-
ne, mantendo a sequência de falas nas pastas e é exatamente isso que eu faço. Esse dia é marcante pois demons-
tra o resultado de um projeto com etapas de progresso durante todo o ano letivo. Professores, pais e alunos ficam 
extremamente orgulhosos e felizes, sentimentos demonstrados com sorrisos, lágrimas, abraços e muitas 
palmas.
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RESUMO 
Artigo elaborado para apresentação na disciplina de Trabalho de Conclusão do Curso II no Curso de Pedagogia. 
O artigo científico teve como tema: A Contínua Formação do Pedagogo Hospitalar, compreendendo o contexto 
como ser integral dentre a pedagogia. O objetivo Geral foi: Entender a atuação do pedagogo hospitalar e sua 
contínua formação. A pesquisa teve como referenciais teóricos as contribuições dos seguintes autores – ASSIS 
(2009); COSME (2007); GARCIA (1992); MACHADO (2007); MATOS & TORRES (2010); MATOS (2009); MATOS & 
MUGIATTI (2009); PAULA (2003). Usou–se metodologia a pesquisa: pesquisas bibliográficas, como: livros, 
artigos, resenhas e mídias; como sites relacionados, bem como discutir ideia dos autores. OS resultados da 
pesquisa as seguintes considerações: entende-se que para atuar em ambiente hospitalar o pedagogo deve estar 
em contínua formação. Contudo concluí que para tanto o estudo deve estar centralizado não somente a educa-
ção, mas ter pleno conhecimento das terminologias ditas por toda equipe multidisciplinar do ambiente hospitalar. 
Palavras-chave: Atuação do Pedagogo hospitalar; Formação Continuada; 
INTRODUÇÃO

O tema A Contínua Formação do Pedagogo Hospitalar é amplamente discutida nos dias atuais, pois envolve a 
educação em um contexto diferencial, perante ambiente invasivo, com educadores em esforço humanista para 
ampliar os conhecimentos de crianças e adolescentes hospitalizados em esforço subumano ao fato das limita-
ções acometidas por estes.
Partindo dessas circunstâncias, logo surgiu o nosso problema de pesquisa que tem origem na da seguinte 
indagação: Quais as especificidades da atuação do Pedagogo Hospitalar?
Sendo assim, justificamos que esse artigo foi elaborado com a finalidade tendo como eixo central buscar subsí-
dios do aperfeiçoamento da prática pedagógica dentro do ambiente hospitalar, um novo olhar na formação do 
pedagogo, permitindo que educadores sintam-se mais seguros, no que envolve tanto o cuidado ao aluno/pacien-
te, quanto a sua própria saúde, diminuindo a tensão que o enfrentamento de certas situações possa apresentar 
como certo desconforto, estabelecendo parceria imprescindível para formação continuada. Acreditamos que, 
através da interferência do educador na vida da criança fomenta tudo que envolve; as relações afetivas, as perdas 
e ganhos, a necessidade de constantes dinâmicas para oferecer um ambiente profissional de qualidade. Além de, 
dar continuidade do Projeto de Iniciação Científica da Universidade Anhanguera – Polo Itapecerica da Serra, São 
Paulo, junto a amigas voluntarias a pesquisa A Atuação do Pedagogo em Ambiente Hospitalar, definiu-se o tema 
como A Contínua Formação do Pedagogo Hospitalar para o trabalho de Conclusão de Curso.
Todavia tivemos como objetivo geral entender a atuação do pedagogo hospitalar e sua contínua formação. Espe-
cificamente: a) compreender a profissão do Pedagogo Hospitalar; b) especificar a práxis dos saberes hospitala-
res mediante a saúde, assegurando a aprendizagem perante o educando internado; e, c) identificar as necessida-
des da contínua formação do Pedagogo Hospitalar.
 A análise bibliográfica foi feita para que pudéssemos entender melhor sobre o tema abordado, utilizamos para a 
pesquisa as valiosas contribuições de: ASSIS, W. Classe hospitalar: Um olhar pedagógico singular. São Paulo: 
Phorte, 2009. O livro apresenta com rigor teórico a articulação de ideias e a diferença que a compõem, mapeando 
a ação docente dentro da classe hospitalar e a necessidade da formação continuada dos profissionais. CECCIM, 
R.B. & CARVALHO, P.R.A. (Org.). Criança Hospitalizada. Editora da Universidade, RS, 1997. As autoras explicitam 
o atendimento educacional a jovens e criança hospitalizada está assegurada pela Declaração da Criança e 
Adolescente Hospitalizadas: o direito da criança embasado em leis, bem como desenvolvimento cognitivo da 
criança hospitalizada. FONSECA, E.S.; Atendimento Escolar no Ambiente Hospitalar. São Paulo: Mennon, 2003. 
Neste livro a autora faz uma reflexão sobre o atendimento educacional na área hospitalar, a atuação dos professo-
res como um elemento integrador entre educação e saúde. FUNGHETTO, S. E OUTROS. Classe hospitalar: uma 
vivência através do lúdico. Artmed, 1999. O fazer pedagógico no ambiente hospitalar e seus pressupostos, que 
revelam atuação  na formação específica para a docência e os saberes que envolvem a prática cotidiana da escuta 
pedagógica que atenta para a valorização da vida de cada educando, estando atento para expressões e silêncios 

transcendem o aspecto físico tendo uma atenção integral. MATOS, E.L.M.; TORRES, P.; Prática e Teoria na Peda-
gogia Hospitalar: novos cenários, novos desafios. Curitiba, PR: Champagnat, 2010. A obra Teoria e prática na 
pedagogia hospitalar incorporam significados teóricos, vivenciais e reflexões sobre o cenário em que o professor 
atua e, as diferentes realidades de atuação do professor quanto a criança hospitalizada.
Adotamos como metodologia de pesquisa a pesquisa bibliográfica como principal preocupação de compreender 
e especificar a contínua formação do pedagogo hospitalar focando na melhora do atendimento da classe hospita-
lar.  A partir disso os métodos utilizados serão pesquisas bibliográficas, e mídias, referindo-se ao universo do 
Pedagogo Hospitalar, dentro da classe hospitalar, nas alas de pediatria. Os procedimentos serão a leitura de 
materiais bibliográficos: livros, artigos, resenhas e mídias; como sites relacionados, bem como discutir ideia dos 
autores.
Com os desdobramentos do artigo exposto, o trabalho está organizado em quatro tópicos onde; no tópico 1: 
buscou-se trazer a historicidade do tema a ser pesquisado em um sentido amplo quanto as leis que embasam a 
presença do pedagogo hospitalar sua atuação e a necessidade da contínua formação. No tópico 2: descrevemos 
sobre como procede a profissão do pedagogo hospitalar e suas especificidades. No tópico 3: o conhecimento 
quanto a terminologia hospitalar e os saberes da educação para que haja consenso entre toda a equipe multidis-
ciplinar, por fim. No tópico 4: a formação do pedagogo hospitalar propriamente dito, para um atendimento educa-
cional preciso e de qualidade. 
Concluindo com o presente artigo, que é necessário um amplo conhecimento terminologias e do funcionamento 
hospitalar, devendo a formação do pedagogo hospitalar ser rigorosa, permanente, dentre os atributos, para parti-
cipar vigorosamente com todo o contexto hospitalar.

A ATUAÇÃO DO PEDAGOGO HOSPITALAR E SUA CONTÍNUA FORMAÇÃO
A Pedagogia Hospitalar foi fundamentada no pós-guerra através da Declaração Universal dos Direitos Humanos 
e, para tanto houve a necessidade da capacitação do profissional de pedagogia para que sua presença e seus 
saberes fossem garantidos e transmitidos às crianças e jovens presentes nas alas pediátricas dos hospitais, 
sendo fomentada na Holanda, em 1986, através da Carta Européia da Criança Hospitalizada.
No Brasil, o atendimento educacional em âmbito hospitalar, foi legitimado por Leis Federais, descritos a baixo: 
• Lei nº 1.044/69, que dispõe sobre o tratamento excepcional para os alunos portadores das afecções que 
indica;
• Lei nº 8.069/90, que dispõe no Estatuto da Criança e do Adolescente – art. 1º - sobre proteção integral à 
criança e ao adolescente;
• Lei nº 41/95, que trata dos Direitos da Criança e do Adolescente Hospitalizados;
• Lei nº 9.394/96, que trata da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional;
• Lei nº 1/06, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, 
licenciatura; e mais recente,
• Lei nº 15/13, que estabelece Diretrizes para o Programa Pedagógico Hospitalar destinado a Crianças e 
Adolescentes Hospitalizados.
A partir de 2001, a “Classe Hospitalar” ganhou reconhecimento, permitindo o atendimento educacional, inclusive 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS), considerando a atuação do Pedagogo Hospitalar e, da necessidade de um 
atendimento direcionado e de qualidade ao sujeito internado, abarcando um olhar mais cauteloso quanto à conti-
nuidade da formação deste profissional, que nem sempre se encontra emocionalmente preparado para confron-
tar-se com os desafios presentes nesta área de atuação.

O professor, para atuar em ambiente hospitalar deve apresentar ampla experiência pedagógica, flexibilidade de 
trabalho, que irão completar seu perfil para o ambiente hospitalar, deparando-se com mudanças diárias nas enfer-
marias em que a crianças internadas saem de alta ou entram em óbito. (MATOS, 2009, p.46).

Destaca-se, a importância daqueles que desejam ingressar na pedagogia hospitalar, como primeiro passo; o 
confronto psicológico de si mesmo, devido a fatores relacionados à mortandade e de relacionamento entre 
professor/aluno/família/agentes da saúde, que nem sempre consiste em um processo peculiar.
 Segundo Matos e Mugiatti (2009, p. 115) “A construção da prática pedagógica, para a atuação em ambiente hospi-
talar, não pode esbarrar nas fronteiras do tradicional [...].” O profissional deve ter um olhar perante a classe 
hospitalar direcionado a compreensão dos desafios a serem cumpridos, principalmente, quanto às patologias 
presente nas crianças e adolescentes hospitalizados.
Conhecer a patologia acometida pela criança é uma das principais percepções, ao qual o pedagogo deve estar 
atento, além de conhecer o ambiente de trabalho e a contextualização a qual a criança está inserida, daí alguns 
parâmetros específicos que embasam a contínua formação do pedagogo hospitalar.
 
 A PROFISSÃO - PEDAGOGO HOSPITALAR

O pedagogo em sua prática em ambiente escolar “dita normal”, ás vezes, enfrenta situações pouco agradáveis 
em sua profissão e, sua prática requer constante reflexão.
Nessa ótica, o pedagogo presente em ambiente hospitalar, requer habilidades diversificadas e conhecimentos 
pertinentes a atender e perceber as intenções subjetivas em sua totalidade, pois há por traz de um olhar, de um 
gesto, muitos sentimentos e emoções nem sempre expressados verbalmente. 

[...] no contexto do hospital, cabe ao pedagogo perceber as intenções subjetivas das respostas, as necessidades 
do paciente e tomar a iniciativa de quebrar barreiras, transpor os muros da indiferença e deixar aflorar todo o seu 

feito já que esse é um sentimento que pressupõe interação. O processo cognitivo também envolve o afetivo  
através de relações e interações, e para concretizá-lo é preciso ter equilíbrio emocional para agir com atenção e 
tranquilidade junto aos pacientes (MATOS, 2009, p. 85-86).

Considerar o pedagogo como um profissional integral, é um instrumento motivacional, pois se trata de um foco 
prioritário, visto que como a profissão é recente, o pedagogo hospitalar, se vê juntamente com o educando hospi-
talizado, constantemente em situações de extremos; do simples prazer de uma contação de história em que a 
criança e/ou adolescente está prestes a receber alta até a presença de risco eminente a uma doença infectoconta-
giosa, quando não de falecimento, gerando um clima emocional tenso entre profissional da educação/família/a-
gentes da saúde, mas que deve ser encarado sempre com a mais extrema naturalidade.
Para Nilson Machado (2007), o profissionalismo deve ser baseado em três conceitos importantes:

Um profissional exibe uma imprescindível competência técnica (...) coloca-a a serviço do em público, assumindo 
compromissos; (...) terceiro ingrediente que compõe está ideia e a imprescindível autorregulação do exercício 
profissional. (...) é na administração das relações entre o público e o privado que se desenha a ideia de profissio-
nalismo. (MACHADO, 2007, p. 55).

A aplicação de estratégias didáticas diante dessas situações possibilita estimular e promover recursos que 
podem e devem favorecer a aprendizagem do aluno/paciente e/ou familiares em sua totalidade, visto que uma 
posição menos invasiva diante de situações adversas promove em todos os envolvidos, ações complementares 
bio-psico-social, fornecendo uma espécie de consenso.

[...] sabemos que tudo o que temos a fazer para que o autorrespeito ocorra como um fenômeno natural de vida é 
agir com autorrespeito e respeito pelos outros: aceitando-os como legítimos outros em coexistência  conosco na 
prática  das conversações neomatrísticas da democracia, tanto no acordo como na discrepância. (MATOS & 
TORRES, 2010, p.172).

Enxergar o pedagogo hospitalar como um profissional protagonista sujeito autor de sua história independe dos 
resultados funcionais e finais é observar-se com dignidade, tendo plena consciência de seu papel dentro da 
profissão escolhida, bem como estabelecer metas, disposto na compreensão da exigência dos saberes contínu-
os de formação, adequando seu desempenho como um profissional qualificado, contribuindo, ainda, com objeti-
vos oriundos ao despertar habitual do conhecimento, levando ao reconhecimento de si mesmo, como um media-
dor de ações compartilhadas das relações complexas presentes no hospital.
Em vista disso, o profissional de pedagogia hospitalar merece estudo continuo, devido à realidade e complexida-
de que este sistema de educação necessita, principalmente quanto à formação.

 OS SABERES HOSPITALARES COMO GARANTIA NO TRATAMENTO DO     EDUCANDO HOSPITALIZADO

Como em qualquer profissão, dominar o conhecimento é o ponto-chave para o sucesso profissional, principal-
mente, quando diz respeito ao âmbito hospitalar, pois articular a teoria e a prática nesta área de atuação é um dos 
grandes desafios.

Para poder resposta ao conjunto das suas missões, a educação deve organizar-se em torno de quatro aprendiza-
gens fundamentais que, ao longo de toda a vida, serão de algum modo para cada individuo, os pilares do conheci-
mento: aprender a conhecer, isto é adquirir os instrumentos de compreensão; aprender a fazer, para poder agir 
sobre o meio envolvente; aprender a viver juntos, a fim de participar e cooperar com os outros em todas as 
atividades humanas; finalmente aprender a ser, via essencial que integra as três precedentes. É claro que estas 
quatro vias do saber constituem apenas uma, dado que existem entre elas múltiplos pontos de contato, de 
relacionamentos e de permuta. (MATOS & TORRES, 2010, p.227).

A função da professora em um hospital deve estar de acordo com a filosofia da instituição hospitalar, procurar 
estar em sintonia harmoniosa consigo e com o próximo e, ser um fiel pesquisador e, estar em constante consen-
so com a equipe multidisciplinar, buscando orientação a profissionais mais experientes, que auxilie nas interven-
ções que possam estar alheio a vontade da criança e adolescente hospitalizado.

Ser professor é possuir conhecimento, revelar tato pedagógico e assumir uma responsabilidade profissional 
plena. Na docência é impossível separar as dimensões pessoais e profissionais. (...) A tentativa de elaborar uma 
teoria da pessoalidade no interior de uma teoria da profissionalidade traz novos desafios para a formação de 
professores (NÓVOA, 2007, p.27).

O professor passa por uma visão de ser e estar dentro da profissionalidade, que amplia o modo de desenvolvi-
mento e desempenho da profissão da profissão, a prática, os saberes, a constante busca pelo ensino aprendiza-

do, para que seja considerada parte da equipe hospitalar.
A pesquisa está ligada ao papel do professor por excelência, porém na pedagogia hospitalar, a linguagem ganha 
um olhar determinante, pois a terminologia das doenças é de difícil entendimento para pessoas leigas, contudo é 
dever do professor ser um conhecedor das metodologias, estratégias e atividades lúdicas ou não, ou seja, o 
trabalho pedagógico possa receber maior atenção e que o ensino-aprendizagem seja assegurado.

A FORMAÇÃO CONTINUADA

O Profissional da Pedagogia Hospitalar deve ser um mediador que assegura o processo de aprendizagem, salien-
tando a formação contínua como uma das exigências desse ramo de atuação.
Devido à complexidade da relação educadora e aluno enfermo são imprescindíveis algumas reflexões, sendo um 
ponto transformador no conhecimento pedagógico na busca por ações alternativas fundamentada na ampliação 
das possibilidades de atuação, como destaca COSME (2007) e mais:

As escolas podem e devem ser entendidas e geridas, também, como espaços de formação, desde que aí se 
estimule e se apóie a reflexão crítica dos docentes sobre suas práticas profissionais e as dinâmicas educativas e 
administrativas que tem lugar nesses contextos. (COSME, 2007, p.42 apud ASSIS, 2009, p.101)

Segundo Marcelo Garcia (1992, p.55), “o profissional da pedagogia que pretende adentrar na área hospitalar, tem 
que buscar uma continuidade no aperfeiçoamento, permitindo identificar cognitivamente e afetivamente as várias 
características dos sujeitos sociais, de si e do outro que recebe o atendimento.”
A importância está na elaboração do projeto pedagógico que atenda as especificidades do sujeito paciente e, na 
construção de parceria com a transdisciplinaridade dos aspectos correspondentes do profissional da educação, 
sua percepção, imaginação, sua disponibilização em abordar uma linguagem que promova conhecimento qualifi-
cado.

[...]este tipo de trabalho não requer somente formação acadêmica, mas habilidade especificas de uma práxis 
pedagógica complexa que envolve diferentes aspectos no trabalho cotidiano como: sensibilidade para atuar com 
crianças, adolescentes e famílias fragilizadas, conhecimento da realidade hospitalar e das patologias, habilidade 
para lidar com diferentes grupos de alunos, pais e com as equipes multidisciplinares, capacidade de colaboração 
e estratégias didáticas para atender alunos provenientes de diversas regiões e com diferentes conteúdos escola-
res, abertura para o outro, independente de sua condição física, econômica e social, respeito as diferenças de 
etnia, raça e religião, dentre vários outros aspectos que envolvem o fazer pedagógico nessas instituições. 
(PAULA, 2003, p.32 e 33 apud MATOS, 2009, p.39).

Os professores em sua formação, em meio à convivência com toda equipe diferenciada, familiares em momentos 
de fragilidade, alunos/paciente, tem que estar consciente de sua escolha profissional, para que nos momentos de 
maior tensão saiba que estratégias utilizar e, como corroborar com todo o contexto.
Assim, o pedagogo hospitalar tem perfil que agrega e integra educação e saúde, ser flexível, comunicar-se clara-
mente, respeitar e aceitar os diferenciais da profissão, ter uma postura ética, dentre tantas outras qualidades 
pertinentes para realizar um trabalho amplamente qualificado.

O professor, para atuar em ambiente hospitalar deve apresentar ampla experiência pedagógica, flexibilidade de 
trabalho, que irão completar seu perfil para o ambiente hospitalar, deparando-se em mudanças diárias nas enfer-
marias em que as crianças internadas saem de alta ou entram em óbito. (MATOS, 2009, p.46).

A terminologia quanto às patologias, diagnósticos, prognósticos, medicamentos e procedimentos clínicos e 
cirúrgicos, são um dos limites, aos quais os docentes devem respeitar. Por conta disso, algumas instituições 
acadêmicas em pós-graduação inseriram em sua grade curricular as disciplinas de oncologia, tanatologia, funda-
mentos de neurociência e doenças respiratórias e cardiovasculares, pois estes conceitos são atividades presen-
tes diariamente na vida deste profissional.

        
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assim ficou compreendido que para entender a atuação do pedagogo hospitalar e sua contínua formação, o 
conhecimento do contexto histórico e das leis garante a presença do pedagogo em âmbito hospitalar.
A partir de então, ficou claramente entendido que para ser um profissional requer habilidades diversificadas, 
estar preparada para as intercorrências presentes nessa área de atuação, principalmente quanto a sua formação 
e capacitação, se tornando um profissional atento e qualificado, utilizando diferenciais que se abequem as ações 

hospitalares as crianças e adolescentes hospitalizados.
Através de uma pesquisa mais aprofundada sobre o assunto reconhecemos que para isso é necessário que se 
tenha conhecimento das diversas terminologias e de todo funcionamento e dinâmica do hospital, respeitando os 
procedimentos e tudo que envolve, para que a saúde da criança seja preservada.
Os resultados percebidos apontam que a formação do pedagogo hospitalar, deve ser rigorosa, permanente, 
persistente e de ampla responsabilidade, pois lida com vidas em um ambiente invasivo, ao qual se deve trabalhar 
em parceria com todo o contexto hospitalar.
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RESUMO 

Este artigo falará como é abordar um dos maiores gênios de todos tempos de uma forma que os alunos passem 
a gostar de uma matéria da área de exatas em que eles terão como conteúdo obrigatório apenas a partir do Ensino 
Médio, a Física, além de se identificarem com Einstein em várias etapas do projeto já que ele também passou por 
várias dificuldades na escola, início da vida acadêmica e início no mercado de trabalho para a constituição da 
família. É relativamente fácil ficar famoso através de conteúdos nas áreas de humanas como Literatura, Artes, 
Filosofia, Música mas tornar-se uma celebridade através de um conteúdo que trabalha com os cálculos mais 
complexos da Matemática é realmente singular, ele virou sinônimo de inteligência máxima no contexto escolar 
para elogiar quem se destaca nas atividades matemáticas, pelo menos uma vez em todo o período que passamos 
do ensino fundamental ao ensino médio ouvimos falar que aquele aluno ou aquela aluna é um ou uma Einstein, 
falarei da sequência didática onde faço a interdisciplinaridade da Língua Inglesa com Matemática, Física, Biogra-
fia e História em quadrinhos, sim, Einstein além de ser um dos maiores influenciadores da Matemática, Física, 
Ciências também foi um dos maiores influenciadores nas elaborações das histórias em quadrinhos principalmen-
te nos temas de super-heróis, foi um sonhador, criativo, inovador, pioneiro assim como o brasileiro Santos 
Dumont que embora nunca tenham se encontrado pessoalmente  há semelhança entre seus objetivos para as 
suas descobertas, além da semelhança didática,  pedagógica, questionadora de ensinar e aprender  com o patro-
no da educação brasileira Paulo Freire.  As aulas em que leciono sobre Einstein tem o objetivo de estimular os 
alunos a acreditarem em seus sonhos por mais absurdos que pareçam, a continuarem motivados diante das 
adversidades, confiarem mais nos seus instintos do que na opinião vazia dos outros, manterem o foco mesmo 
quando contrariado pelos seus superiores: pais, professores, orientadores e altas autoridades e como ele mesmo 
mencionava as aulas desse projeto valoriza mais a imaginação do que o conhecimento.              

Palavras-chave: Matemática, Física, Velocidade, Universo, Luz.

INTRODUÇÃO

O alemão que levou ao pé da letra a expressão “cidadão do mundo” já que abriu mão de sua nacionalidade e se 
encantava com o novo, o desconhecido, a descoberta, desde cedo se tornou um questionador dos segredos do 
universo, ele queria sempre mais, o conhecimento era para ser constantemente questionado pois é dessa forma 
que evoluímos, avançamos e inovamos. Respostas prontas, didática repetitiva, verdades absolutas, foram cons-
tantemente questionadas por Einstein desde a sua adolescência, ele queria ir além dos conhecimentos pré-esta-
belecidos de sua época, tal ousadia, coragem e perseverança levaram-no a provar que muitas das teses sobre o 
universo apresentadas por Issac Newton estavam incorretas ou incompletas, é claro todo esse feito custaram-lhe 
muitos anos de estudo e dedicação, milhares de críticas e contestações, mas o desafio de avançar sobre as ques-
tões da ciência perante o universo foram comprovadas e conseguimos progredir séculos a frente com essas 
descobertas.

ALBERT E PAULO REVOLUCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO 

Ao contrário de muitas especulações  sobre a vida do físico que relatavam Einstein como um aluno desconcentra-
do, distraído, descompromissado e com notas baixas, novos estudos mais aprofundados sobre a sua biografia  
demonstram que Einstein foi um bom aluno durante sua infância e a adolescência e que as notas baixas eram 
frequentes apenas nas matérias em que ele não tinha muito interesse como as humanas que envolvem: línguas, 
Geografia, História, Educação Física, Literatura, Artes entre outras, já nas matérias que ele gostava pertencentes 
às áreas de exatas como: Matemática, Química, Física, Álgebra, Geometria, suas notas eram as mais altas levan-
do-o a receber vários prêmios e reconhecimento por parte dos professores e familiares além de estudar nas 

melhores escolas e universidades da Europa. As suas vivências educacionais nas escolas e universidades 
moldaram sua prática como docente, ele defendia a visão curricular dos estudantes como um todo e não apenas 
em algumas disciplinas, pois assim como ele, o aluno poderia não obter bons resultados em determinadas maté-
rias e conteúdos mas poderia ir muito bem em outras disciplinas, essas questões estariam diretamente ligadas 
pela influência do interesse ou a falta em cada conteúdo. Partindo desse pensamento está a semelhança com as 
práticas pedagógicas defendidas por Paulo Freire onde ele defende que o aluno aprenderá com mais eficácia 
qualquer conteúdo desde que tenha sentido e significado para a vida dele, o processo de aprendizagem necessita 
acontecer de forma agradável, motivadora, gradativa e com variadas maneiras de ensinar, aprender e avaliar. Há 
relatos de que Einstein explicava os primeiros conteúdos na sala de aula  e dava continuidade às matérias nas 
cantinas das faculdades tomando café, fumando cachimbo, tocando violino e dialogando com os alunos sobre os 
cálculos e fórmulas, só não havia bebida alcoólica porque ele não gostava de ingeri-las,  dizia que atrapalhava a 
concentração, mas de qualquer forma  uma atitude acadêmica parecida com essa causaria no mínimo um descon-
forto em qualquer universidade nos dias atuais, então imagine o escândalo que foi nos anos de 1920 a 1950 entre 
os professores e reitores das universidades que em sua maioria tinha uma grade curricular rígida e tradicional, 
mas o físico e professor  não dava tanta importância às críticas pois o que realmente tinha prioridade era a apren-
dizagem dos alunos e o avanço conjunto das descobertas. Paulo Freire era enfático na questão que a aprendiza-
gem ocorre em todos os lugares e a todo tempo, não sendo necessário um método obrigatório determinando a 
hora e o local que ocorrerá a evolução do conhecimento, em todos os ambientes escolares e em todos os momen-
tos ocorrem aprendizagens até mesmo a hora do intervalo oferece infinitas ferramentas para aprendizagem que 
podem complementar as práticas educativas dos professores. Talvez tantas semelhanças venham da literatura 
que esses dois gigantes da educação se identificavam, eles simpatizavam com as ideias Karl Marx e também não 
concordavam com o capitalismo predatório que beneficia e proporciona cada vez vantagens às classes sociais 
dominantes como as elites, empresários, fazendeiros, ricos, políticos, latifundiários, etc  explorando a mão de 
obra das pessoas com baixa renda, baixa escolaridade, sem posses ou recursos causando o aumento da pobreza 
na maioria da população e o acúmulo de riquezas nas mãos de  poucos. Embora fosse da área de exatas a aparên-
cia de Einstein se assemelhava mais com os professores de humanas principalmente de História, Filosofia ou 
Sociologia, ele não se importava com roupas de grifes, cabelos penteados, status, artigos ou vida de luxo e altos 
salários fato que gerava grandes atritos com suas esposas em seus dois casamentos.
     
EINSTEIN E DUMONT VISIONÁRIOS DO CÉU E ESPAÇO
        
Outro ilustre brasileiro com inúmeras semelhanças biográficas com Einstein é Santos Dumont o criador do avião, 
os dois tiveram suas descobertas e criações duramente criticadas durante suas exposições sendo acusados de 
plágio e até os dias de hoje são alvos de discussões que não acabarão tão brevemente. Einstein foi acusado de 
plágio pelas suas principais obras, como o isolamento dos átomos, propagação e velocidade da luz, Teoria da 
Relatividade que envolve força, gravidade, magnetismo e velocidade. Santos Dumont foi acusado de plágio pelos 
norte-americanos que exigem os méritos pela criação do avião, mas esses célebres criadores continuaram a 
realizar seus sonhos com o objetivo de mudar e melhorar as vidas das pessoas, Santos Dumont era contra guer-
ras e gostava muito de viajar pelo mundo, conhecer lugares e culturas diferentes que através das navegações, 
balões de ar e transportes terrestres levaria muito tempo para realizar tais excursões, então ele tornou realidade 
o que desde os filósofos da Grécia Antiga sonhavam, o homem conquistando o céu e podendo voar, dessa forma 
poderíamos viajar e conhecer o planeta inteiro em um período de tempo extremamente menor, se os estudos de 
Dumont nos levaram a viajar pelo mundo os estudo de Einstein podem nos levar a conhecer o espaço pois assim 
como as navegações são lentas para podermos desbravar o planeta, nosso sistema de velocidade baseada os 
quilômetros é muito lenta ao pensarmos em viagens espaciais, nesse sentido Einstein aprofundou seus estudos 
nos vários aspectos da luz, como formas, percursos, reações e é claro a velocidade, mais precisamente a veloci-
dade da luz. A luz emitida pelo Sol leva 8 minutos e 20 segundos para chegar à Terra, na velocidade da luz daría-
mos 8 voltas na Terra em menos de 1 segundo é algo difícil de até imaginar, quanto tempo levaríamos para dar a 
volta na Terra no avião mais veloz?  Uma viagem até Marte na velocidade da luz levaria 14 minutos e 56 segundos 
já no foguete mais veloz Spacecraft levaria 687 dias, quase dois anos, portanto seria possível um veículo na 
velocidade da luz fazer viagens pelo Sistema Solar tão comuns como passeios utilizando o Metrô. Mas nem tudo 
são flores, os dois tiveram seus anos de estudos, esforços, pesquisas, trabalhos, concretizações de seus sonhos 
terrivelmente prejudicados, assim como milhares de pessoas, com as duas guerras mundiais. Santos Dumont viu 
a sua invenção criada com o intuito maior  de ser utilizada em viagens, lazer, aproximar as pessoas, melhorar a 
qualidade de vida das pessoas, na qual ele nem patenteou a sua criação para que assim todas as nações pudes-
sem fazer uso dessa magnífica máquina, o avião foi a maior arma de guerra utilizada na primeira guerra mundial. 
Santos Dumont viu seu sonho de um transporte que levaria alegria para as pessoas se tornar um pesadelo utiliza-
do para matar e destruir, esses fatos foram demais para o sonhador, viajante e visionário que se sentiu parte 
dessa engrenagem sanguinária mesmo sendo um pacifista contrário a qualquer tipo de guerra, entrou em depres-
são profunda se isolando dos amigos, familiares e do mundo que por fim resultou no seu suicídio. Santos 
Dumont viveu o pesadelo na primeira guerra mundial e Albert Einstein viveu o pesadelo da segunda guerra 
mundial e assim como milhões de judeus foi perseguido por toda a Europa tendo que se refugiar em diversos 
países até se estabilizar nos Estados Unidos onde deu continuidade aos seus estudos, projetos e docência, 
porém em tempos tão turbulentos teve a sua fórmula mundialmente famosa E=mc² e seus estudos que isolavam 
o átomo servirem de base para a criação da bomba atômica que depois de jogadas nas cidades de Hiroshima e 
Nagasaki causou em Einstein os mesmos sentimentos angustiantes causados em Santos Dumont, mas Einstein 
não entrou em depressão, pelo contrário, idealizou e participou de diversos eventos, protestos, palestras, encon-
tros com autoridades, seminários, com o objetivo pacifista pelo fim das guerras e a destruição de todas as 
bombas atômicas repetindo a famosa frase: “ Não sei com que armas a terceira guerra será lutada. Mas a quarta 
guerra mundial será lutada a paus e pedras” deixando claro a destruição apocalíptica que as armas atômicas 

podem causar.
          
  EINSTEIN SALVA OS SUPER – HERÓIS
                        
Como judeu Einstein teve sérios problemas de perseguições por parte do regime nazista que avançava pelo 
mundo e piorando severamente com a segunda guerra mundial tendo que buscar asilo em países aliados e se 
estabelecendo nos Estados Unidos, o mesmo aconteceu com Sigmund Freud criador da psicanálise. Com a sua 
chegada nos Estados Unidos Einstein não só influenciou a Física, Matemática, Educação e política mas também 
na elaboração e aperfeiçoamento dos super heróis. Durante as décadas de 30, 40 50 e 60 os judeus sofriam muito 
preconceito mesmo nos países que os acolhiam as editoras não aceitavam publicar jornais, revistas ou livros 
com autores judeus, para eles sobrou apenas as histórias em quadrinhos visto na época como o mais baixo nível 
dos escritores. Os judeus Jerry Siegel e Joe Shuster em 1938 criam o super-herói mais popular do mundo até os 
dias de hoje o Superman, no início Superman não voava ele apenas conseguia pular a grandes distâncias mas 
com os progressos nos estudos de Einstein  principalmente referente à velocidade da luz, os escritores começa-
ram a acompanhar esses avanços da Física e incorporá-las nos super-heróis, o Superman passou não só a voar 
mas a voar na velocidade da luz, com o avanço nos estudos das leis da gravidade vem também explicações sobre 
a origem do herói vindo de Krypton local onde eles não voam ou possuem super  poderes devido seu sistema 
solar e a gravidade serem  diferentes da Terra, ou seja, seus super poderes vêm da luz do nosso Sol e a gravidade 
específica do nosso Terra, assim como na gravidade da Lua podemos dar grandes pulos, talvez em um planeta 
com determinada gravidade os seres humanos também poderiam ser capazes de voar nesse planeta, Einstein 
participou como convidado de honra em diversas celebrações, eventos e comemorações sobre o Superman. O 
judeu Stan Lee, maior escritor da Marvel, também utilizou como base as leis da Física para a criação de heróis e 
histórias, até os animes como Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco entram na enorme lista de influenciados. Não 
importa se a história ou personagem é obra da Marvel, DC ou Anime em todas você verá chutes, socos, golpes ou 
voos na velocidade da luz, viagens no tempo, poderes ou a falta deles de acordo com os planetas ou sistemas 
solares, viagens pelas galáxias, outras dimensões universos paralelos, influências da gravidade ou magnetismo. 
A frase “ A imaginação vale mais que o conhecimento” é bem representada nesse capítulo do projeto pois 
Einstein foi essencial na influência de milhares de escritores e leitores pelo mundo.
 
AULAS PRÁTICAS

Após uma breve apresentação sobre Einstein inicio os conteúdos com lista de palavras para os alunos realizarem 
as traduções, geralmente conseguem realizar as atividades com êxito pois em sua maioria são palavras cognatas       
( palavras em Língua Inglesa com grafia e/ou pronúncia semelhantes com palavras do mesmo significado em 
Língua Portuguesa )  mas quando há dúvidas faço intervenções com explicações e exemplos que os levem à 
tradução correta, raramente dou a resposta ao aluno isso só ocorre quando exauri todas as possibilidades de 
inferir conclusão adequada da palavra, por incrível que pareça a palavra que ocorre mais dúvida entre os alunos 
é que traduz nosso planeta Terra pois Earth não é uma palavra cognata  A lista de palavras apresentadas aos 
alunos  são as seguintes:
Galaxy
Asteroid                                       Jupiter                                Neptune
Space                                          Astronaut                           Orbit
Mercury                                        Comet                                Stars
Sun                                               Earth                                  Meteor
Saturn                                           Mars                                   Universe
Uranus                                          Venus                                 Moon

UMA ORQUESTRA CHAMADA SISTEMA SOLAR

Segundo as teorias de Einstein tudo no universo está em constante transformação, existe uma frequente mudan-
ça de equilíbrio, desequilíbrio e retorno ao equilíbrio, isso ocorre desde moléculas até planetas já que tudo está 
interligado exercendo influência mútua, atualmente nosso Sistema Solar possui um impressionante equilíbrio 
entre todas as forças e energias existentes. Magnetismo, gravidade, velocidade de rotação e translação dos 
planetas, luz e calor solar apresentam uma perfeita harmonia em que cada corpo celeste contribui nesse equilí-
brio, pois uma pequena alteração em algumas dessas forças gravitacionais ou magnéticas ocorreria uma desor-
ganização no nosso sistema solar causando problemas internos nos planetas e até colisões entre os planetas. 
Einstein ficou surpreso com essa perfeição galáctica, como corpos celestes tão diferentes em tamanho, atmosfe-
ra e velocidades podem compor essa sintonia em torno do Sol. Faço uma referência aos alunos que nosso siste-
ma solar é como uma orquestra com diferentes músicos tocando diferentes instrumentos e escalas musicais em 
tempos diferentes e o Sol faria essa regência através de suas energias de influências, Einstein chegou à conclu-
são que o universo não pode ser uma obra do acaso que matematicamente existe uma Força Maior para tamanha 
façanha. Há vários comentários de Einstein falando sobre sua admiração por Jesus Cristo mas não entro nesse 
tema com os alunos durante esse projeto.          

O GIGANTE LÍDER DA NOSSA GALÁXIA

Na próxima etapa os alunos realizam traduções e interpretam frases onde continuo a explicação falando sobre o 
que gera toda a vida no nosso sistema, o Sol, por isso se chama Sistema Solar. O Sol gera admiração e gratidão 
no ser humano desde os mais antigos registros em papel, papiro ou rochas, em quase todas as civilizações e até 
os dias atuais pois o nosso calendário é baseado na quantidade de dias em que a Terra completa a órbita em 

torno dele levando 365 dias ou 1 ano, a palavra Domingo em inglês é em sua homenagem pois Sunday traduzido 
fica Dia do Sol e ´claro nos ilumina, fornece calor e energia para gerar toda forma de vida que conhecemos. Expli-
co que o Sol é uma estrela, e estrela é o corpo celeste que gera luz diferente dos planetas que são capazes de 
gerarem iluminação, nesse sentido vem a expressão utilizada principalmente nas celebridades classificadas 
como estrelas pois são aqueles que atraem a atenção de várias pessoas, assim como o Sol atrai os planetas em 
sua volta através da gravidade e magnetismo. Reforço a passagem nas explicações sobre a velocidade da luz e 
que Einstein classificava Velocidade = Força e Gravidade = Força. Quanto maior a velocidade mais força terá, um 
carro que que bate no poste a 5 Km sofrerá menos danos do que o carro que a 120 Km, uma pessoa que cai da 
altura de 1 metro sofrerá menos lesões do que de alguém que cai de 10 metros. Revelo que os estudos de Einstein 
serviram de base para a criação da televisão, Nanosegundos pois o Km é muito lento para a velocidade da luz o 
segundo também é muito tempo para essa velocidade por isso os cálculos seriam melhores não em segundos 
mas em Nanosegundos que nessa perspectiva descobriram seres que vivem menos de 1 segundo classificados 
como MI. Enfatizo sua contribuição para a criação de Super-Heróis e suas histórias fazendo relação entre o nosso 
planeta e o Titan, satélite de Saturno que devido a sua atmosfera e gravidade foi comprovado que os humanos 
seriam capazes de voar com pequenas asas acopladas nos braços, finalizo o conteúdo das estrelas explicando 
que o Sol também impressiona pelo tamanho pois caberiam 1 milhão de planetas Terras dentre dele. O próximo 
passo é ler, traduzir e interpretar frases sobre os planetas que são as seguintes:
Solar System
Orbit - turn about a star or a planet.
Moon - it is a satellite.
Star - a luminous ball of gas with a lot Hydrogen and Helium. 
Sun - the star at the center of Solar System.
75% Hydrogen
25% Helium
1 million Earths inside for it. 
It has light.
Velocity of light 300 000 Kilometers per second.
8 turns on planet Earth in 1 second. 
The light arrives at the Earth in 8 minutes and 20 seconds.
The distance between the Earth and the Sun is 150 million Kilometers.
The fastest Spacecraft Pioneer arrives in 1 month.
Earth to Mars velocity Kilometers fastest spacecraft 687 days.
Earth to Mars light velocity 14 minutes and 56 seconds.
Albert Einstein  Gravity = Force
                          Velocity = Force
                           MI - leaves less than 1 second
                      His studies help to create the TV, nanoseconds, isolate atoms, Theory of Relativity, the power of the 
super heroes, Equation E=mc².
                       Titan - saturn satellite has atmosphere and gravity that allow man to fly with small wings.

CONHECENDO NOSSO VIZINHOS

O próximo passo é ler, traduzir e interpretar frases sobre os planetas que são as seguintes:  
Mercury - the smaller planet.
                 Hot during the day.
                 Cold during the night.
                  88 days to complete  translation around the Sun.
                  There is no moon.
O primeiro planeta é também o menor com um clima irregular, quente durante o dia e frio durante a noite, sua 
órbita é de 88 dias e não possui Lua.
Venus - clouds a lot Sulfuric Acid.
              It is a lot brillant.
              The most hot planet.
               There is no Moon.
                225 days the translation around the Sun
Vênus é composto de nuvens de Ácido Sulfúrico sendo o planeta mais quente, não possui Lua e sua translação 
é de 225 dias.
Earth - 70% water.
             Blue planet.
             1 Moon.
              Exist life.
              365 days to complete translation around the Sun.
O nosso planeta é bem semelhante com o nosso corpo sendo ambos tendo em sua maior composição a água, o 
planeta azul, o único com vida na forma que conhecemos, possui 1 Lua e 365 dias de rotação.
Mars - red planet.
            687 days to complete translation around the Sun.
            Maybe have life.
            It has 4 seasons.
             2 Moons.
O preferido dos filmes de ficção científica conhecido como planeta vermelho, Marte é muito explorado pelos 

cientistas e pelo cinema devido a sua semelhança com o planeta Terra, tendo as 4 estações e vestígios de mares. 
Possui duas Luas, 687 dias de rotação e milhares de teorias sobre marcianos.
Jupiter - biggest planet.
              1300 Earths inside it.
               Gas planet.
               12 years to complete the translation around the Sun.
                79 Moons.   
No maior planeta cabem 1300 planetas Terras, possui 79 Luas sua translação é de 12 anos, ou seja, se morásse-
mos em Júpiter faríamos aniversário praticamente a cada década, é o planeta que me refiro para ilustrar a Teoria 
da Relatividade de Einstein, já que o tudo no universo é relativo de acordo aonde estamos em relação ao tempo, 
espaço, velocidade e gravidade.
Saturn - second biggest planet.
              Yellow planet.
              Rings of cold and dust.
               82 Moons.  
                30 years translation the Sun
No arco íris do Sistema Solar Saturno é o planeta amarelo, famoso pelos seus anéis de gelo e pó, possui 82 Luas 
é atualmente o planeta com maior número de Luas mas essa contagem é frequentemente modificada devido as 
constantes novas descobertas e translação de 30 anos, nesse caso, a maioria das pessoas fariam no máximo 3 
aniversários durante a vida.
Uranus - it is a lot gas Methane.
               27 Moons.
                165 years translation the Sun
Urano possui uma grande quantidade de gás Metano em sua composição, possui 27 Luas e 165 anos de transla-
ção seria uma vida sem aniversários.
Neptune - coldest planet.
                 164 years translation the Sun.
                  Strongest winds 2000Km/hour.
                   13 Moons 
O planeta mais distante também é mais frio com com ventos mais fortes em torno de 2000 Km por hora. Netuno 
assim como Urano não haveria aniversários. O último da fila no Sistema Solar possui 13 Luas.

 NOSSO INFINITO UNIVERSO

É difícil para a mente humana tentar entender o infinito e esta é a etapa em que vemos o quanto somos pequenos 
e limitados tanto em conhecimento quanto em tamanho, compreender que o planeta Terra é menor que um grão 
de areia no nosso universo é algo nos deixa no mínimo intrigado, agora é a hora de falar sobre o lado de fora do 
nosso quintal chamado Via Láctea.  
Comets - are balls of ice and dust that orbit the Sun.
Asteroids - are made up metal and rock material.
Meteor - are asteroids that entered Earth.
Galaxy - can contain many million of stars, held together by the force of gravity.
Milk way - is the name of the our galaxy.
Universe - contain at least 1 billion galaxies
Explico sobre a composição dos cometas que são bolas de gelo e pó, por esse motivo eles têm uma “cauda”, pois 
conforme essa bola se movimenta o pó e o gelo vão se derretendo logo atrás, então é impossível um cometa cair 
na Terra pois ele derreteria ou se desfaria ao entrar em contato com a atmosfera terrestre. Falo sobre a diferença 
entre os asteroides e meteoros que ambos são feitos de metal e rocha, o asteroide fica em órbita no espaço e 
quando entra na Terra recebe o nome de meteoro. O nosso planeta está no Sistema Solar que está galáxia chama-
da Via Láctea que está no Universo. Nossa galáxia Via Láctea recebeu esse nome por ser branca como o leite e 
recentes estudos demonstraram existir no mínimo 1 bilhão de galáxias no universo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto apresentado foi trabalhado com alunos dos 4º e 5º anos do ensino fundamental que após as aulas expo-
sitivas, atividades, lições de casa, caça palavras, desenhos para colorir e vídeos em formato de desenhos anima-
dos explicando o Sistema Solar é solicitado aos alunos que se reuniam em grupos e façam cartazes do Sistema 
Solar com desenhos dos planetas e seus nomes em inglês, esses cartazes ficam em exposição pelos corredores 
da escola, posteriormente os grupos fazem maquetes do Sistema Solar com todos os nomes em inglês que ficam 
expostos na Feira de Ciências  e para  produto final os alunos fazem uma palestra na sala de leitura ou de multimí-
dia para apresentar aos pais no dia da Amostra Cultural. Eles apresentam os vídeos aos pais e em duplas expli-
cam o Sistema Solar, na dupla um explica em inglês e outro explica em português, são realizadas diversas pales-
tras durante o dia para atender melhor aos alunos e aos pais que ficam encantados ao verem seus filhos sendo 
protagonistas em suas aprendizagens, eu sempre começo as palestras dizendo que naquele dia  os alunos são 
os professores e que eu estou lá para auxiliá-los dando play nos vídeos, arrumando a sala, revezando o microfo-
ne, mantendo a sequência de falas nas pastas e é exatamente isso que eu faço. Esse dia é marcante pois demons-
tra o resultado de um projeto com etapas de progresso durante todo o ano letivo. Professores, pais e alunos ficam 
extremamente orgulhosos e felizes, sentimentos demonstrados com sorrisos, lágrimas, abraços e muitas 
palmas.
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RESUMO 

Este artigo falará como é abordar um dos maiores gênios de todos tempos de uma forma que os alunos passem 
a gostar de uma matéria da área de exatas em que eles terão como conteúdo obrigatório apenas a partir do Ensino 
Médio, a Física, além de se identificarem com Einstein em várias etapas do projeto já que ele também passou por 
várias dificuldades na escola, início da vida acadêmica e início no mercado de trabalho para a constituição da 
família. É relativamente fácil ficar famoso através de conteúdos nas áreas de humanas como Literatura, Artes, 
Filosofia, Música mas tornar-se uma celebridade através de um conteúdo que trabalha com os cálculos mais 
complexos da Matemática é realmente singular, ele virou sinônimo de inteligência máxima no contexto escolar 
para elogiar quem se destaca nas atividades matemáticas, pelo menos uma vez em todo o período que passamos 
do ensino fundamental ao ensino médio ouvimos falar que aquele aluno ou aquela aluna é um ou uma Einstein, 
falarei da sequência didática onde faço a interdisciplinaridade da Língua Inglesa com Matemática, Física, Biogra-
fia e História em quadrinhos, sim, Einstein além de ser um dos maiores influenciadores da Matemática, Física, 
Ciências também foi um dos maiores influenciadores nas elaborações das histórias em quadrinhos principalmen-
te nos temas de super-heróis, foi um sonhador, criativo, inovador, pioneiro assim como o brasileiro Santos 
Dumont que embora nunca tenham se encontrado pessoalmente  há semelhança entre seus objetivos para as 
suas descobertas, além da semelhança didática,  pedagógica, questionadora de ensinar e aprender  com o patro-
no da educação brasileira Paulo Freire.  As aulas em que leciono sobre Einstein tem o objetivo de estimular os 
alunos a acreditarem em seus sonhos por mais absurdos que pareçam, a continuarem motivados diante das 
adversidades, confiarem mais nos seus instintos do que na opinião vazia dos outros, manterem o foco mesmo 
quando contrariado pelos seus superiores: pais, professores, orientadores e altas autoridades e como ele mesmo 
mencionava as aulas desse projeto valoriza mais a imaginação do que o conhecimento.              

Palavras-chave: Matemática, Física, Velocidade, Universo, Luz.

INTRODUÇÃO

O alemão que levou ao pé da letra a expressão “cidadão do mundo” já que abriu mão de sua nacionalidade e se 
encantava com o novo, o desconhecido, a descoberta, desde cedo se tornou um questionador dos segredos do 
universo, ele queria sempre mais, o conhecimento era para ser constantemente questionado pois é dessa forma 
que evoluímos, avançamos e inovamos. Respostas prontas, didática repetitiva, verdades absolutas, foram cons-
tantemente questionadas por Einstein desde a sua adolescência, ele queria ir além dos conhecimentos pré-esta-
belecidos de sua época, tal ousadia, coragem e perseverança levaram-no a provar que muitas das teses sobre o 
universo apresentadas por Issac Newton estavam incorretas ou incompletas, é claro todo esse feito custaram-lhe 
muitos anos de estudo e dedicação, milhares de críticas e contestações, mas o desafio de avançar sobre as ques-
tões da ciência perante o universo foram comprovadas e conseguimos progredir séculos a frente com essas 
descobertas.

ALBERT E PAULO REVOLUCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO 

Ao contrário de muitas especulações  sobre a vida do físico que relatavam Einstein como um aluno desconcentra-
do, distraído, descompromissado e com notas baixas, novos estudos mais aprofundados sobre a sua biografia  
demonstram que Einstein foi um bom aluno durante sua infância e a adolescência e que as notas baixas eram 
frequentes apenas nas matérias em que ele não tinha muito interesse como as humanas que envolvem: línguas, 
Geografia, História, Educação Física, Literatura, Artes entre outras, já nas matérias que ele gostava pertencentes 
às áreas de exatas como: Matemática, Química, Física, Álgebra, Geometria, suas notas eram as mais altas levan-
do-o a receber vários prêmios e reconhecimento por parte dos professores e familiares além de estudar nas 

melhores escolas e universidades da Europa. As suas vivências educacionais nas escolas e universidades 
moldaram sua prática como docente, ele defendia a visão curricular dos estudantes como um todo e não apenas 
em algumas disciplinas, pois assim como ele, o aluno poderia não obter bons resultados em determinadas maté-
rias e conteúdos mas poderia ir muito bem em outras disciplinas, essas questões estariam diretamente ligadas 
pela influência do interesse ou a falta em cada conteúdo. Partindo desse pensamento está a semelhança com as 
práticas pedagógicas defendidas por Paulo Freire onde ele defende que o aluno aprenderá com mais eficácia 
qualquer conteúdo desde que tenha sentido e significado para a vida dele, o processo de aprendizagem necessita 
acontecer de forma agradável, motivadora, gradativa e com variadas maneiras de ensinar, aprender e avaliar. Há 
relatos de que Einstein explicava os primeiros conteúdos na sala de aula  e dava continuidade às matérias nas 
cantinas das faculdades tomando café, fumando cachimbo, tocando violino e dialogando com os alunos sobre os 
cálculos e fórmulas, só não havia bebida alcoólica porque ele não gostava de ingeri-las,  dizia que atrapalhava a 
concentração, mas de qualquer forma  uma atitude acadêmica parecida com essa causaria no mínimo um descon-
forto em qualquer universidade nos dias atuais, então imagine o escândalo que foi nos anos de 1920 a 1950 entre 
os professores e reitores das universidades que em sua maioria tinha uma grade curricular rígida e tradicional, 
mas o físico e professor  não dava tanta importância às críticas pois o que realmente tinha prioridade era a apren-
dizagem dos alunos e o avanço conjunto das descobertas. Paulo Freire era enfático na questão que a aprendiza-
gem ocorre em todos os lugares e a todo tempo, não sendo necessário um método obrigatório determinando a 
hora e o local que ocorrerá a evolução do conhecimento, em todos os ambientes escolares e em todos os momen-
tos ocorrem aprendizagens até mesmo a hora do intervalo oferece infinitas ferramentas para aprendizagem que 
podem complementar as práticas educativas dos professores. Talvez tantas semelhanças venham da literatura 
que esses dois gigantes da educação se identificavam, eles simpatizavam com as ideias Karl Marx e também não 
concordavam com o capitalismo predatório que beneficia e proporciona cada vez vantagens às classes sociais 
dominantes como as elites, empresários, fazendeiros, ricos, políticos, latifundiários, etc  explorando a mão de 
obra das pessoas com baixa renda, baixa escolaridade, sem posses ou recursos causando o aumento da pobreza 
na maioria da população e o acúmulo de riquezas nas mãos de  poucos. Embora fosse da área de exatas a aparên-
cia de Einstein se assemelhava mais com os professores de humanas principalmente de História, Filosofia ou 
Sociologia, ele não se importava com roupas de grifes, cabelos penteados, status, artigos ou vida de luxo e altos 
salários fato que gerava grandes atritos com suas esposas em seus dois casamentos.
     
