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RESUMO
A presente dissertação teve como objetivo geral compreender o papel das
tecnologias móveis nos processos educativos dos estudantes da Escola Municipal
Hospitalar e Domiciliar Irmã Dulce (EMHDID) a partir de suas narrativas,
considerando as particularidades contextuais e clínicas inerentes a essa modalidade
de atendimento educacional, nessa direção o problema que norteou a pesquisa foi:
Como os estudantes da Escola Municipal Hospitalar e Domiciliar Irmã Dulce
compreendem o papel das tecnologias móveis nos seus processos educativos?
Diante de tal contexto de investigação, os objetivos específicos foram: identificar as
tecnologias móveis (os dispositivos) inseridas nos processos educativos da
EMHDID; descrever o papel das tecnologias digitais móveis no processo educativo
no contexto (lócus) da pesquisa; verificar as possíveis contribuições das tecnologias
móveis nos processos educativos dos/as estudantes da EMHDID a partir das suas
narrativas. A investigação buscou: sintetizar a concepção e os pressupostos teóricometodológicos que fundamentam o atendimento escolar hospitalar realizado na
cidade de Salvador/BA dialogando com Fonseca (2003), Shilke e Arosa (2011),
Ceccim (1999), Fontes (2005), Matos (2001); intencionou conceituar os processos
educativos, à luz da Epistemologia Genética de Jean Piaget, da Teoria da Relação
com o Saber proposta por Bernard Charlot, da abordagem histórico-cultural de
Vygotsky; compreender os processos educativos mediados pelas tecnologias
móveis e sua inserção no cotidiano da escola hospitalar nos estudos de Lévy (2000),
Santaella (2010, 2014), Kenski (2013), Sales (2018) entre outros. A metodologia
constituiu-se a partir da abordagem qualitativa e os fundamentos teóricometodológicos da pesquisa narrativa subsidiaram a investigação. Os instrumentos
eleitos para o acesso ao campo e a produção das informações foram: a entrevista
narrativa, a pesquisa documental, o diário de campo, o diário fotográfico e a
observação participante. Os sujeitos participantes da pesquisa foram 10 estudantes
de uma classe hospitalar da referida escola. A análise das narrativas dos estudantes
em torno dos sentidos e significados dos processos educativos mediados pelas
tecnologias móveis estão sustentadas nos estudos de Clandinin (2015), Passeggi
(2013, 2016), Delory-Momberger (2016), Souza (2006) e Rios (2011). A partir das
análises das narrativas e da compreensão do espaço tridimensional da pesquisa, foi
possível depreender: a importância da existência das classes hospitalares para a
inclusão sociodigital dos/as estudantes; a condição de mobilidade, de portabilidade e
a praticidade que a inserção dos dispositivos digitais proporciona na dinamização
dos processos educativos implementados no ambiente hospitalar; o fomento à
atitude investigativa dos sujeitos envolvidos (estudantes e professora); o potencial
das tecnologias para a ressignificação dos processos educativos na escola
hospitalar.
PALAVRAS-CHAVE: Tecnologias Móveis; Processos Educativos; Escola Hospitalar;
Pesquisa Narrativa.

ABSTRACT
The present dissertation aimed to understand the role of mobile technologies in the
students’ educational processes of the Municipal Hospital School and Domiciliar Irmã
Dulce (EMHDID) from their narratives, considering the contextual and clinical
particularities inherent to this modality of educational care, in this direction, the
problem that guided the research was: How do the students of the Municipal School
Domiciliar Hospital and Irmã Dulce understand the role of mobile technologies in their
educational processes? Facing such a research context, the specific objectives were:
identify mobile technologies (devices) inserted in the educational process of the
EMHDID class; describe the role of mobile digital technologies in the educational
process in the context (locus) of research; verify the possible contributions of mobile
technologies in the educational process of EMHDID students from their narratives.
The research sought: to synthesize the conception and theoretical-methodological
assumptions that underpin hospital school care performed in the city of Salvador/BA,
dialoguing with Fonseca (2003), Shilke and Arosa (2011), Ceccim (1999), Fontes
(2005), Matos (2001); searched to conceptualize the educational processes, in the
light of Jean Piaget's Genetic Epistemology, of the Theory of Relationship with
Knowledge proposed by Bernard Charlot, Vygotsky's historical-cultural approach;
understand the educational processes mediated by mobile technologies and their
insertion in the daily life of hospital school in the studies of Lévy (2000), Santaella
(2010, 2014), Kenski (2013), Sales (2018) among others. The methodology
consisted from the qualitative approach and the theoretical-methodological
foundations of narrative research supported the investigation. The instruments
elected for access to the field and the production of information were: the narrative
interview, documentary research, field diary, photographic diary and participant
observation. The subjects participating in the research were 10 students from a
hospital class of the referred school. The analysis of the students’ narratives around
the senses and meanings of educational processes mediated by mobile technologies
are supported in the studies of Clandinin (2015), Passeggi (2013, 2016), DeloryMomberger (2016), Souza (2006) and Rios (2011). From the analysis of the
narratives and the understanding of the three-dimensional space of the research, it
was possible to deter: the importance of the existence of hospital classes for the
sociodigital inclusion of the students; the condition of mobility, portability and the
practicality that the insertion of digital devices provides in the dynamism of
educational processes implemented in the hospital environment; fostering the
investigative attitude of the subjects involved (students and teacher); the potential of
technologies for the resignification of educational processes in hospital school.
KEYWORDS: Mobile Technologies; Educational Processes; Hospital School;
Narrative Research.
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INTRODUÇÃO

Para a vida constituir-se em experiência significativa é indispensável que a
pessoa mobilize suas energias, suas pulsões, seus desejos em direções que
permitam o alcance da sua autorrealização - topo da pirâmide da hierarquia das
necessidades de Maslow (Anexo 1, Figura 1, p.151).
A escolha profissional, compreendendo aqui o trabalho, o labor, enquanto
fonte de sentido e sobrevivência da existência humana, do ponto de vista material e
simbólico, atrela-se à própria constituição do sujeito pois o trabalho atribui sentido à
vida. Optar pela profissão-professor/a circunscreve a pessoa no campo das
contradições pois nos disse Freud, o existir humano envolve três tarefas
impossíveis: governar, analisar e educar (20181).
Diante da necessidade de realizar escolhas para o desenvolvimento da
trajetória profissional, e após ter tido a oportunidade de experienciar a função de
professora em escolas de referência pertencentes ao sistema privado, a opção pelo
exercício da docência na rede municipal de ensino da cidade de Salvador atrelou-se
às convicções de cunho ideológico, político e social construídas no decorrer da
licenciatura em Pedagogia, vivenciada na UNEB, e na continuidade do processo
educativo pessoal, com o ideário de ser a Educação a via possível para a efetivação
dos processos de mudanças qualitativas na sociedade, os quais alimentam e dão
significado ao meu “ser professora” até hoje, com todos os desafios (frustrações e
superações) que giram em torno do sistema público de ensino, de todos os bens e
serviços que constituem direito de todo cidadão brasileiro.
Com a criticidade, as interrogações e o desejo de aprender e de ampliar as
possibilidades de atuação profissional, no ano de 2008 surgiu a possibilidade de
ingressar no grupo de professores das Classes Hospitalares e Domiciliares (atual
Escola Municipal Hospitalar e Domiciliar Irmã Dulce) na cidade de Salvador. Desafio
abraçado, um turbilhão de dúvidas, de inquietações tomaram conta do consciente,
1

Comentário – Governar, educar, psicanalisar: apostas impossíveis. Disponível em:
http://www.campopsicanalitico.com.br/media/1078/governar-educar-psicanalisar- apostasimpossiveis.pdf. Acesso em 15.12.18.
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enquanto o inconsciente pulsava na direção do mergulho nessa nova experiência e
no abraço da causa em foco: o direito de acesso e continuidade da escolarização
formal junto a pessoas hospitalizadas e/ou em tratamento de doenças crônicas, de
todas as faixas etárias. Ao optar em atuar como docente em ambientes nos quais os
cuidados com a saúde são a prioridade, coloquei-me num fluxo contínuo ainda mais
intenso de reflexão, de investigação das práticas educativas por mim elaboradas e
implementadas, do modo particular de atuação demandada pelo ambiente e de
análise, na direção de como as intervenções pedagógicas contribuem ou não para a
continuidade do processo educativo dos/as estudantes hospitalizados – eles/as,
razão fundante da existência dessa modalidade de ensino. Profissionalmente, um
trabalho diferente de todos os anteriores. Pessoalmente, mobilizador, instigante e
ligado ao afeto2.
No sentido de localizar, no tempo e no espaço, a investigação em curso,
considero importante destacar que o Ministério da Educação, a partir de uma política
de inclusão fomentada com maior intensidade no início da segunda década do
corrente século, disponibilizou recursos financeiros para os estados e municípios
brasileiros, no sentido da aquisição de tecnologias digitais móveis para as redes
públicas de ensino, especialmente as unidades escolares da Educação Básica.
Então, no ano de 2013, as/os professoras/es do Programa de Classes Hospitalares
e Domiciliares da Cidade de Salvador foram contempladas com tablets, por unidade
de atendimento, que já chegaram às mãos das/os educadoras/es tombados, com
números de ordem, como propriedade da Secretaria Municipal de Educação e com a
necessidade de assinatura de Termo de Responsabilidade sobre o dispositivo.
E os tablets adentraram no atendimento escolar hospitalar e domiciliar (assim
denominado

naquela

época).

As/os

professoras/es precisaram desenvolver

estratégias pessoais para interagir com os dispositivos, para além dos usos
pessoais; precisaram descobrir formas diversas de utilizá-los, explorando suas
funções e inserindo-os nas aulas. Com isso, foi necessário futucar, mexer, explorar,
manusear, experimentar, descobrir, errar para acertar.

2

“Mas, afinal, o que significa ‘afeto’? Derivada do latim affectu, essa palavra diz respeito àquilo que
toca, atinge, afeta; para a psicologia, é um fenômeno psíquico que se manifesta sob a forma de
emoções, sentimentos e paixões.” (FORTUNA, 2007, p. 11).
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A entrada dos dispositivos móveis na dinâmica das aulas acarretou mudanças
na própria forma de planejamento (planos diários, projetos pedagógicos, sequências
didáticas) e de desenvolvimento das intervenções pensadas estudante a estudante,
revelando o potencial desses dispositivos como mediadores no processo de
escolarização formal das pessoas hospitalizadas – independente de faixa etária,
gênero, classe social, etnia, religião e conhecimentos prévios.
No

movimento

dialético

de

ação/reflexão/avaliação/recondução

das

estratégias metodológicas utilizadas, dos projetos pedagógicos elaborados e
implementados, a necessidade de buscar vias alternativas de respostas para as
perguntas emergentes direcionaram as formações continuadas em serviço, os
grupos de estudos com os pares, os eventos na área hospitalar 3, o movimento em
direção a estudos acadêmicos e o curso de extensão, intitulado “Dispositivos móveis
nas Classes Hospitalares”, ministrado pela pesquisadora Isa Beatriz da Cruz Neves
no 1º semestre de 2014, específico para o grupo de professores municipais atuantes
em classes hospitalares (participantes da sua pesquisa de doutorado), o qual foi um
dos impulsionadores do direcionamento temático aqui proposto. Neves (2016)
fundamentou-se nos referenciais epistemológico e metodológico da pesquisaformação4 e da abordagem multirreferencial, implicada com as demandas reais das
classes hospitalares, para o desenvolvimento do seu estudo5, oportunizando para os
participantes uma discussão sistemática, fundamentada nos diálogos fecundos entre
teóricos e teorias sobre as tecnologias.
O acesso às formações e a implicação com o ato de investigar, de organizar
os pensamentos, as percepções e os constructos teóricos disponibilizados, no
sentido de alicerçar as bases para efetivar a transposição didática, para colocar a
teoria em prática e prosseguir com maior segurança e autonomia nas experiências
3

Participação em congressos, seminários, encontros, fóruns.
Pesquisa de natureza qualitativa de caráter prático reflexivo, crítico e transformador do contexto
social. A pesquisadora realizou o curso de extensão “Dispositivos Móveis nas Classes Hospitalares e
Domiciliares”, junto à equipe docente, marcando uma das etapas do seu processo investigativo.
4

5

Na investigação, Neves (2016) adentrou no universo da escolarização hospitalar e realizou um
mapeamento de dissertações e teses em todo o território nacional, bem como organizou um quadrosíntese das iniciativas nacionais e internacionais que integram as tecnologias digitais nas classes
hospitalares, tecendo um panorama bastante significativo para os interessados na área, sob a
orientação da Profª Drª Lynn Alves, vinculada ao PPGEduC/UNEB.
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com as tecnologias móveis, especialmente as digitais, foram basilares para a
construção desta pesquisa e para o meu processo formativo, nesse lugar de
pertencimento à categoria professora-pesquisadora.
Mediante as peculiaridades da investigação apresentada, compreendemos a
necessidade de se conhecer a realidade atual (últimos 5 anos) das pesquisas
realizadas acerca do objeto de investigação em questão, tendo em vista a
necessidade de atualização no que concerne os estudos sobre o referido contexto. A
pesquisa verticalizada ocorreu no Google Acadêmico, utilizado inicialmente como
motor de busca, e em uma base de dados de amplo acesso, o Catálogo de Teses e
Dissertações da CAPES. No primeiro acesso, foram utilizadas como referência de
busca as palavras-chave processo educativo, tecnologias, escola hospitalar,
classificação por relevância, no período compreendido entre os anos 2013–2018,
idioma português, encontramos aproximadamente 14.400 resultados, entre artigos,
teses, dissertações, trabalhos de conclusão de curso e livros.
Dos

títulos

publicados,

a

grande

maioria

refere-se

a

experiências

diversificadas no atendimento escolar hospitalar, a área da Enfermagem, a formação
dos profissionais no campo da saúde, a inclusão escolar e temáticas afins,
distanciando a relação entre as três categorias em foco. Refinando a busca, com a
inserção das palavras-chave classe hospitalar e atendimento pedagógico
domiciliar foram encontrados aproximadamente 3.440 resultados, com destaque
para o direito à escolarização; a relação educação, saúde e cidadania; o
enfrentamento de patologias crônicas específicas (como o câncer), os desafios e as
potencialidades dessa modalidade de atendimento junto a pacientes crônicos;
políticas de inclusão; propostas de formação continuada de professores; jogos
digitais; ludicidade, entre outros.
Diante de tal mapeamento, ainda no Google Acadêmico, alinhamos a
pesquisa de busca com foco nas palavras-chave classe hospitalar e tecnologias,
quando apareceram aproximadamente 14.600 resultados, também com uma
diversidade de interligações temáticas e de áreas, não correspondentes às
categorias da presente investigação (a priori: tecnologias móveis, processo
educativo, escola hospitalar e domiciliar, narrativas de estudantes).
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Para que não se perdesse o fio acadêmico em construção, fizemos uma
busca no Portal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES)6, no Catálogo de Teses e Dissertações, onde foram encontrados
533 resultados

para utilizando

as

palavras-chave

processo

educativo,

tecnologias, escola hospitalar, utilizando como ponto de corte os últimos 5 anos
de publicações de teses e dissertações em território nacional, em programas de
Educação.
Aprofundando a busca, demos continuidade no mesmo Catálogo de Teses e
Dissertações da CAPES, focando agora no processo educativo e as tecnologias.
Foram encontrados 118 resultados para as palavras-chave tecnologias, escola
hospitalar, processo educativo, com as seguintes alterações no refinamento:
- Teses e dissertações – Doutorado e Mestrado acadêmico;
- De 2013 a 2018 (últimos 5 anos);
- Grande área do conhecimento – Ciências Humanas;
- Área do conhecimento – Ensino-aprendizagem;
- Área de concentração – Ensino na Educação Brasileira.
O programa de Educação da Universidade Estadual Paulista Júlio de
Mesquita Filho (Marília) concentrou todos os achados. Dentre os trabalhos
encontrados, os relacionados com as palavras-chave foram apenas cinco (05), dos
quais nenhuma publicação adere às categorias em estudo, como pode ser
confirmado no Apêndice 1 (p. 149).
Ao alterar o filtro de busca para a área de conhecimento de Educação
Especial, na área de concentração Educação do Indivíduo Especial, a única
instituição com esse programa é a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar),
onde foram encontrados 155 resultados para escola hospitalar, tecnologias e
processo educativo, sendo que os títulos afins aos descritores pesquisados
destacam as temáticas que listadas a seguir, não atendendo às palavras-chave
buscadas e ao foco desta investigação, referindo-se à: formação de professores em
classes hospitalares e em Educação Especial e Inclusiva; atendimento Educacional
Especializado (AEE) em salas de recursos multifuncionais; tecnologia assistiva;
6

http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/, acesso em 11.12.2018.
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práticas esportivas com deficientes visuais, intelectuais e surdos; práticas educativas
com superdotados/altas habilidades; escolarização das pessoas com deficiência;
políticas públicas destinadas a pessoas portadoras de deficiências; autismo;
educação musical; libras – desenvolvimento de estratégias metodológicas, formação
de professores e recursos.
Ao mudar a ordem das palavras-chave para escola hospitalar, processo
educativo, tecnologias e alterar a área de concentração para Educação e
Contemporaneidade, foram encontrados 188 resultados, revelando na busca a
exclusividade da instituição Universidade do Estado da Bahia (UNEB) no campo
referido. Os títulos encontrados correspondem a toda produção realizada no
Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade (PPGEduC), nos
últimos 5 anos, relacionados com as palavras-chave. Entre teses e dissertações
destacam-se as pesquisas a seguir:
QUADRO I: Dissertações e teses sobre Tecnologias – PPGEduC
TIPO DE
TRABALHO DE
CONCLUSÃO

Dissertação

Dissertação

Dissertação

Tese

TÍTULO

AUTOR(A)

ANO

PALAVRAS-CHAVE

Navegar pelo
hipertexto eletrônico
na perspectiva do
letramento: desafios e
possibilidades da
prática docente
Curriculo e mídias:
ressonância na
formação das
pedagogas
O atendimento
educacional
especializado: uma
investigação sobre a
implantação de salas
de recursos
multifuncionais em
escolas da rede
pública estadual em
Salvador
Classes hospitalares
e dispositivos móveis
digitais: possíveis
(res)significações de
práticas educacionais

Vilma
Batista
Barreto

2013

Hipertexto Eletrônico.
Leitura e Escritura
Eletrônica. Letramento
Digital

Kamila
Silva de
Novais
Oliveira
João Max
Conceição
de Oliveira

2013

Educação; Pedagogia;
Currículo; Mídias

2013

Educação Especial.
Educação Inclusiva.
Salas de Recursos
Multifuncionais.
Atendimento
Educacional
Especializado

Isa Beatriz
da Cruz
Neves

2016

Classes hospitalares,
dispositivos móveis
digitais, formação de
professores,
multirreferencialidade,
emancipação digital
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Dissertação

Formação em
segurança pública e
as TIC: um estudo de
caso sobre o curso de
formação de soldados
da PMBA

Maria da
Soledade
Cardoso
Landim
Batista

2016

TIC. Formação –
Segurança Pública –
Curso de Formação de
Soldados PM.
Processos
Comunicativos. Rede
Cooperativa.

Fonte: Catálogo de Teses e Dissertações CAPES (2018).

De acordo com a análise dos títulos, palavras-chave e resumos, apenas a
tese sob o título “Classes hospitalares e dispositivos móveis digitais: possíveis
(res)significações de práticas educacionais”, da pesquisadora Isa Beatriz da Cruz
Neves, relaciona-se com a investigação em andamento, sendo portanto a pesquisa
que apresenta uma relação direta entre as tecnologias e as classes hospitalares no
âmbito educativo.
Diante da relevância dos eventos científicos para a difusão do conhecimento
produzido nos ambientes acadêmicos, foi realizada uma busca entre os que mais se
destacam no cenário nacional e que contemplam a temática da Pedagogia
Hospitalar, dentre os quais o Educere7 é considerado socialmente como um dos
principais. Em pesquisa realizada no site do evento, especificamente no eixo
“Educação e saúde”, entre os anos de 2008 e 2017, foram encontrados nos anais
publicações envolvendo o conteúdo da escolarização hospitalar em 25 trabalhos,
apresentados no formato de pôster, comunicação oral, mesa redonda e relato de
experiência, sendo todos estes indexados apenas no ano 2017 – anteriormente a
esse ano, inexiste registro. A partir da leitura dos títulos dos textos disponibilizados
no site do referido evento, nenhum trabalho aborda especificamente a questão das
tecnologias e do processo educativo dos estudantes hospitalizados.