EINSTEIN E DUMONT VISIONÁRIOS DO CÉU E ESPAÇO
        
Outro ilustre brasileiro com inúmeras semelhanças biográficas com Einstein é Santos Dumont o criador do avião, 
os dois tiveram suas descobertas e criações duramente criticadas durante suas exposições sendo acusados de 
plágio e até os dias de hoje são alvos de discussões que não acabarão tão brevemente. Einstein foi acusado de 
plágio pelas suas principais obras, como o isolamento dos átomos, propagação e velocidade da luz, Teoria da 
Relatividade que envolve força, gravidade, magnetismo e velocidade. Santos Dumont foi acusado de plágio pelos 
norte-americanos que exigem os méritos pela criação do avião, mas esses célebres criadores continuaram a 
realizar seus sonhos com o objetivo de mudar e melhorar as vidas das pessoas, Santos Dumont era contra guer-
ras e gostava muito de viajar pelo mundo, conhecer lugares e culturas diferentes que através das navegações, 
balões de ar e transportes terrestres levaria muito tempo para realizar tais excursões, então ele tornou realidade 
o que desde os filósofos da Grécia Antiga sonhavam, o homem conquistando o céu e podendo voar, dessa forma 
poderíamos viajar e conhecer o planeta inteiro em um período de tempo extremamente menor, se os estudos de 
Dumont nos levaram a viajar pelo mundo os estudo de Einstein podem nos levar a conhecer o espaço pois assim 
como as navegações são lentas para podermos desbravar o planeta, nosso sistema de velocidade baseada os 
quilômetros é muito lenta ao pensarmos em viagens espaciais, nesse sentido Einstein aprofundou seus estudos 
nos vários aspectos da luz, como formas, percursos, reações e é claro a velocidade, mais precisamente a veloci-
dade da luz. A luz emitida pelo Sol leva 8 minutos e 20 segundos para chegar à Terra, na velocidade da luz daría-
mos 8 voltas na Terra em menos de 1 segundo é algo difícil de até imaginar, quanto tempo levaríamos para dar a 
volta na Terra no avião mais veloz?  Uma viagem até Marte na velocidade da luz levaria 14 minutos e 56 segundos 
já no foguete mais veloz Spacecraft levaria 687 dias, quase dois anos, portanto seria possível um veículo na 
velocidade da luz fazer viagens pelo Sistema Solar tão comuns como passeios utilizando o Metrô. Mas nem tudo 
são flores, os dois tiveram seus anos de estudos, esforços, pesquisas, trabalhos, concretizações de seus sonhos 
terrivelmente prejudicados, assim como milhares de pessoas, com as duas guerras mundiais. Santos Dumont viu 
a sua invenção criada com o intuito maior  de ser utilizada em viagens, lazer, aproximar as pessoas, melhorar a 
qualidade de vida das pessoas, na qual ele nem patenteou a sua criação para que assim todas as nações pudes-
sem fazer uso dessa magnífica máquina, o avião foi a maior arma de guerra utilizada na primeira guerra mundial. 
Santos Dumont viu seu sonho de um transporte que levaria alegria para as pessoas se tornar um pesadelo utiliza-
do para matar e destruir, esses fatos foram demais para o sonhador, viajante e visionário que se sentiu parte 
dessa engrenagem sanguinária mesmo sendo um pacifista contrário a qualquer tipo de guerra, entrou em depres-
são profunda se isolando dos amigos, familiares e do mundo que por fim resultou no seu suicídio. Santos 
Dumont viveu o pesadelo na primeira guerra mundial e Albert Einstein viveu o pesadelo da segunda guerra 
mundial e assim como milhões de judeus foi perseguido por toda a Europa tendo que se refugiar em diversos 
países até se estabilizar nos Estados Unidos onde deu continuidade aos seus estudos, projetos e docência, 
porém em tempos tão turbulentos teve a sua fórmula mundialmente famosa E=mc² e seus estudos que isolavam 
o átomo servirem de base para a criação da bomba atômica que depois de jogadas nas cidades de Hiroshima e 
Nagasaki causou em Einstein os mesmos sentimentos angustiantes causados em Santos Dumont, mas Einstein 
não entrou em depressão, pelo contrário, idealizou e participou de diversos eventos, protestos, palestras, encon-
tros com autoridades, seminários, com o objetivo pacifista pelo fim das guerras e a destruição de todas as 
bombas atômicas repetindo a famosa frase: “ Não sei com que armas a terceira guerra será lutada. Mas a quarta 
guerra mundial será lutada a paus e pedras” deixando claro a destruição apocalíptica que as armas atômicas 

podem causar.
          
  EINSTEIN SALVA OS SUPER – HERÓIS
                        
Como judeu Einstein teve sérios problemas de perseguições por parte do regime nazista que avançava pelo 
mundo e piorando severamente com a segunda guerra mundial tendo que buscar asilo em países aliados e se 
estabelecendo nos Estados Unidos, o mesmo aconteceu com Sigmund Freud criador da psicanálise. Com a sua 
chegada nos Estados Unidos Einstein não só influenciou a Física, Matemática, Educação e política mas também 
na elaboração e aperfeiçoamento dos super heróis. Durante as décadas de 30, 40 50 e 60 os judeus sofriam muito 
preconceito mesmo nos países que os acolhiam as editoras não aceitavam publicar jornais, revistas ou livros 
com autores judeus, para eles sobrou apenas as histórias em quadrinhos visto na época como o mais baixo nível 
dos escritores. Os judeus Jerry Siegel e Joe Shuster em 1938 criam o super-herói mais popular do mundo até os 
dias de hoje o Superman, no início Superman não voava ele apenas conseguia pular a grandes distâncias mas 
com os progressos nos estudos de Einstein  principalmente referente à velocidade da luz, os escritores começa-
ram a acompanhar esses avanços da Física e incorporá-las nos super-heróis, o Superman passou não só a voar 
mas a voar na velocidade da luz, com o avanço nos estudos das leis da gravidade vem também explicações sobre 
a origem do herói vindo de Krypton local onde eles não voam ou possuem super  poderes devido seu sistema 
solar e a gravidade serem  diferentes da Terra, ou seja, seus super poderes vêm da luz do nosso Sol e a gravidade 
específica do nosso Terra, assim como na gravidade da Lua podemos dar grandes pulos, talvez em um planeta 
com determinada gravidade os seres humanos também poderiam ser capazes de voar nesse planeta, Einstein 
participou como convidado de honra em diversas celebrações, eventos e comemorações sobre o Superman. O 
judeu Stan Lee, maior escritor da Marvel, também utilizou como base as leis da Física para a criação de heróis e 
histórias, até os animes como Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco entram na enorme lista de influenciados. Não 
importa se a história ou personagem é obra da Marvel, DC ou Anime em todas você verá chutes, socos, golpes ou 
voos na velocidade da luz, viagens no tempo, poderes ou a falta deles de acordo com os planetas ou sistemas 
solares, viagens pelas galáxias, outras dimensões universos paralelos, influências da gravidade ou magnetismo. 
A frase “ A imaginação vale mais que o conhecimento” é bem representada nesse capítulo do projeto pois 
Einstein foi essencial na influência de milhares de escritores e leitores pelo mundo.
 
AULAS PRÁTICAS

Após uma breve apresentação sobre Einstein inicio os conteúdos com lista de palavras para os alunos realizarem 
as traduções, geralmente conseguem realizar as atividades com êxito pois em sua maioria são palavras cognatas       
( palavras em Língua Inglesa com grafia e/ou pronúncia semelhantes com palavras do mesmo significado em 
Língua Portuguesa )  mas quando há dúvidas faço intervenções com explicações e exemplos que os levem à 
tradução correta, raramente dou a resposta ao aluno isso só ocorre quando exauri todas as possibilidades de 
inferir conclusão adequada da palavra, por incrível que pareça a palavra que ocorre mais dúvida entre os alunos 
é que traduz nosso planeta Terra pois Earth não é uma palavra cognata  A lista de palavras apresentadas aos 
alunos  são as seguintes:
Galaxy
Asteroid                                       Jupiter                                Neptune
Space                                          Astronaut                           Orbit
Mercury                                        Comet                                Stars
Sun                                               Earth                                  Meteor
Saturn                                           Mars                                   Universe
Uranus                                          Venus                                 Moon

UMA ORQUESTRA CHAMADA SISTEMA SOLAR

Segundo as teorias de Einstein tudo no universo está em constante transformação, existe uma frequente mudan-
ça de equilíbrio, desequilíbrio e retorno ao equilíbrio, isso ocorre desde moléculas até planetas já que tudo está 
interligado exercendo influência mútua, atualmente nosso Sistema Solar possui um impressionante equilíbrio 
entre todas as forças e energias existentes. Magnetismo, gravidade, velocidade de rotação e translação dos 
planetas, luz e calor solar apresentam uma perfeita harmonia em que cada corpo celeste contribui nesse equilí-
brio, pois uma pequena alteração em algumas dessas forças gravitacionais ou magnéticas ocorreria uma desor-
ganização no nosso sistema solar causando problemas internos nos planetas e até colisões entre os planetas. 
Einstein ficou surpreso com essa perfeição galáctica, como corpos celestes tão diferentes em tamanho, atmosfe-
ra e velocidades podem compor essa sintonia em torno do Sol. Faço uma referência aos alunos que nosso siste-
ma solar é como uma orquestra com diferentes músicos tocando diferentes instrumentos e escalas musicais em 
tempos diferentes e o Sol faria essa regência através de suas energias de influências, Einstein chegou à conclu-
são que o universo não pode ser uma obra do acaso que matematicamente existe uma Força Maior para tamanha 
façanha. Há vários comentários de Einstein falando sobre sua admiração por Jesus Cristo mas não entro nesse 
tema com os alunos durante esse projeto.          

O GIGANTE LÍDER DA NOSSA GALÁXIA

Na próxima etapa os alunos realizam traduções e interpretam frases onde continuo a explicação falando sobre o 
que gera toda a vida no nosso sistema, o Sol, por isso se chama Sistema Solar. O Sol gera admiração e gratidão 
no ser humano desde os mais antigos registros em papel, papiro ou rochas, em quase todas as civilizações e até 
os dias atuais pois o nosso calendário é baseado na quantidade de dias em que a Terra completa a órbita em 

torno dele levando 365 dias ou 1 ano, a palavra Domingo em inglês é em sua homenagem pois Sunday traduzido 
fica Dia do Sol e ´claro nos ilumina, fornece calor e energia para gerar toda forma de vida que conhecemos. Expli-
co que o Sol é uma estrela, e estrela é o corpo celeste que gera luz diferente dos planetas que são capazes de 
gerarem iluminação, nesse sentido vem a expressão utilizada principalmente nas celebridades classificadas 
como estrelas pois são aqueles que atraem a atenção de várias pessoas, assim como o Sol atrai os planetas em 
sua volta através da gravidade e magnetismo. Reforço a passagem nas explicações sobre a velocidade da luz e 
que Einstein classificava Velocidade = Força e Gravidade = Força. Quanto maior a velocidade mais força terá, um 
carro que que bate no poste a 5 Km sofrerá menos danos do que o carro que a 120 Km, uma pessoa que cai da 
altura de 1 metro sofrerá menos lesões do que de alguém que cai de 10 metros. Revelo que os estudos de Einstein 
serviram de base para a criação da televisão, Nanosegundos pois o Km é muito lento para a velocidade da luz o 
segundo também é muito tempo para essa velocidade por isso os cálculos seriam melhores não em segundos 
mas em Nanosegundos que nessa perspectiva descobriram seres que vivem menos de 1 segundo classificados 
como MI. Enfatizo sua contribuição para a criação de Super-Heróis e suas histórias fazendo relação entre o nosso 
planeta e o Titan, satélite de Saturno que devido a sua atmosfera e gravidade foi comprovado que os humanos 
seriam capazes de voar com pequenas asas acopladas nos braços, finalizo o conteúdo das estrelas explicando 
que o Sol também impressiona pelo tamanho pois caberiam 1 milhão de planetas Terras dentre dele. O próximo 
passo é ler, traduzir e interpretar frases sobre os planetas que são as seguintes:
Solar System
Orbit - turn about a star or a planet.
Moon - it is a satellite.
Star - a luminous ball of gas with a lot Hydrogen and Helium. 
Sun - the star at the center of Solar System.
75% Hydrogen
25% Helium
1 million Earths inside for it. 
It has light.
Velocity of light 300 000 Kilometers per second.
8 turns on planet Earth in 1 second. 
The light arrives at the Earth in 8 minutes and 20 seconds.
The distance between the Earth and the Sun is 150 million Kilometers.
The fastest Spacecraft Pioneer arrives in 1 month.
Earth to Mars velocity Kilometers fastest spacecraft 687 days.
Earth to Mars light velocity 14 minutes and 56 seconds.
Albert Einstein  Gravity = Force
                          Velocity = Force
                           MI - leaves less than 1 second
                      His studies help to create the TV, nanoseconds, isolate atoms, Theory of Relativity, the power of the 
super heroes, Equation E=mc².
                       Titan - saturn satellite has atmosphere and gravity that allow man to fly with small wings.

CONHECENDO NOSSO VIZINHOS

O próximo passo é ler, traduzir e interpretar frases sobre os planetas que são as seguintes:  
Mercury - the smaller planet.
                 Hot during the day.
                 Cold during the night.
                  88 days to complete  translation around the Sun.
                  There is no moon.
O primeiro planeta é também o menor com um clima irregular, quente durante o dia e frio durante a noite, sua 
órbita é de 88 dias e não possui Lua.
Venus - clouds a lot Sulfuric Acid.
              It is a lot brillant.
              The most hot planet.
               There is no Moon.
                225 days the translation around the Sun
Vênus é composto de nuvens de Ácido Sulfúrico sendo o planeta mais quente, não possui Lua e sua translação 
é de 225 dias.
Earth - 70% water.
             Blue planet.
             1 Moon.
              Exist life.
              365 days to complete translation around the Sun.
O nosso planeta é bem semelhante com o nosso corpo sendo ambos tendo em sua maior composição a água, o 
planeta azul, o único com vida na forma que conhecemos, possui 1 Lua e 365 dias de rotação.
Mars - red planet.
            687 days to complete translation around the Sun.
            Maybe have life.
            It has 4 seasons.
             2 Moons.
O preferido dos filmes de ficção científica conhecido como planeta vermelho, Marte é muito explorado pelos 

cientistas e pelo cinema devido a sua semelhança com o planeta Terra, tendo as 4 estações e vestígios de mares. 
Possui duas Luas, 687 dias de rotação e milhares de teorias sobre marcianos.
Jupiter - biggest planet.
              1300 Earths inside it.
               Gas planet.
               12 years to complete the translation around the Sun.
                79 Moons.   
No maior planeta cabem 1300 planetas Terras, possui 79 Luas sua translação é de 12 anos, ou seja, se morásse-
mos em Júpiter faríamos aniversário praticamente a cada década, é o planeta que me refiro para ilustrar a Teoria 
da Relatividade de Einstein, já que o tudo no universo é relativo de acordo aonde estamos em relação ao tempo, 
espaço, velocidade e gravidade.
Saturn - second biggest planet.
              Yellow planet.
              Rings of cold and dust.
               82 Moons.  
                30 years translation the Sun
No arco íris do Sistema Solar Saturno é o planeta amarelo, famoso pelos seus anéis de gelo e pó, possui 82 Luas 
é atualmente o planeta com maior número de Luas mas essa contagem é frequentemente modificada devido as 
constantes novas descobertas e translação de 30 anos, nesse caso, a maioria das pessoas fariam no máximo 3 
aniversários durante a vida.
Uranus - it is a lot gas Methane.
               27 Moons.
                165 years translation the Sun
Urano possui uma grande quantidade de gás Metano em sua composição, possui 27 Luas e 165 anos de transla-
ção seria uma vida sem aniversários.
Neptune - coldest planet.
                 164 years translation the Sun.
                  Strongest winds 2000Km/hour.
                   13 Moons 
O planeta mais distante também é mais frio com com ventos mais fortes em torno de 2000 Km por hora. Netuno 
assim como Urano não haveria aniversários. O último da fila no Sistema Solar possui 13 Luas.

 NOSSO INFINITO UNIVERSO

É difícil para a mente humana tentar entender o infinito e esta é a etapa em que vemos o quanto somos pequenos 
e limitados tanto em conhecimento quanto em tamanho, compreender que o planeta Terra é menor que um grão 
de areia no nosso universo é algo nos deixa no mínimo intrigado, agora é a hora de falar sobre o lado de fora do 
nosso quintal chamado Via Láctea.  
Comets - are balls of ice and dust that orbit the Sun.
Asteroids - are made up metal and rock material.
Meteor - are asteroids that entered Earth.
Galaxy - can contain many million of stars, held together by the force of gravity.
Milk way - is the name of the our galaxy.
Universe - contain at least 1 billion galaxies
Explico sobre a composição dos cometas que são bolas de gelo e pó, por esse motivo eles têm uma “cauda”, pois 
conforme essa bola se movimenta o pó e o gelo vão se derretendo logo atrás, então é impossível um cometa cair 
na Terra pois ele derreteria ou se desfaria ao entrar em contato com a atmosfera terrestre. Falo sobre a diferença 
entre os asteroides e meteoros que ambos são feitos de metal e rocha, o asteroide fica em órbita no espaço e 
quando entra na Terra recebe o nome de meteoro. O nosso planeta está no Sistema Solar que está galáxia chama-
da Via Láctea que está no Universo. Nossa galáxia Via Láctea recebeu esse nome por ser branca como o leite e 
recentes estudos demonstraram existir no mínimo 1 bilhão de galáxias no universo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto apresentado foi trabalhado com alunos dos 4º e 5º anos do ensino fundamental que após as aulas expo-
sitivas, atividades, lições de casa, caça palavras, desenhos para colorir e vídeos em formato de desenhos anima-
dos explicando o Sistema Solar é solicitado aos alunos que se reuniam em grupos e façam cartazes do Sistema 
Solar com desenhos dos planetas e seus nomes em inglês, esses cartazes ficam em exposição pelos corredores 
da escola, posteriormente os grupos fazem maquetes do Sistema Solar com todos os nomes em inglês que ficam 
expostos na Feira de Ciências  e para  produto final os alunos fazem uma palestra na sala de leitura ou de multimí-
dia para apresentar aos pais no dia da Amostra Cultural. Eles apresentam os vídeos aos pais e em duplas expli-
cam o Sistema Solar, na dupla um explica em inglês e outro explica em português, são realizadas diversas pales-
tras durante o dia para atender melhor aos alunos e aos pais que ficam encantados ao verem seus filhos sendo 
protagonistas em suas aprendizagens, eu sempre começo as palestras dizendo que naquele dia  os alunos são 
os professores e que eu estou lá para auxiliá-los dando play nos vídeos, arrumando a sala, revezando o microfo-
ne, mantendo a sequência de falas nas pastas e é exatamente isso que eu faço. Esse dia é marcante pois demons-
tra o resultado de um projeto com etapas de progresso durante todo o ano letivo. Professores, pais e alunos ficam 
extremamente orgulhosos e felizes, sentimentos demonstrados com sorrisos, lágrimas, abraços e muitas 
palmas.
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RESUMO 

Este artigo falará como é abordar um dos maiores gênios de todos tempos de uma forma que os alunos passem 
a gostar de uma matéria da área de exatas em que eles terão como conteúdo obrigatório apenas a partir do Ensino 
Médio, a Física, além de se identificarem com Einstein em várias etapas do projeto já que ele também passou por 
várias dificuldades na escola, início da vida acadêmica e início no mercado de trabalho para a constituição da 
família. É relativamente fácil ficar famoso através de conteúdos nas áreas de humanas como Literatura, Artes, 
Filosofia, Música mas tornar-se uma celebridade através de um conteúdo que trabalha com os cálculos mais 
complexos da Matemática é realmente singular, ele virou sinônimo de inteligência máxima no contexto escolar 
para elogiar quem se destaca nas atividades matemáticas, pelo menos uma vez em todo o período que passamos 
do ensino fundamental ao ensino médio ouvimos falar que aquele aluno ou aquela aluna é um ou uma Einstein, 
falarei da sequência didática onde faço a interdisciplinaridade da Língua Inglesa com Matemática, Física, Biogra-
fia e História em quadrinhos, sim, Einstein além de ser um dos maiores influenciadores da Matemática, Física, 
Ciências também foi um dos maiores influenciadores nas elaborações das histórias em quadrinhos principalmen-
te nos temas de super-heróis, foi um sonhador, criativo, inovador, pioneiro assim como o brasileiro Santos 
Dumont que embora nunca tenham se encontrado pessoalmente  há semelhança entre seus objetivos para as 
suas descobertas, além da semelhança didática,  pedagógica, questionadora de ensinar e aprender  com o patro-
no da educação brasileira Paulo Freire.  As aulas em que leciono sobre Einstein tem o objetivo de estimular os 
alunos a acreditarem em seus sonhos por mais absurdos que pareçam, a continuarem motivados diante das 
adversidades, confiarem mais nos seus instintos do que na opinião vazia dos outros, manterem o foco mesmo 
quando contrariado pelos seus superiores: pais, professores, orientadores e altas autoridades e como ele mesmo 
mencionava as aulas desse projeto valoriza mais a imaginação do que o conhecimento.              

Palavras-chave: Matemática, Física, Velocidade, Universo, Luz.

INTRODUÇÃO

O alemão que levou ao pé da letra a expressão “cidadão do mundo” já que abriu mão de sua nacionalidade e se 
encantava com o novo, o desconhecido, a descoberta, desde cedo se tornou um questionador dos segredos do 
universo, ele queria sempre mais, o conhecimento era para ser constantemente questionado pois é dessa forma 
que evoluímos, avançamos e inovamos. Respostas prontas, didática repetitiva, verdades absolutas, foram cons-
tantemente questionadas por Einstein desde a sua adolescência, ele queria ir além dos conhecimentos pré-esta-
belecidos de sua época, tal ousadia, coragem e perseverança levaram-no a provar que muitas das teses sobre o 
universo apresentadas por Issac Newton estavam incorretas ou incompletas, é claro todo esse feito custaram-lhe 
muitos anos de estudo e dedicação, milhares de críticas e contestações, mas o desafio de avançar sobre as ques-
tões da ciência perante o universo foram comprovadas e conseguimos progredir séculos a frente com essas 
descobertas.

ALBERT E PAULO REVOLUCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO 

Ao contrário de muitas especulações  sobre a vida do físico que relatavam Einstein como um aluno desconcentra-
do, distraído, descompromissado e com notas baixas, novos estudos mais aprofundados sobre a sua biografia  
demonstram que Einstein foi um bom aluno durante sua infância e a adolescência e que as notas baixas eram 
frequentes apenas nas matérias em que ele não tinha muito interesse como as humanas que envolvem: línguas, 
Geografia, História, Educação Física, Literatura, Artes entre outras, já nas matérias que ele gostava pertencentes 
às áreas de exatas como: Matemática, Química, Física, Álgebra, Geometria, suas notas eram as mais altas levan-
do-o a receber vários prêmios e reconhecimento por parte dos professores e familiares além de estudar nas 

melhores escolas e universidades da Europa. As suas vivências educacionais nas escolas e universidades 
moldaram sua prática como docente, ele defendia a visão curricular dos estudantes como um todo e não apenas 
em algumas disciplinas, pois assim como ele, o aluno poderia não obter bons resultados em determinadas maté-
rias e conteúdos mas poderia ir muito bem em outras disciplinas, essas questões estariam diretamente ligadas 
pela influência do interesse ou a falta em cada conteúdo. Partindo desse pensamento está a semelhança com as 
práticas pedagógicas defendidas por Paulo Freire onde ele defende que o aluno aprenderá com mais eficácia 
qualquer conteúdo desde que tenha sentido e significado para a vida dele, o processo de aprendizagem necessita 
acontecer de forma agradável, motivadora, gradativa e com variadas maneiras de ensinar, aprender e avaliar. Há 
relatos de que Einstein explicava os primeiros conteúdos na sala de aula  e dava continuidade às matérias nas 
cantinas das faculdades tomando café, fumando cachimbo, tocando violino e dialogando com os alunos sobre os 
cálculos e fórmulas, só não havia bebida alcoólica porque ele não gostava de ingeri-las,  dizia que atrapalhava a 
concentração, mas de qualquer forma  uma atitude acadêmica parecida com essa causaria no mínimo um descon-
forto em qualquer universidade nos dias atuais, então imagine o escândalo que foi nos anos de 1920 a 1950 entre 
os professores e reitores das universidades que em sua maioria tinha uma grade curricular rígida e tradicional, 
mas o físico e professor  não dava tanta importância às críticas pois o que realmente tinha prioridade era a apren-
dizagem dos alunos e o avanço conjunto das descobertas. Paulo Freire era enfático na questão que a aprendiza-
gem ocorre em todos os lugares e a todo tempo, não sendo necessário um método obrigatório determinando a 
hora e o local que ocorrerá a evolução do conhecimento, em todos os ambientes escolares e em todos os momen-
tos ocorrem aprendizagens até mesmo a hora do intervalo oferece infinitas ferramentas para aprendizagem que 
podem complementar as práticas educativas dos professores. Talvez tantas semelhanças venham da literatura 
que esses dois gigantes da educação se identificavam, eles simpatizavam com as ideias Karl Marx e também não 
concordavam com o capitalismo predatório que beneficia e proporciona cada vez vantagens às classes sociais 
dominantes como as elites, empresários, fazendeiros, ricos, políticos, latifundiários, etc  explorando a mão de 
obra das pessoas com baixa renda, baixa escolaridade, sem posses ou recursos causando o aumento da pobreza 
na maioria da população e o acúmulo de riquezas nas mãos de  poucos. Embora fosse da área de exatas a aparên-
cia de Einstein se assemelhava mais com os professores de humanas principalmente de História, Filosofia ou 
Sociologia, ele não se importava com roupas de grifes, cabelos penteados, status, artigos ou vida de luxo e altos 
salários fato que gerava grandes atritos com suas esposas em seus dois casamentos.
     
EINSTEIN E DUMONT VISIONÁRIOS DO CÉU E ESPAÇO
        
Outro ilustre brasileiro com inúmeras semelhanças biográficas com Einstein é Santos Dumont o criador do avião, 
os dois tiveram suas descobertas e criações duramente criticadas durante suas exposições sendo acusados de 
plágio e até os dias de hoje são alvos de discussões que não acabarão tão brevemente. Einstein foi acusado de 
plágio pelas suas principais obras, como o isolamento dos átomos, propagação e velocidade da luz, Teoria da 
Relatividade que envolve força, gravidade, magnetismo e velocidade. Santos Dumont foi acusado de plágio pelos 
norte-americanos que exigem os méritos pela criação do avião, mas esses célebres criadores continuaram a 
realizar seus sonhos com o objetivo de mudar e melhorar as vidas das pessoas, Santos Dumont era contra guer-
ras e gostava muito de viajar pelo mundo, conhecer lugares e culturas diferentes que através das navegações, 
balões de ar e transportes terrestres levaria muito tempo para realizar tais excursões, então ele tornou realidade 
o que desde os filósofos da Grécia Antiga sonhavam, o homem conquistando o céu e podendo voar, dessa forma 
poderíamos viajar e conhecer o planeta inteiro em um período de tempo extremamente menor, se os estudos de 
Dumont nos levaram a viajar pelo mundo os estudo de Einstein podem nos levar a conhecer o espaço pois assim 
como as navegações são lentas para podermos desbravar o planeta, nosso sistema de velocidade baseada os 
quilômetros é muito lenta ao pensarmos em viagens espaciais, nesse sentido Einstein aprofundou seus estudos 
nos vários aspectos da luz, como formas, percursos, reações e é claro a velocidade, mais precisamente a veloci-
dade da luz. A luz emitida pelo Sol leva 8 minutos e 20 segundos para chegar à Terra, na velocidade da luz daría-
mos 8 voltas na Terra em menos de 1 segundo é algo difícil de até imaginar, quanto tempo levaríamos para dar a 
volta na Terra no avião mais veloz?  Uma viagem até Marte na velocidade da luz levaria 14 minutos e 56 segundos 
já no foguete mais veloz Spacecraft levaria 687 dias, quase dois anos, portanto seria possível um veículo na 
velocidade da luz fazer viagens pelo Sistema Solar tão comuns como passeios utilizando o Metrô. Mas nem tudo 
são flores, os dois tiveram seus anos de estudos, esforços, pesquisas, trabalhos, concretizações de seus sonhos 
terrivelmente prejudicados, assim como milhares de pessoas, com as duas guerras mundiais. Santos Dumont viu 
a sua invenção criada com o intuito maior  de ser utilizada em viagens, lazer, aproximar as pessoas, melhorar a 
qualidade de vida das pessoas, na qual ele nem patenteou a sua criação para que assim todas as nações pudes-
sem fazer uso dessa magnífica máquina, o avião foi a maior arma de guerra utilizada na primeira guerra mundial. 
Santos Dumont viu seu sonho de um transporte que levaria alegria para as pessoas se tornar um pesadelo utiliza-
do para matar e destruir, esses fatos foram demais para o sonhador, viajante e visionário que se sentiu parte 
dessa engrenagem sanguinária mesmo sendo um pacifista contrário a qualquer tipo de guerra, entrou em depres-
são profunda se isolando dos amigos, familiares e do mundo que por fim resultou no seu suicídio. Santos 
Dumont viveu o pesadelo na primeira guerra mundial e Albert Einstein viveu o pesadelo da segunda guerra 
mundial e assim como milhões de judeus foi perseguido por toda a Europa tendo que se refugiar em diversos 
países até se estabilizar nos Estados Unidos onde deu continuidade aos seus estudos, projetos e docência, 
porém em tempos tão turbulentos teve a sua fórmula mundialmente famosa E=mc² e seus estudos que isolavam 
o átomo servirem de base para a criação da bomba atômica que depois de jogadas nas cidades de Hiroshima e 
Nagasaki causou em Einstein os mesmos sentimentos angustiantes causados em Santos Dumont, mas Einstein 
não entrou em depressão, pelo contrário, idealizou e participou de diversos eventos, protestos, palestras, encon-
tros com autoridades, seminários, com o objetivo pacifista pelo fim das guerras e a destruição de todas as 
bombas atômicas repetindo a famosa frase: “ Não sei com que armas a terceira guerra será lutada. Mas a quarta 
guerra mundial será lutada a paus e pedras” deixando claro a destruição apocalíptica que as armas atômicas 

podem causar.
          
  EINSTEIN SALVA OS SUPER – HERÓIS
                        
Como judeu Einstein teve sérios problemas de perseguições por parte do regime nazista que avançava pelo 
mundo e piorando severamente com a segunda guerra mundial tendo que buscar asilo em países aliados e se 
estabelecendo nos Estados Unidos, o mesmo aconteceu com Sigmund Freud criador da psicanálise. Com a sua 
chegada nos Estados Unidos Einstein não só influenciou a Física, Matemática, Educação e política mas também 
na elaboração e aperfeiçoamento dos super heróis. Durante as décadas de 30, 40 50 e 60 os judeus sofriam muito 
preconceito mesmo nos países que os acolhiam as editoras não aceitavam publicar jornais, revistas ou livros 
com autores judeus, para eles sobrou apenas as histórias em quadrinhos visto na época como o mais baixo nível 
dos escritores. Os judeus Jerry Siegel e Joe Shuster em 1938 criam o super-herói mais popular do mundo até os 
dias de hoje o Superman, no início Superman não voava ele apenas conseguia pular a grandes distâncias mas 
com os progressos nos estudos de Einstein  principalmente referente à velocidade da luz, os escritores começa-
ram a acompanhar esses avanços da Física e incorporá-las nos super-heróis, o Superman passou não só a voar 
mas a voar na velocidade da luz, com o avanço nos estudos das leis da gravidade vem também explicações sobre 
a origem do herói vindo de Krypton local onde eles não voam ou possuem super  poderes devido seu sistema 
solar e a gravidade serem  diferentes da Terra, ou seja, seus super poderes vêm da luz do nosso Sol e a gravidade 
específica do nosso Terra, assim como na gravidade da Lua podemos dar grandes pulos, talvez em um planeta 
com determinada gravidade os seres humanos também poderiam ser capazes de voar nesse planeta, Einstein 
participou como convidado de honra em diversas celebrações, eventos e comemorações sobre o Superman. O 
judeu Stan Lee, maior escritor da Marvel, também utilizou como base as leis da Física para a criação de heróis e 
histórias, até os animes como Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco entram na enorme lista de influenciados. Não 
importa se a história ou personagem é obra da Marvel, DC ou Anime em todas você verá chutes, socos, golpes ou 
voos na velocidade da luz, viagens no tempo, poderes ou a falta deles de acordo com os planetas ou sistemas 
solares, viagens pelas galáxias, outras dimensões universos paralelos, influências da gravidade ou magnetismo. 
A frase “ A imaginação vale mais que o conhecimento” é bem representada nesse capítulo do projeto pois 
Einstein foi essencial na influência de milhares de escritores e leitores pelo mundo.
 
AULAS PRÁTICAS

Após uma breve apresentação sobre Einstein inicio os conteúdos com lista de palavras para os alunos realizarem 
as traduções, geralmente conseguem realizar as atividades com êxito pois em sua maioria são palavras cognatas       
( palavras em Língua Inglesa com grafia e/ou pronúncia semelhantes com palavras do mesmo significado em 
Língua Portuguesa )  mas quando há dúvidas faço intervenções com explicações e exemplos que os levem à 
tradução correta, raramente dou a resposta ao aluno isso só ocorre quando exauri todas as possibilidades de 
inferir conclusão adequada da palavra, por incrível que pareça a palavra que ocorre mais dúvida entre os alunos 
é que traduz nosso planeta Terra pois Earth não é uma palavra cognata  A lista de palavras apresentadas aos 
alunos  são as seguintes:
Galaxy
Asteroid                                       Jupiter                                Neptune
Space                                          Astronaut                           Orbit
Mercury                                        Comet                                Stars
Sun                                               Earth                                  Meteor
Saturn                                           Mars                                   Universe
Uranus                                          Venus                                 Moon

UMA ORQUESTRA CHAMADA SISTEMA SOLAR

Segundo as teorias de Einstein tudo no universo está em constante transformação, existe uma frequente mudan-
ça de equilíbrio, desequilíbrio e retorno ao equilíbrio, isso ocorre desde moléculas até planetas já que tudo está 
interligado exercendo influência mútua, atualmente nosso Sistema Solar possui um impressionante equilíbrio 
entre todas as forças e energias existentes. Magnetismo, gravidade, velocidade de rotação e translação dos 
planetas, luz e calor solar apresentam uma perfeita harmonia em que cada corpo celeste contribui nesse equilí-
brio, pois uma pequena alteração em algumas dessas forças gravitacionais ou magnéticas ocorreria uma desor-
ganização no nosso sistema solar causando problemas internos nos planetas e até colisões entre os planetas. 
Einstein ficou surpreso com essa perfeição galáctica, como corpos celestes tão diferentes em tamanho, atmosfe-
ra e velocidades podem compor essa sintonia em torno do Sol. Faço uma referência aos alunos que nosso siste-
ma solar é como uma orquestra com diferentes músicos tocando diferentes instrumentos e escalas musicais em 
tempos diferentes e o Sol faria essa regência através de suas energias de influências, Einstein chegou à conclu-
são que o universo não pode ser uma obra do acaso que matematicamente existe uma Força Maior para tamanha 
façanha. Há vários comentários de Einstein falando sobre sua admiração por Jesus Cristo mas não entro nesse 
tema com os alunos durante esse projeto.          

O GIGANTE LÍDER DA NOSSA GALÁXIA

Na próxima etapa os alunos realizam traduções e interpretam frases onde continuo a explicação falando sobre o 
que gera toda a vida no nosso sistema, o Sol, por isso se chama Sistema Solar. O Sol gera admiração e gratidão 
no ser humano desde os mais antigos registros em papel, papiro ou rochas, em quase todas as civilizações e até 
os dias atuais pois o nosso calendário é baseado na quantidade de dias em que a Terra completa a órbita em 

torno dele levando 365 dias ou 1 ano, a palavra Domingo em inglês é em sua homenagem pois Sunday traduzido 
fica Dia do Sol e ´claro nos ilumina, fornece calor e energia para gerar toda forma de vida que conhecemos. Expli-
co que o Sol é uma estrela, e estrela é o corpo celeste que gera luz diferente dos planetas que são capazes de 
gerarem iluminação, nesse sentido vem a expressão utilizada principalmente nas celebridades classificadas 
como estrelas pois são aqueles que atraem a atenção de várias pessoas, assim como o Sol atrai os planetas em 
sua volta através da gravidade e magnetismo. Reforço a passagem nas explicações sobre a velocidade da luz e 
que Einstein classificava Velocidade = Força e Gravidade = Força. Quanto maior a velocidade mais força terá, um 
carro que que bate no poste a 5 Km sofrerá menos danos do que o carro que a 120 Km, uma pessoa que cai da 
altura de 1 metro sofrerá menos lesões do que de alguém que cai de 10 metros. Revelo que os estudos de Einstein 
serviram de base para a criação da televisão, Nanosegundos pois o Km é muito lento para a velocidade da luz o 
segundo também é muito tempo para essa velocidade por isso os cálculos seriam melhores não em segundos 
mas em Nanosegundos que nessa perspectiva descobriram seres que vivem menos de 1 segundo classificados 
como MI. Enfatizo sua contribuição para a criação de Super-Heróis e suas histórias fazendo relação entre o nosso 
planeta e o Titan, satélite de Saturno que devido a sua atmosfera e gravidade foi comprovado que os humanos 
seriam capazes de voar com pequenas asas acopladas nos braços, finalizo o conteúdo das estrelas explicando 
que o Sol também impressiona pelo tamanho pois caberiam 1 milhão de planetas Terras dentre dele. O próximo 
passo é ler, traduzir e interpretar frases sobre os planetas que são as seguintes:
Solar System
Orbit - turn about a star or a planet.
Moon - it is a satellite.
Star - a luminous ball of gas with a lot Hydrogen and Helium. 
Sun - the star at the center of Solar System.
75% Hydrogen
25% Helium
1 million Earths inside for it. 
It has light.
Velocity of light 300 000 Kilometers per second.
8 turns on planet Earth in 1 second. 
The light arrives at the Earth in 8 minutes and 20 seconds.
The distance between the Earth and the Sun is 150 million Kilometers.
The fastest Spacecraft Pioneer arrives in 1 month.
Earth to Mars velocity Kilometers fastest spacecraft 687 days.
Earth to Mars light velocity 14 minutes and 56 seconds.
Albert Einstein  Gravity = Force
                          Velocity = Force
                           MI - leaves less than 1 second
                      His studies help to create the TV, nanoseconds, isolate atoms, Theory of Relativity, the power of the 
super heroes, Equation E=mc².
                       Titan - saturn satellite has atmosphere and gravity that allow man to fly with small wings.

CONHECENDO NOSSO VIZINHOS

O próximo passo é ler, traduzir e interpretar frases sobre os planetas que são as seguintes:  
Mercury - the smaller planet.
                 Hot during the day.
                 Cold during the night.
                  88 days to complete  translation around the Sun.
                  There is no moon.
O primeiro planeta é também o menor com um clima irregular, quente durante o dia e frio durante a noite, sua 
órbita é de 88 dias e não possui Lua.
Venus - clouds a lot Sulfuric Acid.
              It is a lot brillant.
              The most hot planet.
               There is no Moon.
                225 days the translation around the Sun
Vênus é composto de nuvens de Ácido Sulfúrico sendo o planeta mais quente, não possui Lua e sua translação 
é de 225 dias.
Earth - 70% water.
             Blue planet.
             1 Moon.
              Exist life.
              365 days to complete translation around the Sun.
O nosso planeta é bem semelhante com o nosso corpo sendo ambos tendo em sua maior composição a água, o 
planeta azul, o único com vida na forma que conhecemos, possui 1 Lua e 365 dias de rotação.
Mars - red planet.
            687 days to complete translation around the Sun.
            Maybe have life.
            It has 4 seasons.
             2 Moons.
O preferido dos filmes de ficção científica conhecido como planeta vermelho, Marte é muito explorado pelos 

cientistas e pelo cinema devido a sua semelhança com o planeta Terra, tendo as 4 estações e vestígios de mares. 
Possui duas Luas, 687 dias de rotação e milhares de teorias sobre marcianos.
Jupiter - biggest planet.
              1300 Earths inside it.
               Gas planet.
               12 years to complete the translation around the Sun.
                79 Moons.   
No maior planeta cabem 1300 planetas Terras, possui 79 Luas sua translação é de 12 anos, ou seja, se morásse-
mos em Júpiter faríamos aniversário praticamente a cada década, é o planeta que me refiro para ilustrar a Teoria 
da Relatividade de Einstein, já que o tudo no universo é relativo de acordo aonde estamos em relação ao tempo, 
espaço, velocidade e gravidade.
Saturn - second biggest planet.
              Yellow planet.
              Rings of cold and dust.
               82 Moons.  
                30 years translation the Sun
No arco íris do Sistema Solar Saturno é o planeta amarelo, famoso pelos seus anéis de gelo e pó, possui 82 Luas 
é atualmente o planeta com maior número de Luas mas essa contagem é frequentemente modificada devido as 
constantes novas descobertas e translação de 30 anos, nesse caso, a maioria das pessoas fariam no máximo 3 
aniversários durante a vida.
Uranus - it is a lot gas Methane.
               27 Moons.
                165 years translation the Sun
Urano possui uma grande quantidade de gás Metano em sua composição, possui 27 Luas e 165 anos de transla-
ção seria uma vida sem aniversários.
Neptune - coldest planet.
                 164 years translation the Sun.
                  Strongest winds 2000Km/hour.
                   13 Moons 
O planeta mais distante também é mais frio com com ventos mais fortes em torno de 2000 Km por hora. Netuno 
assim como Urano não haveria aniversários. O último da fila no Sistema Solar possui 13 Luas.

 NOSSO INFINITO UNIVERSO

É difícil para a mente humana tentar entender o infinito e esta é a etapa em que vemos o quanto somos pequenos 
e limitados tanto em conhecimento quanto em tamanho, compreender que o planeta Terra é menor que um grão 
de areia no nosso universo é algo nos deixa no mínimo intrigado, agora é a hora de falar sobre o lado de fora do 
nosso quintal chamado Via Láctea.  
Comets - are balls of ice and dust that orbit the Sun.
Asteroids - are made up metal and rock material.
Meteor - are asteroids that entered Earth.
Galaxy - can contain many million of stars, held together by the force of gravity.
Milk way - is the name of the our galaxy.
Universe - contain at least 1 billion galaxies
Explico sobre a composição dos cometas que são bolas de gelo e pó, por esse motivo eles têm uma “cauda”, pois 
conforme essa bola se movimenta o pó e o gelo vão se derretendo logo atrás, então é impossível um cometa cair 
na Terra pois ele derreteria ou se desfaria ao entrar em contato com a atmosfera terrestre. Falo sobre a diferença 
entre os asteroides e meteoros que ambos são feitos de metal e rocha, o asteroide fica em órbita no espaço e 
quando entra na Terra recebe o nome de meteoro. O nosso planeta está no Sistema Solar que está galáxia chama-
da Via Láctea que está no Universo. Nossa galáxia Via Láctea recebeu esse nome por ser branca como o leite e 
recentes estudos demonstraram existir no mínimo 1 bilhão de galáxias no universo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto apresentado foi trabalhado com alunos dos 4º e 5º anos do ensino fundamental que após as aulas expo-
sitivas, atividades, lições de casa, caça palavras, desenhos para colorir e vídeos em formato de desenhos anima-
dos explicando o Sistema Solar é solicitado aos alunos que se reuniam em grupos e façam cartazes do Sistema 
Solar com desenhos dos planetas e seus nomes em inglês, esses cartazes ficam em exposição pelos corredores 
da escola, posteriormente os grupos fazem maquetes do Sistema Solar com todos os nomes em inglês que ficam 
expostos na Feira de Ciências  e para  produto final os alunos fazem uma palestra na sala de leitura ou de multimí-
dia para apresentar aos pais no dia da Amostra Cultural. Eles apresentam os vídeos aos pais e em duplas expli-
cam o Sistema Solar, na dupla um explica em inglês e outro explica em português, são realizadas diversas pales-
tras durante o dia para atender melhor aos alunos e aos pais que ficam encantados ao verem seus filhos sendo 
protagonistas em suas aprendizagens, eu sempre começo as palestras dizendo que naquele dia  os alunos são 
os professores e que eu estou lá para auxiliá-los dando play nos vídeos, arrumando a sala, revezando o microfo-
ne, mantendo a sequência de falas nas pastas e é exatamente isso que eu faço. Esse dia é marcante pois demons-
tra o resultado de um projeto com etapas de progresso durante todo o ano letivo. Professores, pais e alunos ficam 
extremamente orgulhosos e felizes, sentimentos demonstrados com sorrisos, lágrimas, abraços e muitas 
palmas.
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RESUMO 

Este artigo falará como é abordar um dos maiores gênios de todos tempos de uma forma que os alunos passem 
a gostar de uma matéria da área de exatas em que eles terão como conteúdo obrigatório apenas a partir do Ensino 
Médio, a Física, além de se identificarem com Einstein em várias etapas do projeto já que ele também passou por 
várias dificuldades na escola, início da vida acadêmica e início no mercado de trabalho para a constituição da 
família. É relativamente fácil ficar famoso através de conteúdos nas áreas de humanas como Literatura, Artes, 
Filosofia, Música mas tornar-se uma celebridade através de um conteúdo que trabalha com os cálculos mais 
complexos da Matemática é realmente singular, ele virou sinônimo de inteligência máxima no contexto escolar 
para elogiar quem se destaca nas atividades matemáticas, pelo menos uma vez em todo o período que passamos 
do ensino fundamental ao ensino médio ouvimos falar que aquele aluno ou aquela aluna é um ou uma Einstein, 
falarei da sequência didática onde faço a interdisciplinaridade da Língua Inglesa com Matemática, Física, Biogra-
fia e História em quadrinhos, sim, Einstein além de ser um dos maiores influenciadores da Matemática, Física, 
Ciências também foi um dos maiores influenciadores nas elaborações das histórias em quadrinhos principalmen-
te nos temas de super-heróis, foi um sonhador, criativo, inovador, pioneiro assim como o brasileiro Santos 
Dumont que embora nunca tenham se encontrado pessoalmente  há semelhança entre seus objetivos para as 
suas descobertas, além da semelhança didática,  pedagógica, questionadora de ensinar e aprender  com o patro-
no da educação brasileira Paulo Freire.  As aulas em que leciono sobre Einstein tem o objetivo de estimular os 
alunos a acreditarem em seus sonhos por mais absurdos que pareçam, a continuarem motivados diante das 
adversidades, confiarem mais nos seus instintos do que na opinião vazia dos outros, manterem o foco mesmo 
quando contrariado pelos seus superiores: pais, professores, orientadores e altas autoridades e como ele mesmo 
mencionava as aulas desse projeto valoriza mais a imaginação do que o conhecimento.              

Palavras-chave: Matemática, Física, Velocidade, Universo, Luz.

INTRODUÇÃO

O alemão que levou ao pé da letra a expressão “cidadão do mundo” já que abriu mão de sua nacionalidade e se 
encantava com o novo, o desconhecido, a descoberta, desde cedo se tornou um questionador dos segredos do 
universo, ele queria sempre mais, o conhecimento era para ser constantemente questionado pois é dessa forma 
que evoluímos, avançamos e inovamos. Respostas prontas, didática repetitiva, verdades absolutas, foram cons-
tantemente questionadas por Einstein desde a sua adolescência, ele queria ir além dos conhecimentos pré-esta-
belecidos de sua época, tal ousadia, coragem e perseverança levaram-no a provar que muitas das teses sobre o 
universo apresentadas por Issac Newton estavam incorretas ou incompletas, é claro todo esse feito custaram-lhe 
muitos anos de estudo e dedicação, milhares de críticas e contestações, mas o desafio de avançar sobre as ques-
tões da ciência perante o universo foram comprovadas e conseguimos progredir séculos a frente com essas 
descobertas.

ALBERT E PAULO REVOLUCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO 

Ao contrário de muitas especulações  sobre a vida do físico que relatavam Einstein como um aluno desconcentra-
do, distraído, descompromissado e com notas baixas, novos estudos mais aprofundados sobre a sua biografia  
demonstram que Einstein foi um bom aluno durante sua infância e a adolescência e que as notas baixas eram 
frequentes apenas nas matérias em que ele não tinha muito interesse como as humanas que envolvem: línguas, 
Geografia, História, Educação Física, Literatura, Artes entre outras, já nas matérias que ele gostava pertencentes 
às áreas de exatas como: Matemática, Química, Física, Álgebra, Geometria, suas notas eram as mais altas levan-
do-o a receber vários prêmios e reconhecimento por parte dos professores e familiares além de estudar nas 

melhores escolas e universidades da Europa. As suas vivências educacionais nas escolas e universidades 
moldaram sua prática como docente, ele defendia a visão curricular dos estudantes como um todo e não apenas 
em algumas disciplinas, pois assim como ele, o aluno poderia não obter bons resultados em determinadas maté-
rias e conteúdos mas poderia ir muito bem em outras disciplinas, essas questões estariam diretamente ligadas 
pela influência do interesse ou a falta em cada conteúdo. Partindo desse pensamento está a semelhança com as 
práticas pedagógicas defendidas por Paulo Freire onde ele defende que o aluno aprenderá com mais eficácia 
qualquer conteúdo desde que tenha sentido e significado para a vida dele, o processo de aprendizagem necessita 
acontecer de forma agradável, motivadora, gradativa e com variadas maneiras de ensinar, aprender e avaliar. Há 
relatos de que Einstein explicava os primeiros conteúdos na sala de aula  e dava continuidade às matérias nas 
cantinas das faculdades tomando café, fumando cachimbo, tocando violino e dialogando com os alunos sobre os 
cálculos e fórmulas, só não havia bebida alcoólica porque ele não gostava de ingeri-las,  dizia que atrapalhava a 
concentração, mas de qualquer forma  uma atitude acadêmica parecida com essa causaria no mínimo um descon-
forto em qualquer universidade nos dias atuais, então imagine o escândalo que foi nos anos de 1920 a 1950 entre 
os professores e reitores das universidades que em sua maioria tinha uma grade curricular rígida e tradicional, 
mas o físico e professor  não dava tanta importância às críticas pois o que realmente tinha prioridade era a apren-
dizagem dos alunos e o avanço conjunto das descobertas. Paulo Freire era enfático na questão que a aprendiza-
gem ocorre em todos os lugares e a todo tempo, não sendo necessário um método obrigatório determinando a 
hora e o local que ocorrerá a evolução do conhecimento, em todos os ambientes escolares e em todos os momen-
tos ocorrem aprendizagens até mesmo a hora do intervalo oferece infinitas ferramentas para aprendizagem que 
podem complementar as práticas educativas dos professores. Talvez tantas semelhanças venham da literatura 
que esses dois gigantes da educação se identificavam, eles simpatizavam com as ideias Karl Marx e também não 
concordavam com o capitalismo predatório que beneficia e proporciona cada vez vantagens às classes sociais 
dominantes como as elites, empresários, fazendeiros, ricos, políticos, latifundiários, etc  explorando a mão de 
obra das pessoas com baixa renda, baixa escolaridade, sem posses ou recursos causando o aumento da pobreza 
na maioria da população e o acúmulo de riquezas nas mãos de  poucos. Embora fosse da área de exatas a aparên-
cia de Einstein se assemelhava mais com os professores de humanas principalmente de História, Filosofia ou 
Sociologia, ele não se importava com roupas de grifes, cabelos penteados, status, artigos ou vida de luxo e altos 
salários fato que gerava grandes atritos com suas esposas em seus dois casamentos.
     