Anterior a

2017, nenhum registro consta no repositório. Referente ao eixo “Pedagogia
hospitalar”, nos anos 2008 e 2009, nenhum trabalho foi publicado nas respectivas
edições do evento, de acordo com a consulta realizada. A partir de 2011,
começaram os registros de trabalhos publicados, de acordo com o quadro:

7

Congresso Nacional de Educação – realizado bianualmente na PUCPR em Curitiba/Brasil, com o
objetivo de promover reflexões sobre formação, prática e pesquisa educacionais no contexto da
contemporaneidade, caracterizado pela globalização, pela diversidade e por fortes demandas sociais.
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QUADRO II: Quantitativo de trabalhos relacionados com as
Tecnologias Móveis no Educere
ANO

Nº DE TRABALHOS
Nº DE TRABALHOS RELACIONADOS COM
APRESENTADOS
AS TECNOLOGIAS MÓVEIS
2011
28
00
2013
48
03
2015
00
00
2017
00
00
Fonte: Site do evento: https://educere.pucpr.br/p1/anais.html, acesso em 12.09.19.

Os dados apresentados revelam o interesse pelos estudos aprofundados,
pela realização de pesquisas sistemáticas a partir do ano de 2011, ampliando
consideravelmente a divulgação de conteúdos em 2013 e inexistindo nos anos
seguintes, por motivo indefinido e que não cabe maior aprofundamento no contexto
da investigação proposta. Dos 03 trabalhos encontrados, um refere-se ao Eureka
(ambiente virtual para a formação continuada online de professores atuantes no
atendimento pedagógico ao escolar em tratamento de saúde), o segundo aborda a
inserção do computador como ferramenta pedagógica interdisciplinar em uma classe
hospitalar específica que escolariza alunas vítimas de escalpelamento e o terceiro
estudo aborda as possibilidades das Tecnologias da Informação e Comunicação
(TIC) para profissionais que atuam junto aos escolares hospitalizados ou em
atendimento

domiciliar.

As

três

publicações

apresentam

direcionamentos

específicos, sem o estabelecimento de convergência direta com a pesquisa ora
apresentada.
De acordo com o limite estabelecido com o recorte temporal e as fontes de
buscas na web, percebe-se claramente a existência de poucos estudos direcionados
as discussões acerca das tecnologias móveis nas classes hospitalares, e mesmo a
ausência de pesquisas acadêmicas em programas de pós-graduação em torno da
especificidade do processo educativo mediado pelas tecnologias em Escola
Hospitalar e Domiciliar, em âmbito nacional.
Nesse sentido, compreendemos que, no que tange a uma sociedade da
informação na qual os avanços tecnológicos são pulsantes e velozes – em especial
das tecnologias digitais móveis, compreendidos como elementos mediadores das
relações sociais -, é urgente desenvolver um estudo voltado para contextos em que
essas tecnologias possuem funções vitais, visto que podem contribuir ou não para o
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desenvolvimento do processo educativo, ao tempo em que também possibilita
pensarmos acerca do sentido da interação com essas tecnologias para a construção
de aprendizagens significativas junto aos estudantes, em especial nos contextos
hospitalares e domiciliares.
Assim, nasce o desejo e a necessidade de investigar de que forma a
inserção das tecnologias móveis contribui para o desenvolvimento dos processos
educativos na Escola Municipal Hospitalar e Domiciliar Irmã Dulce (EMHDID), a
partir da compreensão dos/as estudantes atendidos/as, bem como se a interação
com os dispositivos móveis (tablets, notebooks, smartphones, entre outros) pode ser
considerada potencializadora de aprendizagens significativas junto a esses/as
estudantes.
A partir de tal realidade, o problema de pesquisa constitui-se em: Como os
estudantes da Escola Municipal Hospitalar e Domiciliar Irmã Dulce compreendem o
papel das tecnologias móveis nos seus processos educativos?
A partir de tal questionamento, o objetivo geral da pesquisa é compreender o
papel das tecnologias móveis nos processos educativos dos estudantes da Escola
Municipal Hospitalar e Domiciliar Irmã Dulce (EMHDID) a partir de suas narrativas,
considerando as particularidades contextuais e clínicas inerentes a essa modalidade
de atendimento educacional, e os específicos são: identificar as tecnologias móveis
(os dispositivos) inseridas nos processos educativos da EMHDID; descrever o papel
das tecnologias digitais móveis nos processos educativos no contexto (lócus) da
pesquisa; verificar as possíveis contribuições das tecnologias móveis nos processos
educativos dos/as estudantes da EMHDID a partir das suas narrativas.
Nesse

movimento

incessante

de

construção

e

reconstrução

de

conhecimentos, a investigação sintetiza a concepção e os pressupostos teóricometodológicos que fundamentam o atendimento escolar hospitalar realizado na
cidade de Salvador/BA, tendo como fonte as produções acadêmicas de
pesquisadores de referência nacional da área, como Fonseca (2003), Shilke e Arosa
(2011), Ceccim (1999), Fontes (2005), Matos (2001); conceitua os processos
educativos, à luz da Epistemologia Genética de Jean Piaget, da Teoria da Relação
com o Saber proposta por Bernard Charlot, da abordagem histórico-cultural de
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Vygotsky. A compreensão dos processos educativos mediados pelas tecnologias
móveis e sua inserção no cotidiano da escola hospitalar, inspira-se nos estudos de
Lévy (2000), Santaella (2010, 2014), Kenski (2013), Sales (2018), sendo as
referências citadas os principais interlocutores desta pesquisa.
A metodologia constitui-se a partir da abordagem qualitativa, que tem na
pesquisa narrativa o método que subsidia o desenvolvimento da investigação. Para
tanto, a entrevista narrativa é o instrumento de produção e coleta de informações
fundante no processo investigativo. Os demais instrumentos que constituem o
movimento de acessar e produzir as informações são: a pesquisa documental, o
diário de campo, o diário fotográfico e a observação participante.

Nessa

perspectiva, são sujeitos participantes da pesquisa 10 estudantes de uma classe
hospitalar da referida escola. A análise das narrativas dos estudantes em torno dos
sentidos e significados dos processos educativos estão sustentadas nos estudos de
Clandinin (2015), Passeggi (2013, 2016), Delory-Momberger (2016), Souza (2006) e
Rios (2011).
Em linhas gerais, a Introdução ora apresentada intenciona contextualizar a
justificativa para a existência desta pesquisa e a implicação da pesquisadora com o
objeto de estudo; a questão norteadora, o problema, o objetivo geral e os objetivos
específicos da investigação. Também, apresentar o resumo da pesquisa
verticalizada realizada em base de dados de amplo acesso, reveladora da existência
de poucos estudos, no âmbito da pós-graduação brasileira, direcionados às
categorias sincronizadas aqui: as tecnologias móveis os processos educativos
desenvolvidos no âmbito da Escola Hospitalar e Domiciliar e as narrativas de
estudantes.
No Capítulo 1 - Fundamentos metodológicos: os links que constituem a
pesquisa, tecemos considerações teóricas acerca da abordagem qualitativa como
significado da pesquisa e sobre o método eleito – a pesquisa narrativa. O tópico
Escola Hospitalar e Domiciliar: o contexto complexo da pesquisa aborda as
especificidades em torno deste campo de atuação trazendo um breve histórico do
seu surgimento e os pressupostos contidos nos documentos legais, nacionais e
internacionais, que asseguram o direito ao acesso e a permanência no processo de
escolarização formal de toda pessoa hospitalizada. O campo (a EMHDID), o lócus
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(uma das classes da EMHDID existente em um hospital público de Salvador) e os
sujeitos (10 estudantes do segmento da Educação de Jovens e Adultos matriculados
na EMHDID) estão neste escrito compreendidos como o pulso da pesquisa, sendo
descritos em suas peculiaridades. A escolha das técnicas de produção e colheita de
informações está entrelaçada com o próprio método, sendo os principais
instrumentos a entrevista narrativa e o diário de campo, tendo sido realizada
também a pesquisa documental e o diário fotográfico, bem como a observação
participante.

Ainda

neste

capítulo,

são

tecidas

Considerações

Éticas

–

imprescindíveis para as pesquisas com seres humanos.
Com vistas a elucidar algumas das concepções e dos fundamentos teóricos
basilares desta pesquisa, o Capítulo 2 – Processos educativos, tecnologias e a
sociedade contemporânea: estudos e relações busca o estabelecimento da
compreensão sobre os processos educativos (a sua legitimidade) as tecnologias
móveis e as tecnologias digitais móveis, e a apropriação dos mesmos na sociedade
contemporânea, sendo que, no Capítulo 3 – Tecnologias e as demandas do fazer
educativo no contexto hospitalar, os dispositivos móveis conectam-se às práticas
educativas desenvolvidas na escola hospitalar.
A análise das informações colhidas no campo descortina-se no Capítulo 4 –
A singularidade dos processos educativos com as tecnologias na EMHDID:
narrativas de aprendizagens, que entrelaça as narrativas, os registros contidos no
diário de campo (considerados de maior relevância pela pesquisadora) e as imagens
na tessitura do escrito. Como fechar os ciclos é preciso, as considerações finais
deste escrito são formuladas no Capítulo 5 – Conclusões emergentes: algumas
constatações e outras perguntas.
Pela trilha esboçada, “aprender” e “ensinar” se caracterizam como sinônimos
de mudar, de emancipar, de libertar, de transformar – a si mesmo, ao outro, ao
mundo. Na tentativa de compreensão das práticas e dos processos educativos no
contexto específico dessa pesquisa, os caminhos escolhidos dizem muito sobre a
própria trajetória de vida (pessoal e profissional) da mestranda, na sua condição de
estudante inquieta e curiosa, e da orientadora, na condição de referência e de figura
representativa do saber. Levando em consideração o movimento dinâmico das
relações estabelecidas com o saber e da inserção cada vez mais necessária das
tecnologias móveis na educação contemporânea, tecer esse escrito envolve o
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repensar, o reelaborar constante, pois a fluidez, o ir e vir, a busca de conexões
significativas de fato são marcas essenciais dessa construção.
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1 FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS: LINKS QUE CONSTITUEM A PESQUISA

A prática docente em ambiente hospitalar e domiciliar fomenta reflexões,
questionamentos, inquietações e tensionamentos impulsionadores para a busca de
entendimento em torno do processo educativo e de todos os elementos que o
constituem: a aprendizagem, os elementos mediadores, a relação estabelecida entre
o/a profissional e o/a estudante, entre o/a profissional e o seu exercício
metodológico cotidiano e todos os seus componentes (documentos oficiais locais,
referenciais nacionais, legislação, currículo específico, afetividade, diversidade
contextual e especificidades das patologias dos/as estudantes...) e, principalmente,
a relação que os/as estudantes estabelecem com os processos educativos, com o
saber e com as tecnologias móveis que fazem parte da paisagem na qual
encontram-se imersos.
Nesse sentido, para educar na sociedade do conhecimento (Castells, 2003) e
das contradições (de todas as ordens: sociais, econômicas, educacionais, políticas)
o desenvolvimento do senso crítico é condição de sobrevivência que caracteriza o
mundo contemporâneo. Segundo Galeffi (2009, p. 41- 42),
O ser crítico é sempre aquele que aprendeu a duvidar e a suspeitar,
a perguntar e a inferir, a conjecturar e a reconhecer, a questionar o
que está posto como dado, a buscar soluções e alternativas para
problemas efetivos e que aprende a distinguir problemas necessários
de falsos problemas. Ser crítico antes de tudo significa aprender o
justo e a justeza das coisas por conta própria, e não por simples
imitação ou por mera bricolagem primária de fontes externas. Mas
ser crítico também significa ser rigoroso no lidar com a interpretação
de fatos e acontecimentos que dizem respeito ao comportamento de
indivíduos e sociedades, assim como criterioso com o uso das fontes
e dos documentos disponíveis e utilizados em uma pesquisa.
Também significa pertença a uma tradição determinada, sem a qual
nada de novo pode aparecer na produção de sentido.

A pertença, nesse caso, fomenta e alimenta o movimento dinâmico de
questionar, de investigar, o qual a constitui como base da natureza humana. Nessa
linha de pensamento, Lima Junior (2004, p. 413) elucida que,
na realidade, o ser humano, individual e coletivamente, é desafiado a
encontrar saídas e respostas aos problemas colocados por suas
demandas, necessidades, interesses (materiais e imateriais), dentro
de certos contextos existenciais, condicionados e marcados pelo
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espaço-tempo, em contínua relação consigo mesmo e com os outros,
semelhantes e diferentes de si mesmo.

Por isso que, o proposto no ato investigativo tem o foco nas tecnologias
móveis na escola hospitalar e domiciliar e nos processos educativos a partir das
narrativas dos/as estudantes, considerando a dinamicidade do movimento que
envolve a construção e reconstrução de conhecimentos, os quais
[...] emergem como inscrições históricas e são transitórios,
contextuais, subjetivos, complexos. O conhecer [...] implica num
atribuir sentido e significado ao real de modo irregular, variável, com
diversas possibilidades de organização da própria representação do
real (diversas ordens), que é instável na medida em que se constitui
contextualmente. [...] Conhecer é, ainda, cruzar/articular/jogar com
essas possibilidades, não a partir de uma exigência teórica, mas das
demandas existenciais e contextuais. [...] Então, conhecer é uma
ação aberta, flexível, histórica, que acontece, até certo ponto, de
modo rigoroso, previsível, consciente, estável, pois, ao mesmo tempo
e a partir de certo ponto da situação, torna-se altamente criativo,
original, fruto da imprevisibilidade e do caráter inusitado, irregular,
caótico da situação/contexto (LIMA JUNIOR, 2004, p. 414).

Desse modo, o delineamento metodológico se apresenta, inclusive antes dos
fundamentos teóricos, pelo entendimento da discussão metodológica como “o
coração e a alma da pesquisa científica” (NONATO, 2018, dedicatória), com a
descrição do campo e do lócus no qual as narrativas dos/as estudantes foram
colhidas, bem como o corpus teórico aqui construído, constitui nos fundamentos da
pesquisa ora desnuda na metodologia.
Como professora atuante na classe hospitalar, lócus desta pesquisa, outro
grande desafio se instala: suspender a posição docente e mergulhar na fala dos/as
estudantes com o olhar de pesquisadora, estranhar o “familiar”, aguçar a percepção
para ler nas entrelinhas dos discursos e compreender o que pensam os/as
protagonistas da cena educativa sobre as tecnologias móveis e a relação destas
com os processos educativos, singulares e únicos, como cada um/a dos/as
estudantes dessa escola.
Por compreender tal especificidade é que acreditamos como Hargreaves
(2004), que ensinar é uma profissão paradoxal. Ensinar para a diversidade, para a
inclusão, assegurar aos pacientes hospitalizados de todas as faixas etárias e
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segmentos de ensino8 o acesso e a permanência dos seus estudos durante o
tratamento de patologias crônicas, aos/as estudantes impossibilitados de frequentar
uma unidade de ensino da rede regular por questões de saúde, consiste num
paradoxo revelador de superações pessoais diárias e da crença em que toda pessoa
carrega em si a potência de estabelecer relações significativas com o saber, com o
aprender, com o viver.
Por tal fato que, delinear o caminho metodológico é fundamental para
assegurar a demonstração do que é vivido e experienciado a partir das narrativas
dos/as estudantes, bem como explicitar de maneira significativa o complexo contexto
educativo no ambiente hospitalar, não deixando de fora os sentidos, significados,
subjetividades e “atos” pedagógicos particulares de cada encontro de escola.
Assim, optamos por apresentar a abordagem qualitativa e seus princípios, a
pesquisa narrativa como método e o contexto do atendimento escolar hospitalar,
especialmente a Escola Municipal Hospitalar e Domiciliar Irmã Dulce, como
composição metodológica para alcançar o objetivo proposto e para situar o/a leitor/a
na direção de uma melhor compreensão acerca do objeto dessa investigação.

1.1 PESQUISA
ABORDAGEM

QUALITATIVA

COMO

SIGNIFICADO

DA

PESQUISA:

Nós somos sempre aquilo que pensamos e como pensamos. E
nossos pensamentos não são apenas atos intelectuais analíticos,
mas são também desejos, juízos de gosto, perceptos e afetos.
Galeffi

A produção de conhecimento socialmente referenciado – como, no contexto
apresentado, a pesquisa científica – é uma das principais vocações das
universidades, junto ao ensino e a extensão universitária. No campo da Educação,
em especial, uma das vias possíveis para as apropriações e a compreensão da
complexidade que gira em torno das situações educativas é a hermenêutica, visto
que constitui-se como a arte de interpretar o sentido das palavras e das expressões
que envolvem a linguagem e o pensamento humano. A concepção de sentido posta

8

Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II, Educação de Jovens e Adultos.
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nesta pesquisa corrobora com Rios (2011, p. 38), quando a pesquisadora apresenta
que
o sentido é compreendido como algo que nunca é dado, está sempre
em curso, é movente e se produz a partir de determinações históricosociais. Portanto, o sentido é uma construção social, um
empreendimento coletivo por meio do qual as pessoas lidam com as
situações e fenômenos à sua volta. A produção de sentidos é
compreendida aqui como um fenômeno sociolinguístico, buscando
entender as práticas discursivas que atravessam o cotidiano dos
alunos e alunas.

Assim, a pesquisa no âmbito acadêmico, na área das Ciências Humanas,
carrega em si um caráter histórico (localizada no espaço e no tempo) e vivo, pois
refere-se a processos humanos, em essência, construída a partir da existência e das
concepções do/a homem/mulher pesquisador/a situado/a em contexto de vida
específico, mobilizado/a e motivado/a, na maioria das vezes, a transformar
qualitativamente a realidade da qual constitui-se e é constituído/a, de forma
simultânea.
Estamos vivendo o tempo das incertezas e das indeterminações, das
transformações nos ecossistemas existentes, da fluidez nas relações (sociais,
culturais, cognitivas, afetivas, políticas, econômicas) entre as pessoas, com a
necessidade de ampliar as compreensões acerca dos fenômenos complexos,
multidimensionais e inter-relacionados que envolvem o/a homem/mulher no mundo.
Assim, torna-se indispensável primar pela qualidade e pelo rigor nas investigações
relacionadas à Educação9.
Na condição de seres humanos, a ligação coletiva que nos une como espécie
se configura na própria constituição biológica e na estruturação do aparelho
psíquico, na formatação das múltiplas formas dos relacionamentos socioafetivos, na
imersão como construtores/as e consumidores/as de cultura, na organização política
a qual todos/as estamos submetidos, nas múltiplas possibilidades de comunicação
(oral, escrita, imagética, gestual), na subjetividade que nos torna seres individuais e
únicos, marcados pelas possibilidades de desenvolvimento advindas dos processos

9

Aqui compreendida como ação voltada para o desenvolvimento das capacidades humanas
essenciais para a integração social e realização pessoal.
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educativos, aos quais somos submetidos, no decorrer das nossas trajetórias de vida.
Partindo desses pressupostos, toda ação vincula-se a uma intenção.
Na investigação que ora se apresenta, o primado qualitativo é a base de
sustentação, visto que a pesquisa qualitativa significa um “ato criador vivo”, “uma
obra construída” como afirma Galeffi (2009, p. 37-38), com finalidade definida a priori,
pois há intencionalidade nos seus atos,
[...] que perde o seu sentido se não encontrar ressonância em seu
meio de atuação. [...] De nada adianta produzir pesquisa qualitativa
sem que seus efeitos possam trazer modificações expressivas em
seu meio de atuação. Uma pesquisa qualitativa, então, só faz sentido
quando sua força constituída provoca mudanças no meio de sua
atuação, seja através da simples leitura de publicações, seja pela
assimilação metodológica de seus elementos expressivos, que
podem dar margem a novas formações conceituais, metodológicas e
técnicas, seja simplesmente permitindo que grupos de pesquisa
organizados encontrem motivos para prosseguir em suas
investigações qualificadas, na maioria das vezes sem nenhuma
implicação mais radical com a totalidade da vida.