EINSTEIN E DUMONT VISIONÁRIOS DO CÉU E ESPAÇO
        
Outro ilustre brasileiro com inúmeras semelhanças biográficas com Einstein é Santos Dumont o criador do avião, 
os dois tiveram suas descobertas e criações duramente criticadas durante suas exposições sendo acusados de 
plágio e até os dias de hoje são alvos de discussões que não acabarão tão brevemente. Einstein foi acusado de 
plágio pelas suas principais obras, como o isolamento dos átomos, propagação e velocidade da luz, Teoria da 
Relatividade que envolve força, gravidade, magnetismo e velocidade. Santos Dumont foi acusado de plágio pelos 
norte-americanos que exigem os méritos pela criação do avião, mas esses célebres criadores continuaram a 
realizar seus sonhos com o objetivo de mudar e melhorar as vidas das pessoas, Santos Dumont era contra guer-
ras e gostava muito de viajar pelo mundo, conhecer lugares e culturas diferentes que através das navegações, 
balões de ar e transportes terrestres levaria muito tempo para realizar tais excursões, então ele tornou realidade 
o que desde os filósofos da Grécia Antiga sonhavam, o homem conquistando o céu e podendo voar, dessa forma 
poderíamos viajar e conhecer o planeta inteiro em um período de tempo extremamente menor, se os estudos de 
Dumont nos levaram a viajar pelo mundo os estudo de Einstein podem nos levar a conhecer o espaço pois assim 
como as navegações são lentas para podermos desbravar o planeta, nosso sistema de velocidade baseada os 
quilômetros é muito lenta ao pensarmos em viagens espaciais, nesse sentido Einstein aprofundou seus estudos 
nos vários aspectos da luz, como formas, percursos, reações e é claro a velocidade, mais precisamente a veloci-
dade da luz. A luz emitida pelo Sol leva 8 minutos e 20 segundos para chegar à Terra, na velocidade da luz daría-
mos 8 voltas na Terra em menos de 1 segundo é algo difícil de até imaginar, quanto tempo levaríamos para dar a 
volta na Terra no avião mais veloz?  Uma viagem até Marte na velocidade da luz levaria 14 minutos e 56 segundos 
já no foguete mais veloz Spacecraft levaria 687 dias, quase dois anos, portanto seria possível um veículo na 
velocidade da luz fazer viagens pelo Sistema Solar tão comuns como passeios utilizando o Metrô. Mas nem tudo 
são flores, os dois tiveram seus anos de estudos, esforços, pesquisas, trabalhos, concretizações de seus sonhos 
terrivelmente prejudicados, assim como milhares de pessoas, com as duas guerras mundiais. Santos Dumont viu 
a sua invenção criada com o intuito maior  de ser utilizada em viagens, lazer, aproximar as pessoas, melhorar a 
qualidade de vida das pessoas, na qual ele nem patenteou a sua criação para que assim todas as nações pudes-
sem fazer uso dessa magnífica máquina, o avião foi a maior arma de guerra utilizada na primeira guerra mundial. 
Santos Dumont viu seu sonho de um transporte que levaria alegria para as pessoas se tornar um pesadelo utiliza-
do para matar e destruir, esses fatos foram demais para o sonhador, viajante e visionário que se sentiu parte 
dessa engrenagem sanguinária mesmo sendo um pacifista contrário a qualquer tipo de guerra, entrou em depres-
são profunda se isolando dos amigos, familiares e do mundo que por fim resultou no seu suicídio. Santos 
Dumont viveu o pesadelo na primeira guerra mundial e Albert Einstein viveu o pesadelo da segunda guerra 
mundial e assim como milhões de judeus foi perseguido por toda a Europa tendo que se refugiar em diversos 
países até se estabilizar nos Estados Unidos onde deu continuidade aos seus estudos, projetos e docência, 
porém em tempos tão turbulentos teve a sua fórmula mundialmente famosa E=mc² e seus estudos que isolavam 
o átomo servirem de base para a criação da bomba atômica que depois de jogadas nas cidades de Hiroshima e 
Nagasaki causou em Einstein os mesmos sentimentos angustiantes causados em Santos Dumont, mas Einstein 
não entrou em depressão, pelo contrário, idealizou e participou de diversos eventos, protestos, palestras, encon-
tros com autoridades, seminários, com o objetivo pacifista pelo fim das guerras e a destruição de todas as 
bombas atômicas repetindo a famosa frase: “ Não sei com que armas a terceira guerra será lutada. Mas a quarta 
guerra mundial será lutada a paus e pedras” deixando claro a destruição apocalíptica que as armas atômicas 

podem causar.
          
  EINSTEIN SALVA OS SUPER – HERÓIS
                        
Como judeu Einstein teve sérios problemas de perseguições por parte do regime nazista que avançava pelo 
mundo e piorando severamente com a segunda guerra mundial tendo que buscar asilo em países aliados e se 
estabelecendo nos Estados Unidos, o mesmo aconteceu com Sigmund Freud criador da psicanálise. Com a sua 
chegada nos Estados Unidos Einstein não só influenciou a Física, Matemática, Educação e política mas também 
na elaboração e aperfeiçoamento dos super heróis. Durante as décadas de 30, 40 50 e 60 os judeus sofriam muito 
preconceito mesmo nos países que os acolhiam as editoras não aceitavam publicar jornais, revistas ou livros 
com autores judeus, para eles sobrou apenas as histórias em quadrinhos visto na época como o mais baixo nível 
dos escritores. Os judeus Jerry Siegel e Joe Shuster em 1938 criam o super-herói mais popular do mundo até os 
dias de hoje o Superman, no início Superman não voava ele apenas conseguia pular a grandes distâncias mas 
com os progressos nos estudos de Einstein  principalmente referente à velocidade da luz, os escritores começa-
ram a acompanhar esses avanços da Física e incorporá-las nos super-heróis, o Superman passou não só a voar 
mas a voar na velocidade da luz, com o avanço nos estudos das leis da gravidade vem também explicações sobre 
a origem do herói vindo de Krypton local onde eles não voam ou possuem super  poderes devido seu sistema 
solar e a gravidade serem  diferentes da Terra, ou seja, seus super poderes vêm da luz do nosso Sol e a gravidade 
específica do nosso Terra, assim como na gravidade da Lua podemos dar grandes pulos, talvez em um planeta 
com determinada gravidade os seres humanos também poderiam ser capazes de voar nesse planeta, Einstein 
participou como convidado de honra em diversas celebrações, eventos e comemorações sobre o Superman. O 
judeu Stan Lee, maior escritor da Marvel, também utilizou como base as leis da Física para a criação de heróis e 
histórias, até os animes como Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco entram na enorme lista de influenciados. Não 
importa se a história ou personagem é obra da Marvel, DC ou Anime em todas você verá chutes, socos, golpes ou 
voos na velocidade da luz, viagens no tempo, poderes ou a falta deles de acordo com os planetas ou sistemas 
solares, viagens pelas galáxias, outras dimensões universos paralelos, influências da gravidade ou magnetismo. 
A frase “ A imaginação vale mais que o conhecimento” é bem representada nesse capítulo do projeto pois 
Einstein foi essencial na influência de milhares de escritores e leitores pelo mundo.
 
AULAS PRÁTICAS

Após uma breve apresentação sobre Einstein inicio os conteúdos com lista de palavras para os alunos realizarem 
as traduções, geralmente conseguem realizar as atividades com êxito pois em sua maioria são palavras cognatas       
( palavras em Língua Inglesa com grafia e/ou pronúncia semelhantes com palavras do mesmo significado em 
Língua Portuguesa )  mas quando há dúvidas faço intervenções com explicações e exemplos que os levem à 
tradução correta, raramente dou a resposta ao aluno isso só ocorre quando exauri todas as possibilidades de 
inferir conclusão adequada da palavra, por incrível que pareça a palavra que ocorre mais dúvida entre os alunos 
é que traduz nosso planeta Terra pois Earth não é uma palavra cognata  A lista de palavras apresentadas aos 
alunos  são as seguintes:
Galaxy
Asteroid                                       Jupiter                                Neptune
Space                                          Astronaut                           Orbit
Mercury                                        Comet                                Stars
Sun                                               Earth                                  Meteor
Saturn                                           Mars                                   Universe
Uranus                                          Venus                                 Moon

UMA ORQUESTRA CHAMADA SISTEMA SOLAR

Segundo as teorias de Einstein tudo no universo está em constante transformação, existe uma frequente mudan-
ça de equilíbrio, desequilíbrio e retorno ao equilíbrio, isso ocorre desde moléculas até planetas já que tudo está 
interligado exercendo influência mútua, atualmente nosso Sistema Solar possui um impressionante equilíbrio 
entre todas as forças e energias existentes. Magnetismo, gravidade, velocidade de rotação e translação dos 
planetas, luz e calor solar apresentam uma perfeita harmonia em que cada corpo celeste contribui nesse equilí-
brio, pois uma pequena alteração em algumas dessas forças gravitacionais ou magnéticas ocorreria uma desor-
ganização no nosso sistema solar causando problemas internos nos planetas e até colisões entre os planetas. 
Einstein ficou surpreso com essa perfeição galáctica, como corpos celestes tão diferentes em tamanho, atmosfe-
ra e velocidades podem compor essa sintonia em torno do Sol. Faço uma referência aos alunos que nosso siste-
ma solar é como uma orquestra com diferentes músicos tocando diferentes instrumentos e escalas musicais em 
tempos diferentes e o Sol faria essa regência através de suas energias de influências, Einstein chegou à conclu-
são que o universo não pode ser uma obra do acaso que matematicamente existe uma Força Maior para tamanha 
façanha. Há vários comentários de Einstein falando sobre sua admiração por Jesus Cristo mas não entro nesse 
tema com os alunos durante esse projeto.          

O GIGANTE LÍDER DA NOSSA GALÁXIA

Na próxima etapa os alunos realizam traduções e interpretam frases onde continuo a explicação falando sobre o 
que gera toda a vida no nosso sistema, o Sol, por isso se chama Sistema Solar. O Sol gera admiração e gratidão 
no ser humano desde os mais antigos registros em papel, papiro ou rochas, em quase todas as civilizações e até 
os dias atuais pois o nosso calendário é baseado na quantidade de dias em que a Terra completa a órbita em 

torno dele levando 365 dias ou 1 ano, a palavra Domingo em inglês é em sua homenagem pois Sunday traduzido 
fica Dia do Sol e ´claro nos ilumina, fornece calor e energia para gerar toda forma de vida que conhecemos. Expli-
co que o Sol é uma estrela, e estrela é o corpo celeste que gera luz diferente dos planetas que são capazes de 
gerarem iluminação, nesse sentido vem a expressão utilizada principalmente nas celebridades classificadas 
como estrelas pois são aqueles que atraem a atenção de várias pessoas, assim como o Sol atrai os planetas em 
sua volta através da gravidade e magnetismo. Reforço a passagem nas explicações sobre a velocidade da luz e 
que Einstein classificava Velocidade = Força e Gravidade = Força. Quanto maior a velocidade mais força terá, um 
carro que que bate no poste a 5 Km sofrerá menos danos do que o carro que a 120 Km, uma pessoa que cai da 
altura de 1 metro sofrerá menos lesões do que de alguém que cai de 10 metros. Revelo que os estudos de Einstein 
serviram de base para a criação da televisão, Nanosegundos pois o Km é muito lento para a velocidade da luz o 
segundo também é muito tempo para essa velocidade por isso os cálculos seriam melhores não em segundos 
mas em Nanosegundos que nessa perspectiva descobriram seres que vivem menos de 1 segundo classificados 
como MI. Enfatizo sua contribuição para a criação de Super-Heróis e suas histórias fazendo relação entre o nosso 
planeta e o Titan, satélite de Saturno que devido a sua atmosfera e gravidade foi comprovado que os humanos 
seriam capazes de voar com pequenas asas acopladas nos braços, finalizo o conteúdo das estrelas explicando 
que o Sol também impressiona pelo tamanho pois caberiam 1 milhão de planetas Terras dentre dele. O próximo 
passo é ler, traduzir e interpretar frases sobre os planetas que são as seguintes:
Solar System
Orbit - turn about a star or a planet.
Moon - it is a satellite.
Star - a luminous ball of gas with a lot Hydrogen and Helium. 
Sun - the star at the center of Solar System.
75% Hydrogen
25% Helium
1 million Earths inside for it. 
It has light.
Velocity of light 300 000 Kilometers per second.
8 turns on planet Earth in 1 second. 
The light arrives at the Earth in 8 minutes and 20 seconds.
The distance between the Earth and the Sun is 150 million Kilometers.
The fastest Spacecraft Pioneer arrives in 1 month.
Earth to Mars velocity Kilometers fastest spacecraft 687 days.
Earth to Mars light velocity 14 minutes and 56 seconds.
Albert Einstein  Gravity = Force
                          Velocity = Force
                           MI - leaves less than 1 second
                      His studies help to create the TV, nanoseconds, isolate atoms, Theory of Relativity, the power of the 
super heroes, Equation E=mc².
                       Titan - saturn satellite has atmosphere and gravity that allow man to fly with small wings.

CONHECENDO NOSSO VIZINHOS

O próximo passo é ler, traduzir e interpretar frases sobre os planetas que são as seguintes:  
Mercury - the smaller planet.
                 Hot during the day.
                 Cold during the night.
                  88 days to complete  translation around the Sun.
                  There is no moon.
O primeiro planeta é também o menor com um clima irregular, quente durante o dia e frio durante a noite, sua 
órbita é de 88 dias e não possui Lua.
Venus - clouds a lot Sulfuric Acid.
              It is a lot brillant.
              The most hot planet.
               There is no Moon.
                225 days the translation around the Sun
Vênus é composto de nuvens de Ácido Sulfúrico sendo o planeta mais quente, não possui Lua e sua translação 
é de 225 dias.
Earth - 70% water.
             Blue planet.
             1 Moon.
              Exist life.
              365 days to complete translation around the Sun.
O nosso planeta é bem semelhante com o nosso corpo sendo ambos tendo em sua maior composição a água, o 
planeta azul, o único com vida na forma que conhecemos, possui 1 Lua e 365 dias de rotação.
Mars - red planet.
            687 days to complete translation around the Sun.
            Maybe have life.
            It has 4 seasons.
             2 Moons.
O preferido dos filmes de ficção científica conhecido como planeta vermelho, Marte é muito explorado pelos 

cientistas e pelo cinema devido a sua semelhança com o planeta Terra, tendo as 4 estações e vestígios de mares. 
Possui duas Luas, 687 dias de rotação e milhares de teorias sobre marcianos.
Jupiter - biggest planet.
              1300 Earths inside it.
               Gas planet.
               12 years to complete the translation around the Sun.
                79 Moons.   
No maior planeta cabem 1300 planetas Terras, possui 79 Luas sua translação é de 12 anos, ou seja, se morásse-
mos em Júpiter faríamos aniversário praticamente a cada década, é o planeta que me refiro para ilustrar a Teoria 
da Relatividade de Einstein, já que o tudo no universo é relativo de acordo aonde estamos em relação ao tempo, 
espaço, velocidade e gravidade.
Saturn - second biggest planet.
              Yellow planet.
              Rings of cold and dust.
               82 Moons.  
                30 years translation the Sun
No arco íris do Sistema Solar Saturno é o planeta amarelo, famoso pelos seus anéis de gelo e pó, possui 82 Luas 
é atualmente o planeta com maior número de Luas mas essa contagem é frequentemente modificada devido as 
constantes novas descobertas e translação de 30 anos, nesse caso, a maioria das pessoas fariam no máximo 3 
aniversários durante a vida.
Uranus - it is a lot gas Methane.
               27 Moons.
                165 years translation the Sun
Urano possui uma grande quantidade de gás Metano em sua composição, possui 27 Luas e 165 anos de transla-
ção seria uma vida sem aniversários.
Neptune - coldest planet.
                 164 years translation the Sun.
                  Strongest winds 2000Km/hour.
                   13 Moons 
O planeta mais distante também é mais frio com com ventos mais fortes em torno de 2000 Km por hora. Netuno 
assim como Urano não haveria aniversários. O último da fila no Sistema Solar possui 13 Luas.

 NOSSO INFINITO UNIVERSO

É difícil para a mente humana tentar entender o infinito e esta é a etapa em que vemos o quanto somos pequenos 
e limitados tanto em conhecimento quanto em tamanho, compreender que o planeta Terra é menor que um grão 
de areia no nosso universo é algo nos deixa no mínimo intrigado, agora é a hora de falar sobre o lado de fora do 
nosso quintal chamado Via Láctea.  
Comets - are balls of ice and dust that orbit the Sun.
Asteroids - are made up metal and rock material.
Meteor - are asteroids that entered Earth.
Galaxy - can contain many million of stars, held together by the force of gravity.
Milk way - is the name of the our galaxy.
Universe - contain at least 1 billion galaxies
Explico sobre a composição dos cometas que são bolas de gelo e pó, por esse motivo eles têm uma “cauda”, pois 
conforme essa bola se movimenta o pó e o gelo vão se derretendo logo atrás, então é impossível um cometa cair 
na Terra pois ele derreteria ou se desfaria ao entrar em contato com a atmosfera terrestre. Falo sobre a diferença 
entre os asteroides e meteoros que ambos são feitos de metal e rocha, o asteroide fica em órbita no espaço e 
quando entra na Terra recebe o nome de meteoro. O nosso planeta está no Sistema Solar que está galáxia chama-
da Via Láctea que está no Universo. Nossa galáxia Via Láctea recebeu esse nome por ser branca como o leite e 
recentes estudos demonstraram existir no mínimo 1 bilhão de galáxias no universo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto apresentado foi trabalhado com alunos dos 4º e 5º anos do ensino fundamental que após as aulas expo-
sitivas, atividades, lições de casa, caça palavras, desenhos para colorir e vídeos em formato de desenhos anima-
dos explicando o Sistema Solar é solicitado aos alunos que se reuniam em grupos e façam cartazes do Sistema 
Solar com desenhos dos planetas e seus nomes em inglês, esses cartazes ficam em exposição pelos corredores 
da escola, posteriormente os grupos fazem maquetes do Sistema Solar com todos os nomes em inglês que ficam 
expostos na Feira de Ciências  e para  produto final os alunos fazem uma palestra na sala de leitura ou de multimí-
dia para apresentar aos pais no dia da Amostra Cultural. Eles apresentam os vídeos aos pais e em duplas expli-
cam o Sistema Solar, na dupla um explica em inglês e outro explica em português, são realizadas diversas pales-
tras durante o dia para atender melhor aos alunos e aos pais que ficam encantados ao verem seus filhos sendo 
protagonistas em suas aprendizagens, eu sempre começo as palestras dizendo que naquele dia  os alunos são 
os professores e que eu estou lá para auxiliá-los dando play nos vídeos, arrumando a sala, revezando o microfo-
ne, mantendo a sequência de falas nas pastas e é exatamente isso que eu faço. Esse dia é marcante pois demons-
tra o resultado de um projeto com etapas de progresso durante todo o ano letivo. Professores, pais e alunos ficam 
extremamente orgulhosos e felizes, sentimentos demonstrados com sorrisos, lágrimas, abraços e muitas 
palmas.
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RESUMO 

Este artigo falará como é abordar um dos maiores gênios de todos tempos de uma forma que os alunos passem 
a gostar de uma matéria da área de exatas em que eles terão como conteúdo obrigatório apenas a partir do Ensino 
Médio, a Física, além de se identificarem com Einstein em várias etapas do projeto já que ele também passou por 
várias dificuldades na escola, início da vida acadêmica e início no mercado de trabalho para a constituição da 
família. É relativamente fácil ficar famoso através de conteúdos nas áreas de humanas como Literatura, Artes, 
Filosofia, Música mas tornar-se uma celebridade através de um conteúdo que trabalha com os cálculos mais 
complexos da Matemática é realmente singular, ele virou sinônimo de inteligência máxima no contexto escolar 
para elogiar quem se destaca nas atividades matemáticas, pelo menos uma vez em todo o período que passamos 
do ensino fundamental ao ensino médio ouvimos falar que aquele aluno ou aquela aluna é um ou uma Einstein, 
falarei da sequência didática onde faço a interdisciplinaridade da Língua Inglesa com Matemática, Física, Biogra-
fia e História em quadrinhos, sim, Einstein além de ser um dos maiores influenciadores da Matemática, Física, 
Ciências também foi um dos maiores influenciadores nas elaborações das histórias em quadrinhos principalmen-
te nos temas de super-heróis, foi um sonhador, criativo, inovador, pioneiro assim como o brasileiro Santos 
Dumont que embora nunca tenham se encontrado pessoalmente  há semelhança entre seus objetivos para as 
suas descobertas, além da semelhança didática,  pedagógica, questionadora de ensinar e aprender  com o patro-
no da educação brasileira Paulo Freire.  As aulas em que leciono sobre Einstein tem o objetivo de estimular os 
alunos a acreditarem em seus sonhos por mais absurdos que pareçam, a continuarem motivados diante das 
adversidades, confiarem mais nos seus instintos do que na opinião vazia dos outros, manterem o foco mesmo 
quando contrariado pelos seus superiores: pais, professores, orientadores e altas autoridades e como ele mesmo 
mencionava as aulas desse projeto valoriza mais a imaginação do que o conhecimento.              

Palavras-chave: Matemática, Física, Velocidade, Universo, Luz.

INTRODUÇÃO

O alemão que levou ao pé da letra a expressão “cidadão do mundo” já que abriu mão de sua nacionalidade e se 
encantava com o novo, o desconhecido, a descoberta, desde cedo se tornou um questionador dos segredos do 
universo, ele queria sempre mais, o conhecimento era para ser constantemente questionado pois é dessa forma 
que evoluímos, avançamos e inovamos. Respostas prontas, didática repetitiva, verdades absolutas, foram cons-
tantemente questionadas por Einstein desde a sua adolescência, ele queria ir além dos conhecimentos pré-esta-
belecidos de sua época, tal ousadia, coragem e perseverança levaram-no a provar que muitas das teses sobre o 
universo apresentadas por Issac Newton estavam incorretas ou incompletas, é claro todo esse feito custaram-lhe 
muitos anos de estudo e dedicação, milhares de críticas e contestações, mas o desafio de avançar sobre as ques-
tões da ciência perante o universo foram comprovadas e conseguimos progredir séculos a frente com essas 
descobertas.

ALBERT E PAULO REVOLUCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO 

Ao contrário de muitas especulações  sobre a vida do físico que relatavam Einstein como um aluno desconcentra-
do, distraído, descompromissado e com notas baixas, novos estudos mais aprofundados sobre a sua biografia  
demonstram que Einstein foi um bom aluno durante sua infância e a adolescência e que as notas baixas eram 
frequentes apenas nas matérias em que ele não tinha muito interesse como as humanas que envolvem: línguas, 
Geografia, História, Educação Física, Literatura, Artes entre outras, já nas matérias que ele gostava pertencentes 
às áreas de exatas como: Matemática, Química, Física, Álgebra, Geometria, suas notas eram as mais altas levan-
do-o a receber vários prêmios e reconhecimento por parte dos professores e familiares além de estudar nas 

melhores escolas e universidades da Europa. As suas vivências educacionais nas escolas e universidades 
moldaram sua prática como docente, ele defendia a visão curricular dos estudantes como um todo e não apenas 
em algumas disciplinas, pois assim como ele, o aluno poderia não obter bons resultados em determinadas maté-
rias e conteúdos mas poderia ir muito bem em outras disciplinas, essas questões estariam diretamente ligadas 
pela influência do interesse ou a falta em cada conteúdo. Partindo desse pensamento está a semelhança com as 
práticas pedagógicas defendidas por Paulo Freire onde ele defende que o aluno aprenderá com mais eficácia 
qualquer conteúdo desde que tenha sentido e significado para a vida dele, o processo de aprendizagem necessita 
acontecer de forma agradável, motivadora, gradativa e com variadas maneiras de ensinar, aprender e avaliar. Há 
relatos de que Einstein explicava os primeiros conteúdos na sala de aula  e dava continuidade às matérias nas 
cantinas das faculdades tomando café, fumando cachimbo, tocando violino e dialogando com os alunos sobre os 
cálculos e fórmulas, só não havia bebida alcoólica porque ele não gostava de ingeri-las,  dizia que atrapalhava a 
concentração, mas de qualquer forma  uma atitude acadêmica parecida com essa causaria no mínimo um descon-
forto em qualquer universidade nos dias atuais, então imagine o escândalo que foi nos anos de 1920 a 1950 entre 
os professores e reitores das universidades que em sua maioria tinha uma grade curricular rígida e tradicional, 
mas o físico e professor  não dava tanta importância às críticas pois o que realmente tinha prioridade era a apren-
dizagem dos alunos e o avanço conjunto das descobertas. Paulo Freire era enfático na questão que a aprendiza-
gem ocorre em todos os lugares e a todo tempo, não sendo necessário um método obrigatório determinando a 
hora e o local que ocorrerá a evolução do conhecimento, em todos os ambientes escolares e em todos os momen-
tos ocorrem aprendizagens até mesmo a hora do intervalo oferece infinitas ferramentas para aprendizagem que 
podem complementar as práticas educativas dos professores. Talvez tantas semelhanças venham da literatura 
que esses dois gigantes da educação se identificavam, eles simpatizavam com as ideias Karl Marx e também não 
concordavam com o capitalismo predatório que beneficia e proporciona cada vez vantagens às classes sociais 
dominantes como as elites, empresários, fazendeiros, ricos, políticos, latifundiários, etc  explorando a mão de 
obra das pessoas com baixa renda, baixa escolaridade, sem posses ou recursos causando o aumento da pobreza 
na maioria da população e o acúmulo de riquezas nas mãos de  poucos. Embora fosse da área de exatas a aparên-
cia de Einstein se assemelhava mais com os professores de humanas principalmente de História, Filosofia ou 
Sociologia, ele não se importava com roupas de grifes, cabelos penteados, status, artigos ou vida de luxo e altos 
salários fato que gerava grandes atritos com suas esposas em seus dois casamentos.
     
EINSTEIN E DUMONT VISIONÁRIOS DO CÉU E ESPAÇO
        
Outro ilustre brasileiro com inúmeras semelhanças biográficas com Einstein é Santos Dumont o criador do avião, 
os dois tiveram suas descobertas e criações duramente criticadas durante suas exposições sendo acusados de 
plágio e até os dias de hoje são alvos de discussões que não acabarão tão brevemente. Einstein foi acusado de 
plágio pelas suas principais obras, como o isolamento dos átomos, propagação e velocidade da luz, Teoria da 
Relatividade que envolve força, gravidade, magnetismo e velocidade. Santos Dumont foi acusado de plágio pelos 
norte-americanos que exigem os méritos pela criação do avião, mas esses célebres criadores continuaram a 
realizar seus sonhos com o objetivo de mudar e melhorar as vidas das pessoas, Santos Dumont era contra guer-
ras e gostava muito de viajar pelo mundo, conhecer lugares e culturas diferentes que através das navegações, 
balões de ar e transportes terrestres levaria muito tempo para realizar tais excursões, então ele tornou realidade 
o que desde os filósofos da Grécia Antiga sonhavam, o homem conquistando o céu e podendo voar, dessa forma 
poderíamos viajar e conhecer o planeta inteiro em um período de tempo extremamente menor, se os estudos de 
Dumont nos levaram a viajar pelo mundo os estudo de Einstein podem nos levar a conhecer o espaço pois assim 
como as navegações são lentas para podermos desbravar o planeta, nosso sistema de velocidade baseada os 
quilômetros é muito lenta ao pensarmos em viagens espaciais, nesse sentido Einstein aprofundou seus estudos 
nos vários aspectos da luz, como formas, percursos, reações e é claro a velocidade, mais precisamente a veloci-
dade da luz. A luz emitida pelo Sol leva 8 minutos e 20 segundos para chegar à Terra, na velocidade da luz daría-
mos 8 voltas na Terra em menos de 1 segundo é algo difícil de até imaginar, quanto tempo levaríamos para dar a 
volta na Terra no avião mais veloz?  Uma viagem até Marte na velocidade da luz levaria 14 minutos e 56 segundos 
já no foguete mais veloz Spacecraft levaria 687 dias, quase dois anos, portanto seria possível um veículo na 
velocidade da luz fazer viagens pelo Sistema Solar tão comuns como passeios utilizando o Metrô. Mas nem tudo 
são flores, os dois tiveram seus anos de estudos, esforços, pesquisas, trabalhos, concretizações de seus sonhos 
terrivelmente prejudicados, assim como milhares de pessoas, com as duas guerras mundiais. Santos Dumont viu 
a sua invenção criada com o intuito maior  de ser utilizada em viagens, lazer, aproximar as pessoas, melhorar a 
qualidade de vida das pessoas, na qual ele nem patenteou a sua criação para que assim todas as nações pudes-
sem fazer uso dessa magnífica máquina, o avião foi a maior arma de guerra utilizada na primeira guerra mundial. 
Santos Dumont viu seu sonho de um transporte que levaria alegria para as pessoas se tornar um pesadelo utiliza-
do para matar e destruir, esses fatos foram demais para o sonhador, viajante e visionário que se sentiu parte 
dessa engrenagem sanguinária mesmo sendo um pacifista contrário a qualquer tipo de guerra, entrou em depres-
são profunda se isolando dos amigos, familiares e do mundo que por fim resultou no seu suicídio. Santos 
Dumont viveu o pesadelo na primeira guerra mundial e Albert Einstein viveu o pesadelo da segunda guerra 
mundial e assim como milhões de judeus foi perseguido por toda a Europa tendo que se refugiar em diversos 
países até se estabilizar nos Estados Unidos onde deu continuidade aos seus estudos, projetos e docência, 
porém em tempos tão turbulentos teve a sua fórmula mundialmente famosa E=mc² e seus estudos que isolavam 
o átomo servirem de base para a criação da bomba atômica que depois de jogadas nas cidades de Hiroshima e 
Nagasaki causou em Einstein os mesmos sentimentos angustiantes causados em Santos Dumont, mas Einstein 
não entrou em depressão, pelo contrário, idealizou e participou de diversos eventos, protestos, palestras, encon-
tros com autoridades, seminários, com o objetivo pacifista pelo fim das guerras e a destruição de todas as 
bombas atômicas repetindo a famosa frase: “ Não sei com que armas a terceira guerra será lutada. Mas a quarta 
guerra mundial será lutada a paus e pedras” deixando claro a destruição apocalíptica que as armas atômicas 

podem causar.
          
  EINSTEIN SALVA OS SUPER – HERÓIS
                        
Como judeu Einstein teve sérios problemas de perseguições por parte do regime nazista que avançava pelo 
mundo e piorando severamente com a segunda guerra mundial tendo que buscar asilo em países aliados e se 
estabelecendo nos Estados Unidos, o mesmo aconteceu com Sigmund Freud criador da psicanálise. Com a sua 
chegada nos Estados Unidos Einstein não só influenciou a Física, Matemática, Educação e política mas também 
na elaboração e aperfeiçoamento dos super heróis. Durante as décadas de 30, 40 50 e 60 os judeus sofriam muito 
preconceito mesmo nos países que os acolhiam as editoras não aceitavam publicar jornais, revistas ou livros 
com autores judeus, para eles sobrou apenas as histórias em quadrinhos visto na época como o mais baixo nível 
dos escritores. Os judeus Jerry Siegel e Joe Shuster em 1938 criam o super-herói mais popular do mundo até os 
dias de hoje o Superman, no início Superman não voava ele apenas conseguia pular a grandes distâncias mas 
com os progressos nos estudos de Einstein  principalmente referente à velocidade da luz, os escritores começa-
ram a acompanhar esses avanços da Física e incorporá-las nos super-heróis, o Superman passou não só a voar 
mas a voar na velocidade da luz, com o avanço nos estudos das leis da gravidade vem também explicações sobre 
a origem do herói vindo de Krypton local onde eles não voam ou possuem super  poderes devido seu sistema 
solar e a gravidade serem  diferentes da Terra, ou seja, seus super poderes vêm da luz do nosso Sol e a gravidade 
específica do nosso Terra, assim como na gravidade da Lua podemos dar grandes pulos, talvez em um planeta 
com determinada gravidade os seres humanos também poderiam ser capazes de voar nesse planeta, Einstein 
participou como convidado de honra em diversas celebrações, eventos e comemorações sobre o Superman. O 
judeu Stan Lee, maior escritor da Marvel, também utilizou como base as leis da Física para a criação de heróis e 
histórias, até os animes como Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco entram na enorme lista de influenciados. Não 
importa se a história ou personagem é obra da Marvel, DC ou Anime em todas você verá chutes, socos, golpes ou 
voos na velocidade da luz, viagens no tempo, poderes ou a falta deles de acordo com os planetas ou sistemas 
solares, viagens pelas galáxias, outras dimensões universos paralelos, influências da gravidade ou magnetismo. 
A frase “ A imaginação vale mais que o conhecimento” é bem representada nesse capítulo do projeto pois 
Einstein foi essencial na influência de milhares de escritores e leitores pelo mundo.
 
AULAS PRÁTICAS

Após uma breve apresentação sobre Einstein inicio os conteúdos com lista de palavras para os alunos realizarem 
as traduções, geralmente conseguem realizar as atividades com êxito pois em sua maioria são palavras cognatas       
( palavras em Língua Inglesa com grafia e/ou pronúncia semelhantes com palavras do mesmo significado em 
Língua Portuguesa )  mas quando há dúvidas faço intervenções com explicações e exemplos que os levem à 
tradução correta, raramente dou a resposta ao aluno isso só ocorre quando exauri todas as possibilidades de 
inferir conclusão adequada da palavra, por incrível que pareça a palavra que ocorre mais dúvida entre os alunos 
é que traduz nosso planeta Terra pois Earth não é uma palavra cognata  A lista de palavras apresentadas aos 
alunos  são as seguintes:
Galaxy
Asteroid                                       Jupiter                                Neptune
Space                                          Astronaut                           Orbit
Mercury                                        Comet                                Stars
Sun                                               Earth                                  Meteor
Saturn                                           Mars                                   Universe
Uranus                                          Venus                                 Moon

UMA ORQUESTRA CHAMADA SISTEMA SOLAR

Segundo as teorias de Einstein tudo no universo está em constante transformação, existe uma frequente mudan-
ça de equilíbrio, desequilíbrio e retorno ao equilíbrio, isso ocorre desde moléculas até planetas já que tudo está 
interligado exercendo influência mútua, atualmente nosso Sistema Solar possui um impressionante equilíbrio 
entre todas as forças e energias existentes. Magnetismo, gravidade, velocidade de rotação e translação dos 
planetas, luz e calor solar apresentam uma perfeita harmonia em que cada corpo celeste contribui nesse equilí-
brio, pois uma pequena alteração em algumas dessas forças gravitacionais ou magnéticas ocorreria uma desor-
ganização no nosso sistema solar causando problemas internos nos planetas e até colisões entre os planetas. 
Einstein ficou surpreso com essa perfeição galáctica, como corpos celestes tão diferentes em tamanho, atmosfe-
ra e velocidades podem compor essa sintonia em torno do Sol. Faço uma referência aos alunos que nosso siste-
ma solar é como uma orquestra com diferentes músicos tocando diferentes instrumentos e escalas musicais em 
tempos diferentes e o Sol faria essa regência através de suas energias de influências, Einstein chegou à conclu-
são que o universo não pode ser uma obra do acaso que matematicamente existe uma Força Maior para tamanha 
façanha. Há vários comentários de Einstein falando sobre sua admiração por Jesus Cristo mas não entro nesse 
tema com os alunos durante esse projeto.          

O GIGANTE LÍDER DA NOSSA GALÁXIA

Na próxima etapa os alunos realizam traduções e interpretam frases onde continuo a explicação falando sobre o 
que gera toda a vida no nosso sistema, o Sol, por isso se chama Sistema Solar. O Sol gera admiração e gratidão 
no ser humano desde os mais antigos registros em papel, papiro ou rochas, em quase todas as civilizações e até 
os dias atuais pois o nosso calendário é baseado na quantidade de dias em que a Terra completa a órbita em 

torno dele levando 365 dias ou 1 ano, a palavra Domingo em inglês é em sua homenagem pois Sunday traduzido 
fica Dia do Sol e ´claro nos ilumina, fornece calor e energia para gerar toda forma de vida que conhecemos. Expli-
co que o Sol é uma estrela, e estrela é o corpo celeste que gera luz diferente dos planetas que são capazes de 
gerarem iluminação, nesse sentido vem a expressão utilizada principalmente nas celebridades classificadas 
como estrelas pois são aqueles que atraem a atenção de várias pessoas, assim como o Sol atrai os planetas em 
sua volta através da gravidade e magnetismo. Reforço a passagem nas explicações sobre a velocidade da luz e 
que Einstein classificava Velocidade = Força e Gravidade = Força. Quanto maior a velocidade mais força terá, um 
carro que que bate no poste a 5 Km sofrerá menos danos do que o carro que a 120 Km, uma pessoa que cai da 
altura de 1 metro sofrerá menos lesões do que de alguém que cai de 10 metros. Revelo que os estudos de Einstein 
serviram de base para a criação da televisão, Nanosegundos pois o Km é muito lento para a velocidade da luz o 
segundo também é muito tempo para essa velocidade por isso os cálculos seriam melhores não em segundos 
mas em Nanosegundos que nessa perspectiva descobriram seres que vivem menos de 1 segundo classificados 
como MI. Enfatizo sua contribuição para a criação de Super-Heróis e suas histórias fazendo relação entre o nosso 
planeta e o Titan, satélite de Saturno que devido a sua atmosfera e gravidade foi comprovado que os humanos 
seriam capazes de voar com pequenas asas acopladas nos braços, finalizo o conteúdo das estrelas explicando 
que o Sol também impressiona pelo tamanho pois caberiam 1 milhão de planetas Terras dentre dele. O próximo 
passo é ler, traduzir e interpretar frases sobre os planetas que são as seguintes:
Solar System
Orbit - turn about a star or a planet.
Moon - it is a satellite.
Star - a luminous ball of gas with a lot Hydrogen and Helium. 
Sun - the star at the center of Solar System.
75% Hydrogen
25% Helium
1 million Earths inside for it. 
It has light.
Velocity of light 300 000 Kilometers per second.
8 turns on planet Earth in 1 second. 
The light arrives at the Earth in 8 minutes and 20 seconds.
The distance between the Earth and the Sun is 150 million Kilometers.
The fastest Spacecraft Pioneer arrives in 1 month.
Earth to Mars velocity Kilometers fastest spacecraft 687 days.
Earth to Mars light velocity 14 minutes and 56 seconds.
Albert Einstein  Gravity = Force
                          Velocity = Force
                           MI - leaves less than 1 second
                      His studies help to create the TV, nanoseconds, isolate atoms, Theory of Relativity, the power of the 
super heroes, Equation E=mc².
                       Titan - saturn satellite has atmosphere and gravity that allow man to fly with small wings.

CONHECENDO NOSSO VIZINHOS

O próximo passo é ler, traduzir e interpretar frases sobre os planetas que são as seguintes:  
Mercury - the smaller planet.
                 Hot during the day.
                 Cold during the night.
                  88 days to complete  translation around the Sun.
                  There is no moon.
O primeiro planeta é também o menor com um clima irregular, quente durante o dia e frio durante a noite, sua 
órbita é de 88 dias e não possui Lua.
Venus - clouds a lot Sulfuric Acid.
              It is a lot brillant.
              The most hot planet.
               There is no Moon.
                225 days the translation around the Sun
Vênus é composto de nuvens de Ácido Sulfúrico sendo o planeta mais quente, não possui Lua e sua translação 
é de 225 dias.
Earth - 70% water.
             Blue planet.
             1 Moon.
              Exist life.
              365 days to complete translation around the Sun.
O nosso planeta é bem semelhante com o nosso corpo sendo ambos tendo em sua maior composição a água, o 
planeta azul, o único com vida na forma que conhecemos, possui 1 Lua e 365 dias de rotação.
Mars - red planet.
            687 days to complete translation around the Sun.
            Maybe have life.
            It has 4 seasons.
             2 Moons.
O preferido dos filmes de ficção científica conhecido como planeta vermelho, Marte é muito explorado pelos 

cientistas e pelo cinema devido a sua semelhança com o planeta Terra, tendo as 4 estações e vestígios de mares. 
Possui duas Luas, 687 dias de rotação e milhares de teorias sobre marcianos.
Jupiter - biggest planet.
              1300 Earths inside it.
               Gas planet.
               12 years to complete the translation around the Sun.
                79 Moons.   
No maior planeta cabem 1300 planetas Terras, possui 79 Luas sua translação é de 12 anos, ou seja, se morásse-
mos em Júpiter faríamos aniversário praticamente a cada década, é o planeta que me refiro para ilustrar a Teoria 
da Relatividade de Einstein, já que o tudo no universo é relativo de acordo aonde estamos em relação ao tempo, 
espaço, velocidade e gravidade.
Saturn - second biggest planet.
              Yellow planet.
              Rings of cold and dust.
               82 Moons.  
                30 years translation the Sun
No arco íris do Sistema Solar Saturno é o planeta amarelo, famoso pelos seus anéis de gelo e pó, possui 82 Luas 
é atualmente o planeta com maior número de Luas mas essa contagem é frequentemente modificada devido as 
constantes novas descobertas e translação de 30 anos, nesse caso, a maioria das pessoas fariam no máximo 3 
aniversários durante a vida.
Uranus - it is a lot gas Methane.
               27 Moons.
                165 years translation the Sun
Urano possui uma grande quantidade de gás Metano em sua composição, possui 27 Luas e 165 anos de transla-
ção seria uma vida sem aniversários.
Neptune - coldest planet.
                 164 years translation the Sun.
                  Strongest winds 2000Km/hour.
                   13 Moons 
O planeta mais distante também é mais frio com com ventos mais fortes em torno de 2000 Km por hora. Netuno 
assim como Urano não haveria aniversários. O último da fila no Sistema Solar possui 13 Luas.

 NOSSO INFINITO UNIVERSO

É difícil para a mente humana tentar entender o infinito e esta é a etapa em que vemos o quanto somos pequenos 
e limitados tanto em conhecimento quanto em tamanho, compreender que o planeta Terra é menor que um grão 
de areia no nosso universo é algo nos deixa no mínimo intrigado, agora é a hora de falar sobre o lado de fora do 
nosso quintal chamado Via Láctea.  
Comets - are balls of ice and dust that orbit the Sun.
Asteroids - are made up metal and rock material.
Meteor - are asteroids that entered Earth.
Galaxy - can contain many million of stars, held together by the force of gravity.
Milk way - is the name of the our galaxy.
Universe - contain at least 1 billion galaxies
Explico sobre a composição dos cometas que são bolas de gelo e pó, por esse motivo eles têm uma “cauda”, pois 
conforme essa bola se movimenta o pó e o gelo vão se derretendo logo atrás, então é impossível um cometa cair 
na Terra pois ele derreteria ou se desfaria ao entrar em contato com a atmosfera terrestre. Falo sobre a diferença 
entre os asteroides e meteoros que ambos são feitos de metal e rocha, o asteroide fica em órbita no espaço e 
quando entra na Terra recebe o nome de meteoro. O nosso planeta está no Sistema Solar que está galáxia chama-
da Via Láctea que está no Universo. Nossa galáxia Via Láctea recebeu esse nome por ser branca como o leite e 
recentes estudos demonstraram existir no mínimo 1 bilhão de galáxias no universo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto apresentado foi trabalhado com alunos dos 4º e 5º anos do ensino fundamental que após as aulas expo-
sitivas, atividades, lições de casa, caça palavras, desenhos para colorir e vídeos em formato de desenhos anima-
dos explicando o Sistema Solar é solicitado aos alunos que se reuniam em grupos e façam cartazes do Sistema 
Solar com desenhos dos planetas e seus nomes em inglês, esses cartazes ficam em exposição pelos corredores 
da escola, posteriormente os grupos fazem maquetes do Sistema Solar com todos os nomes em inglês que ficam 
expostos na Feira de Ciências  e para  produto final os alunos fazem uma palestra na sala de leitura ou de multimí-
dia para apresentar aos pais no dia da Amostra Cultural. Eles apresentam os vídeos aos pais e em duplas expli-
cam o Sistema Solar, na dupla um explica em inglês e outro explica em português, são realizadas diversas pales-
tras durante o dia para atender melhor aos alunos e aos pais que ficam encantados ao verem seus filhos sendo 
protagonistas em suas aprendizagens, eu sempre começo as palestras dizendo que naquele dia  os alunos são 
os professores e que eu estou lá para auxiliá-los dando play nos vídeos, arrumando a sala, revezando o microfo-
ne, mantendo a sequência de falas nas pastas e é exatamente isso que eu faço. Esse dia é marcante pois demons-
tra o resultado de um projeto com etapas de progresso durante todo o ano letivo. Professores, pais e alunos ficam 
extremamente orgulhosos e felizes, sentimentos demonstrados com sorrisos, lágrimas, abraços e muitas 
palmas.
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FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E A PRÁXIS
PEDAGÓGICA 

RESUMO
Este artigo aborda contribuições para a formação continuada de professores e sua prática pedagógica. Coloca-
mos a ideia do profissional da educação infantil refletir sobre a importância das suas ações e sobre o seu papel 
em relação a criança promovendo mudanças que favoreçam a melhoria da qualidade da educação e, consequen-
temente, da qualidade da vida dessas crianças.  
 
Palavras – chaves: Formação continuada; Prática reflexiva; Professor; Educação infantil

INTRODUÇÃO

É um novo tempo, uma nova sociedade e uma nova constituição familiar o que acaba por transformar o espaço 
da escola em um espaço privilegiado para que as crianças possam exercitar o corpo, praticar brincadeiras que 
envolvam a expressividade, a força, o equilíbrio, a coordenação e tantos outros aspectos fundamentais para o 
desenvolvimento das habilidades corporais e psíquicas. 
 Este artigo tem a intenção de refletir sobre a formação continuada do profissional de educação infantil. 
Procuraremos destacar a importância do docente compreender o seu contexto de modo a promover mudanças 
que favoreçam a melhoria da qualidade da educação e, consequentemente, da qualidade da vida dessas crianças.  

 Tem como objetivo refletir sobre a importância da educação continuada para o profissional de educação, 
sobre as tendências pedagógicas, metodologias de ensino e acesso a novas tecnologias em ambientes educati-
vos; articular teoria e prática durante o processo de mediação de conhecimento; refletir sobre as dimensões 
constituintes do processo formativo e refletir sobre a prática do professor em sala de aula.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
 
A característica mais marcante do educador da infância, segundo Dias (2005) é a necessidade de construir uma 
identidade forte de si mesmo no mundo que o cerca. Identidade que se constrói principalmente sobre referenciais 
de ordem ética e política e que se expressam na escolha de teorias e práticas educativas. 
Constance Kamii (apud Dias, 2005) procura também na dimensão ética o parâmetro para a formação do educador.  
Um bom professor é alguém que pode perceber como cada criança, enquanto sujeito, está sentindo e pensando. 
Mas para ser este observador e conhecedor da criança, o professor precisa ter uma concepção teórica norteadora 
que dê sentido à sua observação, do contrário estará sujeito ao senso comum.
O educador infantil deve ter em mente que “(...) do nascimento até os 3 anos de idade, vive-se um período crucial, 
no qual se formarão mais de 90% das conexões cerebrais, graças à interação do bebê com os estímulos do 
ambiente” (ORSA, 2003). Ou seja, a primeira infância se caracteriza como momento crucial da construção do ser 
humano, enquanto ser simbólico que vive numa dimensão outra da realidade, que lhe possibilita ser sujeito do 
mundo, pois é nessa fase que se preparam as bases das competências e habilidades no curso de toda a vida 
humana. Outra característica do educador infantil é gostar da criança, da maneira lúdica e criativa que a criança 
tem de dialogar com o mundo propiciando condições para compreender à criança. 
Cabe ao professor organizar atividades em que ele possa observar as competências e dificuldades de seus 
alunos e trabalhar com elas, visando avanços. Por meio dos jogos e brincadeiras o professor tem uma oportuni-
dade ímpar de apreender aspectos relevantes do mundo particular das crianças e assim tornar-se mais hábil para 
fazer intervenções adequadas quando organiza atividades que visem avanços no processo da criança.  
A organização de situações de aprendizagens orientadas ou que dependem de uma intervenção direta do profes-
sor permite que as crianças trabalhem com diversos conhecimentos. Estas aprendizagens devem estar baseadas 
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não apenas nas propostas dos professores, mas, essencialmente, na escuta das crianças e na compreensão do 
papel que desempenham a experimentação e o erro na construção do conhecimento.

“A intervenção do professor é necessária para que, na instituição de educação infantil, as crianças possam, em 
situações de interação social ou sozinhas, ampliar suas capacidades de apropriação dos conceitos, dos códigos 
sociais e das diferentes linguagens, por meio da expressão e comunicação de sentimentos e idéias, da experi-
mentação, da reflexão, da elaboração de perguntas e respostas, da construção de objetos e brinquedos etc. Para 
isso, o professor deve conhecer e considerar as singularidades das crianças de diferentes idades, assim como a 
diversidade de hábitos, costumes, valores, crenças, etnias etc. das crianças com as quais trabalha respeitando 
suas diferenças e ampliando suas pautas de socialização” (BRASIL, 1998, p. 30).

Nessa perspectiva, o professor é mediador entre as crianças e os objetos de conhecimento, organizando e propi-
ciando espaços e situações de aprendizagens que articulem os recursos e capacidades afetivas, emocionais, 
sociais e cognitivas de cada criança aos seus conhecimentos prévios e aos conteúdos referentes aos diferentes 
campos de conhecimento humano. Na instituição de educação infantil o professor constitui-se, portanto, no 
parceiro mais experiente, por excelência, cuja função é propiciar e garantir um ambiente rico, prazeroso, saudável 
e não discriminatório de experiências educativas e sociais variadas.
 Os estudos de Libâneo (2003, p. 189) contribuem para o entendimento de que a formação continuada “é 
a condição para a aprendizagem permanente e o desenvolvimento pessoal, cultural e profissional”. Acrescenta 
que no contexto de trabalho as pessoas envolvidas com o processo educativo têm a possibilidade de promover 
mudanças pessoais e profissionais, resolver problemas, criar e recriar procedimentos e estratégias. 
 Fundamentado em sua visão de formação continuada, Libâneo (2003, p. 189) reforça a importância da 
formação inicial a qual “se refere ao ensino de conhecimentos teóricos e práticos destinados à formação profis-
sional, frequentemente completados por estágios”. Com isso, a prática articula-se à teoria como complementari-
dade. Entretanto, a formação continuada, entendida como “prolongamento da formação inicial visando ao 
aperfeiçoamento profissional teórico e prático no próprio contexto de trabalho, e ao desenvolvimento de uma 
cultura geral mais ampla, para além do exercício profissional”, também se torna essencial de modo a acompanhar 
as mudanças que ocorrem a todo o momento, em diversos lugares e pessoas. 
 Partindo desse pressuposto, a reflexão as tendências pedagógicas, as metodologias de ensino, o acesso 
as novas tecnologias e os impactos dessas informações em ambientes educativos entre outros assuntos é 
bastante válida pela possibilidade de troca de experiências. Ao compartilhar com profissionais que vivenciam 
situações semelhantes torna-se possível a prática reflexiva (práxis) em seu ambiente de trabalho. 
 O educador articula teoria e prática durante todo o processo de mediação de conhecimento com os 
alunos. É nesse contexto que a formação continuada se torna fundamental, visto que trata da reflexão sobre a 
prática com embasamento teórico no contexto do trabalho pedagógico. 
 Segundo Libâneo:
A formação continuada é uma maneira diferente de ver a capacitação profissional de professores. Ela visa ao 
desenvolvimento pessoal e profissional mediante práticas de envolvimento dos professores na organização da 
escola, na organização e articulação do currículo, nas atividades de assistência pedagógico-didática junto com a 
coordenação pedagógica, nas reuniões pedagógicas, nos conselhos de classe etc. O professor deixa de estar 
apenas cumprindo a rotina e executando tarefas, sem tempo de refletir e avaliar o que faz.  (LIBÂNEO, 2003, p. 66)

 No caso dos profissionais da Educação Infantil é preciso dar significado á formação destes de forma a 
construir sentido na articulação entre os espaços onde trabalham e os processos formativos em que as pessoas 
envolvidas discutem, ampliam e ressignificam o trabalho a ser realizado com a criança. Dessa maneira, os 
processos de formação devem “ser percebidos como prática social de reflexão contínua e coerente com a prática 
que se implementa ou pretende implementar” (KRAMER, 2002, p.121).
  Precisamos reconhecer que a Pedagogia da Educação Infantil tem uma política de funcionamento 
própria que diferencia do Ensino Fundamental e está situada na perspectiva da gestão democrática. É constituída 
por especificidades que a ela dão o significado conjunto do trabalho realizado pelas crianças, profissionais, 
família e comunidade como processos formativos em que todos são protagonistas, ou seja, participam de uma 
dinâmica de construção de significado no e pelo trabalho que realizam. (DALHBERG; MOSS; PENCE, 2003)
 Este trabalho institucionaliza-se quando é coletivamente discutido, planejado, desenvolvido e avaliado. 
Apontamos alguns elementos que podem ser considerados componentes de organização institucional de uma 
Pedagogia de Educação Infantil e, portanto, dimensões constituintes do processo formativo: a infância é 
reconhecida como um fator social; as especificidades da educação da criança até 5 anos de idade são respeita-
das mediante suas experiências de vida; a professora conhece a historia de vida das crianças e demonstra preo-
cupação com questões referentes ao relacionamento entre elas e sua extensão com sua família e comunidade e 
também se envolve no universo da criança e com ela compartilha momentos de busca, dialogo, brincadeiras, 
descobertas e comunicação em diferentes formas de expressão; a dinâmica de planejamento é dialógica, partici-
pativa e contextualizada à realidade das crianças e suas famílias na comunidade da qual fazem parte; o trabalho 
pedagógico desenvolvido volta-se para a promoção do desenvolvimento integral das crianças e dos profissionais 
dos adultos que com elas trabalham e, portanto, precisa ser observado, acompanhado e registrado; a gestão 
democrática e participativa reconhece e valoriza os profissionais  como os adultos mais experientes que, junto 
com as crianças e suas famílias, ampliam suas experiências de vida numa relação ética com o mundo e as outras 
pessoas.
 Dessa forma, a Educação Infantil constitui-se em um espaço da educação e cuidado da criança e, 
também, de seus profissionais, da família e da comunidade em que o exercício profissional desenvolvido tem 
como referência as formas de relacionamento entre pessoas, independente de suas idades, numa perspectiva de 
respeito mútuo, mediante as experiências de vida que são construídas, ampliadas e ressignificadas, 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

  Entendemos que a criança é uma relação de funções de todos os domínios, ou seja, entendemos que não 
há somente atividade cognitiva nem só de expressão afetiva ou de movimento. A criança é uma síntese pela qual 
todas essas dimensões interagem já como resultado e também como condições prévias de futuras aprendiza-
gens. 
 Portanto é de relevância pedagógica que os professores se conscientizemos de que são o mediador 
entre a criança e os objetos de conhecimento. E que é nosso papel, organizar e propiciar espaços e situações de 
aprendizagem que articulem os recursos e capacidades afetivas, emocionais, cognitivas e sociais de cada crian-
ça.
 Podemos concluir que educar não é tão simples como dizem. Requer de nós professores olhares redo-
brados perante nossos alunos a cerca de seu desenvolvimento. Requer conhecimentos, conceitos, vivências, 
experiências, vontades, atitudes, imaginação, planejamento. E além de tudo formação continuada!
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RESUMO 

Este artigo falará como é abordar um dos maiores gênios de todos tempos de uma forma que os alunos passem 
a gostar de uma matéria da área de exatas em que eles terão como conteúdo obrigatório apenas a partir do Ensino 
Médio, a Física, além de se identificarem com Einstein em várias etapas do projeto já que ele também passou por 
várias dificuldades na escola, início da vida acadêmica e início no mercado de trabalho para a constituição da 
família. É relativamente fácil ficar famoso através de conteúdos nas áreas de humanas como Literatura, Artes, 
Filosofia, Música mas tornar-se uma celebridade através de um conteúdo que trabalha com os cálculos mais 
complexos da Matemática é realmente singular, ele virou sinônimo de inteligência máxima no contexto escolar 
para elogiar quem se destaca nas atividades matemáticas, pelo menos uma vez em todo o período que passamos 
do ensino fundamental ao ensino médio ouvimos falar que aquele aluno ou aquela aluna é um ou uma Einstein, 
falarei da sequência didática onde faço a interdisciplinaridade da Língua Inglesa com Matemática, Física, Biogra-
fia e História em quadrinhos, sim, Einstein além de ser um dos maiores influenciadores da Matemática, Física, 
Ciências também foi um dos maiores influenciadores nas elaborações das histórias em quadrinhos principalmen-
te nos temas de super-heróis, foi um sonhador, criativo, inovador, pioneiro assim como o brasileiro Santos 
Dumont que embora nunca tenham se encontrado pessoalmente  há semelhança entre seus objetivos para as 
suas descobertas, além da semelhança didática,  pedagógica, questionadora de ensinar e aprender  com o patro-
no da educação brasileira Paulo Freire.  As aulas em que leciono sobre Einstein tem o objetivo de estimular os 
alunos a acreditarem em seus sonhos por mais absurdos que pareçam, a continuarem motivados diante das 
adversidades, confiarem mais nos seus instintos do que na opinião vazia dos outros, manterem o foco mesmo 
quando contrariado pelos seus superiores: pais, professores, orientadores e altas autoridades e como ele mesmo 
mencionava as aulas desse projeto valoriza mais a imaginação do que o conhecimento.              

Palavras-chave: Matemática, Física, Velocidade, Universo, Luz.

INTRODUÇÃO

O alemão que levou ao pé da letra a expressão “cidadão do mundo” já que abriu mão de sua nacionalidade e se 
encantava com o novo, o desconhecido, a descoberta, desde cedo se tornou um questionador dos segredos do 
universo, ele queria sempre mais, o conhecimento era para ser constantemente questionado pois é dessa forma 
que evoluímos, avançamos e inovamos. Respostas prontas, didática repetitiva, verdades absolutas, foram cons-
tantemente questionadas por Einstein desde a sua adolescência, ele queria ir além dos conhecimentos pré-esta-
belecidos de sua época, tal ousadia, coragem e perseverança levaram-no a provar que muitas das teses sobre o 
universo apresentadas por Issac Newton estavam incorretas ou incompletas, é claro todo esse feito custaram-lhe 
muitos anos de estudo e dedicação, milhares de críticas e contestações, mas o desafio de avançar sobre as ques-
tões da ciência perante o universo foram comprovadas e conseguimos progredir séculos a frente com essas 
descobertas.

ALBERT E PAULO REVOLUCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO 

Ao contrário de muitas especulações  sobre a vida do físico que relatavam Einstein como um aluno desconcentra-
do, distraído, descompromissado e com notas baixas, novos estudos mais aprofundados sobre a sua biografia  
demonstram que Einstein foi um bom aluno durante sua infância e a adolescência e que as notas baixas eram 
frequentes apenas nas matérias em que ele não tinha muito interesse como as humanas que envolvem: línguas, 
Geografia, História, Educação Física, Literatura, Artes entre outras, já nas matérias que ele gostava pertencentes 
às áreas de exatas como: Matemática, Química, Física, Álgebra, Geometria, suas notas eram as mais altas levan-
do-o a receber vários prêmios e reconhecimento por parte dos professores e familiares além de estudar nas 

melhores escolas e universidades da Europa. As suas vivências educacionais nas escolas e universidades 
moldaram sua prática como docente, ele defendia a visão curricular dos estudantes como um todo e não apenas 
em algumas disciplinas, pois assim como ele, o aluno poderia não obter bons resultados em determinadas maté-
rias e conteúdos mas poderia ir muito bem em outras disciplinas, essas questões estariam diretamente ligadas 
pela influência do interesse ou a falta em cada conteúdo. Partindo desse pensamento está a semelhança com as 
práticas pedagógicas defendidas por Paulo Freire onde ele defende que o aluno aprenderá com mais eficácia 
qualquer conteúdo desde que tenha sentido e significado para a vida dele, o processo de aprendizagem necessita 
acontecer de forma agradável, motivadora, gradativa e com variadas maneiras de ensinar, aprender e avaliar. Há 
relatos de que Einstein explicava os primeiros conteúdos na sala de aula  e dava continuidade às matérias nas 
cantinas das faculdades tomando café, fumando cachimbo, tocando violino e dialogando com os alunos sobre os 
cálculos e fórmulas, só não havia bebida alcoólica porque ele não gostava de ingeri-las,  dizia que atrapalhava a 
concentração, mas de qualquer forma  uma atitude acadêmica parecida com essa causaria no mínimo um descon-
forto em qualquer universidade nos dias atuais, então imagine o escândalo que foi nos anos de 1920 a 1950 entre 
os professores e reitores das universidades que em sua maioria tinha uma grade curricular rígida e tradicional, 
mas o físico e professor  não dava tanta importância às críticas pois o que realmente tinha prioridade era a apren-
dizagem dos alunos e o avanço conjunto das descobertas. Paulo Freire era enfático na questão que a aprendiza-
gem ocorre em todos os lugares e a todo tempo, não sendo necessário um método obrigatório determinando a 
hora e o local que ocorrerá a evolução do conhecimento, em todos os ambientes escolares e em todos os momen-
tos ocorrem aprendizagens até mesmo a hora do intervalo oferece infinitas ferramentas para aprendizagem que 
podem complementar as práticas educativas dos professores. Talvez tantas semelhanças venham da literatura 
que esses dois gigantes da educação se identificavam, eles simpatizavam com as ideias Karl Marx e também não 
concordavam com o capitalismo predatório que beneficia e proporciona cada vez vantagens às classes sociais 
dominantes como as elites, empresários, fazendeiros, ricos, políticos, latifundiários, etc  explorando a mão de 
obra das pessoas com baixa renda, baixa escolaridade, sem posses ou recursos causando o aumento da pobreza 
na maioria da população e o acúmulo de riquezas nas mãos de  poucos. Embora fosse da área de exatas a aparên-
cia de Einstein se assemelhava mais com os professores de humanas principalmente de História, Filosofia ou 
Sociologia, ele não se importava com roupas de grifes, cabelos penteados, status, artigos ou vida de luxo e altos 
salários fato que gerava grandes atritos com suas esposas em seus dois casamentos.
     
EINSTEIN E DUMONT VISIONÁRIOS DO CÉU E ESPAÇO
        
Outro ilustre brasileiro com inúmeras semelhanças biográficas com Einstein é Santos Dumont o criador do avião, 
os dois tiveram suas descobertas e criações duramente criticadas durante suas exposições sendo acusados de 
plágio e até os dias de hoje são alvos de discussões que não acabarão tão brevemente. Einstein foi acusado de 
plágio pelas suas principais obras, como o isolamento dos átomos, propagação e velocidade da luz, Teoria da 
Relatividade que envolve força, gravidade, magnetismo e velocidade. Santos Dumont foi acusado de plágio pelos 
norte-americanos que exigem os méritos pela criação do avião, mas esses célebres criadores continuaram a 
realizar seus sonhos com o objetivo de mudar e melhorar as vidas das pessoas, Santos Dumont era contra guer-
ras e gostava muito de viajar pelo mundo, conhecer lugares e culturas diferentes que através das navegações, 
balões de ar e transportes terrestres levaria muito tempo para realizar tais excursões, então ele tornou realidade 
o que desde os filósofos da Grécia Antiga sonhavam, o homem conquistando o céu e podendo voar, dessa forma 
poderíamos viajar e conhecer o planeta inteiro em um período de tempo extremamente menor, se os estudos de 
Dumont nos levaram a viajar pelo mundo os estudo de Einstein podem nos levar a conhecer o espaço pois assim 
como as navegações são lentas para podermos desbravar o planeta, nosso sistema de velocidade baseada os 
quilômetros é muito lenta ao pensarmos em viagens espaciais, nesse sentido Einstein aprofundou seus estudos 
nos vários aspectos da luz, como formas, percursos, reações e é claro a velocidade, mais precisamente a veloci-
dade da luz. A luz emitida pelo Sol leva 8 minutos e 20 segundos para chegar à Terra, na velocidade da luz daría-
mos 8 voltas na Terra em menos de 1 segundo é algo difícil de até imaginar, quanto tempo levaríamos para dar a 
volta na Terra no avião mais veloz?  Uma viagem até Marte na velocidade da luz levaria 14 minutos e 56 segundos 
já no foguete mais veloz Spacecraft levaria 687 dias, quase dois anos, portanto seria possível um veículo na 
velocidade da luz fazer viagens pelo Sistema Solar tão comuns como passeios utilizando o Metrô. Mas nem tudo 
são flores, os dois tiveram seus anos de estudos, esforços, pesquisas, trabalhos, concretizações de seus sonhos 
terrivelmente prejudicados, assim como milhares de pessoas, com as duas guerras mundiais. Santos Dumont viu 
a sua invenção criada com o intuito maior  de ser utilizada em viagens, lazer, aproximar as pessoas, melhorar a 
qualidade de vida das pessoas, na qual ele nem patenteou a sua criação para que assim todas as nações pudes-
sem fazer uso dessa magnífica máquina, o avião foi a maior arma de guerra utilizada na primeira guerra mundial. 
Santos Dumont viu seu sonho de um transporte que levaria alegria para as pessoas se tornar um pesadelo utiliza-
do para matar e destruir, esses fatos foram demais para o sonhador, viajante e visionário que se sentiu parte 
dessa engrenagem sanguinária mesmo sendo um pacifista contrário a qualquer tipo de guerra, entrou em depres-
são profunda se isolando dos amigos, familiares e do mundo que por fim resultou no seu suicídio. Santos 
Dumont viveu o pesadelo na primeira guerra mundial e Albert Einstein viveu o pesadelo da segunda guerra 
mundial e assim como milhões de judeus foi perseguido por toda a Europa tendo que se refugiar em diversos 
países até se estabilizar nos Estados Unidos onde deu continuidade aos seus estudos, projetos e docência, 
porém em tempos tão turbulentos teve a sua fórmula mundialmente famosa E=mc² e seus estudos que isolavam 
o átomo servirem de base para a criação da bomba atômica que depois de jogadas nas cidades de Hiroshima e 
Nagasaki causou em Einstein os mesmos sentimentos angustiantes causados em Santos Dumont, mas Einstein 
não entrou em depressão, pelo contrário, idealizou e participou de diversos eventos, protestos, palestras, encon-
tros com autoridades, seminários, com o objetivo pacifista pelo fim das guerras e a destruição de todas as 
bombas atômicas repetindo a famosa frase: “ Não sei com que armas a terceira guerra será lutada. Mas a quarta 
guerra mundial será lutada a paus e pedras” deixando claro a destruição apocalíptica que as armas atômicas 

podem causar.
          
  EINSTEIN SALVA OS SUPER – HERÓIS
                        
Como judeu Einstein teve sérios problemas de perseguições por parte do regime nazista que avançava pelo 
mundo e piorando severamente com a segunda guerra mundial tendo que buscar asilo em países aliados e se 
estabelecendo nos Estados Unidos, o mesmo aconteceu com Sigmund Freud criador da psicanálise. Com a sua 
chegada nos Estados Unidos Einstein não só influenciou a Física, Matemática, Educação e política mas também 
na elaboração e aperfeiçoamento dos super heróis. Durante as décadas de 30, 40 50 e 60 os judeus sofriam muito 
preconceito mesmo nos países que os acolhiam as editoras não aceitavam publicar jornais, revistas ou livros 
com autores judeus, para eles sobrou apenas as histórias em quadrinhos visto na época como o mais baixo nível 
dos escritores. Os judeus Jerry Siegel e Joe Shuster em 1938 criam o super-herói mais popular do mundo até os 
dias de hoje o Superman, no início Superman não voava ele apenas conseguia pular a grandes distâncias mas 
com os progressos nos estudos de Einstein  principalmente referente à velocidade da luz, os escritores começa-
ram a acompanhar esses avanços da Física e incorporá-las nos super-heróis, o Superman passou não só a voar 
mas a voar na velocidade da luz, com o avanço nos estudos das leis da gravidade vem também explicações sobre 
a origem do herói vindo de Krypton local onde eles não voam ou possuem super  poderes devido seu sistema 
solar e a gravidade serem  diferentes da Terra, ou seja, seus super poderes vêm da luz do nosso Sol e a gravidade 
específica do nosso Terra, assim como na gravidade da Lua podemos dar grandes pulos, talvez em um planeta 
com determinada gravidade os seres humanos também poderiam ser capazes de voar nesse planeta, Einstein 
participou como convidado de honra em diversas celebrações, eventos e comemorações sobre o Superman. O 
judeu Stan Lee, maior escritor da Marvel, também utilizou como base as leis da Física para a criação de heróis e 
histórias, até os animes como Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco entram na enorme lista de influenciados. Não 
importa se a história ou personagem é obra da Marvel, DC ou Anime em todas você verá chutes, socos, golpes ou 
voos na velocidade da luz, viagens no tempo, poderes ou a falta deles de acordo com os planetas ou sistemas 
solares, viagens pelas galáxias, outras dimensões universos paralelos, influências da gravidade ou magnetismo. 
A frase “ A imaginação vale mais que o conhecimento” é bem representada nesse capítulo do projeto pois 
Einstein foi essencial na influência de milhares de escritores e leitores pelo mundo.
 
AULAS PRÁTICAS

Após uma breve apresentação sobre Einstein inicio os conteúdos com lista de palavras para os alunos realizarem 
as traduções, geralmente conseguem realizar as atividades com êxito pois em sua maioria são palavras cognatas       
( palavras em Língua Inglesa com grafia e/ou pronúncia semelhantes com palavras do mesmo significado em 
Língua Portuguesa )  mas quando há dúvidas faço intervenções com explicações e exemplos que os levem à 
tradução correta, raramente dou a resposta ao aluno isso só ocorre quando exauri todas as possibilidades de 
inferir conclusão adequada da palavra, por incrível que pareça a palavra que ocorre mais dúvida entre os alunos 
é que traduz nosso planeta Terra pois Earth não é uma palavra cognata  A lista de palavras apresentadas aos 
alunos  são as seguintes:
Galaxy
Asteroid                                       Jupiter                                Neptune
Space                                          Astronaut                           Orbit
Mercury                                        Comet                                Stars
Sun                                               Earth                                  Meteor
Saturn                                           Mars                                   Universe
Uranus                                          Venus                                 Moon

UMA ORQUESTRA CHAMADA SISTEMA SOLAR

Segundo as teorias de Einstein tudo no universo está em constante transformação, existe uma frequente mudan-
ça de equilíbrio, desequilíbrio e retorno ao equilíbrio, isso ocorre desde moléculas até planetas já que tudo está 
interligado exercendo influência mútua, atualmente nosso Sistema Solar possui um impressionante equilíbrio 
entre todas as forças e energias existentes. Magnetismo, gravidade, velocidade de rotação e translação dos 
planetas, luz e calor solar apresentam uma perfeita harmonia em que cada corpo celeste contribui nesse equilí-
brio, pois uma pequena alteração em algumas dessas forças gravitacionais ou magnéticas ocorreria uma desor-
ganização no nosso sistema solar causando problemas internos nos planetas e até colisões entre os planetas. 
Einstein ficou surpreso com essa perfeição galáctica, como corpos celestes tão diferentes em tamanho, atmosfe-
ra e velocidades podem compor essa sintonia em torno do Sol. Faço uma referência aos alunos que nosso siste-
ma solar é como uma orquestra com diferentes músicos tocando diferentes instrumentos e escalas musicais em 
tempos diferentes e o Sol faria essa regência através de suas energias de influências, Einstein chegou à conclu-
são que o universo não pode ser uma obra do acaso que matematicamente existe uma Força Maior para tamanha 
façanha. Há vários comentários de Einstein falando sobre sua admiração por Jesus Cristo mas não entro nesse 
tema com os alunos durante esse projeto.          

O GIGANTE LÍDER DA NOSSA GALÁXIA

Na próxima etapa os alunos realizam traduções e interpretam frases onde continuo a explicação falando sobre o 
que gera toda a vida no nosso sistema, o Sol, por isso se chama Sistema Solar. O Sol gera admiração e gratidão 
no ser humano desde os mais antigos registros em papel, papiro ou rochas, em quase todas as civilizações e até 
os dias atuais pois o nosso calendário é baseado na quantidade de dias em que a Terra completa a órbita em 

torno dele levando 365 dias ou 1 ano, a palavra Domingo em inglês é em sua homenagem pois Sunday traduzido 
fica Dia do Sol e ´claro nos ilumina, fornece calor e energia para gerar toda forma de vida que conhecemos. Expli-
co que o Sol é uma estrela, e estrela é o corpo celeste que gera luz diferente dos planetas que são capazes de 
gerarem iluminação, nesse sentido vem a expressão utilizada principalmente nas celebridades classificadas 
como estrelas pois são aqueles que atraem a atenção de várias pessoas, assim como o Sol atrai os planetas em 
sua volta através da gravidade e magnetismo. Reforço a passagem nas explicações sobre a velocidade da luz e 
que Einstein classificava Velocidade = Força e Gravidade = Força. Quanto maior a velocidade mais força terá, um 
carro que que bate no poste a 5 Km sofrerá menos danos do que o carro que a 120 Km, uma pessoa que cai da 
altura de 1 metro sofrerá menos lesões do que de alguém que cai de 10 metros. Revelo que os estudos de Einstein 
serviram de base para a criação da televisão, Nanosegundos pois o Km é muito lento para a velocidade da luz o 
segundo também é muito tempo para essa velocidade por isso os cálculos seriam melhores não em segundos 
mas em Nanosegundos que nessa perspectiva descobriram seres que vivem menos de 1 segundo classificados 
como MI. Enfatizo sua contribuição para a criação de Super-Heróis e suas histórias fazendo relação entre o nosso 
planeta e o Titan, satélite de Saturno que devido a sua atmosfera e gravidade foi comprovado que os humanos 
seriam capazes de voar com pequenas asas acopladas nos braços, finalizo o conteúdo das estrelas explicando 
que o Sol também impressiona pelo tamanho pois caberiam 1 milhão de planetas Terras dentre dele. O próximo 
passo é ler, traduzir e interpretar frases sobre os planetas que são as seguintes:
Solar System
Orbit - turn about a star or a planet.
Moon - it is a satellite.
Star - a luminous ball of gas with a lot Hydrogen and Helium. 
Sun - the star at the center of Solar System.
75% Hydrogen
25% Helium
1 million Earths inside for it. 
It has light.
Velocity of light 300 000 Kilometers per second.
8 turns on planet Earth in 1 second. 
The light arrives at the Earth in 8 minutes and 20 seconds.
The distance between the Earth and the Sun is 150 million Kilometers.
The fastest Spacecraft Pioneer arrives in 1 month.
Earth to Mars velocity Kilometers fastest spacecraft 687 days.
Earth to Mars light velocity 14 minutes and 56 seconds.
Albert Einstein  Gravity = Force
                          Velocity = Force
                           MI - leaves less than 1 second
                      His studies help to create the TV, nanoseconds, isolate atoms, Theory of Relativity, the power of the 
super heroes, Equation E=mc².
                       Titan - saturn satellite has atmosphere and gravity that allow man to fly with small wings.

CONHECENDO NOSSO VIZINHOS

O próximo passo é ler, traduzir e interpretar frases sobre os planetas que são as seguintes:  
Mercury - the smaller planet.
                 Hot during the day.
                 Cold during the night.
                  88 days to complete  translation around the Sun.
                  There is no moon.
O primeiro planeta é também o menor com um clima irregular, quente durante o dia e frio durante a noite, sua 
órbita é de 88 dias e não possui Lua.
Venus - clouds a lot Sulfuric Acid.
              It is a lot brillant.
              The most hot planet.
               There is no Moon.
                225 days the translation around the Sun
Vênus é composto de nuvens de Ácido Sulfúrico sendo o planeta mais quente, não possui Lua e sua translação 
é de 225 dias.
Earth - 70% water.
             Blue planet.
             1 Moon.
              Exist life.
              365 days to complete translation around the Sun.
O nosso planeta é bem semelhante com o nosso corpo sendo ambos tendo em sua maior composição a água, o 
planeta azul, o único com vida na forma que conhecemos, possui 1 Lua e 365 dias de rotação.
Mars - red planet.
            687 days to complete translation around the Sun.
            Maybe have life.
            It has 4 seasons.
             2 Moons.
O preferido dos filmes de ficção científica conhecido como planeta vermelho, Marte é muito explorado pelos 

cientistas e pelo cinema devido a sua semelhança com o planeta Terra, tendo as 4 estações e vestígios de mares. 
Possui duas Luas, 687 dias de rotação e milhares de teorias sobre marcianos.
Jupiter - biggest planet.
              1300 Earths inside it.
               Gas planet.
               12 years to complete the translation around the Sun.
                79 Moons.   
No maior planeta cabem 1300 planetas Terras, possui 79 Luas sua translação é de 12 anos, ou seja, se morásse-
mos em Júpiter faríamos aniversário praticamente a cada década, é o planeta que me refiro para ilustrar a Teoria 
da Relatividade de Einstein, já que o tudo no universo é relativo de acordo aonde estamos em relação ao tempo, 
espaço, velocidade e gravidade.
Saturn - second biggest planet.
              Yellow planet.
              Rings of cold and dust.
               82 Moons.  
                30 years translation the Sun
No arco íris do Sistema Solar Saturno é o planeta amarelo, famoso pelos seus anéis de gelo e pó, possui 82 Luas 
é atualmente o planeta com maior número de Luas mas essa contagem é frequentemente modificada devido as 
constantes novas descobertas e translação de 30 anos, nesse caso, a maioria das pessoas fariam no máximo 3 
aniversários durante a vida.
Uranus - it is a lot gas Methane.
               27 Moons.
                165 years translation the Sun
Urano possui uma grande quantidade de gás Metano em sua composição, possui 27 Luas e 165 anos de transla-
ção seria uma vida sem aniversários.
Neptune - coldest planet.
                 164 years translation the Sun.
                  Strongest winds 2000Km/hour.
                   13 Moons 
O planeta mais distante também é mais frio com com ventos mais fortes em torno de 2000 Km por hora. Netuno 
assim como Urano não haveria aniversários. O último da fila no Sistema Solar possui 13 Luas.

 NOSSO INFINITO UNIVERSO

É difícil para a mente humana tentar entender o infinito e esta é a etapa em que vemos o quanto somos pequenos 
e limitados tanto em conhecimento quanto em tamanho, compreender que o planeta Terra é menor que um grão 
de areia no nosso universo é algo nos deixa no mínimo intrigado, agora é a hora de falar sobre o lado de fora do 
nosso quintal chamado Via Láctea.  
Comets - are balls of ice and dust that orbit the Sun.
Asteroids - are made up metal and rock material.
Meteor - are asteroids that entered Earth.
Galaxy - can contain many million of stars, held together by the force of gravity.
Milk way - is the name of the our galaxy.
Universe - contain at least 1 billion galaxies
Explico sobre a composição dos cometas que são bolas de gelo e pó, por esse motivo eles têm uma “cauda”, pois 
conforme essa bola se movimenta o pó e o gelo vão se derretendo logo atrás, então é impossível um cometa cair 
na Terra pois ele derreteria ou se desfaria ao entrar em contato com a atmosfera terrestre. Falo sobre a diferença 
entre os asteroides e meteoros que ambos são feitos de metal e rocha, o asteroide fica em órbita no espaço e 
quando entra na Terra recebe o nome de meteoro. O nosso planeta está no Sistema Solar que está galáxia chama-
da Via Láctea que está no Universo. Nossa galáxia Via Láctea recebeu esse nome por ser branca como o leite e 
recentes estudos demonstraram existir no mínimo 1 bilhão de galáxias no universo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto apresentado foi trabalhado com alunos dos 4º e 5º anos do ensino fundamental que após as aulas expo-
sitivas, atividades, lições de casa, caça palavras, desenhos para colorir e vídeos em formato de desenhos anima-
dos explicando o Sistema Solar é solicitado aos alunos que se reuniam em grupos e façam cartazes do Sistema 
Solar com desenhos dos planetas e seus nomes em inglês, esses cartazes ficam em exposição pelos corredores 
da escola, posteriormente os grupos fazem maquetes do Sistema Solar com todos os nomes em inglês que ficam 
expostos na Feira de Ciências  e para  produto final os alunos fazem uma palestra na sala de leitura ou de multimí-
dia para apresentar aos pais no dia da Amostra Cultural. Eles apresentam os vídeos aos pais e em duplas expli-
cam o Sistema Solar, na dupla um explica em inglês e outro explica em português, são realizadas diversas pales-
tras durante o dia para atender melhor aos alunos e aos pais que ficam encantados ao verem seus filhos sendo 
protagonistas em suas aprendizagens, eu sempre começo as palestras dizendo que naquele dia  os alunos são 
os professores e que eu estou lá para auxiliá-los dando play nos vídeos, arrumando a sala, revezando o microfo-
ne, mantendo a sequência de falas nas pastas e é exatamente isso que eu faço. Esse dia é marcante pois demons-
tra o resultado de um projeto com etapas de progresso durante todo o ano letivo. Professores, pais e alunos ficam 
extremamente orgulhosos e felizes, sentimentos demonstrados com sorrisos, lágrimas, abraços e muitas 
palmas.
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RESUMO
Este artigo aborda contribuições para a formação continuada de professores e sua prática pedagógica. Coloca-
mos a ideia do profissional da educação infantil refletir sobre a importância das suas ações e sobre o seu papel 
em relação a criança promovendo mudanças que favoreçam a melhoria da qualidade da educação e, consequen-
temente, da qualidade da vida dessas crianças.  
 
Palavras – chaves: Formação continuada; Prática reflexiva; Professor; Educação infantil

INTRODUÇÃO

É um novo tempo, uma nova sociedade e uma nova constituição familiar o que acaba por transformar o espaço 
da escola em um espaço privilegiado para que as crianças possam exercitar o corpo, praticar brincadeiras que 
envolvam a expressividade, a força, o equilíbrio, a coordenação e tantos outros aspectos fundamentais para o 
desenvolvimento das habilidades corporais e psíquicas. 
 Este artigo tem a intenção de refletir sobre a formação continuada do profissional de educação infantil. 
Procuraremos destacar a importância do docente compreender o seu contexto de modo a promover mudanças 
que favoreçam a melhoria da qualidade da educação e, consequentemente, da qualidade da vida dessas crianças.  

 Tem como objetivo refletir sobre a importância da educação continuada para o profissional de educação, 
sobre as tendências pedagógicas, metodologias de ensino e acesso a novas tecnologias em ambientes educati-
vos; articular teoria e prática durante o processo de mediação de conhecimento; refletir sobre as dimensões 
constituintes do processo formativo e refletir sobre a prática do professor em sala de aula.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
 
A característica mais marcante do educador da infância, segundo Dias (2005) é a necessidade de construir uma 
identidade forte de si mesmo no mundo que o cerca. Identidade que se constrói principalmente sobre referenciais 
de ordem ética e política e que se expressam na escolha de teorias e práticas educativas. 
Constance Kamii (apud Dias, 2005) procura também na dimensão ética o parâmetro para a formação do educador.  
Um bom professor é alguém que pode perceber como cada criança, enquanto sujeito, está sentindo e pensando. 
Mas para ser este observador e conhecedor da criança, o professor precisa ter uma concepção teórica norteadora 
que dê sentido à sua observação, do contrário estará sujeito ao senso comum.
O educador infantil deve ter em mente que “(...) do nascimento até os 3 anos de idade, vive-se um período crucial, 
no qual se formarão mais de 90% das conexões cerebrais, graças à interação do bebê com os estímulos do 
ambiente” (ORSA, 2003). Ou seja, a primeira infância se caracteriza como momento crucial da construção do ser 
humano, enquanto ser simbólico que vive numa dimensão outra da realidade, que lhe possibilita ser sujeito do 
mundo, pois é nessa fase que se preparam as bases das competências e habilidades no curso de toda a vida 
humana. Outra característica do educador infantil é gostar da criança, da maneira lúdica e criativa que a criança 
tem de dialogar com o mundo propiciando condições para compreender à criança. 
Cabe ao professor organizar atividades em que ele possa observar as competências e dificuldades de seus 
alunos e trabalhar com elas, visando avanços. Por meio dos jogos e brincadeiras o professor tem uma oportuni-
dade ímpar de apreender aspectos relevantes do mundo particular das crianças e assim tornar-se mais hábil para 
fazer intervenções adequadas quando organiza atividades que visem avanços no processo da criança.  
A organização de situações de aprendizagens orientadas ou que dependem de uma intervenção direta do profes-
sor permite que as crianças trabalhem com diversos conhecimentos. Estas aprendizagens devem estar baseadas 

não apenas nas propostas dos professores, mas, essencialmente, na escuta das crianças e na compreensão do 
papel que desempenham a experimentação e o erro na construção do conhecimento.

“A intervenção do professor é necessária para que, na instituição de educação infantil, as crianças possam, em 
situações de interação social ou sozinhas, ampliar suas capacidades de apropriação dos conceitos, dos códigos 
sociais e das diferentes linguagens, por meio da expressão e comunicação de sentimentos e idéias, da experi-
mentação, da reflexão, da elaboração de perguntas e respostas, da construção de objetos e brinquedos etc. Para 
isso, o professor deve conhecer e considerar as singularidades das crianças de diferentes idades, assim como a 
diversidade de hábitos, costumes, valores, crenças, etnias etc. das crianças com as quais trabalha respeitando 
suas diferenças e ampliando suas pautas de socialização” (BRASIL, 1998, p. 30).

Nessa perspectiva, o professor é mediador entre as crianças e os objetos de conhecimento, organizando e propi-
ciando espaços e situações de aprendizagens que articulem os recursos e capacidades afetivas, emocionais, 
sociais e cognitivas de cada criança aos seus conhecimentos prévios e aos conteúdos referentes aos diferentes 
campos de conhecimento humano. Na instituição de educação infantil o professor constitui-se, portanto, no 
parceiro mais experiente, por excelência, cuja função é propiciar e garantir um ambiente rico, prazeroso, saudável 
e não discriminatório de experiências educativas e sociais variadas.
 Os estudos de Libâneo (2003, p. 189) contribuem para o entendimento de que a formação continuada “é 
a condição para a aprendizagem permanente e o desenvolvimento pessoal, cultural e profissional”. Acrescenta 
que no contexto de trabalho as pessoas envolvidas com o processo educativo têm a possibilidade de promover 
mudanças pessoais e profissionais, resolver problemas, criar e recriar procedimentos e estratégias. 
 Fundamentado em sua visão de formação continuada, Libâneo (2003, p. 189) reforça a importância da 
formação inicial a qual “se refere ao ensino de conhecimentos teóricos e práticos destinados à formação profis-
sional, frequentemente completados por estágios”. Com isso, a prática articula-se à teoria como complementari-
dade. Entretanto, a formação continuada, entendida como “prolongamento da formação inicial visando ao 
aperfeiçoamento profissional teórico e prático no próprio contexto de trabalho, e ao desenvolvimento de uma 
cultura geral mais ampla, para além do exercício profissional”, também se torna essencial de modo a acompanhar 
as mudanças que ocorrem a todo o momento, em diversos lugares e pessoas. 
 Partindo desse pressuposto, a reflexão as tendências pedagógicas, as metodologias de ensino, o acesso 
as novas tecnologias e os impactos dessas informações em ambientes educativos entre outros assuntos é 
bastante válida pela possibilidade de troca de experiências. Ao compartilhar com profissionais que vivenciam 
situações semelhantes torna-se possível a prática reflexiva (práxis) em seu ambiente de trabalho. 
 O educador articula teoria e prática durante todo o processo de mediação de conhecimento com os 
alunos. É nesse contexto que a formação continuada se torna fundamental, visto que trata da reflexão sobre a 
prática com embasamento teórico no contexto do trabalho pedagógico. 
 Segundo Libâneo:
A formação continuada é uma maneira diferente de ver a capacitação profissional de professores. Ela visa ao 
desenvolvimento pessoal e profissional mediante práticas de envolvimento dos professores na organização da 
escola, na organização e articulação do currículo, nas atividades de assistência pedagógico-didática junto com a 
coordenação pedagógica, nas reuniões pedagógicas, nos conselhos de classe etc. O professor deixa de estar 
apenas cumprindo a rotina e executando tarefas, sem tempo de refletir e avaliar o que faz.  (LIBÂNEO, 2003, p. 66)

 No caso dos profissionais da Educação Infantil é preciso dar significado á formação destes de forma a 
construir sentido na articulação entre os espaços onde trabalham e os processos formativos em que as pessoas 
envolvidas discutem, ampliam e ressignificam o trabalho a ser realizado com a criança. Dessa maneira, os 
processos de formação devem “ser percebidos como prática social de reflexão contínua e coerente com a prática 
que se implementa ou pretende implementar” (KRAMER, 2002, p.121).
  Precisamos reconhecer que a Pedagogia da Educação Infantil tem uma política de funcionamento 
própria que diferencia do Ensino Fundamental e está situada na perspectiva da gestão democrática. É constituída 
por especificidades que a ela dão o significado conjunto do trabalho realizado pelas crianças, profissionais, 
família e comunidade como processos formativos em que todos são protagonistas, ou seja, participam de uma 
dinâmica de construção de significado no e pelo trabalho que realizam. (DALHBERG; MOSS; PENCE, 2003)
 Este trabalho institucionaliza-se quando é coletivamente discutido, planejado, desenvolvido e avaliado. 
Apontamos alguns elementos que podem ser considerados componentes de organização institucional de uma 
Pedagogia de Educação Infantil e, portanto, dimensões constituintes do processo formativo: a infância é 
reconhecida como um fator social; as especificidades da educação da criança até 5 anos de idade são respeita-
das mediante suas experiências de vida; a professora conhece a historia de vida das crianças e demonstra preo-
cupação com questões referentes ao relacionamento entre elas e sua extensão com sua família e comunidade e 
também se envolve no universo da criança e com ela compartilha momentos de busca, dialogo, brincadeiras, 
descobertas e comunicação em diferentes formas de expressão; a dinâmica de planejamento é dialógica, partici-
pativa e contextualizada à realidade das crianças e suas famílias na comunidade da qual fazem parte; o trabalho 
pedagógico desenvolvido volta-se para a promoção do desenvolvimento integral das crianças e dos profissionais 
dos adultos que com elas trabalham e, portanto, precisa ser observado, acompanhado e registrado; a gestão 
democrática e participativa reconhece e valoriza os profissionais  como os adultos mais experientes que, junto 
com as crianças e suas famílias, ampliam suas experiências de vida numa relação ética com o mundo e as outras 
pessoas.
 Dessa forma, a Educação Infantil constitui-se em um espaço da educação e cuidado da criança e, 
também, de seus profissionais, da família e da comunidade em que o exercício profissional desenvolvido tem 
como referência as formas de relacionamento entre pessoas, independente de suas idades, numa perspectiva de 
respeito mútuo, mediante as experiências de vida que são construídas, ampliadas e ressignificadas, 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

  Entendemos que a criança é uma relação de funções de todos os domínios, ou seja, entendemos que não 
há somente atividade cognitiva nem só de expressão afetiva ou de movimento. A criança é uma síntese pela qual 
todas essas dimensões interagem já como resultado e também como condições prévias de futuras aprendiza-
gens. 
 Portanto é de relevância pedagógica que os professores se conscientizemos de que são o mediador 
entre a criança e os objetos de conhecimento. E que é nosso papel, organizar e propiciar espaços e situações de 
aprendizagem que articulem os recursos e capacidades afetivas, emocionais, cognitivas e sociais de cada crian-
ça.
 Podemos concluir que educar não é tão simples como dizem. Requer de nós professores olhares redo-
brados perante nossos alunos a cerca de seu desenvolvimento. Requer conhecimentos, conceitos, vivências, 
experiências, vontades, atitudes, imaginação, planejamento. E além de tudo formação continuada!

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Referencial Curricular 
Nacional para a Educação Infantil. Brasília: MEC/SEF, 1998.
DALHBERG, Gunilla; MOSS, Peter; PENCE, Alan. Qualidade na educação de primeira infância: perspectivas 
pós-modernas. Tradução: Magda França Lopes. Porto Alegre: Artmed, 2003.
DIAS, Marina Célia Moraes. In São Paulo (Estado). Secretaria do Estado da Educação. Programa de Educação 
Continuada. São Paulo, SE/PEC, 2005. 
KRAMER, Sonia. Formação de profissionais de educação infantil: questões e tensões. In: MACHADO, Maria Lucia 
de A. Encontros e desencontros em educação infantil. São Paulo.: Cortez, 2002.
LIBÂNEO, José Carlos. Organização e gestão da escola. Goiânia: Alternativa, 2003. 
ORSA, Fundação. Fontes para a Educação Infantil. São Paulo: Cortez, 2003.

22

RESUMO 

Este artigo falará como é abordar um dos maiores gênios de todos tempos de uma forma que os alunos passem 
a gostar de uma matéria da área de exatas em que eles terão como conteúdo obrigatório apenas a partir do Ensino 
Médio, a Física, além de se identificarem com Einstein em várias etapas do projeto já que ele também passou por 
várias dificuldades na escola, início da vida acadêmica e início no mercado de trabalho para a constituição da 
família. É relativamente fácil ficar famoso através de conteúdos nas áreas de humanas como Literatura, Artes, 
Filosofia, Música mas tornar-se uma celebridade através de um conteúdo que trabalha com os cálculos mais 
complexos da Matemática é realmente singular, ele virou sinônimo de inteligência máxima no contexto escolar 
para elogiar quem se destaca nas atividades matemáticas, pelo menos uma vez em todo o período que passamos 
do ensino fundamental ao ensino médio ouvimos falar que aquele aluno ou aquela aluna é um ou uma Einstein, 
falarei da sequência didática onde faço a interdisciplinaridade da Língua Inglesa com Matemática, Física, Biogra-
fia e História em quadrinhos, sim, Einstein além de ser um dos maiores influenciadores da Matemática, Física, 
Ciências também foi um dos maiores influenciadores nas elaborações das histórias em quadrinhos principalmen-
te nos temas de super-heróis, foi um sonhador, criativo, inovador, pioneiro assim como o brasileiro Santos 
Dumont que embora nunca tenham se encontrado pessoalmente  há semelhança entre seus objetivos para as 
suas descobertas, além da semelhança didática,  pedagógica, questionadora de ensinar e aprender  com o patro-
no da educação brasileira Paulo Freire.  As aulas em que leciono sobre Einstein tem o objetivo de estimular os 
alunos a acreditarem em seus sonhos por mais absurdos que pareçam, a continuarem motivados diante das 
adversidades, confiarem mais nos seus instintos do que na opinião vazia dos outros, manterem o foco mesmo 
quando contrariado pelos seus superiores: pais, professores, orientadores e altas autoridades e como ele mesmo 
mencionava as aulas desse projeto valoriza mais a imaginação do que o conhecimento.              

Palavras-chave: Matemática, Física, Velocidade, Universo, Luz.

INTRODUÇÃO

O alemão que levou ao pé da letra a expressão “cidadão do mundo” já que abriu mão de sua nacionalidade e se 
encantava com o novo, o desconhecido, a descoberta, desde cedo se tornou um questionador dos segredos do 
universo, ele queria sempre mais, o conhecimento era para ser constantemente questionado pois é dessa forma 
que evoluímos, avançamos e inovamos. Respostas prontas, didática repetitiva, verdades absolutas, foram cons-
tantemente questionadas por Einstein desde a sua adolescência, ele queria ir além dos conhecimentos pré-esta-
belecidos de sua época, tal ousadia, coragem e perseverança levaram-no a provar que muitas das teses sobre o 
universo apresentadas por Issac Newton estavam incorretas ou incompletas, é claro todo esse feito custaram-lhe 
muitos anos de estudo e dedicação, milhares de críticas e contestações, mas o desafio de avançar sobre as ques-
tões da ciência perante o universo foram comprovadas e conseguimos progredir séculos a frente com essas 
descobertas.

ALBERT E PAULO REVOLUCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO 

Ao contrário de muitas especulações  sobre a vida do físico que relatavam Einstein como um aluno desconcentra-
do, distraído, descompromissado e com notas baixas, novos estudos mais aprofundados sobre a sua biografia  
demonstram que Einstein foi um bom aluno durante sua infância e a adolescência e que as notas baixas eram 
frequentes apenas nas matérias em que ele não tinha muito interesse como as humanas que envolvem: línguas, 
Geografia, História, Educação Física, Literatura, Artes entre outras, já nas matérias que ele gostava pertencentes 
às áreas de exatas como: Matemática, Química, Física, Álgebra, Geometria, suas notas eram as mais altas levan-
do-o a receber vários prêmios e reconhecimento por parte dos professores e familiares além de estudar nas 

melhores escolas e universidades da Europa. As suas vivências educacionais nas escolas e universidades 
moldaram sua prática como docente, ele defendia a visão curricular dos estudantes como um todo e não apenas 
em algumas disciplinas, pois assim como ele, o aluno poderia não obter bons resultados em determinadas maté-
rias e conteúdos mas poderia ir muito bem em outras disciplinas, essas questões estariam diretamente ligadas 
pela influência do interesse ou a falta em cada conteúdo. Partindo desse pensamento está a semelhança com as 
práticas pedagógicas defendidas por Paulo Freire onde ele defende que o aluno aprenderá com mais eficácia 
qualquer conteúdo desde que tenha sentido e significado para a vida dele, o processo de aprendizagem necessita 
acontecer de forma agradável, motivadora, gradativa e com variadas maneiras de ensinar, aprender e avaliar. Há 
relatos de que Einstein explicava os primeiros conteúdos na sala de aula  e dava continuidade às matérias nas 
cantinas das faculdades tomando café, fumando cachimbo, tocando violino e dialogando com os alunos sobre os 
cálculos e fórmulas, só não havia bebida alcoólica porque ele não gostava de ingeri-las,  dizia que atrapalhava a 
concentração, mas de qualquer forma  uma atitude acadêmica parecida com essa causaria no mínimo um descon-
forto em qualquer universidade nos dias atuais, então imagine o escândalo que foi nos anos de 1920 a 1950 entre 
os professores e reitores das universidades que em sua maioria tinha uma grade curricular rígida e tradicional, 
mas o físico e professor  não dava tanta importância às críticas pois o que realmente tinha prioridade era a apren-
dizagem dos alunos e o avanço conjunto das descobertas. Paulo Freire era enfático na questão que a aprendiza-
gem ocorre em todos os lugares e a todo tempo, não sendo necessário um método obrigatório determinando a 
hora e o local que ocorrerá a evolução do conhecimento, em todos os ambientes escolares e em todos os momen-
tos ocorrem aprendizagens até mesmo a hora do intervalo oferece infinitas ferramentas para aprendizagem que 
podem complementar as práticas educativas dos professores. Talvez tantas semelhanças venham da literatura 
que esses dois gigantes da educação se identificavam, eles simpatizavam com as ideias Karl Marx e também não 
concordavam com o capitalismo predatório que beneficia e proporciona cada vez vantagens às classes sociais 
dominantes como as elites, empresários, fazendeiros, ricos, políticos, latifundiários, etc  explorando a mão de 
obra das pessoas com baixa renda, baixa escolaridade, sem posses ou recursos causando o aumento da pobreza 
na maioria da população e o acúmulo de riquezas nas mãos de  poucos. Embora fosse da área de exatas a aparên-
cia de Einstein se assemelhava mais com os professores de humanas principalmente de História, Filosofia ou 
Sociologia, ele não se importava com roupas de grifes, cabelos penteados, status, artigos ou vida de luxo e altos 
salários fato que gerava grandes atritos com suas esposas em seus dois casamentos.
     
EINSTEIN E DUMONT VISIONÁRIOS DO CÉU E ESPAÇO
        
Outro ilustre brasileiro com inúmeras semelhanças biográficas com Einstein é Santos Dumont o criador do avião, 
os dois tiveram suas descobertas e criações duramente criticadas durante suas exposições sendo acusados de 
plágio e até os dias de hoje são alvos de discussões que não acabarão tão brevemente. Einstein foi acusado de 
plágio pelas suas principais obras, como o isolamento dos átomos, propagação e velocidade da luz, Teoria da 
Relatividade que envolve força, gravidade, magnetismo e velocidade. Santos Dumont foi acusado de plágio pelos 
norte-americanos que exigem os méritos pela criação do avião, mas esses célebres criadores continuaram a 
realizar seus sonhos com o objetivo de mudar e melhorar as vidas das pessoas, Santos Dumont era contra guer-
ras e gostava muito de viajar pelo mundo, conhecer lugares e culturas diferentes que através das navegações, 
balões de ar e transportes terrestres levaria muito tempo para realizar tais excursões, então ele tornou realidade 
o que desde os filósofos da Grécia Antiga sonhavam, o homem conquistando o céu e podendo voar, dessa forma 
poderíamos viajar e conhecer o planeta inteiro em um período de tempo extremamente menor, se os estudos de 
Dumont nos levaram a viajar pelo mundo os estudo de Einstein podem nos levar a conhecer o espaço pois assim 
como as navegações são lentas para podermos desbravar o planeta, nosso sistema de velocidade baseada os 
quilômetros é muito lenta ao pensarmos em viagens espaciais, nesse sentido Einstein aprofundou seus estudos 
nos vários aspectos da luz, como formas, percursos, reações e é claro a velocidade, mais precisamente a veloci-
dade da luz. A luz emitida pelo Sol leva 8 minutos e 20 segundos para chegar à Terra, na velocidade da luz daría-
mos 8 voltas na Terra em menos de 1 segundo é algo difícil de até imaginar, quanto tempo levaríamos para dar a 
volta na Terra no avião mais veloz?  Uma viagem até Marte na velocidade da luz levaria 14 minutos e 56 segundos 
já no foguete mais veloz Spacecraft levaria 687 dias, quase dois anos, portanto seria possível um veículo na 
velocidade da luz fazer viagens pelo Sistema Solar tão comuns como passeios utilizando o Metrô. Mas nem tudo 
são flores, os dois tiveram seus anos de estudos, esforços, pesquisas, trabalhos, concretizações de seus sonhos 
terrivelmente prejudicados, assim como milhares de pessoas, com as duas guerras mundiais. Santos Dumont viu 
a sua invenção criada com o intuito maior  de ser utilizada em viagens, lazer, aproximar as pessoas, melhorar a 
qualidade de vida das pessoas, na qual ele nem patenteou a sua criação para que assim todas as nações pudes-
sem fazer uso dessa magnífica máquina, o avião foi a maior arma de guerra utilizada na primeira guerra mundial. 
Santos Dumont viu seu sonho de um transporte que levaria alegria para as pessoas se tornar um pesadelo utiliza-
do para matar e destruir, esses fatos foram demais para o sonhador, viajante e visionário que se sentiu parte 
dessa engrenagem sanguinária mesmo sendo um pacifista contrário a qualquer tipo de guerra, entrou em depres-
são profunda se isolando dos amigos, familiares e do mundo que por fim resultou no seu suicídio. Santos 
Dumont viveu o pesadelo na primeira guerra mundial e Albert Einstein viveu o pesadelo da segunda guerra 
mundial e assim como milhões de judeus foi perseguido por toda a Europa tendo que se refugiar em diversos 
países até se estabilizar nos Estados Unidos onde deu continuidade aos seus estudos, projetos e docência, 
porém em tempos tão turbulentos teve a sua fórmula mundialmente famosa E=mc² e seus estudos que isolavam 
o átomo servirem de base para a criação da bomba atômica que depois de jogadas nas cidades de Hiroshima e 
Nagasaki causou em Einstein os mesmos sentimentos angustiantes causados em Santos Dumont, mas Einstein 
não entrou em depressão, pelo contrário, idealizou e participou de diversos eventos, protestos, palestras, encon-
tros com autoridades, seminários, com o objetivo pacifista pelo fim das guerras e a destruição de todas as 
bombas atômicas repetindo a famosa frase: “ Não sei com que armas a terceira guerra será lutada. Mas a quarta 
guerra mundial será lutada a paus e pedras” deixando claro a destruição apocalíptica que as armas atômicas 

podem causar.
          
  EINSTEIN SALVA OS SUPER – HERÓIS
                        
Como judeu Einstein teve sérios problemas de perseguições por parte do regime nazista que avançava pelo 
mundo e piorando severamente com a segunda guerra mundial tendo que buscar asilo em países aliados e se 
estabelecendo nos Estados Unidos, o mesmo aconteceu com Sigmund Freud criador da psicanálise. Com a sua 
chegada nos Estados Unidos Einstein não só influenciou a Física, Matemática, Educação e política mas também 
na elaboração e aperfeiçoamento dos super heróis. Durante as décadas de 30, 40 50 e 60 os judeus sofriam muito 
preconceito mesmo nos países que os acolhiam as editoras não aceitavam publicar jornais, revistas ou livros 
com autores judeus, para eles sobrou apenas as histórias em quadrinhos visto na época como o mais baixo nível 
dos escritores. Os judeus Jerry Siegel e Joe Shuster em 1938 criam o super-herói mais popular do mundo até os 
dias de hoje o Superman, no início Superman não voava ele apenas conseguia pular a grandes distâncias mas 
com os progressos nos estudos de Einstein  principalmente referente à velocidade da luz, os escritores começa-
ram a acompanhar esses avanços da Física e incorporá-las nos super-heróis, o Superman passou não só a voar 
mas a voar na velocidade da luz, com o avanço nos estudos das leis da gravidade vem também explicações sobre 
a origem do herói vindo de Krypton local onde eles não voam ou possuem super  poderes devido seu sistema 
solar e a gravidade serem  diferentes da Terra, ou seja, seus super poderes vêm da luz do nosso Sol e a gravidade 
específica do nosso Terra, assim como na gravidade da Lua podemos dar grandes pulos, talvez em um planeta 
com determinada gravidade os seres humanos também poderiam ser capazes de voar nesse planeta, Einstein 
participou como convidado de honra em diversas celebrações, eventos e comemorações sobre o Superman. O 
judeu Stan Lee, maior escritor da Marvel, também utilizou como base as leis da Física para a criação de heróis e 
histórias, até os animes como Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco entram na enorme lista de influenciados. Não 
importa se a história ou personagem é obra da Marvel, DC ou Anime em todas você verá chutes, socos, golpes ou 
voos na velocidade da luz, viagens no tempo, poderes ou a falta deles de acordo com os planetas ou sistemas 
solares, viagens pelas galáxias, outras dimensões universos paralelos, influências da gravidade ou magnetismo. 
A frase “ A imaginação vale mais que o conhecimento” é bem representada nesse capítulo do projeto pois 
Einstein foi essencial na influência de milhares de escritores e leitores pelo mundo.
 
AULAS PRÁTICAS

Após uma breve apresentação sobre Einstein inicio os conteúdos com lista de palavras para os alunos realizarem 
as traduções, geralmente conseguem realizar as atividades com êxito pois em sua maioria são palavras cognatas       
( palavras em Língua Inglesa com grafia e/ou pronúncia semelhantes com palavras do mesmo significado em 
Língua Portuguesa )  mas quando há dúvidas faço intervenções com explicações e exemplos que os levem à 
tradução correta, raramente dou a resposta ao aluno isso só ocorre quando exauri todas as possibilidades de 
inferir conclusão adequada da palavra, por incrível que pareça a palavra que ocorre mais dúvida entre os alunos 
é que traduz nosso planeta Terra pois Earth não é uma palavra cognata  A lista de palavras apresentadas aos 
alunos  são as seguintes:
Galaxy
Asteroid                                       Jupiter                                Neptune
Space                                          Astronaut                           Orbit
Mercury                                        Comet                                Stars
Sun                                               Earth                                  Meteor
Saturn                                           Mars                                   Universe
Uranus                                          Venus                                 Moon

UMA ORQUESTRA CHAMADA SISTEMA SOLAR

Segundo as teorias de Einstein tudo no universo está em constante transformação, existe uma frequente mudan-
ça de equilíbrio, desequilíbrio e retorno ao equilíbrio, isso ocorre desde moléculas até planetas já que tudo está 
interligado exercendo influência mútua, atualmente nosso Sistema Solar possui um impressionante equilíbrio 
entre todas as forças e energias existentes. Magnetismo, gravidade, velocidade de rotação e translação dos 
planetas, luz e calor solar apresentam uma perfeita harmonia em que cada corpo celeste contribui nesse equilí-
brio, pois uma pequena alteração em algumas dessas forças gravitacionais ou magnéticas ocorreria uma desor-
ganização no nosso sistema solar causando problemas internos nos planetas e até colisões entre os planetas. 
Einstein ficou surpreso com essa perfeição galáctica, como corpos celestes tão diferentes em tamanho, atmosfe-
ra e velocidades podem compor essa sintonia em torno do Sol. Faço uma referência aos alunos que nosso siste-
ma solar é como uma orquestra com diferentes músicos tocando diferentes instrumentos e escalas musicais em 
tempos diferentes e o Sol faria essa regência através de suas energias de influências, Einstein chegou à conclu-
são que o universo não pode ser uma obra do acaso que matematicamente existe uma Força Maior para tamanha 
façanha. Há vários comentários de Einstein falando sobre sua admiração por Jesus Cristo mas não entro nesse 
tema com os alunos durante esse projeto.          