No

sentido

de

buscar

realizar

pesquisa

qualitativa

na

sociedade

contemporânea tecnocientífica e capitalista, o rigor constitui-se em condição sine
qua non para a qualificação das investigações, que demandam rigorosidade
metodológica definida aprioristicamente pelo/a pesquisador/a, embasando-se no
princípio da flexibilidade com vistas ao atendimento das demandas emergentes nos
contextos investigados, assim como a postura, o comportamento, a sensibilidade e a
qualidade da avaliação dos efeitos produzidos pelas escolhas relacionadas ao
método (as técnicas e os instrumentos de coleta de dados escolhidos e,
principalmente, a sua análise sobre os mesmos).
De acordo com Biklen e Bogdan (1994, p. 54), “[...] a realidade só se dá a
conhecer aos humanos da forma como é percebida”. A experiência humana é
mediada pela interpretação e os indivíduos interpretam o mundo com o auxílio direto
dos outros, dos seus pares. Os significados, portanto, são construídos através das
interações. Em consonância com essas concepções reveladas e com os escritos de
Biklen e Bogdan (1994), a investigação qualitativa proposta postula como
características: o ambiente natural (uma das classes hospitalares da EMHDID) como
fonte direta de coleta de dados; a descrição para a compreensão esclarecedora do
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objeto de estudo10; um maior interesse pelo processo que pelos resultados ou
produtos da pesquisa; a analisar os dados de forma indutiva, ou seja, a partir dos
dados particulares da experiência sensível e da observação; a importância vital no
significado – o interesse genuíno no modo como os estudantes atribuem sentido ao
processo educativo mediado pelas tecnologias móveis na EMHDID.
Na mesma direção, Minayo (1994) argumenta que a pesquisa qualitativa é a
mais apropriada no

exame

da

estrutura

motivacional

da

ação

humana,

principalmente na abordagem dos problemas humanos e sociais. Ela possibilita a
compreensão das relações e atividades humanas com os seus significados, ou seja,
a subjetividade e o simbolismo, considerando que as ações humanas são
constituídas de significado. Assim, Minayo e Sanches (1993) complementam que a
compreensão da pesquisa qualitativa para o método considera os instrumentos, os
dados e a análise sempre numa relação interior com o pesquisador, e as
contradições acaso existentes como a própria essência dos problemas reais.
Por isso, a abordagem qualitativa permite uma aproximação valiosa e íntima
entre sujeito e objeto, visto que considera que ambos são da mesma natureza (GIL,
1999). Tal abordagem admite o envolvimento entre os participantes, a empatia, até
para que os motivos, as intenções e projeções dos indivíduos possam se tornar
significativas e expressas nas suas ações, estruturas e relações do/a pesquisador/apesquisado/a,

bem como

possibilita

a exposição

contextual

dos olhares,

pensamentos e impressões dos participantes acerca de seus conceitos, atitudes e
movimentos.
A fecundidade de uma investigação qualitativa perpassa pela abertura dos
pensamentos dela advindos possibilitarem a geração de novos pensamentos, de
decisões assertivas referentes à qualidade de vida, no sentido individual e coletivo,
retomando a um dos princípios fundantes de toda Ciência, visto que
toda ciência qualitativa está assim implicada com o próprio
desenvolvimento humano complexo e diferencial, e será sempre um
meio de realização da qualificação necessária à produção de uma
vida cujo sentido primeiro e último é o tornar-se aquilo que se é: uma

10

A saber: as tecnologias e o processo educativo à luz das narrativas dos estudantes em atendimento
escolar hospitalar.
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potência de plenitude vivente. Também, uma obra de arte.
(GALEFFI, 2009, p. 62)

Com vistas à qualificação da investigação proposta e à busca de sentido,
validado pelo escrutínio da Ciência, faz-se necessária a definição de um método
como parte do rigor intencionado pela pesquisa em tela e dos princípios da
abordagem qualitativa.

1.2 MÉTODO: SENTIDOS DA PESQUISA
No movimento de interrogações acerca do empreendimento pessoal que
constitui a realização de uma pesquisa e a responsabilidade que envolve o ato da
escrita, o texto dissertativo materializado, compreendido nesse estudo como produto
da atividade narrativa, lança duas questões que giram em torno do método: Qual o
saber que essa pesquisa, em particular, busca? Como essa pesquisa construirá este
saber?
A primeira questão envolve a especificidade e a centralidade da relação entre
as tecnologias móveis e os processos educativos vivenciados pelos estudantes na
Escola Hospitalar, compreendendo-os enquanto sujeitos-atores-autores dessa
investigação através da “(...) legitimação de suas vozes e de sua atuação ativa no
processo de construção dos saberes, reconhecendo sua alteridade e seu
protagonismo” (PASSEGI, 2013, p. 27579). A segunda questão diz respeito ao saber
do singular que encontra sua origem em particular nas narrações individuais, e que,
para DELORY-MOMBERGER (2016, p. 133) “[...] não pode se construir, de outra
parte, senão na base de uma pesquisa colaborativa na qual estão engajados
pesquisadores e pessoas sobre/com as quais eles “pesquisam”.
Na presença de possibilidades metodológicas possíveis, o ponto de vista
teórico-metodológico pensado para a implementação desta proposta investigativa
baseia-se na pesquisa narrativa, entendida como uma forma de compreender a
experiência humana. Clandinin e Connelly (2015) definem pesquisa narrativa como
uma forma de entender a experiência em um processo de colaboração entre
pesquisador/a e pesquisado/a. Nela, o/a pesquisador/a vive a experiência, torna-se
parte do lugar, do contexto.
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De acordo com Clandinin e Connelly (2015), a pesquisa narrativa é um
mergulho de muitas possibilidades. A principal influência do trabalho destes
pesquisadores foi John Dewey, com sua crença de que estudar uma experiência de
vida seria a palavra-chave para a Educação.
Educadores estão interessados em vidas. Vida, pegando emprestado
a metáfora de John Dewey, é Educação. Educadores estão
interessados na aprendizagem e no ensino e no como esse processo
ocorre; eles estão interessados em saber lidar com as vidas
diferentes, os valores diferentes, as atitudes diferentes, as crenças,
os sistemas sociais, as instituições e estruturas e no como eles estão
todos unidos para aprender e ensinar (CLANDININ; CONNELLY,
2015, p. 22).

A pesquisa narrativa ora apresentada abre espaço para a voz dos estudantes,
para suas necessidades e desejos, para a apreciação de si mesmos e de seus
processos educativos com as tecnologias, para a construção de sentido a partir das
experiências. A narrativa é o método de pesquisa e, ao mesmo tempo, o fenômeno
pesquisado.
O interesse fundante dos pesquisadores que abraçam a pesquisa narrativa
são as pessoas, suas vidas, a composição de suas vidas, a forma como as pessoas
vivem suas vidas – a experiência vivida. A ação investigativa perpassa por “[...]
observar, participar, pensar sobre, dizer e escrever sobre o fazer e o ir e vir de
nossos colegas, seres humanos” (CLANDININ; CONNELLY, 2015, p. 22), de suas
existências atravessadas por complexidades, esperanças, sonhos, desejos e
intenções.
Segundo Clandinin e Connelly (2015), os estudos de Clifford Geertz sobre
instabilidade e transformação, com o destaque da concepção de provisoriedade no
pensamento do/a pesquisador/a narrativo/a; de Gregory Bateson em relação à
aprendizagem, no sentido de continuidade e improvisação da experiência,
compreendendo a capacidade do improviso como resposta para as incertezas da
vida, bem como a sua ênfase nos aspectos relacionais para o desenvolvimento da
pesquisa narrativa; de Barbara Czarniawska com a proposta de pesquisa
interdisciplinar, na qual a “[...] narrativa é um mecanismo heurístico, uma metáfora
útil para a compreensão das organizações” (CLANDININ; CONNELLY, 2015, p. 39);
de Coles com a unificação da Psiquiatria com a vida e com os processos de ensino

39

e aprendizagem, trazendo como palavra-chave a intimidade na relação estabelecida
entre pesquisador e paciente; de Polkinghorne com a sua definição de dois tipos de
pesquisa narrativa, a descritiva e a explicativa, enfim, todas as contribuições desses
pesquisadores trouxeram novas dimensões a serem consideradas para os
pesquisadores narrativos e o argumento teórico-metodológico da narrativa como “[...]
o melhor modo de representar e entender a experiência” (CLANDININ; CONNELLY,
2015, p. 48). E o que vem a ser a experiência?
[...] a experiência é o que nos acontece [...] A vida, como a
experiência, é relação: com o mundo, com a linguagem, com o
pensamento, com os outros, com nós mesmos, com o que se diz e o
que se pensa, com o que dizemos e o que pensamos, com o que
somos e o que fazemos, com o que já estamos deixando de ser
(LAROSSA, 2017, p. 74).

Para Clandinin e Connelly (2015), a pesquisa narrativa são histórias vividas e
contadas

que

aqui

nesta

investigação

serão

histórias

de

vida

de

estudantes/pacientes imersos no processo educativo, atendidos pela escola
hospitalar em sessões de hemodiálise, e auxiliados pelas tecnologias na constituição
do ser estudante. A pesquisa narrativa é uma tentativa de fazer sentido da vida
como vivida, destinando-se ao entendimento e à composição de sentidos da
experiência; é um caminho para pensar sobre a experiência. Ela desbrava lugares
nos quais o pensamento chega ao território intelectual apresentando uma outra
forma de pensamento, diferente do pensamento nos termos da narrativa dominante
(reducionista; formalista). Clandinin e Connelly (2015) denominam esses lugares de
fronteiras, ilustrando “a vida nas fronteiras” através da experiência de suas próprias
vidas. Os dois critérios de experiência de Dewey, continuidade e interação,
abastecem uma estrutura teórica para identificar as tensões nessas fronteiras, a
saber: temporalidade (localização das coisas no tempo), pessoas (conexão com a
temporalidade, com a processualidade), ação (símbolo narrativo), certeza (ligação
com o provisório, o instável, o inacabado) e contexto (necessário para dar sentido a
qualquer pessoa, evento ou coisa), sendo que todas elas estão interconectadas.
Na contemporaneidade, com as tentativas de ruptura dos paradigmas
científicos dominantes, torna-se relevante afirmar que
a contribuição de uma pesquisa narrativa está mais no âmbito de
apresentar uma nova percepção de sentido e relevância acerca do
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tópico de pesquisa, do que em divulgar um conjunto de declarações
teóricas que venham somar ao conhecimento na área. Ademais,
muitos estudos narrativos são considerados importantes quando se
tornam textos literários para serem lidos pelos outros, não tanto pelo
conhecimento que abarcam, mas pelo teste vicário das
possibilidades de vida que permitem aos leitores da pesquisa
(CLANDININ; CONNELLY, 2015, p. 75).