O GIGANTE LÍDER DA NOSSA GALÁXIA

Na próxima etapa os alunos realizam traduções e interpretam frases onde continuo a explicação falando sobre o 
que gera toda a vida no nosso sistema, o Sol, por isso se chama Sistema Solar. O Sol gera admiração e gratidão 
no ser humano desde os mais antigos registros em papel, papiro ou rochas, em quase todas as civilizações e até 
os dias atuais pois o nosso calendário é baseado na quantidade de dias em que a Terra completa a órbita em 

torno dele levando 365 dias ou 1 ano, a palavra Domingo em inglês é em sua homenagem pois Sunday traduzido 
fica Dia do Sol e ´claro nos ilumina, fornece calor e energia para gerar toda forma de vida que conhecemos. Expli-
co que o Sol é uma estrela, e estrela é o corpo celeste que gera luz diferente dos planetas que são capazes de 
gerarem iluminação, nesse sentido vem a expressão utilizada principalmente nas celebridades classificadas 
como estrelas pois são aqueles que atraem a atenção de várias pessoas, assim como o Sol atrai os planetas em 
sua volta através da gravidade e magnetismo. Reforço a passagem nas explicações sobre a velocidade da luz e 
que Einstein classificava Velocidade = Força e Gravidade = Força. Quanto maior a velocidade mais força terá, um 
carro que que bate no poste a 5 Km sofrerá menos danos do que o carro que a 120 Km, uma pessoa que cai da 
altura de 1 metro sofrerá menos lesões do que de alguém que cai de 10 metros. Revelo que os estudos de Einstein 
serviram de base para a criação da televisão, Nanosegundos pois o Km é muito lento para a velocidade da luz o 
segundo também é muito tempo para essa velocidade por isso os cálculos seriam melhores não em segundos 
mas em Nanosegundos que nessa perspectiva descobriram seres que vivem menos de 1 segundo classificados 
como MI. Enfatizo sua contribuição para a criação de Super-Heróis e suas histórias fazendo relação entre o nosso 
planeta e o Titan, satélite de Saturno que devido a sua atmosfera e gravidade foi comprovado que os humanos 
seriam capazes de voar com pequenas asas acopladas nos braços, finalizo o conteúdo das estrelas explicando 
que o Sol também impressiona pelo tamanho pois caberiam 1 milhão de planetas Terras dentre dele. O próximo 
passo é ler, traduzir e interpretar frases sobre os planetas que são as seguintes:
Solar System
Orbit - turn about a star or a planet.
Moon - it is a satellite.
Star - a luminous ball of gas with a lot Hydrogen and Helium. 
Sun - the star at the center of Solar System.
75% Hydrogen
25% Helium
1 million Earths inside for it. 
It has light.
Velocity of light 300 000 Kilometers per second.
8 turns on planet Earth in 1 second. 
The light arrives at the Earth in 8 minutes and 20 seconds.
The distance between the Earth and the Sun is 150 million Kilometers.
The fastest Spacecraft Pioneer arrives in 1 month.
Earth to Mars velocity Kilometers fastest spacecraft 687 days.
Earth to Mars light velocity 14 minutes and 56 seconds.
Albert Einstein  Gravity = Force
                          Velocity = Force
                           MI - leaves less than 1 second
                      His studies help to create the TV, nanoseconds, isolate atoms, Theory of Relativity, the power of the 
super heroes, Equation E=mc².
                       Titan - saturn satellite has atmosphere and gravity that allow man to fly with small wings.

CONHECENDO NOSSO VIZINHOS

O próximo passo é ler, traduzir e interpretar frases sobre os planetas que são as seguintes:  
Mercury - the smaller planet.
                 Hot during the day.
                 Cold during the night.
                  88 days to complete  translation around the Sun.
                  There is no moon.
O primeiro planeta é também o menor com um clima irregular, quente durante o dia e frio durante a noite, sua 
órbita é de 88 dias e não possui Lua.
Venus - clouds a lot Sulfuric Acid.
              It is a lot brillant.
              The most hot planet.
               There is no Moon.
                225 days the translation around the Sun
Vênus é composto de nuvens de Ácido Sulfúrico sendo o planeta mais quente, não possui Lua e sua translação 
é de 225 dias.
Earth - 70% water.
             Blue planet.
             1 Moon.
              Exist life.
              365 days to complete translation around the Sun.
O nosso planeta é bem semelhante com o nosso corpo sendo ambos tendo em sua maior composição a água, o 
planeta azul, o único com vida na forma que conhecemos, possui 1 Lua e 365 dias de rotação.
Mars - red planet.
            687 days to complete translation around the Sun.
            Maybe have life.
            It has 4 seasons.
             2 Moons.
O preferido dos filmes de ficção científica conhecido como planeta vermelho, Marte é muito explorado pelos 

cientistas e pelo cinema devido a sua semelhança com o planeta Terra, tendo as 4 estações e vestígios de mares. 
Possui duas Luas, 687 dias de rotação e milhares de teorias sobre marcianos.
Jupiter - biggest planet.
              1300 Earths inside it.
               Gas planet.
               12 years to complete the translation around the Sun.
                79 Moons.   
No maior planeta cabem 1300 planetas Terras, possui 79 Luas sua translação é de 12 anos, ou seja, se morásse-
mos em Júpiter faríamos aniversário praticamente a cada década, é o planeta que me refiro para ilustrar a Teoria 
da Relatividade de Einstein, já que o tudo no universo é relativo de acordo aonde estamos em relação ao tempo, 
espaço, velocidade e gravidade.
Saturn - second biggest planet.
              Yellow planet.
              Rings of cold and dust.
               82 Moons.  
                30 years translation the Sun
No arco íris do Sistema Solar Saturno é o planeta amarelo, famoso pelos seus anéis de gelo e pó, possui 82 Luas 
é atualmente o planeta com maior número de Luas mas essa contagem é frequentemente modificada devido as 
constantes novas descobertas e translação de 30 anos, nesse caso, a maioria das pessoas fariam no máximo 3 
aniversários durante a vida.
Uranus - it is a lot gas Methane.
               27 Moons.
                165 years translation the Sun
Urano possui uma grande quantidade de gás Metano em sua composição, possui 27 Luas e 165 anos de transla-
ção seria uma vida sem aniversários.
Neptune - coldest planet.
                 164 years translation the Sun.
                  Strongest winds 2000Km/hour.
                   13 Moons 
O planeta mais distante também é mais frio com com ventos mais fortes em torno de 2000 Km por hora. Netuno 
assim como Urano não haveria aniversários. O último da fila no Sistema Solar possui 13 Luas.

 NOSSO INFINITO UNIVERSO

É difícil para a mente humana tentar entender o infinito e esta é a etapa em que vemos o quanto somos pequenos 
e limitados tanto em conhecimento quanto em tamanho, compreender que o planeta Terra é menor que um grão 
de areia no nosso universo é algo nos deixa no mínimo intrigado, agora é a hora de falar sobre o lado de fora do 
nosso quintal chamado Via Láctea.  
Comets - are balls of ice and dust that orbit the Sun.
Asteroids - are made up metal and rock material.
Meteor - are asteroids that entered Earth.
Galaxy - can contain many million of stars, held together by the force of gravity.
Milk way - is the name of the our galaxy.
Universe - contain at least 1 billion galaxies
Explico sobre a composição dos cometas que são bolas de gelo e pó, por esse motivo eles têm uma “cauda”, pois 
conforme essa bola se movimenta o pó e o gelo vão se derretendo logo atrás, então é impossível um cometa cair 
na Terra pois ele derreteria ou se desfaria ao entrar em contato com a atmosfera terrestre. Falo sobre a diferença 
entre os asteroides e meteoros que ambos são feitos de metal e rocha, o asteroide fica em órbita no espaço e 
quando entra na Terra recebe o nome de meteoro. O nosso planeta está no Sistema Solar que está galáxia chama-
da Via Láctea que está no Universo. Nossa galáxia Via Láctea recebeu esse nome por ser branca como o leite e 
recentes estudos demonstraram existir no mínimo 1 bilhão de galáxias no universo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto apresentado foi trabalhado com alunos dos 4º e 5º anos do ensino fundamental que após as aulas expo-
sitivas, atividades, lições de casa, caça palavras, desenhos para colorir e vídeos em formato de desenhos anima-
dos explicando o Sistema Solar é solicitado aos alunos que se reuniam em grupos e façam cartazes do Sistema 
Solar com desenhos dos planetas e seus nomes em inglês, esses cartazes ficam em exposição pelos corredores 
da escola, posteriormente os grupos fazem maquetes do Sistema Solar com todos os nomes em inglês que ficam 
expostos na Feira de Ciências  e para  produto final os alunos fazem uma palestra na sala de leitura ou de multimí-
dia para apresentar aos pais no dia da Amostra Cultural. Eles apresentam os vídeos aos pais e em duplas expli-
cam o Sistema Solar, na dupla um explica em inglês e outro explica em português, são realizadas diversas pales-
tras durante o dia para atender melhor aos alunos e aos pais que ficam encantados ao verem seus filhos sendo 
protagonistas em suas aprendizagens, eu sempre começo as palestras dizendo que naquele dia  os alunos são 
os professores e que eu estou lá para auxiliá-los dando play nos vídeos, arrumando a sala, revezando o microfo-
ne, mantendo a sequência de falas nas pastas e é exatamente isso que eu faço. Esse dia é marcante pois demons-
tra o resultado de um projeto com etapas de progresso durante todo o ano letivo. Professores, pais e alunos ficam 
extremamente orgulhosos e felizes, sentimentos demonstrados com sorrisos, lágrimas, abraços e muitas 
palmas.
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RESUMO
Este artigo aborda contribuições para a formação continuada de professores e sua prática pedagógica. Coloca-
mos a ideia do profissional da educação infantil refletir sobre a importância das suas ações e sobre o seu papel 
em relação a criança promovendo mudanças que favoreçam a melhoria da qualidade da educação e, consequen-
temente, da qualidade da vida dessas crianças.  
 
Palavras – chaves: Formação continuada; Prática reflexiva; Professor; Educação infantil

INTRODUÇÃO

É um novo tempo, uma nova sociedade e uma nova constituição familiar o que acaba por transformar o espaço 
da escola em um espaço privilegiado para que as crianças possam exercitar o corpo, praticar brincadeiras que 
envolvam a expressividade, a força, o equilíbrio, a coordenação e tantos outros aspectos fundamentais para o 
desenvolvimento das habilidades corporais e psíquicas. 
 Este artigo tem a intenção de refletir sobre a formação continuada do profissional de educação infantil. 
Procuraremos destacar a importância do docente compreender o seu contexto de modo a promover mudanças 
que favoreçam a melhoria da qualidade da educação e, consequentemente, da qualidade da vida dessas crianças.  

 Tem como objetivo refletir sobre a importância da educação continuada para o profissional de educação, 
sobre as tendências pedagógicas, metodologias de ensino e acesso a novas tecnologias em ambientes educati-
vos; articular teoria e prática durante o processo de mediação de conhecimento; refletir sobre as dimensões 
constituintes do processo formativo e refletir sobre a prática do professor em sala de aula.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
 
A característica mais marcante do educador da infância, segundo Dias (2005) é a necessidade de construir uma 
identidade forte de si mesmo no mundo que o cerca. Identidade que se constrói principalmente sobre referenciais 
de ordem ética e política e que se expressam na escolha de teorias e práticas educativas. 
Constance Kamii (apud Dias, 2005) procura também na dimensão ética o parâmetro para a formação do educador.  
Um bom professor é alguém que pode perceber como cada criança, enquanto sujeito, está sentindo e pensando. 
Mas para ser este observador e conhecedor da criança, o professor precisa ter uma concepção teórica norteadora 
que dê sentido à sua observação, do contrário estará sujeito ao senso comum.
O educador infantil deve ter em mente que “(...) do nascimento até os 3 anos de idade, vive-se um período crucial, 
no qual se formarão mais de 90% das conexões cerebrais, graças à interação do bebê com os estímulos do 
ambiente” (ORSA, 2003). Ou seja, a primeira infância se caracteriza como momento crucial da construção do ser 
humano, enquanto ser simbólico que vive numa dimensão outra da realidade, que lhe possibilita ser sujeito do 
mundo, pois é nessa fase que se preparam as bases das competências e habilidades no curso de toda a vida 
humana. Outra característica do educador infantil é gostar da criança, da maneira lúdica e criativa que a criança 
tem de dialogar com o mundo propiciando condições para compreender à criança. 
Cabe ao professor organizar atividades em que ele possa observar as competências e dificuldades de seus 
alunos e trabalhar com elas, visando avanços. Por meio dos jogos e brincadeiras o professor tem uma oportuni-
dade ímpar de apreender aspectos relevantes do mundo particular das crianças e assim tornar-se mais hábil para 
fazer intervenções adequadas quando organiza atividades que visem avanços no processo da criança.  
A organização de situações de aprendizagens orientadas ou que dependem de uma intervenção direta do profes-
sor permite que as crianças trabalhem com diversos conhecimentos. Estas aprendizagens devem estar baseadas 

não apenas nas propostas dos professores, mas, essencialmente, na escuta das crianças e na compreensão do 
papel que desempenham a experimentação e o erro na construção do conhecimento.

“A intervenção do professor é necessária para que, na instituição de educação infantil, as crianças possam, em 
situações de interação social ou sozinhas, ampliar suas capacidades de apropriação dos conceitos, dos códigos 
sociais e das diferentes linguagens, por meio da expressão e comunicação de sentimentos e idéias, da experi-
mentação, da reflexão, da elaboração de perguntas e respostas, da construção de objetos e brinquedos etc. Para 
isso, o professor deve conhecer e considerar as singularidades das crianças de diferentes idades, assim como a 
diversidade de hábitos, costumes, valores, crenças, etnias etc. das crianças com as quais trabalha respeitando 
suas diferenças e ampliando suas pautas de socialização” (BRASIL, 1998, p. 30).

Nessa perspectiva, o professor é mediador entre as crianças e os objetos de conhecimento, organizando e propi-
ciando espaços e situações de aprendizagens que articulem os recursos e capacidades afetivas, emocionais, 
sociais e cognitivas de cada criança aos seus conhecimentos prévios e aos conteúdos referentes aos diferentes 
campos de conhecimento humano. Na instituição de educação infantil o professor constitui-se, portanto, no 
parceiro mais experiente, por excelência, cuja função é propiciar e garantir um ambiente rico, prazeroso, saudável 
e não discriminatório de experiências educativas e sociais variadas.
 Os estudos de Libâneo (2003, p. 189) contribuem para o entendimento de que a formação continuada “é 
a condição para a aprendizagem permanente e o desenvolvimento pessoal, cultural e profissional”. Acrescenta 
que no contexto de trabalho as pessoas envolvidas com o processo educativo têm a possibilidade de promover 
mudanças pessoais e profissionais, resolver problemas, criar e recriar procedimentos e estratégias. 
 Fundamentado em sua visão de formação continuada, Libâneo (2003, p. 189) reforça a importância da 
formação inicial a qual “se refere ao ensino de conhecimentos teóricos e práticos destinados à formação profis-
sional, frequentemente completados por estágios”. Com isso, a prática articula-se à teoria como complementari-
dade. Entretanto, a formação continuada, entendida como “prolongamento da formação inicial visando ao 
aperfeiçoamento profissional teórico e prático no próprio contexto de trabalho, e ao desenvolvimento de uma 
cultura geral mais ampla, para além do exercício profissional”, também se torna essencial de modo a acompanhar 
as mudanças que ocorrem a todo o momento, em diversos lugares e pessoas. 
 Partindo desse pressuposto, a reflexão as tendências pedagógicas, as metodologias de ensino, o acesso 
as novas tecnologias e os impactos dessas informações em ambientes educativos entre outros assuntos é 
bastante válida pela possibilidade de troca de experiências. Ao compartilhar com profissionais que vivenciam 
situações semelhantes torna-se possível a prática reflexiva (práxis) em seu ambiente de trabalho. 
 O educador articula teoria e prática durante todo o processo de mediação de conhecimento com os 
alunos. É nesse contexto que a formação continuada se torna fundamental, visto que trata da reflexão sobre a 
prática com embasamento teórico no contexto do trabalho pedagógico. 
 Segundo Libâneo:
A formação continuada é uma maneira diferente de ver a capacitação profissional de professores. Ela visa ao 
desenvolvimento pessoal e profissional mediante práticas de envolvimento dos professores na organização da 
escola, na organização e articulação do currículo, nas atividades de assistência pedagógico-didática junto com a 
coordenação pedagógica, nas reuniões pedagógicas, nos conselhos de classe etc. O professor deixa de estar 
apenas cumprindo a rotina e executando tarefas, sem tempo de refletir e avaliar o que faz.  (LIBÂNEO, 2003, p. 66)

 No caso dos profissionais da Educação Infantil é preciso dar significado á formação destes de forma a 
construir sentido na articulação entre os espaços onde trabalham e os processos formativos em que as pessoas 
envolvidas discutem, ampliam e ressignificam o trabalho a ser realizado com a criança. Dessa maneira, os 
processos de formação devem “ser percebidos como prática social de reflexão contínua e coerente com a prática 
que se implementa ou pretende implementar” (KRAMER, 2002, p.121).
  Precisamos reconhecer que a Pedagogia da Educação Infantil tem uma política de funcionamento 
própria que diferencia do Ensino Fundamental e está situada na perspectiva da gestão democrática. É constituída 
por especificidades que a ela dão o significado conjunto do trabalho realizado pelas crianças, profissionais, 
família e comunidade como processos formativos em que todos são protagonistas, ou seja, participam de uma 
dinâmica de construção de significado no e pelo trabalho que realizam. (DALHBERG; MOSS; PENCE, 2003)
 Este trabalho institucionaliza-se quando é coletivamente discutido, planejado, desenvolvido e avaliado. 
Apontamos alguns elementos que podem ser considerados componentes de organização institucional de uma 
Pedagogia de Educação Infantil e, portanto, dimensões constituintes do processo formativo: a infância é 
reconhecida como um fator social; as especificidades da educação da criança até 5 anos de idade são respeita-
das mediante suas experiências de vida; a professora conhece a historia de vida das crianças e demonstra preo-
cupação com questões referentes ao relacionamento entre elas e sua extensão com sua família e comunidade e 
também se envolve no universo da criança e com ela compartilha momentos de busca, dialogo, brincadeiras, 
descobertas e comunicação em diferentes formas de expressão; a dinâmica de planejamento é dialógica, partici-
pativa e contextualizada à realidade das crianças e suas famílias na comunidade da qual fazem parte; o trabalho 
pedagógico desenvolvido volta-se para a promoção do desenvolvimento integral das crianças e dos profissionais 
dos adultos que com elas trabalham e, portanto, precisa ser observado, acompanhado e registrado; a gestão 
democrática e participativa reconhece e valoriza os profissionais  como os adultos mais experientes que, junto 
com as crianças e suas famílias, ampliam suas experiências de vida numa relação ética com o mundo e as outras 
pessoas.
 Dessa forma, a Educação Infantil constitui-se em um espaço da educação e cuidado da criança e, 
também, de seus profissionais, da família e da comunidade em que o exercício profissional desenvolvido tem 
como referência as formas de relacionamento entre pessoas, independente de suas idades, numa perspectiva de 
respeito mútuo, mediante as experiências de vida que são construídas, ampliadas e ressignificadas, 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

  Entendemos que a criança é uma relação de funções de todos os domínios, ou seja, entendemos que não 
há somente atividade cognitiva nem só de expressão afetiva ou de movimento. A criança é uma síntese pela qual 
todas essas dimensões interagem já como resultado e também como condições prévias de futuras aprendiza-
gens. 
 Portanto é de relevância pedagógica que os professores se conscientizemos de que são o mediador 
entre a criança e os objetos de conhecimento. E que é nosso papel, organizar e propiciar espaços e situações de 
aprendizagem que articulem os recursos e capacidades afetivas, emocionais, cognitivas e sociais de cada crian-
ça.
 Podemos concluir que educar não é tão simples como dizem. Requer de nós professores olhares redo-
brados perante nossos alunos a cerca de seu desenvolvimento. Requer conhecimentos, conceitos, vivências, 
experiências, vontades, atitudes, imaginação, planejamento. E além de tudo formação continuada!
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RESUMO 

Este artigo falará como é abordar um dos maiores gênios de todos tempos de uma forma que os alunos passem 
a gostar de uma matéria da área de exatas em que eles terão como conteúdo obrigatório apenas a partir do Ensino 
Médio, a Física, além de se identificarem com Einstein em várias etapas do projeto já que ele também passou por 
várias dificuldades na escola, início da vida acadêmica e início no mercado de trabalho para a constituição da 
família. É relativamente fácil ficar famoso através de conteúdos nas áreas de humanas como Literatura, Artes, 
Filosofia, Música mas tornar-se uma celebridade através de um conteúdo que trabalha com os cálculos mais 
complexos da Matemática é realmente singular, ele virou sinônimo de inteligência máxima no contexto escolar 
para elogiar quem se destaca nas atividades matemáticas, pelo menos uma vez em todo o período que passamos 
do ensino fundamental ao ensino médio ouvimos falar que aquele aluno ou aquela aluna é um ou uma Einstein, 
falarei da sequência didática onde faço a interdisciplinaridade da Língua Inglesa com Matemática, Física, Biogra-
fia e História em quadrinhos, sim, Einstein além de ser um dos maiores influenciadores da Matemática, Física, 
Ciências também foi um dos maiores influenciadores nas elaborações das histórias em quadrinhos principalmen-
te nos temas de super-heróis, foi um sonhador, criativo, inovador, pioneiro assim como o brasileiro Santos 
Dumont que embora nunca tenham se encontrado pessoalmente  há semelhança entre seus objetivos para as 
suas descobertas, além da semelhança didática,  pedagógica, questionadora de ensinar e aprender  com o patro-
no da educação brasileira Paulo Freire.  As aulas em que leciono sobre Einstein tem o objetivo de estimular os 
alunos a acreditarem em seus sonhos por mais absurdos que pareçam, a continuarem motivados diante das 
adversidades, confiarem mais nos seus instintos do que na opinião vazia dos outros, manterem o foco mesmo 
quando contrariado pelos seus superiores: pais, professores, orientadores e altas autoridades e como ele mesmo 
mencionava as aulas desse projeto valoriza mais a imaginação do que o conhecimento.              

Palavras-chave: Matemática, Física, Velocidade, Universo, Luz.

INTRODUÇÃO

O alemão que levou ao pé da letra a expressão “cidadão do mundo” já que abriu mão de sua nacionalidade e se 
encantava com o novo, o desconhecido, a descoberta, desde cedo se tornou um questionador dos segredos do 
universo, ele queria sempre mais, o conhecimento era para ser constantemente questionado pois é dessa forma 
que evoluímos, avançamos e inovamos. Respostas prontas, didática repetitiva, verdades absolutas, foram cons-
tantemente questionadas por Einstein desde a sua adolescência, ele queria ir além dos conhecimentos pré-esta-
belecidos de sua época, tal ousadia, coragem e perseverança levaram-no a provar que muitas das teses sobre o 
universo apresentadas por Issac Newton estavam incorretas ou incompletas, é claro todo esse feito custaram-lhe 
muitos anos de estudo e dedicação, milhares de críticas e contestações, mas o desafio de avançar sobre as ques-
tões da ciência perante o universo foram comprovadas e conseguimos progredir séculos a frente com essas 
descobertas.

ALBERT E PAULO REVOLUCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO 

Ao contrário de muitas especulações  sobre a vida do físico que relatavam Einstein como um aluno desconcentra-
do, distraído, descompromissado e com notas baixas, novos estudos mais aprofundados sobre a sua biografia  
demonstram que Einstein foi um bom aluno durante sua infância e a adolescência e que as notas baixas eram 
frequentes apenas nas matérias em que ele não tinha muito interesse como as humanas que envolvem: línguas, 
Geografia, História, Educação Física, Literatura, Artes entre outras, já nas matérias que ele gostava pertencentes 
às áreas de exatas como: Matemática, Química, Física, Álgebra, Geometria, suas notas eram as mais altas levan-
do-o a receber vários prêmios e reconhecimento por parte dos professores e familiares além de estudar nas 

melhores escolas e universidades da Europa. As suas vivências educacionais nas escolas e universidades 
moldaram sua prática como docente, ele defendia a visão curricular dos estudantes como um todo e não apenas 
em algumas disciplinas, pois assim como ele, o aluno poderia não obter bons resultados em determinadas maté-
rias e conteúdos mas poderia ir muito bem em outras disciplinas, essas questões estariam diretamente ligadas 
pela influência do interesse ou a falta em cada conteúdo. Partindo desse pensamento está a semelhança com as 
práticas pedagógicas defendidas por Paulo Freire onde ele defende que o aluno aprenderá com mais eficácia 
qualquer conteúdo desde que tenha sentido e significado para a vida dele, o processo de aprendizagem necessita 
acontecer de forma agradável, motivadora, gradativa e com variadas maneiras de ensinar, aprender e avaliar. Há 
relatos de que Einstein explicava os primeiros conteúdos na sala de aula  e dava continuidade às matérias nas 
cantinas das faculdades tomando café, fumando cachimbo, tocando violino e dialogando com os alunos sobre os 
cálculos e fórmulas, só não havia bebida alcoólica porque ele não gostava de ingeri-las,  dizia que atrapalhava a 
concentração, mas de qualquer forma  uma atitude acadêmica parecida com essa causaria no mínimo um descon-
forto em qualquer universidade nos dias atuais, então imagine o escândalo que foi nos anos de 1920 a 1950 entre 
os professores e reitores das universidades que em sua maioria tinha uma grade curricular rígida e tradicional, 
mas o físico e professor  não dava tanta importância às críticas pois o que realmente tinha prioridade era a apren-
dizagem dos alunos e o avanço conjunto das descobertas. Paulo Freire era enfático na questão que a aprendiza-
gem ocorre em todos os lugares e a todo tempo, não sendo necessário um método obrigatório determinando a 
hora e o local que ocorrerá a evolução do conhecimento, em todos os ambientes escolares e em todos os momen-
tos ocorrem aprendizagens até mesmo a hora do intervalo oferece infinitas ferramentas para aprendizagem que 
podem complementar as práticas educativas dos professores. Talvez tantas semelhanças venham da literatura 
que esses dois gigantes da educação se identificavam, eles simpatizavam com as ideias Karl Marx e também não 
concordavam com o capitalismo predatório que beneficia e proporciona cada vez vantagens às classes sociais 
dominantes como as elites, empresários, fazendeiros, ricos, políticos, latifundiários, etc  explorando a mão de 
obra das pessoas com baixa renda, baixa escolaridade, sem posses ou recursos causando o aumento da pobreza 
na maioria da população e o acúmulo de riquezas nas mãos de  poucos. Embora fosse da área de exatas a aparên-
cia de Einstein se assemelhava mais com os professores de humanas principalmente de História, Filosofia ou 
Sociologia, ele não se importava com roupas de grifes, cabelos penteados, status, artigos ou vida de luxo e altos 
salários fato que gerava grandes atritos com suas esposas em seus dois casamentos.
     
EINSTEIN E DUMONT VISIONÁRIOS DO CÉU E ESPAÇO
        
Outro ilustre brasileiro com inúmeras semelhanças biográficas com Einstein é Santos Dumont o criador do avião, 
os dois tiveram suas descobertas e criações duramente criticadas durante suas exposições sendo acusados de 
plágio e até os dias de hoje são alvos de discussões que não acabarão tão brevemente. Einstein foi acusado de 
plágio pelas suas principais obras, como o isolamento dos átomos, propagação e velocidade da luz, Teoria da 
Relatividade que envolve força, gravidade, magnetismo e velocidade. Santos Dumont foi acusado de plágio pelos 
norte-americanos que exigem os méritos pela criação do avião, mas esses célebres criadores continuaram a 
realizar seus sonhos com o objetivo de mudar e melhorar as vidas das pessoas, Santos Dumont era contra guer-
ras e gostava muito de viajar pelo mundo, conhecer lugares e culturas diferentes que através das navegações, 
balões de ar e transportes terrestres levaria muito tempo para realizar tais excursões, então ele tornou realidade 
o que desde os filósofos da Grécia Antiga sonhavam, o homem conquistando o céu e podendo voar, dessa forma 
poderíamos viajar e conhecer o planeta inteiro em um período de tempo extremamente menor, se os estudos de 
Dumont nos levaram a viajar pelo mundo os estudo de Einstein podem nos levar a conhecer o espaço pois assim 
como as navegações são lentas para podermos desbravar o planeta, nosso sistema de velocidade baseada os 
quilômetros é muito lenta ao pensarmos em viagens espaciais, nesse sentido Einstein aprofundou seus estudos 
nos vários aspectos da luz, como formas, percursos, reações e é claro a velocidade, mais precisamente a veloci-
dade da luz. A luz emitida pelo Sol leva 8 minutos e 20 segundos para chegar à Terra, na velocidade da luz daría-
mos 8 voltas na Terra em menos de 1 segundo é algo difícil de até imaginar, quanto tempo levaríamos para dar a 
volta na Terra no avião mais veloz?  Uma viagem até Marte na velocidade da luz levaria 14 minutos e 56 segundos 
já no foguete mais veloz Spacecraft levaria 687 dias, quase dois anos, portanto seria possível um veículo na 
velocidade da luz fazer viagens pelo Sistema Solar tão comuns como passeios utilizando o Metrô. Mas nem tudo 
são flores, os dois tiveram seus anos de estudos, esforços, pesquisas, trabalhos, concretizações de seus sonhos 
terrivelmente prejudicados, assim como milhares de pessoas, com as duas guerras mundiais. Santos Dumont viu 
a sua invenção criada com o intuito maior  de ser utilizada em viagens, lazer, aproximar as pessoas, melhorar a 
qualidade de vida das pessoas, na qual ele nem patenteou a sua criação para que assim todas as nações pudes-
sem fazer uso dessa magnífica máquina, o avião foi a maior arma de guerra utilizada na primeira guerra mundial. 
Santos Dumont viu seu sonho de um transporte que levaria alegria para as pessoas se tornar um pesadelo utiliza-
do para matar e destruir, esses fatos foram demais para o sonhador, viajante e visionário que se sentiu parte 
dessa engrenagem sanguinária mesmo sendo um pacifista contrário a qualquer tipo de guerra, entrou em depres-
são profunda se isolando dos amigos, familiares e do mundo que por fim resultou no seu suicídio. Santos 
Dumont viveu o pesadelo na primeira guerra mundial e Albert Einstein viveu o pesadelo da segunda guerra 
mundial e assim como milhões de judeus foi perseguido por toda a Europa tendo que se refugiar em diversos 
países até se estabilizar nos Estados Unidos onde deu continuidade aos seus estudos, projetos e docência, 
porém em tempos tão turbulentos teve a sua fórmula mundialmente famosa E=mc² e seus estudos que isolavam 
o átomo servirem de base para a criação da bomba atômica que depois de jogadas nas cidades de Hiroshima e 
Nagasaki causou em Einstein os mesmos sentimentos angustiantes causados em Santos Dumont, mas Einstein 
não entrou em depressão, pelo contrário, idealizou e participou de diversos eventos, protestos, palestras, encon-
tros com autoridades, seminários, com o objetivo pacifista pelo fim das guerras e a destruição de todas as 
bombas atômicas repetindo a famosa frase: “ Não sei com que armas a terceira guerra será lutada. Mas a quarta 
guerra mundial será lutada a paus e pedras” deixando claro a destruição apocalíptica que as armas atômicas 

podem causar.
          
  EINSTEIN SALVA OS SUPER – HERÓIS
                        
Como judeu Einstein teve sérios problemas de perseguições por parte do regime nazista que avançava pelo 
mundo e piorando severamente com a segunda guerra mundial tendo que buscar asilo em países aliados e se 
estabelecendo nos Estados Unidos, o mesmo aconteceu com Sigmund Freud criador da psicanálise. Com a sua 
chegada nos Estados Unidos Einstein não só influenciou a Física, Matemática, Educação e política mas também 
na elaboração e aperfeiçoamento dos super heróis. Durante as décadas de 30, 40 50 e 60 os judeus sofriam muito 
preconceito mesmo nos países que os acolhiam as editoras não aceitavam publicar jornais, revistas ou livros 
com autores judeus, para eles sobrou apenas as histórias em quadrinhos visto na época como o mais baixo nível 
dos escritores. Os judeus Jerry Siegel e Joe Shuster em 1938 criam o super-herói mais popular do mundo até os 
dias de hoje o Superman, no início Superman não voava ele apenas conseguia pular a grandes distâncias mas 
com os progressos nos estudos de Einstein  principalmente referente à velocidade da luz, os escritores começa-
ram a acompanhar esses avanços da Física e incorporá-las nos super-heróis, o Superman passou não só a voar 
mas a voar na velocidade da luz, com o avanço nos estudos das leis da gravidade vem também explicações sobre 
a origem do herói vindo de Krypton local onde eles não voam ou possuem super  poderes devido seu sistema 
solar e a gravidade serem  diferentes da Terra, ou seja, seus super poderes vêm da luz do nosso Sol e a gravidade 
específica do nosso Terra, assim como na gravidade da Lua podemos dar grandes pulos, talvez em um planeta 
com determinada gravidade os seres humanos também poderiam ser capazes de voar nesse planeta, Einstein 
participou como convidado de honra em diversas celebrações, eventos e comemorações sobre o Superman. O 
judeu Stan Lee, maior escritor da Marvel, também utilizou como base as leis da Física para a criação de heróis e 
histórias, até os animes como Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco entram na enorme lista de influenciados. Não 
importa se a história ou personagem é obra da Marvel, DC ou Anime em todas você verá chutes, socos, golpes ou 
voos na velocidade da luz, viagens no tempo, poderes ou a falta deles de acordo com os planetas ou sistemas 
solares, viagens pelas galáxias, outras dimensões universos paralelos, influências da gravidade ou magnetismo. 
A frase “ A imaginação vale mais que o conhecimento” é bem representada nesse capítulo do projeto pois 
Einstein foi essencial na influência de milhares de escritores e leitores pelo mundo.
 
AULAS PRÁTICAS

Após uma breve apresentação sobre Einstein inicio os conteúdos com lista de palavras para os alunos realizarem 
as traduções, geralmente conseguem realizar as atividades com êxito pois em sua maioria são palavras cognatas       
( palavras em Língua Inglesa com grafia e/ou pronúncia semelhantes com palavras do mesmo significado em 
Língua Portuguesa )  mas quando há dúvidas faço intervenções com explicações e exemplos que os levem à 
tradução correta, raramente dou a resposta ao aluno isso só ocorre quando exauri todas as possibilidades de 
inferir conclusão adequada da palavra, por incrível que pareça a palavra que ocorre mais dúvida entre os alunos 
é que traduz nosso planeta Terra pois Earth não é uma palavra cognata  A lista de palavras apresentadas aos 
alunos  são as seguintes:
Galaxy
Asteroid                                       Jupiter                                Neptune
Space                                          Astronaut                           Orbit
Mercury                                        Comet                                Stars
Sun                                               Earth                                  Meteor
Saturn                                           Mars                                   Universe
Uranus                                          Venus                                 Moon

UMA ORQUESTRA CHAMADA SISTEMA SOLAR

Segundo as teorias de Einstein tudo no universo está em constante transformação, existe uma frequente mudan-
ça de equilíbrio, desequilíbrio e retorno ao equilíbrio, isso ocorre desde moléculas até planetas já que tudo está 
interligado exercendo influência mútua, atualmente nosso Sistema Solar possui um impressionante equilíbrio 
entre todas as forças e energias existentes. Magnetismo, gravidade, velocidade de rotação e translação dos 
planetas, luz e calor solar apresentam uma perfeita harmonia em que cada corpo celeste contribui nesse equilí-
brio, pois uma pequena alteração em algumas dessas forças gravitacionais ou magnéticas ocorreria uma desor-
ganização no nosso sistema solar causando problemas internos nos planetas e até colisões entre os planetas. 
Einstein ficou surpreso com essa perfeição galáctica, como corpos celestes tão diferentes em tamanho, atmosfe-
ra e velocidades podem compor essa sintonia em torno do Sol. Faço uma referência aos alunos que nosso siste-
ma solar é como uma orquestra com diferentes músicos tocando diferentes instrumentos e escalas musicais em 
tempos diferentes e o Sol faria essa regência através de suas energias de influências, Einstein chegou à conclu-
são que o universo não pode ser uma obra do acaso que matematicamente existe uma Força Maior para tamanha 
façanha. Há vários comentários de Einstein falando sobre sua admiração por Jesus Cristo mas não entro nesse 
tema com os alunos durante esse projeto.          

O GIGANTE LÍDER DA NOSSA GALÁXIA

Na próxima etapa os alunos realizam traduções e interpretam frases onde continuo a explicação falando sobre o 
que gera toda a vida no nosso sistema, o Sol, por isso se chama Sistema Solar. O Sol gera admiração e gratidão 
no ser humano desde os mais antigos registros em papel, papiro ou rochas, em quase todas as civilizações e até 
os dias atuais pois o nosso calendário é baseado na quantidade de dias em que a Terra completa a órbita em 

torno dele levando 365 dias ou 1 ano, a palavra Domingo em inglês é em sua homenagem pois Sunday traduzido 
fica Dia do Sol e ´claro nos ilumina, fornece calor e energia para gerar toda forma de vida que conhecemos. Expli-
co que o Sol é uma estrela, e estrela é o corpo celeste que gera luz diferente dos planetas que são capazes de 
gerarem iluminação, nesse sentido vem a expressão utilizada principalmente nas celebridades classificadas 
como estrelas pois são aqueles que atraem a atenção de várias pessoas, assim como o Sol atrai os planetas em 
sua volta através da gravidade e magnetismo. Reforço a passagem nas explicações sobre a velocidade da luz e 
que Einstein classificava Velocidade = Força e Gravidade = Força. Quanto maior a velocidade mais força terá, um 
carro que que bate no poste a 5 Km sofrerá menos danos do que o carro que a 120 Km, uma pessoa que cai da 
altura de 1 metro sofrerá menos lesões do que de alguém que cai de 10 metros. Revelo que os estudos de Einstein 
serviram de base para a criação da televisão, Nanosegundos pois o Km é muito lento para a velocidade da luz o 
segundo também é muito tempo para essa velocidade por isso os cálculos seriam melhores não em segundos 
mas em Nanosegundos que nessa perspectiva descobriram seres que vivem menos de 1 segundo classificados 
como MI. Enfatizo sua contribuição para a criação de Super-Heróis e suas histórias fazendo relação entre o nosso 
planeta e o Titan, satélite de Saturno que devido a sua atmosfera e gravidade foi comprovado que os humanos 
seriam capazes de voar com pequenas asas acopladas nos braços, finalizo o conteúdo das estrelas explicando 
que o Sol também impressiona pelo tamanho pois caberiam 1 milhão de planetas Terras dentre dele. O próximo 
passo é ler, traduzir e interpretar frases sobre os planetas que são as seguintes:
Solar System
Orbit - turn about a star or a planet.
Moon - it is a satellite.
Star - a luminous ball of gas with a lot Hydrogen and Helium. 
Sun - the star at the center of Solar System.
75% Hydrogen
25% Helium
1 million Earths inside for it. 
It has light.
Velocity of light 300 000 Kilometers per second.
8 turns on planet Earth in 1 second. 
The light arrives at the Earth in 8 minutes and 20 seconds.
The distance between the Earth and the Sun is 150 million Kilometers.
The fastest Spacecraft Pioneer arrives in 1 month.
Earth to Mars velocity Kilometers fastest spacecraft 687 days.
Earth to Mars light velocity 14 minutes and 56 seconds.
Albert Einstein  Gravity = Force
                          Velocity = Force
                           MI - leaves less than 1 second
                      His studies help to create the TV, nanoseconds, isolate atoms, Theory of Relativity, the power of the 
super heroes, Equation E=mc².
                       Titan - saturn satellite has atmosphere and gravity that allow man to fly with small wings.

CONHECENDO NOSSO VIZINHOS

O próximo passo é ler, traduzir e interpretar frases sobre os planetas que são as seguintes:  
Mercury - the smaller planet.
                 Hot during the day.
                 Cold during the night.
                  88 days to complete  translation around the Sun.
                  There is no moon.
O primeiro planeta é também o menor com um clima irregular, quente durante o dia e frio durante a noite, sua 
órbita é de 88 dias e não possui Lua.
Venus - clouds a lot Sulfuric Acid.
              It is a lot brillant.
              The most hot planet.
               There is no Moon.
                225 days the translation around the Sun
Vênus é composto de nuvens de Ácido Sulfúrico sendo o planeta mais quente, não possui Lua e sua translação 
é de 225 dias.
Earth - 70% water.
             Blue planet.
             1 Moon.
              Exist life.
              365 days to complete translation around the Sun.
O nosso planeta é bem semelhante com o nosso corpo sendo ambos tendo em sua maior composição a água, o 
planeta azul, o único com vida na forma que conhecemos, possui 1 Lua e 365 dias de rotação.
Mars - red planet.
            687 days to complete translation around the Sun.
            Maybe have life.
            It has 4 seasons.
             2 Moons.
O preferido dos filmes de ficção científica conhecido como planeta vermelho, Marte é muito explorado pelos 

cientistas e pelo cinema devido a sua semelhança com o planeta Terra, tendo as 4 estações e vestígios de mares. 
Possui duas Luas, 687 dias de rotação e milhares de teorias sobre marcianos.
Jupiter - biggest planet.
              1300 Earths inside it.
               Gas planet.
               12 years to complete the translation around the Sun.
                79 Moons.   
No maior planeta cabem 1300 planetas Terras, possui 79 Luas sua translação é de 12 anos, ou seja, se morásse-
mos em Júpiter faríamos aniversário praticamente a cada década, é o planeta que me refiro para ilustrar a Teoria 
da Relatividade de Einstein, já que o tudo no universo é relativo de acordo aonde estamos em relação ao tempo, 
espaço, velocidade e gravidade.
Saturn - second biggest planet.
              Yellow planet.
              Rings of cold and dust.
               82 Moons.  
                30 years translation the Sun
No arco íris do Sistema Solar Saturno é o planeta amarelo, famoso pelos seus anéis de gelo e pó, possui 82 Luas 
é atualmente o planeta com maior número de Luas mas essa contagem é frequentemente modificada devido as 
constantes novas descobertas e translação de 30 anos, nesse caso, a maioria das pessoas fariam no máximo 3 
aniversários durante a vida.
Uranus - it is a lot gas Methane.
               27 Moons.
                165 years translation the Sun
Urano possui uma grande quantidade de gás Metano em sua composição, possui 27 Luas e 165 anos de transla-
ção seria uma vida sem aniversários.
Neptune - coldest planet.
                 164 years translation the Sun.
                  Strongest winds 2000Km/hour.
                   13 Moons 
O planeta mais distante também é mais frio com com ventos mais fortes em torno de 2000 Km por hora. Netuno 
assim como Urano não haveria aniversários. O último da fila no Sistema Solar possui 13 Luas.

 NOSSO INFINITO UNIVERSO

É difícil para a mente humana tentar entender o infinito e esta é a etapa em que vemos o quanto somos pequenos 
e limitados tanto em conhecimento quanto em tamanho, compreender que o planeta Terra é menor que um grão 
de areia no nosso universo é algo nos deixa no mínimo intrigado, agora é a hora de falar sobre o lado de fora do 
nosso quintal chamado Via Láctea.  
Comets - are balls of ice and dust that orbit the Sun.
Asteroids - are made up metal and rock material.
Meteor - are asteroids that entered Earth.
Galaxy - can contain many million of stars, held together by the force of gravity.
Milk way - is the name of the our galaxy.
Universe - contain at least 1 billion galaxies
Explico sobre a composição dos cometas que são bolas de gelo e pó, por esse motivo eles têm uma “cauda”, pois 
conforme essa bola se movimenta o pó e o gelo vão se derretendo logo atrás, então é impossível um cometa cair 
na Terra pois ele derreteria ou se desfaria ao entrar em contato com a atmosfera terrestre. Falo sobre a diferença 
entre os asteroides e meteoros que ambos são feitos de metal e rocha, o asteroide fica em órbita no espaço e 
quando entra na Terra recebe o nome de meteoro. O nosso planeta está no Sistema Solar que está galáxia chama-
da Via Láctea que está no Universo. Nossa galáxia Via Láctea recebeu esse nome por ser branca como o leite e 
recentes estudos demonstraram existir no mínimo 1 bilhão de galáxias no universo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto apresentado foi trabalhado com alunos dos 4º e 5º anos do ensino fundamental que após as aulas expo-
sitivas, atividades, lições de casa, caça palavras, desenhos para colorir e vídeos em formato de desenhos anima-
dos explicando o Sistema Solar é solicitado aos alunos que se reuniam em grupos e façam cartazes do Sistema 
Solar com desenhos dos planetas e seus nomes em inglês, esses cartazes ficam em exposição pelos corredores 
da escola, posteriormente os grupos fazem maquetes do Sistema Solar com todos os nomes em inglês que ficam 
expostos na Feira de Ciências  e para  produto final os alunos fazem uma palestra na sala de leitura ou de multimí-
dia para apresentar aos pais no dia da Amostra Cultural. Eles apresentam os vídeos aos pais e em duplas expli-
cam o Sistema Solar, na dupla um explica em inglês e outro explica em português, são realizadas diversas pales-
tras durante o dia para atender melhor aos alunos e aos pais que ficam encantados ao verem seus filhos sendo 
protagonistas em suas aprendizagens, eu sempre começo as palestras dizendo que naquele dia  os alunos são 
os professores e que eu estou lá para auxiliá-los dando play nos vídeos, arrumando a sala, revezando o microfo-
ne, mantendo a sequência de falas nas pastas e é exatamente isso que eu faço. Esse dia é marcante pois demons-
tra o resultado de um projeto com etapas de progresso durante todo o ano letivo. Professores, pais e alunos ficam 
extremamente orgulhosos e felizes, sentimentos demonstrados com sorrisos, lágrimas, abraços e muitas 
palmas.
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RESUMO 
Este trabalho tem a pretensão primeiramente, de contextualizar a primeira infância, salientando sua importância 
através da exemplificação de investimentos bem sucedidos realizados no exterior, particularmente nos Estados 
Unidos a partir deste patamar educativo, traçando um contraponto com o posicionamento ainda modesto do 
Brasil frente a esta ação, tratando também de corroborar o fluxo de retorno extremamente positivo de um futuro 
promissor, tanto para os adultos que serão formados, quanto em termos da economia obtida pela sociedade 
como um todo, desonerando os gastos públicos futuros, além da concreta diminuição das desigualdades e injus-
tiças sociais, bem como, prestar esclarecimentos sobre a importância do marco legal da primeira infância no 
nosso país como diretriz específica na elaboração e direcionamento urgente e imediato de investimentos públicos 
verdadeiramente efetivos para a elevação qualitativa do processo de aprendizagens desde a mais terna idade, 
garantindo direitos básicos e indispensáveis, além de reforçar a ideia sobre o fundamental conhecimento acerca 
dos fatores determinantes, tanto genéticos como ambientais no desenvolvimento infantil na primeira infância por 
todos aqueles que estão envolvidos diretamente com esta faixa etária, principalmente para os que trabalham com 
crianças especialmente em situação de vulnerabilidade, bem como expor os impactos positivos em termos de 
formação de adultos estáveis, mais saudáveis e equilibrados que comporão a sociedade futuramente, acrescen-
tando reforço positivo na amplificação da qualificação de capital humano para o mercado de trabalho, e ratifican-
do, através de uma perspectiva bibliográfica qualitativa de pesquisa, a ênfase da importância da busca incessante 
por uma educação verdadeiramente eficiente e de qualidade. 
Palavras-chave: Primeira Infância; Investimentos; Educação.
INTRODUÇÃO
Este artigo de caráter bibliográfico tem como objetivo geral contribuir para a reflexão sobre a importância dos 
investimentos públicos dirigidos à fase da primeira infância, bem como destacar a necessidade da sociedade, 
especialmente do poder público, de passar a enxergar esta etapa inicial da escolarização com o cuidado e atenção 
que efetivamente merece, uma vez que de acordo com estudos e pesquisas das mais variadas áreas, entre elas a 
neurociência e a psicologia, apontam como sendo o período de desenvolvimento humano cujas experiências 
vividas são determinantes para a vida adulta, sem contar a velocidade ímpar do desenvolvimento cerebral, desta-
cando sua ampla maleabilidade, facilitando o incentivar de habilidades cognitivas e de personalidade como o 
desenvolvimento da atenção, motivação, autocontrole e sociabilidade, tão necessárias para o sucesso do proces-
so de construção do conhecimento, na saúde, na carreira e para a vida em sociedade como um todo. Além disto, 
destacamos também que investir na primeira infância representa economia no futuro pois, as crianças bem assis-
tidas nesta fase têm menos chance de necessitar frequentar programas de recuperação educacional, menor 
probabilidade de fazer escolhas que prejudiquem sua saúde e que as levem a cometer atividades criminosas. 
Portanto, devemos considerar que as experiências na primeira infância, têm o poder de potencializar e moldar os 
adultos do futuro e que quanto mais cedo investirmos nesta faixa etária, maiores serão os retornos em termos de 
construção de uma sociedade mais justa e solidária.
CONTEXTUALIZANDO A PRIMEIRA INFÂNCIA
A primeira infância é considerada como o período que abrange os primeiros seis anos completos de vida das 
crianças.
Desde a concepção no útero materno e ao longo de toda a vida, todos os seres humanos vivem inseridos em um 
processo caracterizado por constantes mudanças, resultado da interação entre suas características biológicas e 
os fatores externos sociais e culturais que os envolvem. Esta fase também pode ser subdividida em duas partes: 
a primeira como sendo a primeiríssima infância, que vai da gestação aos três anos de idade, e a segunda como o 
período que se estende entre os quatro e seis anos.
De acordo com TAVARES (2007), nos três primeiros anos de vida a criança desenvolve habilidades cognitivas 
devido ao seu interesse pelo mundo que a rodeia e à sua necessidade de comunicação. A criança aprende rapida-
mente a usar e compreender os sinais que são expressos através do comportamento, da expressão corporal e da 
postura corporal. 

A IMPORTÂNCIA DOS INVESTIMENTOS
PÚBLICOS NA PRIMEIRA INFÂNCIA

DÉBORA GOMIERI DELUCA Graduação em Pedagogia pelo Centro Universitário Fundação Santo André (2004); Profes-
sora de Educação Infantil no CEI Jardim Clímax II.
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RESUMO 

Este artigo falará como é abordar um dos maiores gênios de todos tempos de uma forma que os alunos passem 
a gostar de uma matéria da área de exatas em que eles terão como conteúdo obrigatório apenas a partir do Ensino 
Médio, a Física, além de se identificarem com Einstein em várias etapas do projeto já que ele também passou por 
várias dificuldades na escola, início da vida acadêmica e início no mercado de trabalho para a constituição da 
família. É relativamente fácil ficar famoso através de conteúdos nas áreas de humanas como Literatura, Artes, 
Filosofia, Música mas tornar-se uma celebridade através de um conteúdo que trabalha com os cálculos mais 
complexos da Matemática é realmente singular, ele virou sinônimo de inteligência máxima no contexto escolar 
para elogiar quem se destaca nas atividades matemáticas, pelo menos uma vez em todo o período que passamos 
do ensino fundamental ao ensino médio ouvimos falar que aquele aluno ou aquela aluna é um ou uma Einstein, 
falarei da sequência didática onde faço a interdisciplinaridade da Língua Inglesa com Matemática, Física, Biogra-
fia e História em quadrinhos, sim, Einstein além de ser um dos maiores influenciadores da Matemática, Física, 
Ciências também foi um dos maiores influenciadores nas elaborações das histórias em quadrinhos principalmen-
te nos temas de super-heróis, foi um sonhador, criativo, inovador, pioneiro assim como o brasileiro Santos 
Dumont que embora nunca tenham se encontrado pessoalmente  há semelhança entre seus objetivos para as 
suas descobertas, além da semelhança didática,  pedagógica, questionadora de ensinar e aprender  com o patro-
no da educação brasileira Paulo Freire.  As aulas em que leciono sobre Einstein tem o objetivo de estimular os 
alunos a acreditarem em seus sonhos por mais absurdos que pareçam, a continuarem motivados diante das 
adversidades, confiarem mais nos seus instintos do que na opinião vazia dos outros, manterem o foco mesmo 
quando contrariado pelos seus superiores: pais, professores, orientadores e altas autoridades e como ele mesmo 
mencionava as aulas desse projeto valoriza mais a imaginação do que o conhecimento.              

Palavras-chave: Matemática, Física, Velocidade, Universo, Luz.

INTRODUÇÃO

O alemão que levou ao pé da letra a expressão “cidadão do mundo” já que abriu mão de sua nacionalidade e se 
encantava com o novo, o desconhecido, a descoberta, desde cedo se tornou um questionador dos segredos do 
universo, ele queria sempre mais, o conhecimento era para ser constantemente questionado pois é dessa forma 
que evoluímos, avançamos e inovamos. Respostas prontas, didática repetitiva, verdades absolutas, foram cons-
tantemente questionadas por Einstein desde a sua adolescência, ele queria ir além dos conhecimentos pré-esta-
belecidos de sua época, tal ousadia, coragem e perseverança levaram-no a provar que muitas das teses sobre o 
universo apresentadas por Issac Newton estavam incorretas ou incompletas, é claro todo esse feito custaram-lhe 
muitos anos de estudo e dedicação, milhares de críticas e contestações, mas o desafio de avançar sobre as ques-
tões da ciência perante o universo foram comprovadas e conseguimos progredir séculos a frente com essas 
descobertas.