Acerca do espaço tridimensional da investigação narrativa, Clandinin e
Connelly (2015) o definem nos seguintes termos: primeira dimensão – passado,
presente e futuro (continuidade/temporalidade); segunda dimensão – pessoal e
social (interação); terceira dimensão – noção de lugar (situação). O trabalho nesse
espaço tridimensional da pesquisa desenvolve no pesquisador a capacidade de
aprender a olhar para si mesmo sempre no entremeio – “[...] localizado em algum
lugar ao longo das dimensões do tempo, do espaço, do pessoal e do social”
(CLANDININ; CONNELLY, 2015, p. 99). Os referidos pesquisadores também
designaram
[...] quatro direções de qualquer investigação: introspectiva,
extrospectiva, retrospectiva, prospectiva. Por introspectiva, queremos
dizer em direção às condições internas, tais como sentimentos,
esperanças, reações estéticas e disposições morais. Por
extrospectivas, referimo-nos às condições existenciais, isto é, o meio
ambiente. Por retrospectiva e prospectiva, referimo-nos à
temporalidade (CLANDININ; CONNELLY, 2015, p. 85).

Nossa pesquisa, entendida como uma pesquisa sobre a experiência foi
vivenciada nessas quatro direções, de forma simultânea, por meio de perguntas que
sinalizaram para cada um desses caminhos, lançando o olhar para questões
pessoais e sociais, para o externo e também o interno, para questões temporais
(passado, presente e futuro) relacionadas com a experiência educativa no contexto
hospitalar estudado.
Diante das particularidades atreladas à condição clínica desses estudantes, a
participação na Escola Hospitalar promove uma série de interações com propostas
pedagógicas que os envolvem com seus pares e com o mundo do conhecimento.
Situada no tempo (dias e turnos nos quais cada estudante realiza a hemodiálise) e
no espaço (leito do hospital), as aulas são ministradas individualmente, com vista ao
atendimento das demandas específicas de cada estudante e a efetivação de
experiências que os oportunizam olhar para si mesmos e ressignificar o seu agir e o
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seu pensar através de elaborações cumulativas e integrativas das vivências nessa
escola. O desvelamento dessas maneiras únicas de expressão, são mediados pela
linguagem e por suas formas simbólicas, expressas nas narrativas, sendo estas
focalizadas nas experiências com as tecnologias móveis. Para Delory-Momberger
(2016, p. 137),
Falar sobre a construção da experiência é falar sobre (...) a maneira
pela qual cada um de nós apropriamos o que vivemos,
experimentamos, conhecemos, pela qual nós o transformamos
precisamente em “experiência”. As experiências que vivemos
acontecem nos mundos históricos e sociais aos quais pertencemos e
trazem, portanto, a marca das épocas, dos meios, dos ambientes nos
quais nós as vivemos.

Por tal especificidade do contexto da pesquisa, para adentrar no campo de
pesquisa, o/a pesquisador/a lança mão de negociações nos “[...] relacionamentos,
propósitos, transições e modos de ser útil” (CLANDININ; CONNELLY, 2015, p. 99)
no decorrer da imersão no contexto da investigação.
No campo, a pesquisadora narrativa se estabelece, vive, trabalha ao lado
dos/as participantes e experimenta não só o visto e o falado explicitamente, “[...] mas
também as coisas não ditas e não feitas, que moldam a estrutura da narrativa das
suas observações e das suas conversas” (CLANDININ; CONNELLY, 2015, p. 104).
A pesquisadora narrativa não está no lugar de controlar hipóteses para
testagem e comprovação. Ela adentra na paisagem e participa de uma vida em
andamento, aguçando a atenção e interrogando as situações para a compreensão
dos eventos e das histórias inter-relacionadas a cada momento, apontadoras das
direções de abrangência dos enigmas, dos mistérios, da complexidade das teias
narrativas.
Essa escolha metodológica pressupõe a navegação pelos mares das
incertezas (imbricadas ao próprio contexto da pesquisa), do respeito fundante
à singularidade dos acontecimentos, à não naturalização dos fatos cotidianos, à
existência de múltiplas “verdade” e olhares sobre o vivido, no contexto das classes
hospitalares.
Com a metodologia escolhida, intencionamos dar lugar à fecundidade
existente nas vozes dos/as estudantes hospitalizados/as, por intermédio do diálogo
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e da compreensão deles/as em torno da mediação da tecnologia no atendimento
escolar em ambiente hospitalar realizado na EMHDID, pois para Rios (2011, p.21),
“[...] optar por um caminho, seja ele qual for, é o resultado de um posicionamento
diante da realidade, do conhecimento, da produção do saber”. Ao pensar a
educação a partir do par experiência/sentido, os itinerários escolhidos buscaram o
desvelar do que acontece, do que toca, de como os sujeitos se entrelaçaram nos
processos educativos em contextos de cuidados com a saúde.
A pesquisa narrativa possibilita a tradução da complexidade presente nessa
realidade, sendo destacada por Amado (2017) como a melhor estratégia para
revelar a natureza dialógica de determinadas realidades, traduzida na estreita
ligação entre o particular e o universal, bem como numa imprescindível base de
confiança entre os envolvidos.
Considerar a condição física, social e psicoemocional dos sujeitos dessa
pesquisa, os tempos e os espaços nos quais os processos educativos ocorrem são
essenciais para a compreensão da singularidade das experiências, visto que
a experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos
toque, requer um gesto de interrupção, um gesto que é quase
impossível nos tempos que correm: requer parar para pensar, parar
para olhar, parar pra escutar, pensar mais devagar, olhar mais
devagar, e escutar mais devagar; parar para sentir, sentir mais
devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o
juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação,
cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar
sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros,
cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo
e espaço (LAROSSA, 2002, p. 24).

Para alcançar os objetivos delineados, levando em consideração todas as
particularidades inerentes aos contextos, aos sujeitos e ao campo de análise eleito
nesse estudo, optamos pela narrativa como dispositivo de acesso ao que o campo e
os sujeitos tem a apresentar por compreender que
[...] a narrativa de si e das experiências vividas ao longo da vida
caracterizam-se como processo de formação e de conhecimento,
porque se ancora nos recursos experienciais engendrados nas
marcas acumuladas das experiências construídas e de mudanças
identitárias vividas pelos sujeitos em processo de formação e
desenvolvimento (SOUZA, 2006, p. 136).
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Eleger a pesquisa narrativa como método para a investigação significa, como
professora e pesquisadora: visibilizar as experiências de estudantes envolvidos/as
no processo educativo mediado pelas tecnologias móveis no contexto da EMHDID;
recontar suas histórias – suas vidas em movimento; partilhar as minhas também,
através do diálogo aberto (baseado nos princípios da confiança e do respeito mútuo)
e de uma escrita com característica de trabalho em construção, flexível, permeado
pelo sentido de compartilhamento de saberes e de colaboração para edificar o
contexto no qual vivemos.
A pesquisa narrativa, conduzida ou co-construída com os sujeitos-atoresautores, almeja o alcance de “[...] objetivos individuais e coletivos de formação, de
valorização dos recursos e das potencialidades, de produção e partilha dos saberes,
de emancipação, de poder de agir, de transformação social e política” (DELORYMOMBERGER, 2016a, p. 145) com a oportunidade e a valorização das vozes,
experiências e histórias de vida dos/as estudantes do segmento da Educação de
Jovens e Adultos da EMHDID e sua relevância para a compreensão das tecnologias
móveis nos seus processos educativos singulares.
Na pesquisa narrativa, “[...] somos cúmplices do mundo que estudamos. Para
estar nesse mundo, precisamos nos refazer, assim como oferecer à pesquisa
compreensões que podem levar a um mundo melhor” (CLANDININ; CONNELLY,
2015, p. 97), no qual a possibilidade de interpretação do ato educativo no e com o
acontecimento da forma que os sujeitos experienciam o atendimento escolar em
ambiente hospitalar promovido pela EMHDID apresente significado para as vidas de
todos/as os/as que estão envolvidos no processo educativo e na sua relação de
mediação com as tecnologias móveis – dispositivos importantes no estabelecimento
da relação da pessoa com o mundo na sociedade contemporânea. Todo esse
prospecto baseado no rigor metódico nos princípios norteadores da pesquisa
narrativa apontados anteriormente.
A busca aqui é compreender como os sujeitos dessa pesquisa vivenciam,
experimentam, percebem e compreendem os processos educativos no atendimento
escolar hospitalar e domiciliar, especialmente quando estes contemplam a mediação
com as tecnologias móveis.
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1.3 CAMPO, LÓCUS E SUJEITOS: O PULSO DA PESQUISA
Diante da complexidade do espaço, do lugar de realização desta pesquisa,
consideramos importante discorrer, de forma sucinta, sobre a Pedagogia Hospitalar
– seu desenvolvimento no mundo e no Brasil – e os documentos internacionais e
nacionais que legitimam o atendimento escolar referido. Em seguida, explicar
brevemente o histórico da criação e a configuração atual do funcionamento
administrativo da Escola Municipal Hospitalar e Domiciliar Irmã Dulce, para assim
apresentar os/as estudantes que participaram desta investigação.

1.3.1 Escola Hospitalar e Domiciliar: o contexto complexo da pesquisa
O atendimento pedagógico hospitalar e domiciliar, em âmbito mundial,
acompanha as transformações dos contextos educacionais na contemporaneidade.
A educação e as metodologias de ensino situam-se para além dos muros da escola
– espaço físico, geográfico, formal - construído com a finalidade principal de
escolarizar e legitimar o que se ensina e o que se aprende no decorrer dos anos de
estudo de uma pessoa: o currículo instituído, com os descritores de objetivos,
competências, habilidades, conteúdos (conceitos, procedimentos e atitudes)
necessários para a promoção acadêmica dos estudantes. As demandas sociais
emergentes deslocam para espaços não formais a escolarização, como expressa a
LDBEN 9.394/96 (BRASIL, 1996), no seu Art. 1º
A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem
na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições
de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da
sociedade civil e nas manifestações culturais.

O percurso histórico da Pedagogia Hospitalar, em âmbito mundial e nacional,
está intimamente imbricado com os movimentos em defesa do direito à educação, à
saúde e a implementação da educação especial e das políticas de inclusão nos
aspectos legais e nas práticas efetivas. Consonante a esses movimentos e de
acordo com a abordagem histórico-cultural, que traz como um de seus elementos
primordiais a concepção de mediação e a sua importância nos processos
educativos, tanto no âmbito coletivo quanto no individual,
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o desenvolvimento cultural é a principal esfera em que é possível
compensar a deficiência. Onde não é possível avançar no desenvolvimento orgânico, abre-se um caminho sem limites para o desenvolvimento cultural (VYGOTSKY, 2011, p. 865).

De acordo com Peixoto e Santos (apud MILL, 2018), os seres humanos não
agem diretamente sobre o mundo. Isso porque “...o funcionamento mental e a ação
humana são mediados pelos artefatos que podem ser tanto materiais (ferramentas e
instrumentos físicos, aí incluídas as tecnologias) como simbólicos (instrumentos
psicológicos ou signos) (p. 426). A mediação constitui-se pela atividade prática e
simbólica das pessoas, criando ligações significativas entre as pessoas e a sua
realidade, possibilitando a sua reelaboração, através de uma perspectiva dialética.
Em linhas gerais,
...a mediação integra sujeitos, objetos, condições materiais
concretas, situações sociais, circunstâncias históricas e culturais,
elementos e estratégias dispostas para produzir um efeito-resultado
que seja a aprendizagem, mas nunca restrito a ela, mesmo que se
dê nas práticas educativas, porque envolve também política
(relações de poder) e sistemas de representação. Isso acontece num
contexto em que a educação seja compreendida como um campo de
conflitos, em que múltiplas forças atuam em condições tais que
fazem emergir transformações de diversas ordens (PEIXOTO;
SANTOS, apud MILL, 2018, p. 427).

A escolarização formal apresenta, no bojo das suas finalidades principais, a
possibilidade de mediar a relação entre os sujeitos e os conhecimentos construídos
pela humanidade no decorrer da história, atribuindo-lhes sentido e ampliando os
meios para novas elaborações.
Retomando esse breve histórico, a nomenclatura Pedagogia Hospitalar teve
sua origem em Paris, no ano de 1935, com o desenvolvimento de um trabalho
pedagógico com crianças tuberculosas, realizado por Henri Sellier, ampliando os
atendimentos em 1939 com a inauguração de um centro de formação de
professores capacitados para atender em hospitais franceses (XAVIER, 2013). A
expansão desse movimento em vários países ocorreu, principalmente, após a
Segunda Guerra mundial, a partir do momento em que os profissionais envolvidos
na reabilitação dos feridos, cuidados nos hospitais, constataram a necessidade
emergente de um tipo de atendimento integral, com vistas ao estímulo e à
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reinserção desses pacientes na sociedade (XAVIER, 2013), mesmo diante da
impossibilidade de acesso a instituições escolares.
No Brasil, Barros (2011) destaca que os primeiros serviços de escolarização
ocorreram no Pavilhão-Escola Bourneville para crianças anormais, no Hospício
Nacional de Alienados do Rio de Janeiro. Arosa e Schilke (2007) apresentam a
descrição da primeira classe hospitalar no Brasil no ano 1950, no Hospital Municipal
Jesus, na cidade do Rio de Janeiro, criada pela professora Lecy Rittmeyer, com o
objetivo de atender as crianças para que as mesmas pudessem continuar seus
estudos no período da hospitalização.
A Educação Hospitalar e Domiciliar brasileira respalda-se nos seguintes
documentos:
- Constituição Federal do Brasil de 1988;
- ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) - Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990;
- Resolução 41/49 do Ministério da Justiça / CONANDA - Conselho Nacional de
Educação – Direitos da Criança e do Adolescente Hospitalizados;
- Resolução CNE/CEB (Conselho Nacional de Educação/Conselho da Educação
Básica) 02/01 - Dispõe sobre a implementação do regime de colaboração mediante
Arranjo de Desenvolvimento da Educação (ADE), como instrumento de gestão
pública para a melhoria da qualidade social da educação, de modo a assegurar a
universalização do ensino obrigatório.
Desde as primeiras experiências na área, os processos educativos que
ocorrem em ambiente hospitalar e domiciliar são regulados por princípios que
destacam seu caráter escolar. O documento Classe Hospitalar e Atendimento
Pedagógico Domiciliar: Estratégias e Orientações (BRASIL, 2002) preceitua que
cumpre às classes hospitalares e ao atendimento pedagógico
domiciliar elaborar estratégias e orientações para possibilitar o
acompanhamento pedagógico-educacional do processo de desenvolvimento e construção do conhecimento de crianças, jovens e
adultos matriculados ou não nos sistemas de ensino regular, no
âmbito da educação básica e que encontram-se impossibilitados de
frequentar escola, temporária ou permanentemente e, garantir a
manutenção do vínculo com as escolas por meio de um currículo
flexibilizado e/ou adaptado, favorecendo seu ingresso, retorno ou
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adequada integração ao seu grupo escolar correspondente, como
parte do direito de atenção integral (BRASIL, 2002, p. 13).

De acordo com o referido documento, o Conselho Nacional de Educação, por
meio da Resolução nº 02, de 11/09/2001, define entre os educandos com
necessidades educacionais especiais, aqueles que apresentam dificuldades de
acompanhamento das atividades curriculares por condições e limitações específicas
de saúde (art.13, §1° e 20° ), compreendendo que condições e

limitações

específicas decorrem de tratamentos de saúde física e mental (por internação, por
atendimento em hospital-dia e hospital-semana, ou no próprio domicílio ou, ainda,
em serviços ambulatoriais de atenção integral à saúde mental), assim como as
pessoas que permanecem em estruturas de assistência psicossocial (como as casas
de apoio, as casas de passagem, as casas-lar, as residências terapêuticas, entre
outras nomenclaturas) pela necessidade de deslocamento das cidades de origem
(interior dos estados) para a realização das terapêuticas em centros urbanos – o que
limita ou impede o deslocamento livre e autônomo para a proteção (à própria saúde,
social ou de segurança) dos pacientes. O documento norteador ressalta que
com relação à pessoa hospitalizada, o tratamento de saúde não
envolve apenas os aspectos biológicos da tradicional assistência
médica à enfermidade. A experiência de adoecimento e
hospitalização implica mudar rotinas; separar-se de familiares,
amigos e objetos significativos; sujeitar-se a procedimentos invasivos
e dolorosos e, ainda, sofrer com a solidão e o medo da morte – uma
realidade constante nos hospitais. Reorganizar a assistência
hospitalar, para que dê conta desse conjunto de experiências,
significa assegurar, entre outros cuidados, o acesso ao lazer, ao
convívio com o meio externo, às informações sobre seu processo de
adoecimento, cuidados terapêuticos e ao exercício intelectual
(BRASIL, 2002, p.10).

A referida modalidade de atendimento educacional caracteriza-se como
espaço de convergência das Ciências da Saúde e da Educação, atendendo a um
público amplo (crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos) em condição de
hospitalização

temporária

e/ou

permanente.

As

pessoas

Portadoras

de

Necessidades Educacionais Especiais (PNEE), bem como os/as pacientes
matriculados em classes regulares que, mediante internações sequenciadas,
encontram-se sob o risco iminente da evasão e do fracasso escolar, também são
alcançados por políticas públicas intersetoriais como essa. Portanto,

48

...o papel da educação junto à criança hospitalizada é resgatar sua
subjetividade, ressignificando o espaço hospitalar através da
linguagem, do afeto e das interações sociais que o professor pode
propiciar. Portanto, é possível pensar o hospital como um espaço de
educação para as crianças internadas. Mais do que isso, é possível
pensá-lo como um lugar de encontros e transformações, tornando-o
um ambiente propício ao desenvolvimento integral da criança.
Enxergar e acreditar na criança enferma, assim como em qualquer
criança, é um primeiro passo para compreendê-la, respeitá-la e
auxiliá-la em seu processo de desenvolvimento, porque “a criança
não sabe senão viver sua infância. Conhecê-la pertence ao adulto
(FONTES, 2005, p. 136).

A experiência do adoecimento (físico ou psíquico) envolve restrições quanto à
autonomia da pessoa, mudanças concretas na rotina e necessária reelaboração das
expectativas e dos projetos de vida. Por esse e tantos outros motivos, a frequência à
escola, durante o período do tratamento, consiste no cumprimento dos direitos à
educação e à saúde, tal como definidos na Lei e demandados pelo direito à vida em
sociedade. Esta atenção também diz respeito ao paradigma de inclusão e contribui
para com a humanização da assistência hospitalar. As práticas pedagógicas que se
desenvolvem no ambiente hospitalar necessitam estabelecer diálogo efetivo com
aquelas desenvolvidas na escola formal para que o sentido e o significado dos
processos educativos sejam assegurados aos estudantes. A instituição formal
denominada “escola” é um espaço físico, um lugar conhecido e/ou frequentado pela
maior parte da população brasileira, principalmente a partir dos anos 80 do século
XX, com a universalização do acesso ao ensino público, considerando as
particularidades das histórias de vida de cada cidadão/ã relacionadas a essa
possibilidade de inserção na escolarização formal 11. A escola no hospital, portanto,
constitui-se num ambiente familiar, com uma dinâmica de funcionamento voltada
para a implementação de estratégias com objetivos relacionados às aprendizagens,
por isso é importante que os recursos materiais e humanos estejam presentes nas
mediações realizadas pelos docentes, constituindo elementos do planejamento, do
desenvolvimento e avaliação do trabalho pedagógico, quanto para o contato junto à
escola de origem do educando, ou mesmo com o sistema de ensino responsável por
prover e garantir seu acesso escolar.

11

Ainda hoje, a república federativa brasileira não conseguiu resolver a questão do analfabetismo e
da disposição de escolas públicas em todo o território nacional, oportunizando o acesso e a
permanência a todos/as brasileiros/as, especialmente os residentes nas zonas rurais e pertencentes
a comunidades específicas, como quilombolas e indígenas.
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Assim, a educação no espaço hospitalar é uma educação escolar,
porque seus princípios organizativos, ou seja, sua intencionalidade,
suas bases filosóficas e seu rigor metodológico serão mantidos. O
que muda, então? A compreensão sobre o processo educativo, ou
seja, a compreensão do formal, do informal e do não formal como
elementos que se desenvolvem tanto na escola quanto em qualquer
outro espaço comprometido como uma educação intencional e
sistêmica (SCHILKE; AROSA, 2011, p. 8).