ALBERT E PAULO REVOLUCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO 

Ao contrário de muitas especulações  sobre a vida do físico que relatavam Einstein como um aluno desconcentra-
do, distraído, descompromissado e com notas baixas, novos estudos mais aprofundados sobre a sua biografia  
demonstram que Einstein foi um bom aluno durante sua infância e a adolescência e que as notas baixas eram 
frequentes apenas nas matérias em que ele não tinha muito interesse como as humanas que envolvem: línguas, 
Geografia, História, Educação Física, Literatura, Artes entre outras, já nas matérias que ele gostava pertencentes 
às áreas de exatas como: Matemática, Química, Física, Álgebra, Geometria, suas notas eram as mais altas levan-
do-o a receber vários prêmios e reconhecimento por parte dos professores e familiares além de estudar nas 

melhores escolas e universidades da Europa. As suas vivências educacionais nas escolas e universidades 
moldaram sua prática como docente, ele defendia a visão curricular dos estudantes como um todo e não apenas 
em algumas disciplinas, pois assim como ele, o aluno poderia não obter bons resultados em determinadas maté-
rias e conteúdos mas poderia ir muito bem em outras disciplinas, essas questões estariam diretamente ligadas 
pela influência do interesse ou a falta em cada conteúdo. Partindo desse pensamento está a semelhança com as 
práticas pedagógicas defendidas por Paulo Freire onde ele defende que o aluno aprenderá com mais eficácia 
qualquer conteúdo desde que tenha sentido e significado para a vida dele, o processo de aprendizagem necessita 
acontecer de forma agradável, motivadora, gradativa e com variadas maneiras de ensinar, aprender e avaliar. Há 
relatos de que Einstein explicava os primeiros conteúdos na sala de aula  e dava continuidade às matérias nas 
cantinas das faculdades tomando café, fumando cachimbo, tocando violino e dialogando com os alunos sobre os 
cálculos e fórmulas, só não havia bebida alcoólica porque ele não gostava de ingeri-las,  dizia que atrapalhava a 
concentração, mas de qualquer forma  uma atitude acadêmica parecida com essa causaria no mínimo um descon-
forto em qualquer universidade nos dias atuais, então imagine o escândalo que foi nos anos de 1920 a 1950 entre 
os professores e reitores das universidades que em sua maioria tinha uma grade curricular rígida e tradicional, 
mas o físico e professor  não dava tanta importância às críticas pois o que realmente tinha prioridade era a apren-
dizagem dos alunos e o avanço conjunto das descobertas. Paulo Freire era enfático na questão que a aprendiza-
gem ocorre em todos os lugares e a todo tempo, não sendo necessário um método obrigatório determinando a 
hora e o local que ocorrerá a evolução do conhecimento, em todos os ambientes escolares e em todos os momen-
tos ocorrem aprendizagens até mesmo a hora do intervalo oferece infinitas ferramentas para aprendizagem que 
podem complementar as práticas educativas dos professores. Talvez tantas semelhanças venham da literatura 
que esses dois gigantes da educação se identificavam, eles simpatizavam com as ideias Karl Marx e também não 
concordavam com o capitalismo predatório que beneficia e proporciona cada vez vantagens às classes sociais 
dominantes como as elites, empresários, fazendeiros, ricos, políticos, latifundiários, etc  explorando a mão de 
obra das pessoas com baixa renda, baixa escolaridade, sem posses ou recursos causando o aumento da pobreza 
na maioria da população e o acúmulo de riquezas nas mãos de  poucos. Embora fosse da área de exatas a aparên-
cia de Einstein se assemelhava mais com os professores de humanas principalmente de História, Filosofia ou 
Sociologia, ele não se importava com roupas de grifes, cabelos penteados, status, artigos ou vida de luxo e altos 
salários fato que gerava grandes atritos com suas esposas em seus dois casamentos.
     
EINSTEIN E DUMONT VISIONÁRIOS DO CÉU E ESPAÇO
        
Outro ilustre brasileiro com inúmeras semelhanças biográficas com Einstein é Santos Dumont o criador do avião, 
os dois tiveram suas descobertas e criações duramente criticadas durante suas exposições sendo acusados de 
plágio e até os dias de hoje são alvos de discussões que não acabarão tão brevemente. Einstein foi acusado de 
plágio pelas suas principais obras, como o isolamento dos átomos, propagação e velocidade da luz, Teoria da 
Relatividade que envolve força, gravidade, magnetismo e velocidade. Santos Dumont foi acusado de plágio pelos 
norte-americanos que exigem os méritos pela criação do avião, mas esses célebres criadores continuaram a 
realizar seus sonhos com o objetivo de mudar e melhorar as vidas das pessoas, Santos Dumont era contra guer-
ras e gostava muito de viajar pelo mundo, conhecer lugares e culturas diferentes que através das navegações, 
balões de ar e transportes terrestres levaria muito tempo para realizar tais excursões, então ele tornou realidade 
o que desde os filósofos da Grécia Antiga sonhavam, o homem conquistando o céu e podendo voar, dessa forma 
poderíamos viajar e conhecer o planeta inteiro em um período de tempo extremamente menor, se os estudos de 
Dumont nos levaram a viajar pelo mundo os estudo de Einstein podem nos levar a conhecer o espaço pois assim 
como as navegações são lentas para podermos desbravar o planeta, nosso sistema de velocidade baseada os 
quilômetros é muito lenta ao pensarmos em viagens espaciais, nesse sentido Einstein aprofundou seus estudos 
nos vários aspectos da luz, como formas, percursos, reações e é claro a velocidade, mais precisamente a veloci-
dade da luz. A luz emitida pelo Sol leva 8 minutos e 20 segundos para chegar à Terra, na velocidade da luz daría-
mos 8 voltas na Terra em menos de 1 segundo é algo difícil de até imaginar, quanto tempo levaríamos para dar a 
volta na Terra no avião mais veloz?  Uma viagem até Marte na velocidade da luz levaria 14 minutos e 56 segundos 
já no foguete mais veloz Spacecraft levaria 687 dias, quase dois anos, portanto seria possível um veículo na 
velocidade da luz fazer viagens pelo Sistema Solar tão comuns como passeios utilizando o Metrô. Mas nem tudo 
são flores, os dois tiveram seus anos de estudos, esforços, pesquisas, trabalhos, concretizações de seus sonhos 
terrivelmente prejudicados, assim como milhares de pessoas, com as duas guerras mundiais. Santos Dumont viu 
a sua invenção criada com o intuito maior  de ser utilizada em viagens, lazer, aproximar as pessoas, melhorar a 
qualidade de vida das pessoas, na qual ele nem patenteou a sua criação para que assim todas as nações pudes-
sem fazer uso dessa magnífica máquina, o avião foi a maior arma de guerra utilizada na primeira guerra mundial. 
Santos Dumont viu seu sonho de um transporte que levaria alegria para as pessoas se tornar um pesadelo utiliza-
do para matar e destruir, esses fatos foram demais para o sonhador, viajante e visionário que se sentiu parte 
dessa engrenagem sanguinária mesmo sendo um pacifista contrário a qualquer tipo de guerra, entrou em depres-
são profunda se isolando dos amigos, familiares e do mundo que por fim resultou no seu suicídio. Santos 
Dumont viveu o pesadelo na primeira guerra mundial e Albert Einstein viveu o pesadelo da segunda guerra 
mundial e assim como milhões de judeus foi perseguido por toda a Europa tendo que se refugiar em diversos 
países até se estabilizar nos Estados Unidos onde deu continuidade aos seus estudos, projetos e docência, 
porém em tempos tão turbulentos teve a sua fórmula mundialmente famosa E=mc² e seus estudos que isolavam 
o átomo servirem de base para a criação da bomba atômica que depois de jogadas nas cidades de Hiroshima e 
Nagasaki causou em Einstein os mesmos sentimentos angustiantes causados em Santos Dumont, mas Einstein 
não entrou em depressão, pelo contrário, idealizou e participou de diversos eventos, protestos, palestras, encon-
tros com autoridades, seminários, com o objetivo pacifista pelo fim das guerras e a destruição de todas as 
bombas atômicas repetindo a famosa frase: “ Não sei com que armas a terceira guerra será lutada. Mas a quarta 
guerra mundial será lutada a paus e pedras” deixando claro a destruição apocalíptica que as armas atômicas 

podem causar.
          
  EINSTEIN SALVA OS SUPER – HERÓIS
                        
Como judeu Einstein teve sérios problemas de perseguições por parte do regime nazista que avançava pelo 
mundo e piorando severamente com a segunda guerra mundial tendo que buscar asilo em países aliados e se 
estabelecendo nos Estados Unidos, o mesmo aconteceu com Sigmund Freud criador da psicanálise. Com a sua 
chegada nos Estados Unidos Einstein não só influenciou a Física, Matemática, Educação e política mas também 
na elaboração e aperfeiçoamento dos super heróis. Durante as décadas de 30, 40 50 e 60 os judeus sofriam muito 
preconceito mesmo nos países que os acolhiam as editoras não aceitavam publicar jornais, revistas ou livros 
com autores judeus, para eles sobrou apenas as histórias em quadrinhos visto na época como o mais baixo nível 
dos escritores. Os judeus Jerry Siegel e Joe Shuster em 1938 criam o super-herói mais popular do mundo até os 
dias de hoje o Superman, no início Superman não voava ele apenas conseguia pular a grandes distâncias mas 
com os progressos nos estudos de Einstein  principalmente referente à velocidade da luz, os escritores começa-
ram a acompanhar esses avanços da Física e incorporá-las nos super-heróis, o Superman passou não só a voar 
mas a voar na velocidade da luz, com o avanço nos estudos das leis da gravidade vem também explicações sobre 
a origem do herói vindo de Krypton local onde eles não voam ou possuem super  poderes devido seu sistema 
solar e a gravidade serem  diferentes da Terra, ou seja, seus super poderes vêm da luz do nosso Sol e a gravidade 
específica do nosso Terra, assim como na gravidade da Lua podemos dar grandes pulos, talvez em um planeta 
com determinada gravidade os seres humanos também poderiam ser capazes de voar nesse planeta, Einstein 
participou como convidado de honra em diversas celebrações, eventos e comemorações sobre o Superman. O 
judeu Stan Lee, maior escritor da Marvel, também utilizou como base as leis da Física para a criação de heróis e 
histórias, até os animes como Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco entram na enorme lista de influenciados. Não 
importa se a história ou personagem é obra da Marvel, DC ou Anime em todas você verá chutes, socos, golpes ou 
voos na velocidade da luz, viagens no tempo, poderes ou a falta deles de acordo com os planetas ou sistemas 
solares, viagens pelas galáxias, outras dimensões universos paralelos, influências da gravidade ou magnetismo. 
A frase “ A imaginação vale mais que o conhecimento” é bem representada nesse capítulo do projeto pois 
Einstein foi essencial na influência de milhares de escritores e leitores pelo mundo.
 
AULAS PRÁTICAS

Após uma breve apresentação sobre Einstein inicio os conteúdos com lista de palavras para os alunos realizarem 
as traduções, geralmente conseguem realizar as atividades com êxito pois em sua maioria são palavras cognatas       
( palavras em Língua Inglesa com grafia e/ou pronúncia semelhantes com palavras do mesmo significado em 
Língua Portuguesa )  mas quando há dúvidas faço intervenções com explicações e exemplos que os levem à 
tradução correta, raramente dou a resposta ao aluno isso só ocorre quando exauri todas as possibilidades de 
inferir conclusão adequada da palavra, por incrível que pareça a palavra que ocorre mais dúvida entre os alunos 
é que traduz nosso planeta Terra pois Earth não é uma palavra cognata  A lista de palavras apresentadas aos 
alunos  são as seguintes:
Galaxy
Asteroid                                       Jupiter                                Neptune
Space                                          Astronaut                           Orbit
Mercury                                        Comet                                Stars
Sun                                               Earth                                  Meteor
Saturn                                           Mars                                   Universe
Uranus                                          Venus                                 Moon

UMA ORQUESTRA CHAMADA SISTEMA SOLAR

Segundo as teorias de Einstein tudo no universo está em constante transformação, existe uma frequente mudan-
ça de equilíbrio, desequilíbrio e retorno ao equilíbrio, isso ocorre desde moléculas até planetas já que tudo está 
interligado exercendo influência mútua, atualmente nosso Sistema Solar possui um impressionante equilíbrio 
entre todas as forças e energias existentes. Magnetismo, gravidade, velocidade de rotação e translação dos 
planetas, luz e calor solar apresentam uma perfeita harmonia em que cada corpo celeste contribui nesse equilí-
brio, pois uma pequena alteração em algumas dessas forças gravitacionais ou magnéticas ocorreria uma desor-
ganização no nosso sistema solar causando problemas internos nos planetas e até colisões entre os planetas. 
Einstein ficou surpreso com essa perfeição galáctica, como corpos celestes tão diferentes em tamanho, atmosfe-
ra e velocidades podem compor essa sintonia em torno do Sol. Faço uma referência aos alunos que nosso siste-
ma solar é como uma orquestra com diferentes músicos tocando diferentes instrumentos e escalas musicais em 
tempos diferentes e o Sol faria essa regência através de suas energias de influências, Einstein chegou à conclu-
são que o universo não pode ser uma obra do acaso que matematicamente existe uma Força Maior para tamanha 
façanha. Há vários comentários de Einstein falando sobre sua admiração por Jesus Cristo mas não entro nesse 
tema com os alunos durante esse projeto.          

O GIGANTE LÍDER DA NOSSA GALÁXIA

Na próxima etapa os alunos realizam traduções e interpretam frases onde continuo a explicação falando sobre o 
que gera toda a vida no nosso sistema, o Sol, por isso se chama Sistema Solar. O Sol gera admiração e gratidão 
no ser humano desde os mais antigos registros em papel, papiro ou rochas, em quase todas as civilizações e até 
os dias atuais pois o nosso calendário é baseado na quantidade de dias em que a Terra completa a órbita em 

torno dele levando 365 dias ou 1 ano, a palavra Domingo em inglês é em sua homenagem pois Sunday traduzido 
fica Dia do Sol e ´claro nos ilumina, fornece calor e energia para gerar toda forma de vida que conhecemos. Expli-
co que o Sol é uma estrela, e estrela é o corpo celeste que gera luz diferente dos planetas que são capazes de 
gerarem iluminação, nesse sentido vem a expressão utilizada principalmente nas celebridades classificadas 
como estrelas pois são aqueles que atraem a atenção de várias pessoas, assim como o Sol atrai os planetas em 
sua volta através da gravidade e magnetismo. Reforço a passagem nas explicações sobre a velocidade da luz e 
que Einstein classificava Velocidade = Força e Gravidade = Força. Quanto maior a velocidade mais força terá, um 
carro que que bate no poste a 5 Km sofrerá menos danos do que o carro que a 120 Km, uma pessoa que cai da 
altura de 1 metro sofrerá menos lesões do que de alguém que cai de 10 metros. Revelo que os estudos de Einstein 
serviram de base para a criação da televisão, Nanosegundos pois o Km é muito lento para a velocidade da luz o 
segundo também é muito tempo para essa velocidade por isso os cálculos seriam melhores não em segundos 
mas em Nanosegundos que nessa perspectiva descobriram seres que vivem menos de 1 segundo classificados 
como MI. Enfatizo sua contribuição para a criação de Super-Heróis e suas histórias fazendo relação entre o nosso 
planeta e o Titan, satélite de Saturno que devido a sua atmosfera e gravidade foi comprovado que os humanos 
seriam capazes de voar com pequenas asas acopladas nos braços, finalizo o conteúdo das estrelas explicando 
que o Sol também impressiona pelo tamanho pois caberiam 1 milhão de planetas Terras dentre dele. O próximo 
passo é ler, traduzir e interpretar frases sobre os planetas que são as seguintes:
Solar System
Orbit - turn about a star or a planet.
Moon - it is a satellite.
Star - a luminous ball of gas with a lot Hydrogen and Helium. 
Sun - the star at the center of Solar System.
75% Hydrogen
25% Helium
1 million Earths inside for it. 
It has light.
Velocity of light 300 000 Kilometers per second.
8 turns on planet Earth in 1 second. 
The light arrives at the Earth in 8 minutes and 20 seconds.
The distance between the Earth and the Sun is 150 million Kilometers.
The fastest Spacecraft Pioneer arrives in 1 month.
Earth to Mars velocity Kilometers fastest spacecraft 687 days.
Earth to Mars light velocity 14 minutes and 56 seconds.
Albert Einstein  Gravity = Force
                          Velocity = Force
                           MI - leaves less than 1 second
                      His studies help to create the TV, nanoseconds, isolate atoms, Theory of Relativity, the power of the 
super heroes, Equation E=mc².
                       Titan - saturn satellite has atmosphere and gravity that allow man to fly with small wings.

CONHECENDO NOSSO VIZINHOS

O próximo passo é ler, traduzir e interpretar frases sobre os planetas que são as seguintes:  
Mercury - the smaller planet.
                 Hot during the day.
                 Cold during the night.
                  88 days to complete  translation around the Sun.
                  There is no moon.
O primeiro planeta é também o menor com um clima irregular, quente durante o dia e frio durante a noite, sua 
órbita é de 88 dias e não possui Lua.
Venus - clouds a lot Sulfuric Acid.
              It is a lot brillant.
              The most hot planet.
               There is no Moon.
                225 days the translation around the Sun
Vênus é composto de nuvens de Ácido Sulfúrico sendo o planeta mais quente, não possui Lua e sua translação 
é de 225 dias.
Earth - 70% water.
             Blue planet.
             1 Moon.
              Exist life.
              365 days to complete translation around the Sun.
O nosso planeta é bem semelhante com o nosso corpo sendo ambos tendo em sua maior composição a água, o 
planeta azul, o único com vida na forma que conhecemos, possui 1 Lua e 365 dias de rotação.
Mars - red planet.
            687 days to complete translation around the Sun.
            Maybe have life.
            It has 4 seasons.
             2 Moons.
O preferido dos filmes de ficção científica conhecido como planeta vermelho, Marte é muito explorado pelos 

cientistas e pelo cinema devido a sua semelhança com o planeta Terra, tendo as 4 estações e vestígios de mares. 
Possui duas Luas, 687 dias de rotação e milhares de teorias sobre marcianos.
Jupiter - biggest planet.
              1300 Earths inside it.
               Gas planet.
               12 years to complete the translation around the Sun.
                79 Moons.   
No maior planeta cabem 1300 planetas Terras, possui 79 Luas sua translação é de 12 anos, ou seja, se morásse-
mos em Júpiter faríamos aniversário praticamente a cada década, é o planeta que me refiro para ilustrar a Teoria 
da Relatividade de Einstein, já que o tudo no universo é relativo de acordo aonde estamos em relação ao tempo, 
espaço, velocidade e gravidade.
Saturn - second biggest planet.
              Yellow planet.
              Rings of cold and dust.
               82 Moons.  
                30 years translation the Sun
No arco íris do Sistema Solar Saturno é o planeta amarelo, famoso pelos seus anéis de gelo e pó, possui 82 Luas 
é atualmente o planeta com maior número de Luas mas essa contagem é frequentemente modificada devido as 
constantes novas descobertas e translação de 30 anos, nesse caso, a maioria das pessoas fariam no máximo 3 
aniversários durante a vida.
Uranus - it is a lot gas Methane.
               27 Moons.
                165 years translation the Sun
Urano possui uma grande quantidade de gás Metano em sua composição, possui 27 Luas e 165 anos de transla-
ção seria uma vida sem aniversários.
Neptune - coldest planet.
                 164 years translation the Sun.
                  Strongest winds 2000Km/hour.
                   13 Moons 
O planeta mais distante também é mais frio com com ventos mais fortes em torno de 2000 Km por hora. Netuno 
assim como Urano não haveria aniversários. O último da fila no Sistema Solar possui 13 Luas.

 NOSSO INFINITO UNIVERSO

É difícil para a mente humana tentar entender o infinito e esta é a etapa em que vemos o quanto somos pequenos 
e limitados tanto em conhecimento quanto em tamanho, compreender que o planeta Terra é menor que um grão 
de areia no nosso universo é algo nos deixa no mínimo intrigado, agora é a hora de falar sobre o lado de fora do 
nosso quintal chamado Via Láctea.  
Comets - are balls of ice and dust that orbit the Sun.
Asteroids - are made up metal and rock material.
Meteor - are asteroids that entered Earth.
Galaxy - can contain many million of stars, held together by the force of gravity.
Milk way - is the name of the our galaxy.
Universe - contain at least 1 billion galaxies
Explico sobre a composição dos cometas que são bolas de gelo e pó, por esse motivo eles têm uma “cauda”, pois 
conforme essa bola se movimenta o pó e o gelo vão se derretendo logo atrás, então é impossível um cometa cair 
na Terra pois ele derreteria ou se desfaria ao entrar em contato com a atmosfera terrestre. Falo sobre a diferença 
entre os asteroides e meteoros que ambos são feitos de metal e rocha, o asteroide fica em órbita no espaço e 
quando entra na Terra recebe o nome de meteoro. O nosso planeta está no Sistema Solar que está galáxia chama-
da Via Láctea que está no Universo. Nossa galáxia Via Láctea recebeu esse nome por ser branca como o leite e 
recentes estudos demonstraram existir no mínimo 1 bilhão de galáxias no universo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto apresentado foi trabalhado com alunos dos 4º e 5º anos do ensino fundamental que após as aulas expo-
sitivas, atividades, lições de casa, caça palavras, desenhos para colorir e vídeos em formato de desenhos anima-
dos explicando o Sistema Solar é solicitado aos alunos que se reuniam em grupos e façam cartazes do Sistema 
Solar com desenhos dos planetas e seus nomes em inglês, esses cartazes ficam em exposição pelos corredores 
da escola, posteriormente os grupos fazem maquetes do Sistema Solar com todos os nomes em inglês que ficam 
expostos na Feira de Ciências  e para  produto final os alunos fazem uma palestra na sala de leitura ou de multimí-
dia para apresentar aos pais no dia da Amostra Cultural. Eles apresentam os vídeos aos pais e em duplas expli-
cam o Sistema Solar, na dupla um explica em inglês e outro explica em português, são realizadas diversas pales-
tras durante o dia para atender melhor aos alunos e aos pais que ficam encantados ao verem seus filhos sendo 
protagonistas em suas aprendizagens, eu sempre começo as palestras dizendo que naquele dia  os alunos são 
os professores e que eu estou lá para auxiliá-los dando play nos vídeos, arrumando a sala, revezando o microfo-
ne, mantendo a sequência de falas nas pastas e é exatamente isso que eu faço. Esse dia é marcante pois demons-
tra o resultado de um projeto com etapas de progresso durante todo o ano letivo. Professores, pais e alunos ficam 
extremamente orgulhosos e felizes, sentimentos demonstrados com sorrisos, lágrimas, abraços e muitas 
palmas.
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Não há padrões de desenvolvimento verdadeiramente iguais em todos os seres humanos uma vez que “cada 
criança é semelhante às outras crianças em alguns aspectos, mas é única em outros aspectos” (PAPALIA, 2001, 
p.9). 
Todo o processo de desenvolvimento do ser humano envolve as características hereditárias do indivíduo e as 
resultantes da interação com a realidade social e física. Portanto, o processo de desenvolvimento da criança é um 
processo pessoal, único, histórico e cultural que a impacta desde a concepção no ventre materno. 
Segundo PORTUGAL (2000), o período da infância e as primeiras experiências de vida do ser humano são deter-
minantes para a vida adulta, pois é neste momento que o indivíduo aprende sobre si próprio, os outros e sobre o 
mundo. Neste sentido, o conhecimento desta etapa da vida da criança torna-se essencial para todos aqueles que 
pretendem desenvolver uma ação educativa eficiente e qualitativa.
Diversos estudos científicos das mais variadas áreas, como a neurociência, a psicologia do desenvolvimento e 
também aqueles sobre os impactos de políticas públicas voltadas para a infância, têm apontado que o período de 
maiores possibilidades para a formação das competências humanas ocorre entre a gestação e o sexto ano de 
idade.
Este período é marcado por inúmeros processos de desenvolvimento, diretamente influenciados pela realidade 
na qual a criança está inserida, pelos estímulos externos e pela qualidade dos vínculos afetivos vivenciados e 
efetivados. Justamente por isto, o começo da vida deve receber atenção e proteção diferenciadas, uma vez que, 
na etapa entre o nascimento e os cinco anos de idade, o cérebro se desenvolve rapidamente e é mais maleável, 
tornando-se mais fácil incentivar habilidades cognitivas e de personalidade - atenção, motivação, autocontrole e 
sociabilidade - necessárias para o sucesso na escola, saúde, carreira e na vida. Portanto, torna-se fundamental 
garantir um desenvolvimento pleno desde a primeira infância, tendo em mente que a formação da criança depen-
de de uma atenção especial de todos que estão ao seu redor, buscando propiciar, assim, uma infância saudável, 
capaz de gerar fortes fundamentos para o futuro. 
Inúmeras pesquisas demonstram que quando as condições para o desenvolvimento durante a primeira infância 
são satisfatórias, maiores serão as chances de a criança atingir o melhor e o máximo de sua capacidade, tornan-
do-se um adulto mais estável, produtivo e completo. 
Segundo estudos de James Heckman (Prêmio Nobel em Economia de 2000 e Diretor do Centro de Economia do 
Desenvolvimento Humano (CEHD-USA)), cujo trabalho inovador com um grupo de economistas, psicólogos do 
desenvolvimento, sociólogos, estatísticos e neurocientistas tem demonstrado que a qualidade do desenvolvi-
mento na primeira infância influencia profundamente os resultados econômicos, sociais e na saúde para os 
indivíduos e para a sociedade como um todo. Ressaltando ainda, a importância de investimentos econômicos na 
primeira infância, uma vez que a cada dólar investido nesta fase da vida, sete dólares retornarão com resultado 
positivo a longo prazo, retornando como devolutiva, maior qualidade de vida, melhor posicionamento no merca-
do de trabalho, melhores salários e oportunidades profissionais, além de melhores condições de saúde, consta-
tadas pelos baixos índices de hipertensão, doenças cardíacas e obesidade, além da significativa diminuição das 
chances de envolvimento com álcool, cigarros e drogas antes dos dezessete anos de idade. Portanto, investimen-
to em educação na primeira infância significa, seguramente, optar por uma estratégia eficaz para a redução de 
custos sociais no futuro. Vale a pena destacar que, se comparados com os investimentos em outras fases, como 
durante a adolescência ou na formação para o trabalho na juventude, o investimento no início da vida, de fato, 
apresenta melhores índices de retorno positivo. 
CONHECENDO O MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA
Tendo em vista o intensificado processo de desenvolvimento durante a primeira infância e o significativo retorno 
no futuro dos investimentos feitos nesta fase, o ordenamento jurídico brasileiro prevê proteção específica volta-
da para o começo da vida. 
A atenção à primeira infância mostra-se ainda mais significativa diante do fato de que há cerca de 20 milhões de 
crianças com até seis anos no Brasil, o que representa quase 10% da população (Ipea, 2010). 
Portanto, a Lei 13.257, de 2016, amplamente conhecida como Marco Legal da Primeira Infância foi elaborada com 
o intuito de garantir os direitos das crianças, relacionados a esta etapa da vida, assegurando a elaboração de 
diversos programas, serviços e iniciativas voltados à promoção do desenvolvimento integral das crianças, 
estabelecendo princípios e diretrizes para a formulação e a instalação de políticas públicas para a primeira infân-
cia, haja vista a relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser 
humano, cujo objetivo principal é fomentar, bem como assegurar políticas públicas específicas para crianças até 
seis anos, período considerado fundamental para todas as aprendizagens e o desenvolvimento pleno e integral 
das mesmas. Portanto, assegurar o direito de brincar; de ser cuidado por profissionais qualificados em primeira 
infância, de ser prioridade nas políticas públicas; direito a ter a mãe, pai e/ou cuidador em casa nos primeiros 
meses, com uma licença-maternidade e paternidade justa; direito a receber cuidados médicos consistentes, 
especialmente os que estão em condições de vulnerabilidade; envolver as crianças de até seis anos na formata-
ção de políticas públicas; instituir direitos e responsabilidades iguais entre mães, pais e responsáveis; prever 
atenção especial e proteção a mães que optam por entregar seus filhos à adoção e gestantes em privação de 
liberdade são algumas propostas garantidas por lei.
A infância é considerada atualmente, ao mesmo tempo, uma fase diferenciada da vida e uma época em que se 
prepara o futuro adulto. Portanto proteger as crianças, garantindo-lhes alimentação saudável, proteção, carinho 
e possibilidades de brincar, não se trata apenas de respeito aos direitos individuais de milhões de cidadãos, mas 
também de formatar o futuro da sociedade. 
A infância é o importante período da vida que vai do nascimento aos seis anos de idade. É neste momento que os 
bebês e as crianças vivem não só a fase mais acelerada do crescimento físico, mas também a etapa mais decisiva 
do desenvolvimento social, emocional e cognitivo. As experiências da primeira infância têm o poder de potencia-
lizar e formatar os adultos do futuro. 
De acordo com os estudos de HECKMAN (2006), é difícil encontrar um investimento que viabilize um retorno tão 
elevado como investir na primeira infância.  A afirmação é válida, mesmo levando-se em conta apenas o balanço 
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entre recursos dispensados e resultados obtidos na renovação do capital humano. Segundo o economista ameri-
cano James Heckman, prêmio Nobel de Economia de 2000, programas pré-escolares dão um retorno sobre o 
investimento de 7% a 10% por ano, devido a dois motivos. Por um lado, estão as crianças que recebem estímulos 
apropriados durante a primeira fase da vida têm um desenvolvimento emocional e cognitivo mais saudável, que 
se reflete nas realizações na fase adulta (seus cálculos apontam que crianças que frequentaram creche de quali-
dade vão receber salários, em média, 25% maiores). E o segundo motivo é a economia com gastos futuros. Pois, 
as crianças bem assistidas têm menos chance de necessitar frequentar programas de recuperação educacional, 
menor probabilidade de fazer escolhas que prejudiquem sua saúde e as levem a cometer atividades criminosas. 
Análises mais recentes nos Estados Unidos, de programas voltados para crianças de comunidades carentes, 
mostraram resultados ainda melhores, ou seja 13% de retorno sobre o investimento. Segundo pesquisas feitas 
na Califórnia pela Rand Corporation, uma organização voltada para estudos políticos, os efeitos são até maiores 
do que os anunciados por Heckman. Cada dólar investido na pré-escola, afirma a Rand, representa uma economia 
de US$ 2,62 em educação especial (como reforço e atenção ao estudante repetente), prevenção a crimes e outros 
custos sociais. Diversos outros estudos caminham na mesma direção: crianças que frequentam a pré-escola têm 
mais chances de terminar o ensino médio, menos chances de ir para a penitenciária e mais chances de cursar 
uma faculdade. Uma dessas pesquisas, do professor de sociologia Donald J. Hernandez, do Hunter College, em 
Nova York, dá as proporções, para a realidade dos Estados Unidos: a chance de um jovem terminar o ensino 
médio é quatro vezes maior se ele souber ler com fluência no terceiro ano do ensino fundamental; e a chance de 
saber ler com fluência no terceiro ano, dobram caso ele ingresse na escola, já preparado para aprender. Segundo 
Heckman, o retorno do investimento nas crianças é tão maior quanto mais cedo se comece a dar atenção a elas. 
DETERMINANTES DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL
 Durante toda a primeira infância, o processo de desenvolvimento é realmente bastante acelerado, porém 
apresentando algumas diferenças significativas. 
Os três primeiros anos de vida (incluindo a vida intrauterina) são determinantes para o desenvolvimento emocio-
nal e cognitivo de uma pessoa. De acordo com estudos da neurociência, o cérebro das crianças passa por uma 
intensa fase de amadurecimento entre a gestação e os dois anos, o que determina uma grande capacidade de 
absorção de informações provenientes do ambiente. Por isso, é necessário bastante cuidado com os estímulos 
nesta fase (especialmente traumas e situações negativas), sendo que neste período, as sinapses (comunicação 
entre os neurônios) se desenvolvem por meio das interações que estimulam os sentidos, como o tato, a audição 
e a visão, possibilitando à criança se perceber no mundo e também perceber o outro, sempre lembrando que o 
desenvolvimento do bebê já está a todo vapor desde o útero, sendo possível interagir com ele ainda no ventre 
materno, estabelecendo laços afetivos e auxiliando no desenvolvimento da memória, pois os bebês são capazes 
de ouvir e interagir com o ambiente externo à barriga da mãe já na 25ª semana de gestação.
Já no período posterior, que vai dos quatro aos seis anos, por outro lado, a criança possui maior autonomia, 
significando que, além de conseguir se expressar, também consegue desenvolver diversas atividades sozinha, 
como brincadeiras relacionadas às práticas esportivas e nesta fase, a cognição (ou seja, a busca de conhecimen-
to sobre o mundo) já é mais complexa. 
Em meados do século XX, o interesse pelo desenvolvimento infantil começou a crescer e as pesquisas para 
demonstrar quais impactos os fatos ocorridos na infância teriam na vida adulta, surgiram em grande número. 
Entre os pesquisadores que exploraram essa temática, estava o suíço Jean Piaget, que tratou sobre os estágios 
da vida e o desenvolvimento cognitivo e de adaptação das crianças com o ambiente. 
Mas se anteriormente os efeitos das experiências nos primeiros anos de vida eram discutidos do ponto de vista 
comportamental e de formação da personalidade, hoje a tecnologia e a ciência já conseguiram comprovar que os 
estímulos do ambiente e das interações têm impactos determinantes na formação do cérebro, evidenciando que 
as conexões entre os neurônios se estabelecem em menor ou maior velocidade a partir da qualidade destas 
interações e que além de uma maior capacidade cognitiva, crianças bem estimuladas nos primeiros anos de vida 
tendem a ter um desempenho escolar melhor, além de menores chances de envolvimento com o crime e o uso de 
drogas.
Diversos estudos neurológicos realizados nas últimas décadas demonstram que a evolução do cérebro na 
primeira infância ocorre a uma velocidade ímpar. O cérebro de uma criança de três anos tem 80% do volume do 
cérebro adulto, de acordo com diversos mapeamentos, como os realizados pelo pesquisador Richard Nowa-
kowski, da Universidade Estadual da Flórida. Nesta fase, o cérebro tem o dobro de conexões que terá na vida 
adulta, segundo o neurocientista Peter Huttenlocher, um dos pioneiros neste campo. Estas conexões são as 
sinapses, as reações químicas que formam os “caminhos” do nosso pensamento. Até os 6 anos, estas conexões 
se formam a um ritmo de setecentas por segundo e durante este período, o ambiente exerce uma enorme influên-
cia no desenvolvimento de habilidades cognitivas e emocionais. O cérebro humano é plástico o suficiente para 
possibilitar o aprendizado até o fim da vida. Mas o ritmo de apreensão de conteúdos vai diminuindo com o passar 
do tempo. E, numa sociedade competitiva como a nossa, começar mais tarde, certamente levará à perda de opor-
tunidades, até porque o conhecimento tem características cumulativas. Portanto, não apenas é impossível 
compreender equações de primeiro ou segundo graus, sem dominar noções de matemáticas básicas, também as 
habilidades motoras, sociais e emocionais se constroem bloco a bloco, pois cada aprendizagem potencializa 
outras, abrindo novas perspectivas. 
Portanto, se anteriormente os efeitos das experiências nos primeiros anos de vida eram discutidos do ponto de 
vista comportamental e de formação da personalidade, hoje a tecnologia e a ciência já conseguiram comprovar 
que os estímulos do ambiente e das interações têm impactos determinantes na formação do cérebro, evidencian-
do que as conexões entre os neurônios se estabelecem em menor ou maior velocidade a partir da qualidade 
destas interações e que além de uma maior capacidade cognitiva, crianças bem estimuladas nos primeiros anos 
de vida tendem a ter um desempenho escolar melhor, além de menores chances de envolvimento com o crime e 
o uso de drogas.
QUALIDADE DOS INVESTIMENTOS NA PRIMEIRA INFÂNCIA 
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Estudos científicos de diversas áreas, como neurociência, psicologia do desenvolvimento e sobre os impactos 
de políticas públicas voltadas para a infância, têm apontado que o período de maiores possibilidades para a 
formação das competências humanas ocorre entre a gestação e o sexto ano de idade.
Segundo os estudos de HECKMAN (2006), para investir com assertividade na primeira infância, é necessário levar 
em conta cinco princípios fundamentais: - começar desde o nascimento; - foco principal em famílias carentes; - 
ações em integração com a saúde; - desenvolver habilidades cognitivas, o caráter e incentivo à inovação local em 
programas de qualidade de zero a cinco anos de idade, e claro que, quanto mais cedo este investimento ocorrer, 
mais otimista será o panorama futuro da sociedade, devido ao que foi construído e garantido nos primeiros anos 
de vida dos indivíduos. Além de retorno econômico, o investimento na primeira infância é também uma maneira 
eficiente de redução das desigualdades sociais e da pobreza, bem como de construção de uma sociedade mais 
sustentável. 
Portanto, quanto mais cedo o investimento, maior o retorno sobre o investimento. Investir em educação na 
primeira infância para crianças especialmente em situação de risco é uma estratégia eficaz para reduzir os custos 
sociais. E certamente investir na educação na primeira infância é uma ferramenta estratégica eficiente e eficaz 
para o desenvolvimento econômico futuro e da força de trabalho. 
Segundo HECKMAN (2006), a maior percentagem de retorno do desenvolvimento nos primeiros cinco anos de 
idade ocorre quando os investimentos são direcionados o mais cedo possível, ou seja, desde o nascimento da 
criança, o que significa que iniciar na idade de três ou quatro anos já pode ser considerado tarde demais, pois 
significa não reconhecer que habilidades geram habilidades de uma forma complementar e dinâmica. Portanto, 
os esforços devem se concentrar nos primeiros anos em busca de maior eficiência. 
De acordo com os estudos de HECKMAN (2006), é difícil encontrar um investimento que viabilize um retorno tão 
alto e promissor quanto investir na primeira infância. E esta afirmação é válida, mesmo levando-se em conta 
apenas o balanço entre recursos dispensados e resultados obtidos na renovação de capital humano. 
Segundo o economista americano James Heckman, prêmio Nobel de Economia de 2000, programas pré-escola-
res propiciam um retorno sobre o investimento de 7% a 10% por ano, devido a dois motivos. Por um lado, estão 
as crianças que recebem estímulos apropriados durante a primeira fase da vida que alcançam um desenvolvi-
mento emocional e cognitivo mais saudável, que se reflete diretamente nas realizações na fase adulta (seus 
cálculos apontam que crianças que frequentaram creche de qualidade vão receber salários, em média, 25% maio-
res). E o segundo motivo é a possibilidade de economia com gastos futuros, pois, as crianças bem assistidas têm 
menos chance de necessitar frequentar programas de recuperação educacional, menor probabilidade de fazer 
escolhas que prejudiquem sua saúde e as levem a cometer atividades criminosas. 
Análises mais recentes nos Estados Unidos, de programas voltados para crianças de comunidades carentes, 
mostraram resultados ainda melhores, ou seja 13% de retorno sobre o investimento inicial. 
Segundo pesquisas feitas na Califórnia pela Rand Corporation, uma organização voltada para estudos políticos, 
os efeitos são até maiores do que os anunciados por Heckman. Cada dólar investido em pré-escola, afirma a 
Rand, representa uma economia de US$ 2,62 em educação especial (como reforço e atenção ao estudante 
repetente), prevenção a crimes e outros custos sociais. 
Diversos outros estudos caminham na mesma direção, apontando que crianças que frequentaram a pré-escola 
têm mais chances de terminar o ensino médio, menos chances de envolver-se com crimes e mais chances de 
cursar uma faculdade. 
Uma destas pesquisas, a do professor de sociologia Donald J. Hernandez, da Hunter College, em Nova York, 
aponta as proporções para a realidade dos Estados Unidos: a chance de um jovem terminar o ensino médio é 
quatro vezes maior se ele souber ler com fluência no terceiro ano do ensino fundamental; e a chance de saber ler 
com fluência no terceiro ano, dobram caso ele ingresse na escola, já preparado para aprender. Segundo 
Heckman, o retorno do investimento nas crianças é tão maior quanto mais cedo se comece a dar atenção a elas. 
Segundo o economista americano James Heckman, prêmio Nobel de Economia de 2000, programas pré-escola-
res dão um retorno sobre o investimento de 7% a 10% por ano, devido a dois motivos. Por um lado, estão as crian-
ças que recebem estímulos apropriados durante a primeira fase da vida têm um desenvolvimento emocional e 
cognitivo mais saudável, que se reflete nas realizações na fase adulta (seus cálculos apontam que crianças que 
frequentaram creche de qualidade vão receber salários, em média, 25% maiores). E o segundo motivo é a econo-
mia com gastos futuros. Pois, as crianças bem assistidas têm menos chance de necessitar frequentar programas 
de recuperação educacional, menor probabilidade de fazer escolhas que prejudiquem sua saúde e as levem a 
cometer atividades criminosas. Análises mais recentes nos Estados Unidos, de programas voltados para crian-
ças de comunidades carentes, mostraram resultados ainda melhores, ou seja 13% de retorno sobre o investimen-
to. Segundo pesquisas feitas na Califórnia pela Rand Corporation, uma organização voltada para estudos políti-
cos, os efeitos são até maiores do que os anunciados por Heckman. Cada dólar investido em pré-escola, afirma 
a Rand, representa uma economia de US$ 2,62 em educação especial (como reforço e atenção ao estudante 
repetente), prevenção a crimes e outros custos sociais. Diversos outros estudos caminham na mesma direção: 
crianças que frequentam a pré-escola têm mais chances de terminar o ensino médio, menos chances de ir para a 
penitenciária e mais chances de cursar uma faculdade. Uma dessas pesquisas, do professor de sociologia 
Donald J. Hernandez, do Hunter College, em Nova York, dá as proporções, para a realidade dos Estados Unidos: 
a chance de um jovem terminar o ensino médio é quatro vezes maior se ele souber ler com fluência no terceiro 
ano do ensino fundamental; e a chance de saber ler com fluência no terceiro ano, dobram caso ele ingresse na 
escola, já preparado para aprender. Segundo HECKMAN (2006), o retorno do investimento nas crianças é tão 
maior quanto mais cedo se comece a dar atenção a elas. De acordo com os estudos de HECKMAN (2006), é difícil 
encontrar um investimento que viabilize um retorno tão alto como investir na primeira infância. 
Dentro destas perspectivas, a educação em nosso país como um todo vem ganhando proeminência nas discus-
sões, mas uma coisa é certa: a primeira infância tem ainda ficado para trás, como mostram os números gerais, 
pois  o Brasil investe apenas 0,7% do PIB ( Produto Interno Bruto) em cuidados com as crianças de zero a cinco 
anos, segundo relatórios da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico).
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É improvável deixar de perceber os benefícios trazidos pelos investimentos financeiros direcionados à primeira 
infância. Pelos aportes teóricos trazidos, podemos comprovar que quanto mais cedo nos voltarmos para as crian-
ças entre zero e cinco anos de idade, mais frutos promissores colheremos no futuro. E não só se tratando da 
melhoria da qualidade educativa, devido às condições físicas favoráveis desta faixa etária, e sim da melhoria na 
qualidade de vida futura que estas crianças terão. De acordo com os relatos sobre os investimentos iniciais, pode-
mos notar que dispondo de muito pouco, os benefícios futuros como a diminuição das desigualdades e injustiças 
sociais já significam muito em termos de assertividade, principalmente se as orientações de manter o foco em 
famílias carentes e crianças em situação de vulnerabilidade forem perseguidas com o intuito de moldar uma 
sociedade cada vez mais justa e solidária. 
Mas, infelizmente nosso país ainda não tem demonstrado uma participação ativa neste sentido, embora a primeira 
infância seja considerada um período de extrema importância dentro da perspectiva de uma educação de qualida-
de.
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RESUMO

A educação especial é uma modalidade de ensino, que visa promover da pessoa com deficiência, respeitando as 
diferenças individuais, de modo a lhes assegurar o pleno exercício dos direitos básicos de cidadão e efetiva 
integração social. Alunos com transtorno do espectro autista (TEA), em muitos casos, irão precisar ter alguma 
alteração ajustes acadêmico, uma vez que problemas como déficits motores (por exemplo, segurar um lápis para 
escrever) e motivação (realização de determinadas atividades, participação em algumas aulas) podem exigir 
modificações. Assim sendo, as instituições e os educadores precisam ser adequadamente treinados para realizar 
a inclusão que esses alunos necessitam. Por esse motivo, é importante que as instituições educacionais tenham 
conhecimento sobre abordagens baseadas em evidências, que explanam adequadamente as necessidades dos 
alunos com autismo, tracem diretrizes para a identificação de práticas de ensino eficazes e destaquem recursos 
específicos para o ambiente escolar.

Palavras-chave: Educação Regular, Currículo Adaptado, Inclusão e Autismo.

INTRODUÇÃO

Diante de tantas demandas educacionais apresentadas na atualidade, podemos perceber que esse universo 
educacional precisa se abrir às diferentes maneiras de incluir a criança deficiente no contexto da aprendizagem. 
Nesse contexto, o que vemos hoje são muitas escolas que dizem incluir, mas que na verdade servem de depósi-
tos de crianças ou apenas aceitar em suas dependências integrando-as ao contexto, onde não há nenhum traba-
lho, propriamente dito, que seja voltado para a especificidade de cada uma delas. Sabemos que apesar dos avan-
ços tecnológicos da atualidade terem sido espetaculares em algumas áreas e que, por meio disso podemos nos 
comunicar de um lugar ao outro do planeta rapidamente, no entanto, ao mesmo tempo, parece que os problemas 
de comunicação se agravaram também ao longo do tempo, pois há pouca comunicação entre pais e filhos, entre 
pessoas que moram na mesma casa e, sobretudo entre pessoas que não conseguem ler ou entender os sinais,  
que algumas pessoas, principalmente crianças, estão dando, sinalizando que algo não está indo muito bem e 
precisam de atenção. De acordo com o DSM-5, o Transtorno do Espectro do Autista (TEA), é subdividido em três 
partes pode ser classificado conforme o grau de dependência e/ou necessidade de suporte, podendo ser consi-
derado: autismo leve, moderado ou severo. No Brasil, dois manuais de diagnóstico têm sido adotados: o DSM 
(Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais), que está em sua quinta edição, e o CID (Classificação 
Internacional de Doenças), na 10ª edição (Nos EUA já está em sua 11ª edição). Ambos consideram o autismo 
como um Transtorno do Desenvolvimento. [2]Enquanto o primeiro (DSM) incorporou todos os tipos de autismos 
sob a mesma classificação – “Transtorno do Espectro Autista (TEA)”-, o segundo segue especificando cada uma 
das suas subcategorias: autismo infantil; o autismo atípico; a síndrome de Rett*; a síndrome de Asperger; o trans-
torno desintegrativo da infância; e o transtorno geral do desenvolvimento não especificado. O DSM-5 – publica-
ção oficial da Associação Americana de Psiquiatria que define transtornos psiquiátricos e de desenvolvimento, 
de maio de 2013 -, define o autismo como uma única “desordem do espectro”, sendo considerado um conjunto 
de critérios que descrevem os sintomas que podem impactar nas áreas de comunicação social, comportamento, 
flexibilidade e sensibilidade sensorial. Antes de 2013 o autismo era subcategorizado conforme apresentado no 
CID-10. Veremos mais sobre isso a seguir [1, 3]. Assim, conforme estabelece DSM-5, “Transtorno do espectro do 
autismo (TEA)” pode ser medido com base na sua gravidade. Não há subtipos de diagnóstico (por exemplo, trans-
torno de Asperger); O marcador de “gravidade” é baseado no grau de comprometimento do distúrbio[3]. Com 
base nesta análise deve ser possível avaliar as habilidades de cada pessoa com TEA, o que envolve a especifica-
ção de problemas de deficiência intelectual e linguagem. A maioria dos indivíduos com TEA têm deficiências 
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mentais de leve a moderada, com deficiência linguística associada[1]. Vamos compreender melhor o que estabe-
lecem cada um destes níveis – que podemos definir como Grau Severo (nível 3); Grau moderado (nível 2) e Grau 
Leve (nível 1): Nível 3: severo (necessitam de maior suporte/apoio) Diz respeito àqueles que apresentam um 
déficit considerado grave nas habilidades de comunicação verbais e não verbais. Ou seja, não conseguem se 
comunicar sem contar com suporte. Com isso apresentam dificuldade nas interações sociais e tem cognição 
reduzida. Também possuem um perfil inflexível de comportamento, tendo dificuldade de lidar com mudanças. 
Tendem ao isolamento social, se não estimulados. Nível 2: moderado (necessitam de suporte) semelhante às 
características descritas no nível 3, mas com menor intensidade no que cabe aos transtornos de comunicação e 
deficiência de linguagem. Nível 1: leve (necessita de pouco suporte). Com suporte, pode ter dificuldade para se 
comunicar, mas não é um limitante para interações sociais. Problemas de organização e planejamento impedem 
a independência. É importante saber que, embora estejam estabelecidos desta forma (níveis 1, 2 e 3), ainda não 
está bem claro de fato o que e sob quais circunstâncias pode ser compreendido o significado de “suporte”. Por 
exemplo: algumas pessoas com TEA desenvolvem bem em casa, mas precisam de ajuda na escola (onde as 
demandas são específicas e intensas). Outras pessoas o contrário. Por isso instituições ligadas ao TEA e a 
própria Associação Americana de Psiquiatria (APA) estão analisando se deverá haver mudanças na revisão do 
DSM e, conforme for, a versão DSM-5.1 pode ser revista e apresentar mais clareza quanto aos níveis de classifica-
ção ativos atualmente[1]. Entenda a classificação CID-10[2]: O sistema de saúde brasileiro utiliza como base para 
categorizar doenças a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, 
mais conhecida pela sigla CID, que está em sua 10ª edição (CID-10). Em relação ao TEA, o capítulo V (F80 a 89) da 
CID-10 trata dos transtornos mentais e comportamentais, sendo categorizados da seguinte forma: O autismo 
infantil (F84-0); O autismo atípico (F84-1); A síndrome de Rett* (F84-2); A síndrome de Asperger (F84-5); O trans-
torno desintegrativo da infância (F84-3); e O transtorno geral do desenvolvimento não especificado (F84-9). 
Vamos compreender cada um deles. Síndrome de Asperger – a deficiência encontra-se nas interações sociais e 
no uso funcional da linguagem. Transtorno autístico –  transtorno autístico, às vezes conhecido como “autismo 
clássico”. Pode se manifestar como atrasos significativos na linguagem, desafios sociais e de comunicação e 
comportamentos incomuns. Pode haver dificuldades de aprendizagem e inteligência abaixo da média também. 
Transtorno geral desenvolvimento não especificado – os indivíduos recebem esse diagnóstico se tiverem 
algumas, mas não todas, as características do autismo clássico. O seu nível de funcionalidade é geralmente 
moderado a alto. Transtorno desintegrativo da infância – geralmente afeta crianças pequenas e pré-escolares. 
Eles perdem habilidades linguísticas e sociais e tipicamente têm níveis de funcionalidade moderados ou baixos. 
Síndrome de Rett* – Indivíduos com esse transtorno são geralmente mulheres e podem ter níveis de funcionalida-
de moderados ou baixos. A doença se desenvolve à medida que a criança envelhece. A Síndrome de Rett caiu 
anteriormente sob o espectro de TEA, mas agora está confirmada que a causa de Rett é genética e, portanto, não 
é mais enquadrada como TEA. De acordo com as Diretrizes de Atenção à Reabilitação da Pessoa com Transtor-
nos do Espectro do Autista – “é necessário deixar claro que, embora a síndrome de Rett esteja entre os transtor-
nos globais do desenvolvimento (conforme estabelecido na CID-10), ela não deve ser considerada como parte 
dos transtornos do espectro do autismo, uma vez que tem características singulares dos pontos de vista clínico, 
genético e comportamental.

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS

A escolha do tema deste trabalho surgiu devido à abertura das instituições para alunos com deficiência, incluindo 
o autismo. O aprofundamento dos estudos proporcionou-me oportunidade de conhecer mais intensamente sobre 
o assunto e com isso estar subsidiando da melhor maneira possível e a inclusão desses alunos nas salas de aula 
(comuns), auxiliando-os no seu desenvolvimento, respeitando a autoestima. A inclusão é um processo pelo qual 
a sociedade se adapta para poder incluir as pessoas com deficiência, simultaneamente, estas se preparam para 
assumir seus papeis na sociedade. Um dos maiores desafios da inclusão não é de fato a adaptação ou não destas 
pessoas, mas sim a adaptação da sociedade aos novos valores humanos e democráticos. Esta indica também 
compromisso social de se educar todos os alunos nas classes regulares de ensino comum, de modo que possam 
desfrutar de suas experiências de vida junto com seus alunos ditos “normais” e como a escola está fundamenta-
da na hegemonia, a questão da aceitação e prática da diversidade fica comprometida, gerando o preconceito 
devido à dificuldade que as pessoas tem de aceitar as diferenças dos outros, isto porque, a partir do momento 
que não se aceita aquilo que aparentemente foge da normalidade é a origem do preconceito e as pessoas muitas 
vezes temem o que não conhecem e acabam relutando aquilo que lhe é diferente. Na realidade, o preconceito 
infelizmente está longe de acabar (ao menos no que se refere aos adultos), é na escola que as crianças devam 
aprender a conviver com o diferente, para que no futuro tornem-se pessoas melhores. Sabe-se que o trabalho de 
conscientização não acontecerá de uma hora para outra e, sim diariamente cada dia um novo passo, uma nova 
atitude. Crianças com deficiência apesar de estarem presentes em nosso dia-a-dia muitas vezes ainda são vistas 
com muita indiferença. Ainda é uma utopia que o ser humano trate o seu semelhante como igual, respeitando-o, 
sem nenhuma forma de preconceito. Após a leitura de vários textos que abordam a inclusão, pude observar a 
importância de conhecer algumas leis que amparam, defendendo o direito dessas crianças de ter uma vida social. 
O sistema educacional e as instituições sociais caminham em busca da melhoria no atendimento aos alunos com 
deficiência e leis já foram criadas e muito se tem a fazer para que cheguemos algum dia, talvez a uma sociedade 
igualitária. Embora a instituição “escola” não seja a única capaz de realizar grandes transformações sociais, é um 
dos instrumentos mais eficazes no processo de construção da sociedade inclusiva para todos, onde a criança 
precisa de um mediador que ajude a construir os seus conceitos. E nada melhor para o convívio escolar e social, 
para que o aluno aprimore os seus conhecimentos prévios. Enfim, que a família, os professores e a sociedade em 
geral conduzam a criança “especial”, mediante as posturas adotadas, a um desenvolvimento saudável para que 
ela cresça com o grupo sentindo que não é uma excluída, mas sim que pertence a sociedade e que sua participa-
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ção faz a diferença.
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RESUMO

O presente estudo tem por objetivo compreender, analisar e observar as Artes Visuais na Educação Infantil, como 
contribuição e possibilidades no desenvolvimento da criança de 0 a 5 anos. Pretende-se abordar a importância 
de se trabalhar essas formas de expressões e comunicações: desenho, pintura, recorte e colagem, como lingua-
gem nesta faixa etária. Buscando ainda saber, de que forma o papel do professor pode estimular as crianças no 
desenvolvimento dessas habilidades de maneira lúdica, livre e criativa. Para tanto, este trabalho foi sintetizado a 
partir de um estudo de cunho bibliográfico, respaldado por autores que vêm contribuindo nesta área de conheci-
mento. Lembrando que, as Artes Visuais contribuem no desenvolvimento motor, expressivo, cognitivo e afetivo 
das crianças e é na faixa etária dos 0 aos 3 anos, onde elas mais se expressam por meio do brincar.
Palavras-chave: Artes Visuais. Educação Infantil. Possibilidades. Linguagem. Brincar.

INTRODUÇÃO

O presente artigo irá falar sobre as Artes Visuais presentes na Educação Infantil, enfocando na sua contribuição 
e possibilidades para o desenvolvimento da criança de 0 a 5 anos.
Como sabemos, a Arte esta presente na vida do homem desde o período da pré-história quando ele já pintava nas 
paredes das cavernas, e assim ele fazia sua arte.
Logo, essa é uma área do conhecimento que propicia o desenvolvimento artístico do ser humano e favorece sua 
percepção, imaginação e sensibilidade. 
 A arte está relacionada igualmente as outras áreas do conhecimento, no entanto durante muito tempo, 
ela foi deixada de lado do currículo e tratada de maneira desigual. Só à partir da Lei de Diretrizes e Bases 9.394/96, 
a Arte passa a ser componente curricular obrigatório nos diversos níveis da educação básica.
 Diante do exposto, é correto afirmar que este trabalho se faz importante não só socialmente, mas 
também configura-se como objeto de estudo acadêmico de grande relevância quando busca analisar as Artes 
Visuais presentes na Educação Infantil, bem como, sua contribuição no processo de ensino-aprendizagem das 
crianças dessa faixa etária (0 a 5 anos) e de que modo ela contribui para o desenvolvimento de suas habilidades 
expressivas, cognitivas e afetivas de maneira lúdica e criativa.
Através da Arte a criança expressa seus sentimentos, medos e frustrações. Durante atividades que envolvem a 
brincadeira, as crianças expressam o que sentem e pensam sobre o mundo, de uma forma própria, por meio da 
relação e troca de experiências com os outros.  Pelo fato de se situar em um contexto histórico e social, a criança 
interage com o meio em que vive, incorporando as experiências sociais e culturais do brincar por meio de 
relações que estabelece com seus pares, sejam estes adultos ou crianças. (VYGOTSKY, 1991). 
As manifestações de sentimentos e emoções demonstradas pela criança durante suas produções artísticas é que 
de certa forma tornam a arte libertadora, pois a criança não segue um padrão, ela simplesmente se expressa.  Mas 
é na faixa etária do 0 aos 3 anos de idade, que a criança desenvolve a coordenação motora e aperfeiçoa seus 
gestos por meio da experimentação e utilização de suas habilidades manuais em diversas situações, como por 
exemplo no brincar.  
 Segundo, Ferraz e Fusari (2010) ao trabalharmos a arte nas escolas de Educação Infantil, faz-se necessário orga-
nização e explicitação do trabalho, visto que a prática do ensino e aprendizagem da arte na escola traz consigo 
questões relativas ao processo educacional e a forma como o professor organiza suas propostas de arte para a 
sala de aula e que esta seja significativa. 
De acordo com a Abordagem Triangular de Ana Mae Barbosa, o ensino de arte precisa ser integrador e o processo 
de aprendizagem deve atuar em três eixos: o fazer artístico, a leitura da imagem e a contextualização histórica. A 
partir da observação, do registro e do fazer pedagógico diário o arte-educador precisa estar atento aos métodos 
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utilizados nas aulas, trabalhando a aprendizagem artística e estética dos alunos. (BARBOSA, 1991)
 A importância das artes visuais baseada nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Artes e na Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação, caracteriza as diferentes linguagens presentes nas Artes Visuais no processo de 
aprendizagem como: desenho, uma das manifestações que tem a função de atribuição de significação ao que se 
expressa e se constrói; pintura, que pode ser definida como a arte da cor; recorte e colagem, que propiciam à 
criança dos primeiros anos escolares o aperfeiçoamento de conteúdos de coordenação motora, criatividade e 
desenvolvimento da sensibilidade, noções de espaço e superfície, dentre outros.
Quando a criança se apropria das diversas linguagens, adquiri sensibilidade e capacidade de lidar com formas, 
cores, imagens, texturas, gestos, fala, sons e outras expressões. Ao ler, interpretar e transformar essas imagens, 
ela será capaz de ampliar sua relação com o mundo de forma espontânea e criativa.
Sendo assim, o objetivo deste trabalho baseia-se em estudar, compreender e analisar as Artes Visuais na Educa-
ção Infantil, como contribuição e possibilidades nos desenvolvimento da criança.  
Ao abordar a importância de se trabalhar essas formas de comunicações e expressões como linguagem na 
educação das crianças dessa faixa etária: de 0 a 5 anos buscando ainda, compreender sua presença e sentido na 
educação infantil e de que forma o arte-educador pode estimular as habilidades das crianças e levá-las ao desen-
volvimento da imaginação e criatividade na produção artística.
 A metodologia a ser empregada neste artigo é do tipo bibliográfico, buscando recuperar o conhecimento 
científico sobre a problemática relacionada ao campo da educação. Ela será de nível teórico, cuja fonte de dados 
estará baseada em livros periódicos, artigos científicos e sites especializados. Além disso, seria próprio de inves-
tigar, comprovar ou sujeitar hipóteses sugeridas pelos modelos teóricos. 

DESENVOLVIMENTO: RESULTADO E DISCUSSÕES
O PAPEL DO PROFESSOR NO ENSINO DE ARTES VISUAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
 
 A arte constitui uma forma ancestral de manifestação, e sua apreciação pode ser cultivada por intermédio 
de oportunidades educativas. Cabendo à escola garantir essa educação, através de eixos de aprendizagem: fazer, 
apreciar e refletir sobre a produção social e histórica da arte, contextualizando seus objetos artísticos e seus 
conteúdos. (IAVELBERG, 2003).
 Sendo assim, é papel do professor auxiliar os alunos nesse seu fazer artístico, através da mediação, 
ajudando os pequenos a refletirem sobre as imagens de forma crítica, reflexiva e construtiva.
 De acordo com Ferraz e Fusari, (2010, p.51): “O professor de artes é um dos responsáveis pelo sucesso 
desse processo transformador, ao ajudar os alunos a melhorarem suas sensibilidades e saberes práticos e teóri-
cos em artes”. 
 É necessário ainda que o professor tenha um olhar mais sensível ao interpretar as necessidades das 
crianças, principalmente na educação infantil, pois nesta faixa etária as crianças falam mais com o corpo e por 
meio de expressões. Muitas delas cantam enquanto desenham, depois se levantam e vão dançar. Elas têm uma 
atenção muito ampliada e podem realizar várias ações ao mesmo tempo. Enfim as crianças são como “arte”, pura 
expressão. 
Para Barbieri, (2012, p. 27):

Ser professor de artes é estar aberto a como são diferentes as crianças. Cada uma tem uma maneira singular de 
se expressar. Enquanto uma faz um desenho delicado, com a pontinha do lápis, a outra precisa rabiscar, porque 
tem muita energia e uma expressão mais contundente.

 Cabe ao professor na educação infantil observar e escutar as pistas que as crianças deixam ao longo do 
percurso. Cada criança é um universo potente de expressão, que oferece alguns pontos de partida para o profes-
sor criar ações poéticas e momentos de interações. 
 É preciso instigar a criança a se expressar e representar o seu pensamento. Através do acesso a diferen-
tes espaços e materiais como: lápis, giz de cera e de lousa, carvão, massa de modelar prontas e caseiras, tintas 
prontas e caseiras, papéis, papelão, materiais não estruturados, materiais derivados da natureza, etc. Permitindo 
assim, que a criança possa explorar sua criatividade de maneira livre, possa fantasiar e assim expressar seus 
sentimentos e emoções, bem como seu cognitivo e sua motricidade. Para ser um professor de arte na 
Educação Infantil, é necessário que o mesmo conheça a história da arte, bem como a história do homem e do 
mundo. Ter noção de suas experiências estéticas e de sua trajetória e que aprenda primeiro a fazer arte, para 
depois poder ensinar a seus alunos.
O lugar do educador se assemelha ao do artista, porque ambos lidam com a possibilidade de criar novos senti-
dos. O professor percebe as crianças como o artista se aprofunda em suas investigações. O professor cria seu 
planejamento e seu caminho de ação, permitindo também que o conteúdo trabalhado o transforme e se atualize 
a cada aula, por meio da relação que estabelece com as crianças. (BARBIERI, 2012, p. 21) 

 

A IMPORTÂNCIA DAS ARTES VISUAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

 As Artes Visuais são linguagens, por isso são uma forma muito importante de expressão e comunicação 
humana, isto justifica sua presença na educação infantil.  São um conjunto de manifestações artísticas, compre-
endem todo o campo de linguagem e pensamento sobre olhar e sentido do ser humano. 
 As Artes Visuais na Educação Infantil visa não à importância da beleza estética, mas a capacidade da criança de 
produzir e criar segundo suas habilidades e seu olhar de mundo.
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A integração entre os aspectos sensíveis, afetivos, intuitivos, estéticos e cognitivos, assim como a promoção de 
interação e comunicação social, conferem caráter significativo às Artes Visuais na Educação Infantil.
 As Artes que normalmente lidam com a visão como seu meio principal de apreciação costumam ser chamadas 
de Artes Visuais. Porém as artes visuais não devem ficar restritas apenas ao visual, pois, através dessas manifes-
tações artísticas (desenho, pintura, modelagem, recorte colagem entre outros), há vários significados que o 
artista deseja passar.
 Segundo Barbieri, (2012, p. 18), “Trabalhar com artes visuais na educação infantil ajuda a criança à 
descobrir como é seu mundo de invenções, abrir a porta para novos conhecimentos, e assim aprender a imaginar 
e fazer”.
 Ao favorecer o desenvolvimento da sensibilidade e da percepção estética, o ensino de artes visuais 
proporciona às crianças que leiam e interpretem do seu jeito o mundo que as rodeia e, assim, se transformem e 
o transformem.
 De acordo com os Rcneis (1998, p. 85):

As Artes Visuais estão presentes no cotidiano da vida infantil. Ao rabiscar e desenhar no chão, na areia e nos 
muros, ao utilizar materiais encontrados ao acaso (gravetos, pedras, carvão), ao pintar os objetos e até mesmo 
seu próprio corpo, a criança pode utilizar-se das Artes Visuais para expressar experiências sensíveis.

  As contribuições e possibilidades das artes visuais no desenvolvimento infantil são inúmeras, visto que 
propiciam à criança pequena expressar sentimentos e ideias, colocar sua criatividade em prática, além de traba-
lhar a motricidade e a interação social. Por meio da Arte a criança expressa seus sentimentos, medos e frustra-
ções.  
As experiências dentro das artes visuais possibilitam muitas descobertas para as crianças, pois pela apropriação 
de materiais diversos a criança estabelece uma relação importante que possibilita a ela adquirir habilidades no 
uso de diferentes meios de comunicação, na exploração sensorial e também nas brincadeiras.
Ao final do seu primeiro ano de vida a criança já é capaz de manter ritmos regulares e produzir seus primeiros 
traços gráficos, mais tarde quando controla o gesto e passa a coordená-lo com o olhar, começa a registrar formas 
gráficas e plásticas mais elaboradas.
 Embora todas as modalidades artísticas devam ser contempladas pelo professor, a fim de diversificar a 
ação das crianças na experimentação de materiais, do espaço e do próprio corpo, o desenho se destaca por sua 
importância no fazer artístico delas e na construção das demais linguagens visuais (pintura, modelagem, cons-
trução tridimensional, colagens). Esse desenvolvimento progressivo implica mudanças significativas, fazendo 
surgir os primeiro símbolos. (RCNEIs, 1998, v.3)
 O desenho é uma das manifestações semióticas, isto é, uma das formas através das quais a função de 
atribuição e da significação se expressa e se constrói. Desenvolve-se concomitantemente às outras manifesta-
ções, entre as quais o brinquedo e a linguagem verbal (Piaget, 1973).
A criança vê no desenho uma ação prazerosa, ao rabiscar, explorar e descobrir as cores e novas superfícies e 
texturas, ela desenvolve outros sentidos, além do visual. O desenho é para elas uma linguagem como o gesto ou 
a fala. 
A criança desenha para falar de seus medos, de suas descobertas, de suas alegrias e tristezas. Sendo este regis-
tro sua primeira forma de escrita.
Para Iavelberg, Szpigel e Carmona, (1995), o desenho não é simplesmente a representação do mundo visível, mas 
uma linguagem com características próprias, que envolve decisões individuais e de culturas coletivas. E quando 
é desenvolvido e estimulado desde a Educação Infantil não ocorre o empobrecimento do grafismo, que, de 
acordo com alguns autores, se dá a partir dos 9 anos.
Valendo-se do desenho, a criança adquire novas experiências, e com o passar do tempo ela vai se expressando 
de diferentes maneiras, suas garatujas vão evoluindo, ganhando formas definidas com mais ordenação. 
Com o avançar do desenho infantil, a criança também desenvolve melhor o seu cognitivo, já que ela, primeiro, 
representa o que vê para depois representar o que está gravado na memória, ou seja, ela aprende a sair do plano 
palpável para o plano abstrato. O que ajudará muito na iniciação matemática, futuramente, com as tão “temidas 
continhas” que são trabalhadas de forma tátil para depois ser retratadas de forma abstrata. 
Dessa forma, o desenho passa a ter uma significação muito mais ampla na educação infantil e, assim, merece ser 
tratado como mais que simples rabiscos, sendo valorizado como um auxiliador importante no desenvolvimento 
da criança.  Por isso é importante que as crianças constituam essa linguagem.

Aprender a desenhar é aprender mais uma possibilidade de comunicação, por meio da qual as crianças aprendem 
o mundo e sobre si mesmas. O desenho pode ser um meio rápido de expressar algo, ou uma modalidade elabora-
da de produção artística. (BARBIERI, 2012, p. 85)
 

Além do desenho, existem muitas outras maneiras de se trabalhar as artes visuais na educação infantil como, 
pintura, modelagem, recorte e colagem, artesanato, impressão, construção, dentre outras, possibilitando aos 
pequenos apropriarem-se desse conhecimento de maneira lúdica.
 Durante atividades que envolvam a brincadeira, as crianças expressam o que sentem e pensam sobre o mundo, 
de uma forma própria, por meio da relação e troca de experiências com os outros. 
Explorar diferentes técnicas plásticas a fim de promover o conhecimento em artes visuais através dos variados 
procedimentos ligados a cada uma delas, lembrando que cada técnica plástica traz características próprias para 
serem exploradas.
A pintura também pode ser um excelente meio de se trabalhar arte na Educação Infantil. Através do contato com 
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diversos materiais disponíveis para a manipulação como as tintas, cola de diversos tipos, pincéis, esponja, as 
mãos e os pés, elementos da natureza, entre outros, as crianças podem expressar sentimentos diversos na 
superfície trabalhada, além de desenvolver, assim como no desenho, sua habilidade motora, afetiva, social e 
cognitiva.
Uma característica essencial da pintura é o que se pode ou não fazer com ela através do jogo de cores.
 A criança não constitui um conceito de cor olhando simplesmente algo colorido, mas durante repetidas ações de 
comparar, nomear, transformar, enfim, falar das relações entre as cores que são apenas três básicas (azul, verme-
lho, amarelo), que formam todas as outras. Percebendo isso, o lado sensível e imaginário da criança pode ser 
aguçado, ajudando-a a se formar como um ser completo, criativo, concentrado.
De acordo com Britto, Samia e Valladares (2013, p.14):

Ao experimentarem as técnicas plásticas, as crianças perceberão que cada uma delas tem um procedimento em 
particular. A organização para realizarmos uma pintura não é a mesma quando realizamos um desenho ou recorte 
e colagem. Os materiais se diferem em cada uma das técnicas, bem como os cuidados com estes, com o espaço 
e com o próprio corpo.

As técnicas são um meio, e não, o fim, de uma experiência em artes visuais, logo quando a criança tem a oportuni-
dade de explorá-las isso faz com que ela se expresse mais livremente. 
 Brincar de desenhar com o dedo molhado na tinta, por exemplo, será uma rica experiência para as crian-
ças muito pequenas (de 2 e 3 anos). Elas deixarão uma infinidade de marcas nos suportes: grossas, finas, retas, 
confusas, coloridas. Para isso cabe ao professor criar intervenções ou combinados que farão aparecer essa 
diversidade plástica.
 Não é suficiente entregar a criança tinta, pincel e papel e pedir que elas se sentem e pintem. É necessário 
que as propostas de atividades com pintura sejam interessantes divertidas e misteriosas, para que tenham um 
sabor de brincadeira.
 Propiciar atividades de arte através de materiais encontrados na natureza, como frutas, flores, verduras 
e legumes é uma maneira prazerosa e saudável de se fazer arte com as crianças. Ao amassar “amoras colhidas 
no parque da escola”, por exemplo, e depois fazer pintura no papel com as mãos ou com os pés. Ou utilizar o 
sagu tingido com anilina comestível de cores diferentes e dispô-lo em potes separados, para que a criança possa 
escolher e ver a diferença das cores e sentir a textura.
Essas experiências são aprendizagens muito significativas para as crianças pequenas, possibilitando a experi-
mentação de diferentes matérias e técnicas de pintura, além das tradicionais.
O recorte, a colagem e a modelagem também são formas de se fazer arte na educação infantil e contribuem para 
o desenvolvimento da criança, assim como o desenho e a pintura. O importante é que as crianças possam viver 
várias situações diferentes por meio das artes visuais, desenvolvendo suas habilidades através desse brincar 
com os materiais, sejam eles prontos ou não.
No que diz respeito ao recorte e colagem, as crianças podem utilizar materiais como: papelão, revistas, jornais, 
retalhos de tecido, EVA, folhas secas, etc. Nessa faixa etária, há que se ter um cuidado no manuseio da tesoura e 
cola, que a criança só deve ter acesso à partir dos 4 anos de idade (tesoura sem ponta).
Em relação à modelagem, pode-se utilizar além das tradicionais massinhas, receitas de massas caseiras, com 
uso de corantes comestíveis e farinha de trigo, além da argila e do barro. 
Enfim, propiciar as crianças pequenas a exploração e manipulação de materiais, de diferentes texturas, espessu-
ras e de variados suportes gráficos para seu fazer artístico, a partir do momento que elas já tenham condições 
motoras para o manuseio.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As Artes Visuais são uma forma que a criança tem de expressar-se com sua visão de mundo e com isso desenvol-
ver-se nas dimensões afetiva, motora e cognitiva, utilizando as diferentes linguagens artísticas que compõem as 
artes visuais, tendo a oportunidade de construir, criar, recriar e inventar, tornando-se um sujeito ativo e crítico na 
sociedade. 
As Artes Visuais, em uma perspectiva histórica, percorreram um longo caminho para serem reconhecidas institu-
cionalmente. Na medida em que a criança conquistou seu lugar na sociedade como participante ativa da constru-
ção do seu conhecimento, as diferentes linguagens das Artes Visuais passaram a ser objeto de estudo por muitos 
teóricos, que perceberam a necessidade de elas serem trabalhadas principalmente na Educação Infantil (crianças 
de zero a cinco anos), uma vez que são o principal auxílio no desenvolvimento cognitivo, afetivo e motor. 
De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96, o ensino das artes passou a ser um 
componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvi-
mento cultural dos alunos. Além das Artes Visuais trabalharem o afetivo e a interação social da criança, elas 
contribuem para o desenvolvimento da motricidade infantil e de outros conteúdos trabalhados em sala de aula 
que irão refletir, futuramente, na vida pessoal, escolar e profissional do indivíduo. 
Cada movimento, expressão ou recorte de papel constitui-se num direito que a criança tem de conhecer o mundo, 
expressar seus sentimentos sem a fala. 
Muitas escolas utilizam esses recursos para a formação da criança como um ser completo, trabalhando-os não 
como passatempo ou um recurso decorativo, mas sim como uma forma de aprendizagem lúdica, repleta de objeti-
vos importantes no desenvolvimento da criança. Expressando-se no papel, com argila, na tela, fazendo colagem, 
a criança faz arte naturalmente. 
A arte proporciona um contato direto com nossos sentimentos, despertando no indivíduo maior atenção ao seu 
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processo de sentir. É importante lembrar que o fazer é tão importante quanto o produto: sendo assim se faz 
necessário compreender que a criança precisa ter liberdade de experimentar o material escolhido, use o tempo 
que precisar e tenha o professor como um mediador dessa atividade. A arte pode e deve ser utilizada como estra-
tégia para atingir esse caminho e um professor de Arte precisa fazer uso da capacidade de colocar a criança 
nesse lugar, ou seja, no espaço de experimentação.
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RESUMO 
A avaliação escolar tem ocupado um espaço bastante importante nos planejamentos pedagógicos. A avaliação 
tem sido apresentada aos alunos como uma forma de atribuir notas, reprovar ou aprovar o aluno para uma série 
seguinte, conteúdo pedagógico visto apenas como memorização de informações e o aluno como um ser pacífico 
e não pensante. O artigo busca apresentar a avaliação como um processo contínuo de aprendizagem, com o 
objetivo de diagnosticar a relação ensino-aprendizagem. Buscando entender como o aluno relaciona os novos 
conhecimentos adquiridos com o conhecimento solidificado, um processo de construção e reconstrução da 
aprendizagem. A avaliação terá um papel de diagnóstica, com objetivo de estabelecer quem adquiriu os conheci-
mentos necessários previamente estabelecidos. O objetivo desse artigo foi buscar e analisar as práticas da 
avaliação em uso, e poder traçar um esboço da avaliação considerada ideal, fazendo uma análise comparativa, 
empregando o método qualitativo.
Palavras-chave: Avaliação; Aprendizagem; Aluno; Pedagógico.

INTRODUÇÃO
Ao pensar em educação no momento histórico atual, exige-se adentrar as especificidades próprias das etapas do 
ensino-aprendizagem da educação. Iniciaremos por uma breve retomada histórica da educação no mundo e, 
especialmente no Brasil, e traçaremos as tendências da sua estruturação em tempos de globalização, percorren-
do os desafios encontrados no caminho pelo educador/educando, e realizaremos encaminhamentos para o 
processo de adaptação e permanência da criança na escola. 
Nos últimos anos, as questões referentes à avaliação passaram a ter um crescente papel de protagonista, até se 
converterem em um dos focos prioritários de atenção nas análises, reflexões e debates pedagógicos e psicope-
dagógico. O objetivo desse artigo é buscar analisar as práticas da avaliação em uso para poder traçar um esboço 
da avaliação considerada ideal, fazendo uma análise comparativa, empregando o método qualitativo.
O OLHAR PEDAGÓGICO NA AVALIAÇÃO
Com um olhar pesquisador, o educador planeja o que deve focalizar baseado na sua ação pedagógica e com o 
olhar vigilante não procura focos dos problemas já existentes, mas prevê possíveis problemas e necessidades.  
Como parte das reformas dos sistemas de ensino, instalou-se em diferentes países sistemas nacionais de avalia-
ção. No Brasil, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB) foi criado em meados da década de 
80 e tem como respaldo legal a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que define como responsabilida-
de da União a avaliação do rendimento escolar em nível nacional. Segundo FRANCO & BONINI (2001, p. 18), o 
objetivo declarado do SAEB (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica) é gerir e organizar informações 
sobre a qualidade e equidade e a eficiência da educação nacional. 
Segundo LUCKESI (1990), o discurso pedagógico e psicopedagógico atualmente nos oferecem uma série de 
reflexões e propostas sobre avaliação na educação, que não são de forma alguma desprezíveis, nem em núme-
ros, nem em interesses. Expressões e conceitos como os da avaliação inicial, formativa e somatória passaram a 
integrar, em grande medida, de nossa bagagem profissional. Porém, há diferentes tipos de avaliações que podem 
e devem desempenhar funções diferentes e, é necessário utilizar procedimentos e técnicas de avaliações igual-
mente diferenciadas. De acordo com VASCONCELLOS (1993), o que se observa hoje, basicamente, na escola é 
um tipo de avaliação tradicional, autoritária, com aquele cunho apenas de constatar e não intervir para mudar. Por 
outro lado, as mudanças que vêm ocorrendo, muitas vezes, são quase imposições das mantenedoras. 
De qualquer forma, a temática “A prática da avaliação escolar” tem ocupado bastante espaço. A escolha do tema 
deve-se justamente pela ênfase dada a essa questão ultimamente. Será que isso não pode ser perigoso? Afinal, 
do ponto de vista da escola, o mais importante é o projeto político-pedagógico, a questão do desenvolvimento e 
da formação humana, da cidadania, da construção do conhecimento. Por outro lado, do jeito que a avaliação tem 
sido feita, acaba comprometendo mesmo a concretização do projeto. Entende-se que o tema precisa ser tratado 
com muito critério porque tem muitos desdobramentos. 
Para PERRENOUD (1999), a avaliação é uma tortura medieval. É algo mais tardio, gerada nos colégios por volta 
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do século XVII e tomada indissociável do ensino em massa que conhecemos deste o século XIX com a escolarida-
de obrigatória. O grande problema da sua criação é a consenso, ou sua falta, de como avaliar, de que maneira ou 
sobre os níveis de exigência se avaliar? Olhar pesquisador e vigilante. Saber observar é a chave para uma avalia-
ção realmente formativa. E para observar bem é preciso ter dois olhares: o de pesquisador e o de vigilante.
Segundo SOUZA (2004), o conceito de avaliação de aprendizagem, que tradicionalmente tem como alvo o julga-
mento e a classificação do aluno, necessita ser redirecionado, porque a competência ou incompetência do aluno 
resulta, em última instância, da competência ou incompetência da escola. A avaliação escolar, não deve restrin-
gir-se a um de seus elementos, de forma isolada. Este trabalho procede a uma retrospectiva histórica da educa-
ção e apresenta a escolaridade do aluno, o aproveitamento escolar, a legislação e a prática da avaliação. Para 
verificar se captam ou não os progressos realizados por elas no desenvolvimento e/ou aprendizagem de certas 
capacidades; se esses procedimentos e instrumentos permitem relacionar os progressos realizados por eles ao 
ensino que está se ministrando.
A AVALIAÇÃO E A LEGISLAÇÃO
De acordo com o Parecer do Conselho Federal da Educação, o sistema de avanços progressivos implica na 
adequação dos objetivos educacionais à potencialidade de cada aluno, agrupando por idade e avaliando o apro-
veitamento do educando em virtude de suas capacidades. Não existe reprovação. A escolaridade do aluno é vista 
com um objetivo de crescimento, pelo regime de avanços progressivos; o aproveitamento escolar independe da 
escolaridade, ou seja, do número de anos que a criança frequenta a escola. Utilizando como referência a legisla-
ção que normaliza o ensino institucionalizado, nota-se que a possibilidade de organização não seriada do ensino 
está posta desde 1961, cujo artigo104 prevê a permissão para organização de cursos ou escolas experimentais 
com currículos, métodos e períodos escolares próprio. Segundo PESTANA (1998), na Lei nº 4.024/61 tal possibili-
dade é posta com o caráter experimental na Lei nº 5.692 de 1971, uma alternativa, na qual se lê no artigo 14, 
parágrafo 4º, que verificadas as necessidades condições, os sistemas de ensino poderão admitir a adoção de 
critérios dos alunos pela conjugação de idade e aproveitamento.
A adoção do sistema de avanços progressivos, possibilidade dada pela legislação, no qual o aluno caminha de 
acordo com a sua capacidade, resulta na extinção da seriação e, em decorrência, da consequência classificatória 
da avaliação. Vale mencionar que no referido parecer são indicadas várias condições a serem observadas para 
que tal sistema seja implantado com êxito: agrupamento de alunos; segundo critério conjugado de idade cronoló-
gica e nível de progresso (aproveitamento escolar); avaliação contínua dos alunos pelo professor e aplicação de 
diferentes meios de verificação de aprendizagem; existência de programas diferenciados de acordo com os 
grupos de alunos, programas graduados que promovam a diversificação do ensino; capacidade de adaptação da 
escola ao nível de desenvolvimento de seus alunos. Para SILVA (2001), é possível verificar que o sistema de avan-
ços progressivos, para ser implementado exige a disponibilidade de uma série de recursos, entre eles: infraestru-
tura da escola que permita a formação de diversos agrupamentos de alunos, considerando os diferentes níveis 
de aproveitamento escolar apresentados. Além destes, numa análise mais detalhada, muitos outros recursos 
poderiam ser apontados como necessários para a viabilização do sistema de avanços progressivos. Se, por um 
lado, é importante notar que a legislação abre a possibilidade de uma organização do sistema escolar em regime 
não seriado, no qual a avaliação não desempenharia um papel classificatório, por outro lado, registra-se que 
algumas das condições que a própria legislação expôs para sua implantação indicam quão distantes estavam das 
existentes na rede escolar.
A perspectiva de uma organização do ensino em moldes que impulsione a ruptura com uma prática classificatória 
de avaliação recolocada de modo mais claro na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de nº 9.394/96, 
em vigor desde 20 de dezembro de 1996, quando são indicadas diferentes alternativas de organização do ensino, 
assim expressas em seu artigo 23. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semes-
trais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados, com base na idade, na competên-
cia e em outros critérios, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim a recomendar. Como se vê, 
são elencadas alternativas à organização anual em séries, a implantação de formas de atendimento escolar que 
venham a responder de modo mais adequado ao processo de desenvolvimento do aluno, organização seriada, 
mecanismos de reclassificação dos alunos e de progressão parcial, e que é expresso no parágrafo primeiro do 
artigo 23 e nos incisos II e III do parágrafo 24. Para apreciação de viabilidade das alternativas de organização 
propostas, na qual se incluía organização em ciclos, cabe verificar quais iniciativas serão tomadas no âmbito dos 
executivos estadual e municipal que sejam mobilizadoras de mudanças. Para SILVA (2001), no caso dos ciclos, 
além de decretar a sua implantação, é necessário que sejam criadas circunstâncias de trabalho que favoreçam 
aos profissionais da escola, alunos e pais uma reflexão coletiva e a construção de novas propostas capazes de 
garantir que uma medida potencialmente tão valiosa garanta a democratização do ensino.
O processor de avaliação é uma tarefa difícil. Difícil por ser assunto que gera controvérsias entre alunos profes-
sores, diretores e outros indivíduos ligados direta ou indiretamente ao processo de ensino aprendizagem. As 
posições são geralmente radicais: alguns defendem a avaliação como se ela significasse a solução de todos os 
problemas educacionais; outros atacam “Morra a Avaliação”, desconsiderando seu importante papel de informa-
ção e orientação para a melhoria do ensino. Um educador deve se conscientizar das implicações filosóficas-polí-
ticas que permeiam o processo avaliativo em uma perspectiva inovadora da avaliação no que diz respeito à ques-
tão da melhoria da qualidade do ensino.  Ainda hoje avaliar é confundido com medir, talvez pela própria origem 
histórica da avaliação. O uso da avaliação vem de longa data. Por meio da EBEL – Encontro Baiano dos Estudan-
tes de Letras (2001) tem se o relato sobre a presença de exames já em 2.205a.C. Nesta época, o imperador chinês 
examinava seus oficiais a cada três anos, com o fim de promovê-lo ou demiti-los. O regime competitivo da China 
Antiga tinha como propósito principal promover o Estado com homens capacitados.
Avançando na História, no século XIX, os Estados Unidos da América criam um sistema de testagem, um dos 
primeiros nesta área. Deixamos de formar um profissional competente se insistirmos na manutenção de uma 
prática de avaliação classificatória, aquela comprometida apenas com resultados numéricos, precisos, terminais. 
Deixamos muitas vezes de auxiliar o aluno a resolver suas dificuldades a avançar no seu conhecimento. SAVIANI 
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(2000, p.41), afirma que o caminho do conhecimento é perguntar dentro da cotidianidade do aluno e da sua cultu-
ra; mais que ensinar e aprender um conhecimento, é preciso concretizá-lo no cotidiano, questionando, respon-
dendo, avaliando, num trabalho desenvolvido por grupos e indivíduos que constroem o seu mundo e o fazem por 
si mesmos. O significado principal é o de perseguir o envolvimento do aluno, sua curiosidade e comprometimen-
to sobre o objetivo de conhecimento, refletindo juntamente com o professor sobre seus avanços e suas dificulda-
des, buscando o aperfeiçoamento de ambos. A imagem que uma pessoa tem de si é, em grande parte, formada 
com base na maneira como ela é vista pelo outro com quem convive; e a opinião do outro tem influência propor-
cional ao valor que ele tem de nossa vida. Assim. Quando pessoas que são importantes para nós nos elogiam, 
sentimo-nos encorajados a enfrentar desafios, fortalecendo nossa autoimagem.
O professor é importante para os alunos e constitui uma referência para a formação do seu autoconceito, a 
maneira como se relaciona com eles é fundamental para que se sintam inteligentes e capazes. Tais informações 
ajudam os alunos a tomar consciência de sua própria aprendizagem e a usar com mais segurança os conheci-
mentos de que se apropriaram. Cabe ao professor ajudar os alunos a falar de si, emitir opiniões sobre os aconte-
cimentos e explicitar suas hipóteses explicativas nas situações de aprendizagem. É preciso construir uma 
relação com os alunos e entre eles de forma a criar um ambiente na qual todos sejam respeitados em suas 
diferenças, não permitindo que zombem um dos outros; ouvindo suas ideias de cada um com atenção, fazendo 
com que todos participem das atividades propostas.
As funções da avaliação são parcialmente duas: a diagnóstica e a classificação. Da primeira, supõe-se que permi-
ta ao professor e ao aluno detectar os pontos fracos e extrair as consequências pertinentes sobre colocar poste-
riormente a ênfase do ensino e da aprendizagem. A segunda tem por efeito hierarquizar e classificar os alunos. A 
avaliação prega em parte a avaliação com base na primeira, mas a emprega fundamentalmente para a segunda.
A AVALIAÇÃO FORMATIVA 
O aluno, na Avaliação Formativa, tem um papel diferenciado daquele que lhe é dado nas formas convencionais de 
avaliação. Qual é o seu papel? O de construtor, avaliador e regulador de seu aprendizado. Na verdade, uma soma 
de competências que o torna protagonista de sua formação. Mas, como a Avaliação Formativa proporciona esse 
autocontrole? A Avaliação Formativa é uma ação multifacetada, na qual cada aluno é analisado respeitando-se 
suas diferenças individuais. Isso significa que pontos fortes e fracos dos alunos, em cada assunto, são observa-
dos. No que diz respeito à avaliação, GARDNER (1995) afirma ser necessário auxiliar os estudantes a desenvolver 
suas habilidades intelectuais, explorando a o máximo as capacidades do indivíduo. Assim, a avaliação deve ser 
utilizada para informar ao professor quanto o aluno está aprendendo e para informar ao aluno sobre suas capaci-
dades individuais.
A síntese geral não é o resultado de um único instrumento avaliativo, mas de uma série de avaliações. Ele conhe-
cerá com mais precisão suas deficiências para poder melhorá-las. Ele também descobrirá como usar suas habili-
dades para atingir melhores resultados. O aluno pode assim compreender melhor seu desempenho e se conhecer 
melhor. Segundo PERRENOUD (1999) a avaliação formativa permite construir, auto avaliar e regular aprendizado. 
Este é o caminho que o aluno percorre ao saber utilizar os mecanismos da Avaliação Formativa. O aluno torna-se 
o agente de seu aprendizado. O que não exclui a necessidade do educador; afinal é ele que guia o aluno na busca 
do conhecimento. É o educador, também, que orienta a visão do aluno para analisar os resultados e tomar 
atitudes com base neles. A observação na avaliação é muito importante. Saber observar é a chave para uma 
avaliação realmente formativa. E para observar bem é preciso ter dois olhares: o de pesquisador e o de vigilante. 
Com o olhar pesquisador, o educador planeja o que deve focalizar baseado na sua ação pedagógica e com o olhar 
vigilante não procura focos de problemas já existentes, mas prevê possíveis problemas e necessidades.
Observar bem é, portanto, ter um olhar pesquisador, que cerca o foco do problema para chegar à solução, e olhar 
vigilante, que está sempre atento às faltas e à iminência de falhas no processo pedagógico. Segundo HOFFMANN 
((1998), o professor observa, direcionando o foco das suas atenções a esses três pontos. Como se vê, não é só o 
aluno que é observado, mas a também a necessidade da auto-observação. O bom professor se avalia constante-
mente. Sabe que ele é parte importante na aprendizagem. Sabe que precisa construir relacionamentos de confian-
ça. Sem isto, não é possível construir uma aula eficaz.
 No entanto, o focalizar o olhar em determinada parte do processo não exclui a consciência da multiplicidade de 
agentes e de ações sobre cada parte. Ações, reações e relações por parte de educando, educadores e coordena-
ção atuam em conjunto em cada parte do processo. Mesmo ao focalizar, o campo de visão deve ser sempre 
amplo. Portanto, dúvidas, questões, gestos de agrado e desagrado, conversas com amigos, autocrítica do educa-
dor e análise de seu desempenho requer vigília constante.
O olhar com intenção formativa não procura localizar o erro para ser assinalado, mas para compreendê-lo, 
buscando suas razões. Assim, o professor procura educar o seu modo de olhar para poder perceber a essência 
do que acontece nas atividades e poder encaminhar e otimizar as aprendizagens em andamento. Com base nos 
dados que um olhar pesquisador e vigilante registra, o professor diversifica ritmos, modalidades de atividades, 
recursos didáticos e formas de expressão. Não basta mais falar. É preciso boas perguntas. Só um olhar didatica-
mente educado levanta hipóteses para o professor realizar boas perguntas – as que transformam os enganos, as 
dúvidas, as incertezas em aprendizado em crescimento humano. O autor ROMÃO (1998) demonstra também as 
concepções de avaliação, como a avaliação na concepção Construtivista e na Positivista. Na concepção Constru-
tivista, a avaliação ocorre subjetivamente por meio da autoavaliação. A avaliação é vista de forma qualitativa, 
preocupando se tanto com o processo que acaba por desconhecer ou desqualificar os resultados. 
A AVALIAÇÃO E A APRENDIZAGEM ESCOLAR
A avaliação no processor escolar constitui um processo de busca de compreensão da realidade da escola, com 
a finalidade de oferecer subsídios para a tomada de decisões quanto ao direcionamento das intervenções, sejam 
elas de natureza pedagógica, administrativa ou estrutural. Segundo MELCHIOR (1994), tem um processo de 
educação construtivista, a avaliação é um elemento indispensável para a reorientação dos desvios ocorridos 
durante o processo e para gerar novos desafios ao aprendiz. A avaliação deve ser resultado de uma discussão de 
forma honesta e transparente, entre todos os elementos envolvidos no processo. Apontar simplesmente acertos 



ou erros é procedimento incompleto e insuficiente, que pouco faz crescer o aluno. Sem dúvida, além de buscar 
uma nova direção para as finalidades da avaliação da aprendizagem, é fundamental ampliar a discussão, cons-
truindo uma proposta de avaliação da aprendizagem e de todos os integrantes. No sistema educacional, hoje, só 
o aluno é avaliado. É usual atribuirmos a ele as causas do seu bom ou mau desempenho escolar. Ou seja, de 
todos os integrantes da escola, só o aluno é sistematicamente avaliado.
A competência ou incompetência do aluno resulta, em última instância, da competência ou incompetência da 
escola, não podendo, portanto, a avaliação escolar restringir-se a um de seus elementos de forma isolada. Tal 
proposição reflete o entendimento de que a escola deve ser avaliada em sua totalidade, ou seja, de todos os 
elementos integrantes da organização devem ser foco de análise: a atuação do professor e de outros profissio-
nais da escola; os conteúdos e processos de ensino. Com a avaliação interpretativa e descritiva, o aluno pode 
sanar suas dúvidas com relação ao seu próprio aprendizado e o professor rever seus métodos para melhor ajudá-
-lo em sua busca do aperfeiçoamento. E o professor deve avaliar o aluno utilizando vários meios, ao mesmo 
tempo em que se auto avalia. Isso é avaliação formativa, pilar do novo conceito de ensino/aprendizagem.
A PRÁTICA DE AVALIAÇÃO 
Existe atualmente no Brasil, uma crescente necessidade de rever a prática de avaliação educacional. O atual 
quadro no qual se encontra ainda enraizado nos padrões tradicionais burgueses (salvo raras exceções). Tal cons-
tatação incita que o educador torne o ato de avaliar algo prazeroso, num processo contínuo e, acima de tudo, que 
a avaliação se constitua num diagnóstico da aprendizagem. Segundo VASCONCELLOS (2001), quando optamos 
por uma nova postura em avaliação, terá que haver anteriormente uma mudança interna, pessoal de postura. Ou 
seja, temos que mudar nossas velhas verdades e transformá-las. A compreensão que temos hoje do processo de 
ensino-aprendizagem exige outro olhar para o processo de avaliação, que não pode se limitar a ser um procedi-
mento decisório quanto à aprovação ou reprovação do aluno. Por que a avaliação na escola ocupa tanto tempo 
das reuniões pedagógicas, das reuniões de professores, dos seminários, dos congressos? Por que tem se 
apresentado como tema central das conferências e preocupação de estudiosos da Educação? O alargamento do 
conceito da Avaliação nos faz ver suas diversas etapas e como poder está associado a ela. Mostra o seu fim e os 
seus meios. Falar da Avaliação no âmbito da Educação Escolar, no campo da Educação de Direitos, nos leva a 
pensar a sua finalidade, o papel social do professor a razão da existência da Escola. 
Como diz LIBÂNEO (1995), a participação é fundamental por garantir a gestão democrática da escola, porque 
assim todos os envolvidos no processo educacional da instituição estarão presentes tanto nas decisões e cons-
truções de propostas (planos, programas, projetos, ações, eventos) como no processo de implementação, acom-
panhamento e avaliação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O processor de avaliação deve envolver um novo paradigma da relação professor/aluno, essa deverá ser vista 
como uma relação de apoio parceria. É necessário que os professores superem essa posição mais individualista 
e possam construir coletivamente novas formas de trabalho docente, partindo para uma avaliação formativa, 
capaz de colocar à disposição do professor e da equipe escolar informações mais precisas, mais qualitativas. O 
processo de ensino-aprendizagem nunca esteve tão em foco como nestes últimos anos. Na medida em que têm 
ficado mais claros os processos de aprendizagem, as razões sociais do que se aprende e o quanto o aprendido 
pode gerar novos conhecimentos sobre as leis gerais da natureza. Para uma avaliação verdadeiramente formati-
va, o educador necessita ter um olhar de pesquisador e de vigilante. Contudo esses olhares não são completos 
sem exercício de escuta. De nada vale pôr os olhos, quando ao observar, não se escuta o que o outro tem a dizer, 
não se está disponível e sensível ao outro. Escutar requer um abandono de si ao conhecer do outro; um desejo; 
um interesse em encontrar o outro. 
A compreensão que temos hoje do processo de ensino-aprendizagem exige outro olhar para o processo de 
avaliação, que não pode se limitar a ser um procedimento decisório quanto à aprovação ou reprovação do aluno. 
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RESUMO

Atualmente as crianças andam tão desligadas, quase como se estivem em um outro planeta. Por que isso aconte-
ce? E o mais importante, como isso afeta as aprendizagens dessas crianças? O que fazer para prender a atenção 
dos estudantes? Para alcançar meu objetivo e procurar respostas as essas questões realizei um teste com uma 
turma de 30 alunos do 5º ano do ensino fundamental I da rede pública, a fim de analisar por quanto tempo os 
alunos conseguiam se manter focados nas aulas durante as atividades em diferentes disciplinas que demandas-
sem diferentes níveis de atenção.

Palavra-chave: Educação Regular, Tecnologia, Foco e Aprendizagens.

INTRODUÇÃO

Devido ao grande número de informações e novidades que vivenciamos no mundo globalizado e tomado pela 
tecnologia, o mundo em que vivemos se tornou um lugar hostil, e não é diferente no ambiente escolar. Há coisas 
demais acontecendo muito rápido e isso impacta na nossa maneira de experenciar o mundo, sempre queremos 
estar conectados as redes sociais, jogos entre outras coisinhas quase que o tempo todo, isso não é diferente com 
crianças.
Muitas vezes as famílias deixam seus filhos conectados um computador ou celular apenas para acalmá-los ou 
para que eles (os adultos) tenham um pouco mais de sossego, não percebem como isso pode afetá-los na vida 
emocional e nas aprendizagens escolares. Mas será que a tecnologia é a maior responsável a contribuir com a 
falta de atenção dessas crianças? Após pensar sobre esse assunto cheguei a seguinte conclusão: Falar que a 
tecnologia é responsável por esse déficit é um tanto quanto ingênuo, ou seja, por si só ela não é responsável por 
esse déficit de atenção entre as crianças, na verdade ela é um dos fatores influentes que levam a esse problema. 
Pois caso não haja um controle sobre seu uso, com certeza ela irá trazer problemas, assim como qualquer outro 
vício.
Antes de iniciar minha pesquisa,  fiquei um bom tempo pensando em qual atividade realizar  para conseguir 
avaliar o grau de atenção dos estudantes, decidi por duas aulas com diferentes temas e registrei como os alunos 
agiam em cada uma delas, em quais perdiam o interesse mais rápido e o tempo médio antes de começarem a 
procurar outra coisa para fazer. Os testes serão explicados no decorrer do artigo. 

SOBRE A ATENÇÃO

O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), também conhecido como distúrbio de déficit de 
atenção (DDA), é um distúrbio neurobiológico de causas genéticas, que aparece na infância e frequentemente 
acompanha o indivíduo por toda a sua vida. Seus principais sinais são falta de atenção, inquietude e impulsivida-
de. Estima-se que a condição acometa entre 3% e 5% das crianças em idade escolar, mas ela também pode ser 
diagnosticada em adolescentes e adultos.
Apesar dos inúmeros pré-julgamentos sobre a condição, o TDAH não está relacionado com uma dificuldade para 
o aprendizado, já que não é uma condição cognitiva. Há, porém, uma dificuldade para manter o foco e a atenção 
durante um determinado período, a longo prazo, os sintomas do distúrbio podem influenciar a convivência social 
e o desenvolvimento pessoal.
A atenção está relacionada também em como vivemos, graças a ela conseguimos perceber coisas no ambiente 
que vivemos e outras pessoas, mas essas “coisas” que percebemos as vezes são o problema que poderá causar 
a falta de atenção, abordarei isso mais a diante.
Dentro da psicologia foi separado a atenção em alguns tipos, porém para este artigo vamos ver apenas a atenção 
seletiva. Bom, o que é a atenção seletiva? A atenção seletiva nada mais é do que conseguir manter o foco em 

COMO A FALTA DE ATENÇÃO INFLUÊNCIA
NO DESEMPENHO DE ALUNOS DO
5º ANO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
MARIA APARECIDA DA SILVA PAES LANDIM Graduação em Pedagogia pela Universidade de Guarulhos (2010); Espe-
cialista em Psicopedagogia Institucional pela Universidade São Paulo (2011); Especialista em TGD- Transtornos Globais 
do Desenvolvimento pela Faculdade de Conchas (2014), Professora de Educação Infantil e Ensino Fundamental na rede 
pública de São Paulo.
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determinado alvo, ignorando os outros estímulos que tem ao seu redor, por exemplo: uma parte das pessoas tem 
certa facilidade em ler em lugares com barulho e estímulos constantes como em uma estação trem ou até mesmo 
em casa com música ou televisão ligados, ou seja, conseguir manter-se focado em meio a distrações. 
Durante a infância as crianças têm uma certa dificuldade em se manterem focadas por muito tempo em algo pois 
perdem o interesse em coisas monótonas com facilidade. Porém os smartphones, por exemplo, conseguem lidar 
com isso com maestria, pois entregam muito conteúdo variado como jogos, vídeos, imagens coloridas entre 
outros conteúdos que prendem a atenção com facilidade.

DISTRAÇÕES

Nosso ambiente está repleto de possíveis distrações e muitas vezes não conseguimos ignorá-las, mesmo que por 
um breve momento. Essas distrações segundo Goleman, são divididas em dois tipos principais sendo elas 
sensoriais e emocionais.
A distração sensorial está relacionada ao ambiente, os estímulos à sua volta, sons, coisas se mexendo, por exem-
plo, quando você está na rua percebe que tem carros passando, mas não presta muita atenção neles. Já as distra-
ções emocionais estão ligadas à sua consciência, por exemplo: por mais focado que você esteja em algo prova-
velmente você irá desviar sua atenção se seu nome for chamado. No geral, coisas que influenciam seus pensa-
mentos estão ligadas às distrações emocionais. 
Quando crianças, naturalmente tendemos a sermos mais dispersos, temos uma certa dificuldade em manter o 
foco por muito tempo, pois queremos explorar e conhecer o ambiente, portanto, é difícil lidar com as distrações. 
Para uma criança evitar distrações e manter-se focado é uma tarefa muito complexa, pois a parte responsável do 
cérebro pela atenção normalmente está sempre atento as mudanças e coisas novas no ambiente.
Na década de 1974, na Universidade de Stanford. Foi realizado um teste chamado de “teste do marshmallow”, 
com esse teste viram como as crianças mantem o autocontrole diante de uma situação em que exige bastante 
foco e determinação. As crianças selecionadas tinham a seguinte missão: Foi colocado uma bandeja com 
marshmallows e outros doces diante da criança, e ela poderia escolher um doce dentre os da bandeja. Caso a 
criança resistisse a tentação de não comer o doce no tempo estipulado (cerca de 15 minutos), em uma sala sem 
distrações, ela ganharia mais doces. O resultado desse teste foi dividido em três: Crianças que pegavam o doce 
imediatamente, crianças que pegavam durante o intervalo de 15 minutos e crianças que conseguiam esperar o 
tempo. As crianças ficaram distribuídas quase que uniformemente entre os três grupos e concluiu-se que as 
crianças que demostram maior autocontrole sobre seu foco, distraindo suas mentes com sua imaginação, 
tiveram maior sucesso na obtenção dos marshmallows.

TDAH “O VILÃO”

Nosso vilão da atenção, vulgo “smartphone” é alvo de muitas críticas relacionadas a como ele consegue criar 
uma dependência, se deixar as crianças conseguem passar praticamente o dia todo em frente a telinha. No livro 
“Foco” de Daniel Goleman diz,  “As crianças de hoje estão crescendo numa nova realidade, na qual estão conec-
tados mais a   máquinas e menos a pessoas de uma maneira que jamais aconteceu antes na história da humanida-
de”, e isso é verdade, há poucas décadas a maior parte das crianças brincavam na rua, praticavam esportes e 
tudo isso vem perdendo seu espaço para os jogos eletrônicos e internet. E que impacto isso teve nessa geração? 
As crianças ficaram mais “desligadas” muitas com sintomas de TDAH ou simplesmente por  viverem em um 
ambiente com menos riscos a sua sobrevivência, pois estão vivendo mais “protegidos” em suas casas, salvo 
exceções... e isso faz com que tenhamos crianças com maior inclinação para se tornarem dependentes das redes 
sociais.

SOBRE A AVALIAÇÃO

Quando realizei os testes na sala de aula, percebi que uma parte considerável dos alunos perdiam o interesse em 
algumas das atividades, um tanto quanto rápido demais, enquanto outros ficavam imersos por um período um 
pouco maior.
As aulas foram realizadas com uma turma do 5º do ensino fundamental I em uma escola da rede pública municipal 
na cidade de São Paulo, a turma em questão possui 30 alunos, sendo, 14 meninas e 16 meninos em que maior 
parte são de famílias com baixa renda e vivem em uma comunidade muito carente. Para realizar as avaliações 
apliquei aulas com dois temas, sendo eles, leitura e informática.

RESULTADOS

A primeira aula foi de leitura dirigida com a turma, para começar entreguei uma cópia de um texto de contos a 
cada aluno para que realizassem a leitura, enquanto fui avaliando o quão focados eles se mantinham enquanto 
acompanhavam a história. Observei que o tempo de médio para atividade de leitura foi em torno de 30 a 40 minu-
tos entre leitura e roda de conversa. Logo nos primeiros minutos percebi que alguns alunos não estavam interes-
sados na leitura e começaram a olhar em volta, como quem procura algo para fazer e mexer nos materiais. Segue 
um gráfico com o tempo médio antes de os alunos desviarem a atenção na leitura.

Gráfico 1: Tempo antes de perder o foco na aula de leitura
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Fonte: Landim (2020)

Com base no gráfico da primeira aula podemos notar dois pontos importantes, primeiro, os meninos dispersam 
mais que as meninas e mais rápido, em cinco minutos dois dos alunos já estavam procurando algo a fazer, por 
exemplo, mexendo na mochila ou folheando o caderno. Ao total antes do término da leitura pelo menos 9 dos 
alunos estavam com a mente em outro lugar, sendo 3 meninas e 6 meninos.
Dando continuidade, seguimos com a discussão sobre a leitura, formei uma roda com os alunos e começamos a 
falar sobre o livro, poucos alunos participaram comentando alguma coisa, ou seja, poucos ainda estavam interes-
sados na leitura. 

  Na aula de informática, acompanhei a aula do professor de informática em dois momentos, sendo a 
primeira parte da aula em sala  onde o professor falou sobre curiosidades tecnológicas  e no segundo momento 
seguimos até a sala de informática da escola, enquanto o professor contava algumas curiosidades, era notável o 
interesse por maior parte dos alunos nessa aula, quando comparados as outras aulas e outras disciplinas.

Gráfico 2: Tempo antes de perder o foco na aula de Informática
 

Fonte: Landim (2020)

Observa-se no gráfico que o tempo para se distrair e perder o foco na sala de informática foi bem mais demorado 
que na aula de leitura, e os meninos demoram mais tempo do que as meninas para perder o interesse nessa aula. 
O que fazer então para reverter a situação e conseguir prender a atenção dos estudantes durante toda a aula e 
nas diferentes disciplinas? Isso não é uma tarefa fácil, uma vez que o mundo está dominado pelo uso das tecnolo-
gias, o que nos resta é repensarmos nossa aulas, com objetivos claros e de interesse dos educandos, muitas 
vezes o fato de se ter um ano inteiro para atingi-la faz com que o foco se perca e muitas vezes não seja alcançada. 
Diante disso, a dica é estabelecer um alvo para cada aula, propósitos menores e curtos são mais fáceis de serem 
atingidos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para conseguirmos  ter a atenção das crianças é preciso criarmos aulas com assuntos que sejam do interesse 
dos estudantes, com conteúdo cativantes e com diferentes assuntos que sejam trabalhados com muita dinâmica, 
trazendo a tecnologia para dentro da sala de aula em diferentes disciplinas, pois essa ferramenta está por todos 
os lados, e cada vez mais fundamental a utilização  nos diversos contextos educacionais, assim como em todos 
os lugares. Também devemos idealizar antecipadamente todas as ações que irão ocorrer nas aulas e que visam 
alcançar atenção e os objetivos propostos para ela, com um bom planejamento elaborado coletivamente.
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RESUMO 

Este artigo tem como objetivo principal apresentar considerações relevantes acerca da importância dos recursos 
tecnológicos para o exercício da docência, tendo em vista que são também poderosas ferramentas didáticas que 
devem ser incorporada à didática dos professores como forma de proporcionar uma nova perspectiva sobre os 
conteúdos, uma possibilidade de descoberta e exploração, além de um contato mais significativo com o saber e 
um modo alternativo de apropriação do conhecimento, por meio de uma linguagem já familiar aos jovens. Para 
tanto, os professores precisam estar preparados para utilizar este recurso de maneira eficaz, pois sua mediação 
neste processo é indispensável. E, neste sentido, é preciso compreender quais são as ferramentas tecnológicas 
que podem contribuir para o processo educacional, em que medida são importantes e qual o papel do professor 
neste processo. Para tanto, foram realizados diversos estudos de revisão bibliográfica e digital por meio da coleta 
de dados em livros e artigos científicos e periódicos relevantes à abordagem do tema em questão.

Palavras-chave: Trabalho; Docência; Recursos; Tecnológicos.
INTRODUÇÃO

O presente artigo tem como objetivo abordar como as Novas Tecnologias da Informação abrem-se novas possibi-
lidades à educação, exigindo uma nova postura do educador. Com a utilização de redes telemáticas na educação.
Pode-se obter informações nas fontes, como centros de pesquisa, Universidades, Bibliotecas, permitindo traba-
lhos em parceria com diferentes escolas, conexão com alunos e professores a qualquer hora e local, favorecendo 
o desenvolvimento de trabalhos com troca de informações entre escolas, estados e países, através de cartas, 
contos, permitindo que o professor trabalhe melhor o desenvolvimento do conhecimento.
O acesso às redes de computadores interconectadas à distância permitem que a aprendizagem ocorra frequente-
mente no espaço virtual, que precisa ser inserido às práticas pedagógicas. 
A escola é um espaço privilegiado de interação social, mas este deve interligar-se e integrar-se aos demais espa-
ços de conhecimento hoje existentes e incorporar os recursos tecnológicos e a comunicação via redes, permitin-
do fazer as pontes entre conhecimentos se tornando um novo elemento de cooperação e transformação. 
A forma de produzir, armazenar e disseminar a informação está mudando; o enorme volume de fontes de pesqui-
sas é aberto aos alunos pela Internet, bibliotecas digitais em substituição às publicações impressas e os cursos 
à distância, por videoconferências ou pela Internet.
A formação de professores para essa nova realidade tem sido crítica, e não tem sido privilegiada de maneira 
efetiva pelas políticas públicas em educação nem pelas Universidades. As soluções propostas inserem-se, 
principalmente, em programas de formação de nível de pós-graduação ou, como programas de qualificação de 
recursos humanos. 
O EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA COM O SUPORTE DOS RECURSOS TECNOLÓGICOS
 O perfil do profissional de ensino é orientado para uma determinada “especialização”, mesmo por que, o 
tempo necessário para essa apropriação não o permite. Como resultado, evidencia-se a fragilidade das ações e 
da formação, refletidas também através dos interesses econômicos e políticos. (Costa e Xexéo,1997, p. 22).
  O objetivo de introduzir novas tecnologias na escola é para fazer coisas novas e pedagogicamente 
importantes que não se pode realizar de outras maneiras. 
 O aprendiz, utilizando metodologias adequadas, poderá utilizar estas tecnologias na integração de maté-
rias estanques. A escola passa a ser um lugar mais interessante que prepararia o aluno para o seu futuro. 
 A aprendizagem centra-se nas diferenças individuais e na capacitação do aluno para torná-lo um usuário 
independentemente da informação, capaz de usar vários tipos de fontes de informação e meios de comunicação 
eletrônica.

O EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA COM O
SUPORTE DOS RECURSOS
TECNOLÓGICOS
SIRLENE DE LOURDES FRANCO Graduação em Geografia pela Faculdade Teresa Martin (2002). Graduação em Peda-
gogia pela Universidade Nove de Julho - UNINOVE (2008). Especialização em Ensino de Geografia e História pelas 
Faculdades Integradas Campos Salles (2019).
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 Às escolas cabe a introdução das novas tecnologias de comunicação e conduzir o processo de mudança 
da atuação do professor, que é o principal ator destas mudanças, capacitar o aluno a buscar corretamente a infor-
mação em fontes de diversos tipos. 
 É necessário também, conscientizar toda a sociedade escolar, especialmente os alunos, da importância 
da tecnologia para o desenvolvimento social e cultural.
 O salto de qualidade utilizando novas tecnologias poderá se dar na forma de trabalhar o currículo e 
através da ação do professor, além de incentivar a utilização de novas tecnologias de ensino, estimulando 
pesquisas interdisciplinares adaptadas à realidade brasileira. 
 As mais avançadas tecnologias poderão ser empregadas para criar, experimentar e avaliar produtos 
educacionais, cujo alvo é avançar um novo paradigma na Educação, adequado à sociedade de informação para 
redimensionar os valores humanos, aprofundar as habilidades de pensamento e tornar o trabalho entre mestre e 
alunos mais participativos e motivante.
 A integração do trabalho com as novas tecnologias no currículo, como ferramentas, exige uma reflexão 
sistemática acerca de seus objetivos, de suas técnicas, dos conteúdos escolhidos, das grandes habilidades e 
seus pré-requisitos, enfim, ao próprio significado da Educação.
 Com as novas tecnologias, novas formas de aprender, novas competências são exigidas, novas formas 
de se realizar o trabalho pedagógico são necessárias e fundamentalmente, é necessário formar continuamente o 
novo professor para atuar neste ambiente telemático, em que a tecnologia serve como mediador do processo 
ensino-aprendizagem.
 Existem dificuldades, através dos meios convencionais, para se preparar professores para usar adequa-
damente as novas tecnologias. É preciso formá-los do mesmo modo que se espera que eles atuem.
 As tentativas para incluir o estudo das novas tecnologias nos currículos dos cursos de formação de 
professores esbarram nas dificuldades com o investimento exigido para a aquisição de equipamentos, e na falta 
de professores capazes de superar preconceitos e práticas que rejeitam a tecnologia mantendo uma formação em 
que predomina a reprodução de modelos substituíveis por outros mais adequados à problemática educacional.
 Os professores são profissionais que tem uma função re(criadora) sistemática, sendo esta a única forma 
de proceder quando se tem alunos e contextos de ensino com características tão diversificadas, como sucede em 
todos os níveis de ensino. 
 A função do professor é a criação e recriação sistemática, que tem em conta o contexto em que se desen-
volve a sua atividade e a população-alvo desta atividade.
 É preciso estimular a pesquisa e colocar-se a caminho com o aluno e estar aberto à riqueza da explora-
ção, da descoberta de que o professor, também pode aprender com o aluno. na formação do professor, este, 
durante e ao final do processo, precisa incorporar na sua metodologia: conhecimento das novas tecnologias e da 
maneira de aplicá-las; estímulo à pesquisa como base de construção do conteúdo a ser veiculado através do 
computador, saber pesquisar e transmitir o gosto pela investigação a alunos de todos os níveis; capacidade de 
provocar hipóteses e deduções que possam servir de base à construção e compreensão de conceitos; habilidade 
de permitir que o aluno justifique as hipóteses que construiu e as discuta; especialidade de conduzir a análise 
grupal a níveis satisfatórios de conclusão do grupo a partir de posições diferentes ou encaminhamentos diferen-
tes do problema; a capacidade de divulgar os resultados da análise individual e grupal de tal forma que cada 
situação suscite novos problemas interessantes à pesquisa.
A sociedade do conhecimento exige um novo perfil de educador, ou seja, alguém:
• Comprometido - com as transformações sociais e políticas; com o projeto político-pedagógico assumido 
com e pela escola;
• Competente - evidenciando uma sólida cultura geral que lhe possibilite uma prática interdisciplinar e 
contextualizada, dominando novas tecnologias educacionais. Um profissional reflexivo, crítico, competente no 
âmbito da sua própria disciplina, capacitado para exercer a docência e realizar atividades de investigação;
• Crítico - que revele, através da sua postura suas convicções, os seus valores, a sua epistemologia e a 
sua utopia, fruto de uma formação permanente; seja um intelectual que desenvolve uma atividade docente crítica, 
comprometida com a ideia do potencial do papel dos estudantes na transformação e melhoria da sociedade em 
que se encontram inseridos;

• Aberto às mudanças - ao novo, ao diálogo, à ação cooperativa; que contribua para que o conhecimento 
das aulas seja relevante para à vida teórica e prática dos estudantes;
• Exigente - que promova um ensino exigente, realizando intervenções pertinentes, desestabilizando, e 
desafiando os alunos para que desencadeie a sua ação reequilibradora; que ajude os alunos a avançarem de 
forma autônoma em seus processos de estudos, e interpretarem criticamente o conhecimento e a sociedade de 
seu tempo;
• Interativo - que concorra para a autonomia intelectual e moral dos seus alunos trocando conhecimentos 
com profissionais da própria área e com os alunos, no ambiente escolar, construindo e produzindo  conhecimen-
to  em  equipe,  promovendo a educação integral, de qualidade, possibilitando ao aluno desenvolver-se em todas 
as dimensões: cognitiva, afetiva, social, moral, física, estética.
 A formação de professores sinaliza para uma organização curricular inovadora que, ao ultrapassar a 
forma tradicional de organização curricular, estabelece novas relações entre a teoria e a prática. 
 Oferece condições para a emergência do trabalho coletivo e interdisciplinar e possibilite a aquisição de 
uma competência técnica e política que permita ao educador se situar criticamente no novo espaço tecnológico.
 Ao professor cabe o papel de estar engajado no processo, consciente não só das reais capacidades da 
tecnologia, do seu potencial e de suas limitações para que possa selecionar qual é a melhor utilização a ser explo-
rada num determinado conteúdo, contribuindo para a melhoria do processo ensino-aprendizagem, por meio de 
uma renovação da prática pedagógica do professor e da transformação do aluno em sujeito ativo na construção 
do seu conhecimento, levando-os por meio da apropriação desta nova linguagem a inserirem-se na contempora-
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neidade.
 O processo de preparação dos professores, atualmente, consiste em cursos ou treinamentos com 
pequena duração, para exploração de determinados programas, cabendo ao professor o desenvolvimento de 
atividades com essa nova ferramenta junto aos alunos, sem que tenha oportunidade de analisar as dificuldades 
e potencialidades de seu uso na prática pedagógica.
 Estas mudanças exigem uma profunda alteração curricular, em que os conteúdos acumulados pela 
humanidade serão os objetos do conhecimento, mas os novos problemas e os projetos para suas soluções 
comporão os procedimentos e atividades que serão avaliados pelas escolas para constatar sua eficácia. Para 
inovações novos instrumentos e utensílios serão necessários, entre eles as estradas da comunicação como a 
Internet e a capacitação docente para o domínio das novas tecnologias.
Formar professores, neste contexto, exige:
• mudanças na forma de conceber o trabalho docente, flexibilização dos currículos nas escolas e as 
responsabilidades da escola no processo de formação do cidadão;
• socialização do acesso à informação e produção de conhecimento para todos;
• mudança de concepção do ato de ensinar em relação com os novos modos de conceber o processo de 
aprender e de acessar e adquirir conhecimento;
• mudança nos modelos/marcos interpretativos de aprendizagem, passando do modelo educacional 
predominante instrucionista, isto é, que o ensino se constrói a partir da aplicação do conhecimento teórico 
formulado a partir das ciências humanas e sociais que dariam fundamentos para a educação;
• construção de uma nova configuração educacional que integre novos  espaços de conhecimentos em 
uma proposta de inovação da escola , na qual o conhecimento não está centrado no professor e nem no espaço 
físico e no tempo escolar, mas visto como processo permanente de transição, progressivamente construído, 
conforme os novos paradigmas; desenvolvimento dos processos interativos que ocorrem no ambiente telemáti-
co, sob a perspectiva do trabalho cooperativo.
 Para Frigotto (1996), um desafio a enfrentar hoje na formação do educador é a questão da formação teóri-
ca e epistemológica. E esta tarefa não pode ser delegada à sociedade em geral. 
 O professor, na nova sociedade, revê de modo crítico seu papel de parceiro, interlocutor, orientador do 
educando na busca de suas aprendizagens. 
 Ele e o aprendiz estudam, pesquisam, debatem, discutem, constroem e chegam a produzir conhecimen-
to, desenvolver habilidades e atitudes. O espaço aula se torna um ambiente de aprendizagem, com trabalho 
coletivo a ser criado, trabalhando   com os novos recursos que a tecnologia oferece, na organização, flexibiliza-
ção dos conteúdos, na interação aluno-aluno e aluno-professor e na redefinição de seus objetivos.
 As informações que os jovens obtêm através da Internet não são apenas recebidas e guardadas. 
 Elas representam um ponto de partida e não um fim em si mesmas. Quando um estudante encontra uma 
informação na Internet, ele a coloca no seu contexto, da sua realidade, busca mais informações a respeito, torna-
-a um elemento da sua própria formação, sabendo qual a importância daquilo que aprendeu.
 Ademais, quando estudantes podem trocar experiências e conhecimentos com colegas do mundo 
inteiro, assim como bibliotecas, centros de pesquisas, universidades, museus, todo um universo de percepção 
se abre para eles, a própria perspectiva de mundo e de realidade se modifica, dando lugar à formação de um 
conhecimento mais global, menos limitado às fronteiras nacionais e imediatas. 
 Eles podem construir pontes de conhecimento e entender outras culturas, outros modos de compreen-
der o significado das coisas, da realidade.
 As mudanças que vem ocorrendo em todos os campos do saber desloca o modelo de educação escolari-
zada, que ocorre numa determinada faixa etária do aluno e num determinado espaço físico, apoiada na especiali-
zação do saber, para uma educação continuada que dá importância ao sujeito, à reflexão e a aprendizagem em 
sua aplicabilidade à vida social, fundamentada em princípios de cidadania e liberdade.
 A reflexão, como princípio didático, é fundamental em qualquer metodologia, levando o sujeito a repen-
sar o processo do qual participa dentro da escola como docente. A formação deve considerar a realidade em que 
o docente trabalha, suas   ansiedades, suas   deficiências e dificuldades encontradas no trabalho, para que consi-
ga visualizar a tecnologia como uma ajuda e vir, realmente, a utilizar-se dela de uma forma consistente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 É sabido que, quando estudantes podem trocar experiências e conhecimentos com colegas do mundo 
inteiro, assim como bibliotecas, centros de pesquisas, universidades, museus, todo um universo de percepção 
se abre para eles, a própria perspectiva de mundo e de realidade se modifica, dando lugar à formação de um 
conhecimento mais global, menos limitado às fronteiras nacionais e imediatas. 



 Eles podem construir pontes de conhecimento e entender outras culturas, outros modos de compreen-
der o significado das coisas, da realidade.
 As mudanças que vem ocorrendo em todos os campos do saber desloca o modelo de educação escolari-
zada, que ocorre numa determinada faixa etária do aluno e num determinado espaço físico, apoiada na especiali-
zação do saber, para uma educação continuada que dá importância ao sujeito, à reflexão e a aprendizagem em 
sua aplicabilidade à vida social, fundamentada em princípios de cidadania e liberdade.
 Por fim, a reflexão, como princípio didático, é fundamental em qualquer metodologia, levando o sujeito a 
repensar o processo do qual participa dentro da escola como docente. A formação deve considerar a realidade 
em que o docente trabalha, suas   ansiedades, suas   deficiências e dificuldades encontradas no trabalho, para 
que consiga visualizar a tecnologia como uma ajuda e vir, realmente, a utilizar-se dela de uma forma consistente.
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RESUMO 
 Ao abordar o tema “A Influência da Família no Processo de Alfabetização, temos a intenção de desenvolver neste 
artigo meios de procedimentos que possam ajudar o ensino e a aprendizagem dos alunos no processo da alfabe-
tização e no desenvolvimento, intelectual, social e emocional da criança e do adolescente, uma parte da pesquisa 
teórica enfatiza o papel da família e sua importância neste processo, a conscientização da família, que sua partici-
pação efetiva na educação formal de seus filhos e necessário para o desenvolvimento geral da criança, e que os 
pais juntamente com o professor podem auxiliar a alfabetização das crianças, sendo está uma fase da vida da 
criança tão importante. Este trabalho foi desenvolvido através da análise de pesquisa teórica, onde o leitor irá 
encontrar uma pesquisa de campo, a pesquisa de campo foi realizada em duas escolas públicas sendo uma 
escola estadual do estado de são Paulo e a outra escola municipal da prefeitura de São Paulo,  consideramos que 
a teoria e prática podem caminhar juntas.

Palavras-chave: Alfabetização, Família, Parceria, Professores.
INTRODUÇÃO

A participação da família no processo de alfabetização da criança e de fundamental importância, a família é o 
primeiro contato da criança onde aprende as primeiras palavras, ao abordar este tema pretendemos mostrar a 
relevância social que abrange a relação família-escola ambas devem trabalhar juntas, segundo a professora 
Ângela Adriana de Almeida lima diz que “a ausência de valores familiares e a consequência no desempenho dos 
alunos”, neste projeto pretendemos elaborar a melhor forma de como a família pode ajudar no processo de 
alfabetização de seus filhos. Nos dias atuais devidos o cotidiano corrido, os pais deixam de dar o devido apoio e 
o acompanhamento na vida educacional formal de seus filhos.
O envolvimento de pais na vida escolar dos filhos foi bastante pesquisado na década de 90, tentando mostrar o 
quanto é importante e produtiva a parceria Escola-Família, imaginemos agora em pleno século XXI, onde a estru-
tura familiar anda tão complexa, pais que trabalham que trabalham fora o dia inteiro, com isso as crianças passam 
o mais tempo nas escolas do que com a família, por isso viemos ressaltar a importância desse tema.
Quando a família e a escola mantêm um bom relacionamento, as condições para um melhor aprendizado e desen-
volvimento social da criança podem ser intensificadas. Assim acreditamos que professores e pais devam praticar 
e manter o diálogo e buscarem estratégias conjuntas de ajuda mútua. Através de pesquisas diz ser importante 
que a escola reconheça a importância da colaboração dos pais, e com isso auxiliarem as famílias a exercerem o 
seu papel na educação formal dos seus filhos. Através de uma conscientização feita pelas escolas as famílias 
iram incorporar o quanto e relevante a sua colaboração na alfabetização e no acompanhamento escolar de seus 
filhos, onde os pais possam compreender os benefícios que se criam para o ensino básico. Elaborar reuniões 
com oportunidades para os pais a trem uma melhor compreensão sobre como funciona o sistema escolar e a 
educação no geral. Através das pesquisas lidas dizem que a escola e professores devam levar em conta o contex-
to social, econômico e cultural das famílias dos alunos.  Pais de baixo nível socioeconômico têm dificuldades em 
auxiliar seus filhos na tarefa educacional, ou se sentem inseguros ao participarem da educação formal de seus 
filhos. As pesquisas nos indicaram a termos a consciência que ha limitações na participação, podem ser por 
experiência escolar ruim ou por não terem tido a oportunidade de concluir seus estudos na educação básica. 
Bartolomeu (1981) desde a década 80, já propunha que a escola e a família atuassem como ambientes completa-
res. Onde a escola pode usar de diversos recursos, como através da reunião de pais a comunicação de projetos 
do tipo  que trabalhem com Manual de instruções , com várias dicas para ajudar na alfabetização das crianças, 
onde possa criar um ambiente mais acolhedor e afetivo, onde possibilitasse a família a ajudar e acompanhar o 
processo educacional de seus filhos. O teórico (Wallon) já falava sobre a importância da afetividade para o desen-
volvimento social, psicológico, emocional, movimento e o cognitivo da criança.
• De que forma a família pode ajudar no processo de alfabetização de seus filhos?
A ausência da família no processo de alfabetização causa deficiência da leitura e escrita. Como DI Santos (2007) 

A INFLUÊNCIA DA FAMÍLIA NO PROCESSO
DE ALFABETIZAÇÃO
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lembra que a fundamentação para a relação/escola/família como um dever da última para com o processo de 
escolarização e importância no contexto escolar. A partir do momento que os pais se conscientizarem da impor-
tância do conceito alfabetização, iram perceber que deixa de ser domínio exclusivo da escola, onde iram perceber 
que o cotidiano do lar e essencial para acontecer.
Crianças que convivem diariamente com suas famílias tem maior facilidade de aprendizagem durante o processo 
de alfabetização. Libaneo ressalta que educação é o conjunto de ações, processos, influências, estruturas que 
interveem no desenvolvimento humano de indivíduos e grupos na relação ativa com o ambiente natural e social, 
num determinado contexto de relações entre grupos e classes sociais. (Libaneo p.22)
Pais “que tem interesses na educação formal e na alfabetização dos seus filhos, mas tem dificuldades, e não 
sabem como ajudar.” A família influencia positivamente quando transmite afetividade, apoio e solidariedade e 
negativamente quando impõe normas através de leis, dos usos e dos costumes”. (PRADO 1981 p.13)
 Acreditamos que ao conhecer aspectos da vida social, cultural e econômica das famílias dos alunos, onde a 
construção de um relacionamento afetivo entre professores e pais seja essencial, para o desenvolvimento 
intelectual do indivíduo.  
Cuzzo (1990), Amme Juan (1994) e Anderson (1995), já apontam que o desenvolvimento e acompanhamento dos 
pais é um fator bastante contribuidor na aprendizagem da criança, seja no cotidiano do lar, seja em parceria com 
a escola.

OBJETIVO

Através desse trabalho conseguir construir uma parceria com os pais, para o intuito de envolver os pais na 
educação formal de seus filhos, assim consigam auxiliarem na alfabetização das crianças, e percebam a impor-
tância de tal assunto.
Construir uma parceria entre a escola e a família, para que consigamos criar e fortalecer uma nova cultura da 
participação efetiva dos pais. Para tentarmos diminuir ao Máximo com o fracasso escolar nas escolas públicas.
Oferecer aos pais informações e conceitos básicos sobre a evolução e desenvolvimento dos seus filhos, orientar 
os pais para o ensinar, no que diz respeito a alfabetização. 
Conseguir construir uma parceria com pais e professores, e com todos os da comunidade escolar, para alcançar 
um melhor ensino e aprendizagem para os alunos.
Compreender qual concepção de alfabetização que os pais tenham, realizada através de pesquisa de campo 
(entrevista com mais ou menos 40 pais e 14 professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental I).
Conhecer aspectos da vida social, cultural e econômica das famílias dos alunos.
 Sulzer – Azaroff, Mayer, Rosenfied e Mc LOUGHLM (1989) acreditam que para estabelecer uma relação efetiva 
entre pais e escola é necessário que os professores aceitem a responsabilidade de ser comunicarem de forma 
clara simples e compreensível com os pais.

METODOLOGIA

O presente artigo tem por finalidade em primeiro momento o estudo de desenvolver, através de pesquisa teórica 
para a realização da fundamentação teórica. Através de leituras sobre o tema escolhido iremos nos inteirar de 
informações para melhor compreender a importância e suas implicações no relacionamento que se tem entre a 
escola e a família, especificamente entre pais e professores. No segundo momento iremos através de pesquisa 
de campo elaborada através de questionário para realização de entrevistas com uma média de mais de 40 pais ou 
responsáveis pelas crianças na etapa da alfabetização e com 14 professores dos Anos Iniciais do Ensino Funda-
mental, para que possamos conhecer melhor e compreender a concepção que as famílias tenham sobre a impor-
tância da alfabetização de seus filhos, descobrir de que forma os pais participam e se participam da educação 
formal de seus filhos, em seguida haverá a elaboração de gráficos para demonstrar o resultado de nossa pesqui-
sa de campo. Para finalizar a construção do Artigo acadêmico contendo de 20 a 30 laudas.
(Carvalho,2000), apesar de a família ser apontada como uma das variáveis responsáveis pelo fracasso escolar do 
aluno, a sua contribuição para o desenvolvimento e aprendizagem humana é inegável.
Henri Wallon (1879-1962), sua teoria pedagógica, que diz que o envolvimento intelectual envolve muito mais do 
que um simples cérebro. Wallon foi o primeiro a levar não só o corpo da criança, mas também suas emoções para 
dentro da sala de aula. Por isso a importância de um bom relacionamento entre professores, alunos e pais. 
Wallon queria uma escola onde poderia humanizar a inteligência, com isso fica claro a compreensão de que a 
relação social entre escola-família, e de suma importância para o bom desenvolvimento intelectual e social da 
criança.
A teoria de Henri Wallon ainda e um desafio para muitos pais, escolas e professores, sua obra faz uma resistência 
contumaz aos métodos da pedagogia tradicional. E justamente o que queremos fazer, pequenas mudanças nas 
atitudes de todos da comunidade escolar para conseguirmos escolas mais democráticas e justas.
O psicólogo bielo-russo Lev Vygotsky (1896-1934), o teórico do ensino como processo social. Vygotsky reforça o 
nosso tema onde achamos importante o bom relacionamento dos pais com o professor.
Para Vygotsky, a formação se dá numa relação dialética entre o sujeito e a sociedade a seu redor - ou seja, o 
homem modifica o ambiente e o ambiente modifica o homem. Concordamos e acreditamos na teoria de Vygotsky, 
aonde as crianças vindas de famílias mais humilde e que estudam em escolas públicas podem mudar seu destino 
para melhor se lhe forem oferecidas oportunidades da construção de uma relação dialética entre suas famílias e 
as escolas. Para Vygotsky todo aprendizado é necessariamente mediado - e isso torna o papel do ensino e do 
professor mais ativo e determinante. Onde essa mediação poderá ficar melhor com a colaboração dos Pais.

CONSEGUIR UMA PARCERIA COM PAIS, PROFESSORES, TODOS DA COMUNIDADE ESCOLAR, PARA ALCAN-
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ÇAR UM MELHOR ENSINO E APRENDIZAGEM PARA OS ALUNOS

A Família e a escola são duas instituições fundamentais para o crescimento físico, intelectual, emocional e social 
das crianças e adolescentes. A integração entre escola e família refere-se à ligação deste envolvimento para o 
desenvolvimento social e cognitivo e o sucesso escolar dos alunos. 
De acordo com (Rego, 2003), a escola e a família compartilham funções sociais, políticas e educacionais na 
medida em que colaboram, com isso influenciam a formação do cidadão. A escola os professores, os pais e os 
alunos têm o difícil dever de viverem e superarem as dificuldades em um mundo de mudanças rápidas. Faz-se 
necessário que a escola conte com a colaboração de um contexto que influencia significativamente a aprendiza-
gem formal do aluno que é a família. Quando a família cumpre seu papel o discente apresenta melhor desempe-
nho e rendimento escolar. Na medida em que a participação familiar acontece à criança se sente mais segura e 
sabe que terá quem a ajude com suas dificuldades na hora da atividade.
Segundo Moram a escola vai mudar quando se ampliar o relacionamento entre gestor professor aluno escola 
família e a sociedade criando um clima amoroso e criativo, e criativo de solidariedade, intercambio e apoio. Tendo 
como premisse a teoria de Wallon, quando a escola consegue desenvolver um clima afetivo, ela prende totalmen-
te, envolve plenamente, multiplica as potencialidades dos alunos, com o apoio de sua família, percebemos que o 
desempenho do aluno poderá ser melhor.
De acordo com a autora Tânia Zagury, durante algum tempo as famílias e as escolas viveram um relacionamento 
perfeito, onde as intenções eram as mesmas. Diante disso as crianças e adolescentes sentiam – se seguros e 
orientados, onde hoje se observa e se percebe já não existir mais essa harmonia. Os pais parecem estar o tempo 
todo desconfiados dos professores e da comunidade escolar no geral. Percebemos alguns pais que queiram 
participar da vida escolar de seus filhos, como exemplo quando querem conhecer o projeto pedagógico da 
escola, mas algumas escolas se sentem invadidas como se elas não tenham a obrigação de fornecer o acesso a 
algumas informações aos pais. Mas também percebemos que existe outros tipos de pais que são aqueles que 
depois de matricular seus filhos parecem achar sua missão terminada, entregando a escola toda e qualquer 
responsabilidade relacionada à educação formal ou a formação ética.
Por isso é importante ressaltarmos que a família e a escola são ambientes de desenvolvimento e aprendizagem 
dos alunos que tanto podem funcionar como incentivo ou como pode desnortear. E muito importante que a 
escola conheça e saiba como utilizar as experiências que as crianças e adolescentes já trazem com elas de casa 
para a construção da alfabetização e letramento.  É necessário que a escola enfatize aos pais como é relevante 
que eles acompanhem as atividades, o cotidiano escolar de seus filhos.
Como instituições sociais a escola e a família, precisam formar uma equipe, onde ambas tenham os mesmos 
princípios e critérios, bem como a mesma intenção em relação aos objetivos que desejam alcançar. Através 
dessa parceria a família e a escola terão uma colaboração fundamental para o sucesso da educação de todo 
indivíduo. Contudo para que de certa esta parceria, os pais e os educadores precisariam ser mais dedicados e 
amigos no sentido da formação educacional do aluno. De acordo com estudos realizados da obra de Emília 
Ferreiro e Ana Teberosky no início da alfabetização até a criança tornar-se alfabética passa por vários processos 
silábicos até aprender a fazer a palavra correta, os erros demonstram que a criança tem a compreensão da lingua-
gem e com ajuda dos pais ou responsáveis conseguem auxiliar no processo da alfabetização. Mas um erro que 
ocorre nas escolas é que não aproveita esta bagagem que a criança já traz de casa, e nesta bagagem está à parti-
cipação dos pais nas atividades escolares.
Vários são os pontos para levar a conseguir a parceria entre escola-família, um tópico a se considerar importante 
e a escola discutir sobre o projeto pedagógico, onde deva incluir a família no processo ensino aprendizagem, de 
forma que assegure a efetiva participação dos pais. Acreditamos que as escolas devam investir no fortalecimento 
das associações de pais e mestres, no conselho escolar, dentre outros espaços de participação. O desempenho 
escolar de cada aluno está ligado ao desempenho individual, não depende apenas do seu rendimento em sala de 
aula e da competência de seus professores, mas, também do apoio familiar. A educação da criança passa a ter 
um caráter global quando a criança passa a frequentar a escola e outros lugares dentro da sociedade e por isso 
podemos dizer que todas as instituições são ambientes transmissores de conhecimento. 
Lopes ainda diz que é indispensável que a família e a escola sejam parceiras e que tenham os papéis bem defini-
dos, diz ainda que a onde não se pratica a exigência e sim a proposta, pode acontecer o acordo. Para Lopes a 
escola pode propor encontros diferentes para a família, não ficando presos somente às reuniões formais, pois os 
encontros podem ser um bom momento para firmar laços, podendo realizar discussões juntas acerca dos seus 
papéis. Com a participação da família na escola os diretores, coordenadores e professores podem conhecer 
como vivem e o que pensam as famílias e com isso podem obter maiores informações sobre a criança.         
De acordo com Keller-Laine (1998) e de Sanders e Epstein (1998), ressaltam que é primordial planejar e instalar 
ações que certifiquem as parcerias entre estes dois ambientes, priorizando a busca de objetivos que sejam em 
comuns, e assim conseguir soluções para os desafios enfrentados pela sociedade e pela comunidade escolar.
A escola pode e deve conscientizar os pais sobre como o hábito de estudar em casa e importante e necessário 
para o desenvolvimento e o crescimento intelectual do aluno. De acordo com que diz Mario Sergio Cortella, o 
educador ou educadora precisa ter humildade pedagógica, para que aconteça um bom relacionamento entre 
professor e alunos.
É importante compreendermos que a escola ainda não é o ideal, mas é ainda um lugar em que crianças a e adoles-
centes encontram pessoas que se dedicam a formação das novas gerações.
De acordo com Mario Sergio Cortella, é importante e preciso que os pais reflitam sobre a sua participação, pois 
ela precisa ser continuada e efetiva.
Conforme Cortella diz o profissional da educação para lidar no meio da educação e preciso ter amorosidade 
competente, porque uma amorosidade sem competência e simplesmente mera boa intenção. Acreditamos que a 
parceria dos pais com a escola e principalmente com os professores podem ajudar os alunos na alfabetização e   
em todo o processo da educação formal, mas compreendemos que para essa parceria acontecer é preciso que 
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aconteça o trabalho coletivo. Percebemos que esta relação deva ter como ponto de partida a própria escola 
devida que os pais têm pouco ou nenhum conhecimento sobre como funciona a didática de uma escola e princi-
palmente da sala de aula.
Segundo a especialista Heloisa Zymaski o ato de aproximar os pais do trabalho pedagógico é um dever dos 
gestores. Onde os gestores devam planejar formas para que os pais participem a onde os pais ouçam a escola, 
mas que também sejam ouvidos. Segundo a especialista Heloisa Zymaski a escola foi criada para servir a socie-
dade por isso tem a obrigação de prestar contas do seu trabalho, explicar o que faz e como conduz a aprendiza-
gem dos alunos, e criar caminhos para que a família acompanhe a vida escolar dos filhos.
O processo de ensino aprendizagem é um caminho árduo a ser seguido, mas que pode acontecer de maneira 
tranquila quando o discente tem o respaldo da família. A educação é uma via de mão dupla e pais e professores 
devem caminhar juntos, hoje em dia nos deparamos com famílias que transferem para a escola sua função, à 
escola cabe então conscientizar os pais da importância de sua participação e sua real função que é ensinar o 
discente a se tornar-se um cidadão crítico e pensante. A escola por sua vez deve também assumir o seu papel 
diante do educando e dando suporte as famílias e as trazendo cada vez mais para dentro da escola, mas não só 
para falar da indisciplina, mais também para que pais possam participar de projetos, confraternizações etc. Cami-
nhando juntas essas duas instituições podem alcançar um desenvolvimento pleno do educando.

CONHECER ASPECTOS DA VIDA SOCIAL, CULTURAL E ECONÔMICO DAS FAMÍLIAS DOS ALUNOS

Os primeiros ambientes de socialização do ser humano acontecem, nos diferentes ambientes familiares existen-
tes, até onde sabemos que a família é vista como uma instituição social responsável pela transmissão de valores, 
crenças, ideias. Por tanto devido a tudo isso essa relação entre pais e escola e professores e tão complexa, por 
isso é tão importante o conhecer dos aspectos e características da vida social, cultural e econômica de famílias 
de determinada região que as escolas estejam situadas.
De acordo com autora Sueli Bravi Conte, as atuais famílias estão se deparando e se adaptando as novas formas 
de viver e de se relacionar em sociedade. Através do que diz Sueli Bravi Conte a escola se compõe com pessoas 
de diferentes características, devido a isto é um ambiente multicultural, que envolve também a construção de 
vínculos afetivos. Uma das características de algumas das atuais famílias e que vem se omitindo em relação 
quando a questão é o educar completo dos seus filhos.
De acordo com Mario Sergio Cortella, uma das características da vida social atual de algumas famílias e que os 
pais ou responsáveis, estão transportando para as escolas a responsabilidade da formação completa de seus 
filhos, e os pais justificam esse ato por falta de tempo. Sendo uma das características sociais e econômicas das 
famílias, trabalharem muito para dar de um tudo do bom e do melhor para seus filhos e acabam sendo dominados 
pelo cansaço, e deixam de dar o essencial que é os princípios básicos, os limites, as regras de ser um cidadão 
questionador e participativo na sociedade.
 Skinner faz uma análise sobre o comportamento humano onde ele diz que uma pessoa é um organismo, um 
membro da espécie humana que adquiriu um repertório de comportamento, desde seu nascimento. Na educação 
familiar a criança aprende a ter autocontrole, em uma educação não formal, mas sim de conduta comportamental 
e social, antes mesmo de ir para a escola.
A criança ao ir para a escola ela já tem um conhecimento do código de conduta social e comportamental que foi 
"ensinado ou deveria ter si ensinado" no convívio com sua família, amigos e com a sociedade em geral. "SKINER 
pág. 55"
A família independente de sua formação e transmissora de valores ideológicos. A função social atribuída à família 
é transmitir os valores, que constituem a cultura social. A “Educação familiar cabe ensinar a criança a ter 
autocontrole e conduta comportamental e social antes mesmo de ir para a escola”. Cabe à família educar as crian-
ças no momento histórico, ou seja, educar as novas gerações segundo padrões dominantes hegemônicos de 
valores e de conduta. Há também o caráter de manutenção social que é dado à família é o de procriação responsá-
vel pela sobrevivência física, psíquica das crianças, constituindo-se o primeiro grupo de mediação do indivíduo 
com a sociedade. 
Percebe - se a urgência de uma nova cultura, que é a cultura da participação da família na formação integral de 
seus filhos, tanto a escola quanto os pais precisam ter a consciência da importância dessa parceria. A tarefa de 
cultivar uma cultura da participação dos pais na educação formal dos seus filhos, será interpretada como um ato 
social de colaboração para mudar uma problemática da atual sociedade que é o fracasso escolar.
De acordo com a especialista Heloisa Zymaski é fundamental conhecer um pouco mais a fundo as características 
do contexto social das famílias da comunidade onde estejam inseridas as escolas, pois a escola pode proporcio-
nar vivencias e práticas que possibilite as famílias se sentirem mais participativas e ativas nessa parceria. Onde 
ambas devam conhecer suas realidades e suas limitações, e juntas possam buscar caminhos que facilitem o 
entrosamento entre ambas, para o acontecimento do sucesso educacional dos filhos e alunos.
A importância desse reconhecimento das características culturais e econômicas é por que se trata de uma ques-
tão política, pois está envolvida em uma luta pela igualdade social, possibilitando que todos tenham o direito a 
educação, e que consigam ser capazes de ler, escrever e de compreender o mundo, exercendo sua cidadania.
A autora Sueli Bravi Conte diz que e de suma importância que a sociedade, e as escolas percebam que as famílias 
do século XXI, estão a mudar, e percebam que existem famílias constituídas de uma forma tradicional como de 
pai, mãe e filhos biológicos, mas que percebam também a existências de outras formas estruturais de famílias, 
onde devam se atentar e olhar com o mesmo respeito para as novas famílias.
 O desafio das escolas hoje está além de conhecer melhor as características da comunidade é sim a de sair dos 
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extremos buscando valorizar tanto a informação quanto a formação, resgatando a construção de conceitos e 
valores. Segundo Sueli Bravi Conte as famílias das crianças das classes populares menos favorecidas precisam 
se conscientizar-se juntamente com as escolas públicas, de que esta união é para um bem em comum. 
Quando falamos em educação, não só falamos da educação formal que é obtida na escola, é sim na educação 
familiar que é o primeiro contato da criança com a sociedade onde seu aspecto psicológico é desenvolvido, no 
seio da família, mesmo que esta não tenha ciência do que está ocorrendo, a criança vai se desenvolvendo e 
aprendendo através dos exemplos familiares, ou seja, seus interesses e meios de convívio social, vão modelando 
o seu caráter e com isso ele vai se desenvolvendo e se preparando para a sua formação escolar.

COMPREENDER QUAL A CONCEPÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO QUE OS PAIS TENHAM; REALIZADA ATRAVÉS DE 
PESQUISA DE CAMPO (ETREVISTA COM MAIS DE 40 PAIS; E UMA ENTREVISTA COM 14 PROFESSORES DO 
ENSINO FUNDAMENTAL I)
As pesquisas foram realizadas em duas escolas públicas da cidade de São Paulo sendo uma Estadual e outra 
Municipal, localizadas em bairros da periferia, a escola Municipal EMEF Campo Limpo I localizada na Rua 
Profª Nina Stocco, 579 do bairro Jardim Catanduva que pertence ao Sub Distrito do Campo Limpo nesta escola 
foram entrevistados 65 pais e duas professoras do ensino fundamental I, sua capacidade de atendimento hoje é 
de 1350 alunos no total sendo que 900 alunos do Ensino Fundamental que se divide em Fund. I e Fund.II e na 
modalidade EJA com 450 alunos. Ela foi fundada em 2009, seu horário de funcionamento e das 7:00 horas às 
22:00 horas. Tem três horários de funcionamento, manhã, tarde e noite. O Bairro Jardim Catanduva é composto 
pelas colônias de japoneses, italianos, Portugueses e Nordestinos, sendo que a colônia nordestina tem o grupo, 
predominante. 
Essas culturas tão diferentes se estabeleceram nesta região pelos diferentes motivos sendo um deles terrenos 
de baixos valores. 
É um bairro composto de áreas comerciais e residenciais, é composta por viárias escolas estaduais, municipais, 
particulares, creches, centro de cultura onde são oferecidos diferentes cursos para os moradores do bairro. 
A outra escola a onde foi realizada a outra pesquisa foi à escola E.E. Amador e Catharina Saporito Augusto, locali-
zada na Rua Amador de Oliveira Lima, 251 – Jardim Esmeralda São Paulo – SP, nesta escola foram entrevistados 
25 pais 12 professores do ensino fundamental I.
A Escola atende as seguintes comunidades: Jardim Umarizal, Jardim Rosana, Inoocop Campo Limpo e Jardim 
Catanduva e faz limite com o município de Taboão da Serra, através do córrego Pirajussara. Quanto ao horário de 
funcionamento da escola fica aberta das 7:00 horas da manhã até as 23:00 horas, tendo três turnos de atendimen-
to, manhã, tarde, é noite. Têm em seu quadro de alunos 250 da modalidade EJA Educação de Jovens e Adultos 
(ensino médio) e 950 alunos regulares (ensino fundamental I e II e ensino médio) totalizando 1200, alunos atendi-
dos por essa escola. O quadro de funcionários e composto por funcionários terceirizados e por funcionários 
concursados, ou seja, 9 funcionários na área administrativa (atendimento à Secretaria) todos concursados, 3 na 
cozinha (1 em cada turno) e 3 na limpeza (1 em cada turno) a escola tem Grêmio estudantil, mas, até o momento 
ele ainda não foi constituído.

GRÁFICOS DAS PESQUISAS REALIZADAS COM OS PROFESSORES

                     
Fonte: Programa Excel -2015.
 No 1º gráfico o da esquerda está representando que a maioria dos professores entrevistados, acreditam utilizan-
do as concepções de alguns teóricos na prática, podem sim ajudar a criança no processo da alfabetização, e a 
preferência foi maior pelo Vygostky.  
No 2º gráfico o da direita está representando sobre a opinião dos professores em considerarem os aspectos da 
linguagem oral e escrita do aluno como um dos processos da aprendizagem.   

                     
                
Fonte: Programa Excel -2015
No 3º gráfico o da esquerda está representado à visão que o professor tem sobre a participação da família no 
âmbito educacional.
No 4º gráfico a direita está representa dentre as teorias as que mais têm em haver com a relação entre professor 
e aluno. 

54



Fonte: Programa Excel -2015
No 5º gráfico à esquerda, mostra as dificuldades mais frequentes da escola com relação ao apoio da família no 
processo de aquisição da língua oral e escrita dos alunos.
No 6º gráfico mostra a opinião do professor sobre o rendimento do aluno ser bom ou não com a participação dos 
pais.

                     
Fonte: Programa Excel 2015
No 7º gráfico mostra que os professores estão insatisfeitos com a participação dos pais nas reuniões.

                     
Fonte: Programa Excel 2015.
No 8º gráfico a esquerda mostra alguns dos motivos que levam os pais a não participarem da vida escolar de seus 
filhos, a onde a pesquisa mostrou ser a falta de tempo.
No 9º gráfico a direita mostra na opinião dos professores que o grau de escolaridade doa pais pode influenciar 
tanto para ajudar quanto como uma dificuldade em ajudar os filhos no processo do ensino aprendizagem. 

                     
Fonte: Programa Excel- 2015.
No 10º gráfico mostra através da opinião dos professores que a escola está sim aberta e preparada para a partici-
pação efetiva dos pais na escola.

                    
PESQUISAS REALIZADAS COM OS PAIS.

                     
Fonte: Programa Excel - 2015
No 1º gráfico o da esquerda mostra que os pais entrevistados sempre acompanham as tarefas de escola e agenda 
dos seus filhos.
No 2º gráfico o da direita mostra que os pais entrevistados sempre leem para seus filhos.
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Fonte: Programa Excel – 2015
No 3º gráfico mostra que os pais entrevistados sempre verificam se o material escolar de seus filhos está em 
ordem.
No 4º gráfico mostra que os pais entrevistados sempre acompanham e ajudam seus filhos na lição de casa.

Fonte: Programa Excel – 2015.
No 5º gráfico mostra que os pais entrevistados fazem uso da escrita no cotidiano com seus filhos ajudando assim 
no processo da alfabetização, porem a pesquisa mostra o pouco uso da mesma em casa com seus filhos.
No 6º gráfico mostra que os pais entrevistados costumam criar uma rotina de estudo durante a semana para seus 
filhos.

Fonte: Programa Excel - 2015
No 7º gráfico mostra que os pais leem com pouca frequência para seus filhos, infelizmente essa é uma realidade 
em nosso país.
No 8º gráfico mostra que os pais entrevistados sendo a que a maior parte dos pais comparece, sempre que solici-
tado, esta também é uma realidade na nossa sociedade a maioria dos pais só comparecem nas escolas se solici-
tados, caso ao contrário, é um relacionamento com pouco dialogo.

Fonte: Programa Excel – 2015.
No 9º gráfico a esquerda mostra que os pais entrevistados dizem que sempre se relacionam bem com os profes-
sores dos seus filhos.
No 10º gráfico a direita mostra que os pais entrevistados sempre costumam conversar com seus filhos sobre a 
escola.
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Fonte: Programa Excel -2015.
No 11º gráfico da esquerda mostra que os pais entrevistados praticamente não participam de trabalhos voluntá-
rios na escola.
No gráfico 12º da direita mostra que os pais entrevistados que sempre que possível participam das reuniões de 
pais e mestres na escola de seus filhos.

Fonte: Programa Excel – 2015.
No gráfico 13º mostra um balanço realizado através dos pais entrevistados que poucos pais dão alguma justifica-
tiva do porquê que não participam das reuniões escolares de seus filhos mostra também que a maioria não tem 
motivos para não participarem, simplesmente acham desnecessário. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através da pesquisa realizada com os mais de 40 pais e 14 professores entre ambas as escolas, (EMEF Campo 
limpo I, e a E.E Amador e Catharina Saporito Augusto), foi possível perceber que a teoria “A Influência da Família 
no Processo de Alfabetização”, em prática, foi possível comprovar o que se esperava, de que quando os pais 
realmente participam da vida escolar de seus filhos, realmente podem ajudar a contribuir em muito no processo 
do ensino aprendizagem do aluno.  Considero que ao analisar os questionários direcionados aos pais, percebi 
que estavam em contradição com o que era a realidade observada no cotidiano dentro das escolas pesquisadas, 
os pais responderam exatamente, o que eles achavam que era correto e necessário, porém não correspondia com 
as atitudes da maioria dos pais entrevistados, foi percebível que dentro dos anos iniciais do ensino fundamental 
, não havia uma participação efetiva dos pais, em que vai do mais simples gesto de olhar e organizar o material 
escolar ao de participarem das reuniões de Pais e Mestres. Devermos ressaltar de que a nossa perspectiva de que 
pais participativos da vida escolar de seus filhos, como em um todo, é perceptivo de como a criança evolui nas 
etapas do ensino aprendizagem, como também foi possível perceber que na maioria das vezes crianças com mais 
dificuldades não tem a participação ativa e eficaz da família, outro fator relevante a ser ressaltado que contribui 
nesse processo de ensino aprendizagem, é a parceria da família com a escola, principalmente entre professores 
e pais, um bom relacionamento entre a escola e a família transmite segurança tanto para as crianças quanto para 
os adolescentes.
Percebo que desta forma que a interação família e escola e necessária para que ambas conheçam suas realidades 
e suas limitações, e juntas possam buscar caminhos que facilitem o entrosamento entre si para o sucesso educa-
cional dos alunos.
Acredito que as famílias para melhor colaborar com a educação não formal de seus filhos é preciso que estejam 
a par dos seus deveres e direitos e consideramos que a escola tem subsídios para integrar os pais sobre o que 
está na lei como a exemplo: de acordo com o artigo 205 da Constituição Federal, [...] a educação direitos de todos 
e dever do Estado e da Família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (Brasil, 
1998).
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no seu artigo 4º diz: 
É dever da Família, da comunidade em geral e do poder Público assegurar com absoluta prioridade, a efetivação 
dos direitos referentes à saúde, a alimentação, a educação, ao esporte, ao lazer, a profissionalização, a cultura, a 
liberdade e a convivência familiar e comunitária. (Brasil, 1990).
O dever da família com o processo de escolaridade e a importância de sua presença no contexto escolaridade e 
a importância de sua presença no contexto escolar também é reconhecida na lei de Diretrizes e Bases da Educa-
ção, que no seu artigo 1º traz o seguinte discurso:
“A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida Familiar, na convivência humana, no 
trabalho, nas pesquisas, nos movimentos sociais e nas manifestações culturais”. (Brasil, 1996). Percebemos que 
quando os pais acompanham o rendimento escolar do filho desde o começo do ano letivo, os pais conseguem 
identificar precocemente essas dificuldades e, com o apoio dos professores aumenta as chances de integrar a 
compreensão dos alunos.
Quando a escola, os pais falam a mesma língua e têm valores semelhantes, a criança aprende sem grandes confli-
tos. E necessário que haja uma confiança entre os pais e as escolas, para que essa parceria possa acontecer de 
forma ativa e plena.
Concluímos que a família pode ajudar seus filhos na vida escolar, e que é possível formar uma parceria entre 
escola e família, principalmente entre os professores e pais. Onde acreditamos que todo esforço entre escola e 
família e válido para conseguirmos educar cidadãos mais justos e participativos na vida social, para isso e impor-
tante tanto à família e a comunidade escolar dar o devido apoio educacional para as crianças e adolescentes na 
fase da alfabetização e em todo o processo educacional dos filhos/alunos. 
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