O contato com o ambiente educacional em situações adversas é estruturante
para os pacientes. Revela suas potencialidades e suas possibilidades cognitivas,
socioafetivas, trazendo algo familiar para o ambiente, desfocando os pacientes em
atendimento escolar da doença e de todos os aspectos do seu entorno. Segundo
Ceccim (1999):
Dispor do atendimento de classe hospitalar, mesmo que por um
tempo mínimo e que talvez pareça não significar muito para uma
criança que frequente a escola regular, tem caráter de atendimento
educacional e de saúde para a criança hospitalizada, uma vez que
esta pode atualizar suas necessidades, desvincular-se, mesmo que
momentaneamente, das restrições que um tratamento hospitalar
impõe e adquirir conceitos importantes tanto à sua vida escolar
quanto pessoal, acolhendo um outro tipo de referendamento social à
subjetividade e podendo sentir que continua aprendendo e indo à
escola, portanto, renovando seu ser criança e renovando potências
afirmativas de invenção da vida (p. 44).

A escola no hospital é intencional, é um espaço privilegiado de educação
formal em ambiente não-formal de escolarização, é um caminho traçado a partir do
diálogo com o estudante hospitalizado, com a família, com a equipe de saúde e os
profissionais de educação.

1.3.2 A EMHDID
A Escola Municipal Hospitalar e Domiciliar Irmã Dulce (EMHDID), localizada
na cidade de Salvador/BA, constitui-se como espaço fundamental para garantir a
aplicação da Constituição Federal (CF) Brasileira de 1988, no que se refere ao
direito de acesso e permanência/continuidade da escolarização formal, ao direito de
estudar de todos os cidadãos que se encontram hospitalizados e em tratamento de
doenças crônicas12. Foi oficialmente criada no Diário Oficial do Município de
12

Ou seja, pessoas que realizam tratamentos longos de saúde, como no caso da doença renal
crônica, em sessões com agendamento periódico de hemodiálise, das doenças oncológicas, em
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Salvador do dia 29/07/2015, portaria nº 286/2015, de acordo com o que estabelece o
inciso XI, do artigo 13, do Regimento da Secretaria Municipal de Educação da
cidade de Salvador (SMED), aprovado pelo Decreto nº 23.922 de 14 de maio de
2013. Essa escola se configura em um desafio integrado para assegurar o
acompanhamento da escolarização da criança, do adolescente, do jovem, do adulto
e do idoso, a qual busca corresponder com a missão da Secretaria Municipal de
Educação – SMED e sua visão: “Promover educação básica de qualidade,
garantindo acesso à cultura, esporte e lazer, contribuindo para a formação do
cidadão e sua inclusão social”13
A Escola Municipal Hospitalar e Domiciliar Irmã Dulce, assim nomeada para
homenagear a precursora das Obras Sociais Irmã Dulce – OSID14, está organizada
administrativamente sob nº 0561, de acordo com os padrões da Secretaria Municipal
de Educação – SMED, configurada pelas diretrizes que compõem o Programa
Nossa Rede e a Base Nacional Comum Curricular – BNCC15. Tem na sua estrutura
administrativo-pedagógica

diretora,

vice-diretora,

coordenadoras

pedagógicas,

professores/as pedagogos/as e especialistas (Música e Teatro), secretária escolar,
assistente administrativo e auxiliar de serviços gerais, está organizada como um
grupo heterogêneo, com uma estrutura de funcionamento dinâmica e pulverizada,
funcionando em contextos hospitalares e domiciliares diferenciados a ser descritos
nos Quadros IV e V.
Segundo o Projeto Político Pedagógico – PPP da EMHDID, a missão
institucional consiste em
oferecer atendimento pedagógico educacional no ambiente hospitalar
e domiciliar (casas de apoio, casa lar e residências), nos segmentos
de Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II e EJA, a alunos
impossibilitados de frequentar a escola comum por motivos de

sessões de quimio e radioterapia, e das patologias relacionadas com o sistema nervoso central, que
impossibilitam a pessoa de frequentar escolas regulares pelo necessário uso de aparelhos para a
manutenção da vida, como balão de oxigênio, equipamentos específicos para a funcionalidade do
sistema respiratório, entre outras particularidades.
13
Disponível em (site: http://educacao.salvador.ba.gov.br/).
14
Instituição na qual os primeiros atendimentos pedagógicos em ambiente hospitalar aconteceram na
cidade do Salvador.
15
Documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens
essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação
Básica.
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hospitalização ou tratamento de saúde (PROJETO POLÍTICO
PEDAGÓGICO DA EMHDID, 2019, p.11 – 12).

Pauta-se por valores como: o respeito às diferenças (culturais, sociais, de
credo, étnicas, econômicas e de gênero), a responsabilidade social, a ética e a
solidariedade.
Os objetivos estabelecidos no PPP encontram-se em consonância com as
diretrizes da educação municipal, com os documentos oficiais que legitimam o
atendimento pedagógico em ambiente hospitalar e domiciliar, bem como as
especificidades que singularizam o trabalho desenvolvido por essa escola – primeira
Escola Municipal Hospitalar e Domiciliar criada oficialmente no sistema público de
ensino brasileiro:
 Garantir acompanhamento pedagógico durante o tempo em que o
aluno está impossibilitado de frequentar a escola por estar em
tratamento de saúde;
 Minimizar os impactos causados pela distorção idade/ano entre os
estudantes hospitalizados;
 Viabilizar o acesso, permanência e sucesso das crianças,
adolescentes, jovens, adultos e idosos nas escolas comuns;
 Propiciar condições para o resgate da autoestima, estimulando o
estudo e auxiliando nas possíveis dificuldades de aprendizagem;
 Contribuir com a formação biopsicossocial dos alunos;
 Reduzir os impactos socioafetivos causados pela hospitalização;
 Garantir atenção e cuidado à saúde do professor (vacinação,
acompanhamento psicológico).
 Promover a formação continuada para os Professores,
Coordenadores Pedagógicos e Gestão em serviço da EMHDID
(PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DA EMHDID, 2019, p. 11).

A visão de futuro almejada gira em torno de “Ser reconhecida como uma
escola de referência em práticas pedagógicas em ambientes hospitalares e
domiciliares, com qualidade, ética e compromisso” e as metas traçadas são
descritas da seguinte forma:
• Garantir qualidade no atendimento pedagógico a 100% dos alunos
atendidos durante o ano letivo;
• Possibilitar a redução na distorção idade/série e evasão em 100%
dos alunos em suas escolas de origem;
• Viabilizar em 100% o acesso e permanência das crianças,
adolescentes, jovens e adultos nas escolas comuns;
• Estabelecer parcerias de atenção e cuidado à saúde do professor
com 100% dos profissionais da escola atendidos (vacinação e
acompanhamento psicológico);
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• Promover a formação continuada para 100% dos Professores,
Coordenadores Pedagógicos e equipe gestora em serviço da
EMHDID;
• Minimizar em 70% a defasagem do processo de aprendizagem dos
alunos, gerada pelo afastamento das suas atividades escolares
(PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DA EMHDID, 2019, p. 21 –
22).

Enquanto unidade de ensino apresenta uma genuína preocupação com
indicadores de aprendizagem, com o acesso e a permanência dos estudantes no
processo de escolarização e, principalmente, coloca em prática efetiva os princípios
da educação inclusiva.
De acordo com o levantamento realizado pela secretaria da EMHDID, no ano
2019, foram ofertadas vagas para os seguintes segmentos (em consonância com a
clientela atendida pelas unidades escolares que compõe a Secretaria Municipal de
Educação): Educação Infantil, a partir do grupo 4; Ensino Fundamental I e II e
Educação Jovens e Adultos (EJA) I e II, totalizando 170 alunos regularmente
matriculados, como demonstra a tabela abaixo.
QUADRO III: Alunos/as matriculados/as na EMHDID em 2019
SEGMENTO

TURMA

Educação Infantil
Ensino Fundamental I
Ensino Fundamental II
Educação de Jovens e
Adultos I
Educação de Jovens e
Adultos I
Educação de Jovens e
Adultos I
Educação de Jovens e
Adultos II
Educação de Jovens e
Adultos II

---------------------------------------------------------------------------------Tempo de aprendizagem
TAP I
Tempo de aprendizagem
TAP II
Tempo de aprendizagem
TAP III
Tempo de aprendizagem
TAP IV
Tempo de aprendizagem
TAP V

NÚMERO DE ALUNOS
MATRICULADOS
02
21
05
32
41
29
31
09

Fonte: Projeto Político Pedagógico da EMHDID, 2019 (tabela elaborada pela
pesquisadora).

A EMHDID realiza o atendimento pedagógico a estudantes matriculados ou
não na Rede Municipal de Ensino, sendo esses considerados permanentes ou
temporários para a secretaria da unidade escolar e para a SMED. Os estudantes
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considerados permanentes são aqueles que apresentam longo prazo de
internamento e/ou tratamento hospitalar/domiciliar (pacientes em tratamento
oncológico, hemodiálise, casos específicos de cardiopatia, síndromes raras e
diversas outras patologias) e estão regularmente matriculados na rede municipal de
ensino da cidade de Salvador, na EMHDID. Os estudantes denominados
temporários são aqueles que apresentam uma temporalidade variável e de curta
permanência – os atendidos nas clínicas médicas e cirúrgicas, nas diversas
unidades hospitalares, como descrito no Quadro IV a seguir.
QUADRO IV: Organização da estrutura escolar baseada no tempo de permanência
do estudante na EMHDID
TEMPO DE
PERMANÊNCIA NA
ESCOLA

CARACTERIZAÇÃO
(QUANTITATIVO
DE AULAS)

AMBIENTE
HOSPITALAR
AMBULATÓRIOS

TEMPORÁRIOS

PERMANENTES

DE 01 A 07 DIAS
AULA/MÊS
Sem continuidade
e/ou regularidade
intermitente

ACIMA DE 08
AULAS MENSAIS

CLÍNICA
MÉDICA
CLINICA
CIRURGICA
LEITOS
CLINICAS DE
HEMODIÁLISE
AMBULATÓRIOS
CLÍICA MÉDICA
CLINICA
CIRURGICA
LEITOS
HOME CARE

AMBIENTE
ESCOLAR
SALA DE
AULA
SALA DE
AULA
BEIRA LEITO
ESPAÇOS
ADAPTADOS
SALA DE
AULA
BEIRA LEITO
ESPAÇOS
ADAPTADOS

NÚCLEOS

ONCOLOGIA
CLÍNICA
MÉDICA
CLINICA
CIRURGICA

ONCOLOGIA
HEMODIÁLISE
CLÍNICA
MÉDICA
DOMICÍLIO

Fonte: Projeto Político Pedagógico da EMHDID, 2019, p.3.

Dados estatísticos, levantados junto aos docentes pela secretaria da
EMHDID, contabilizam uma média de 900 (novecentos) atendimentos mensais,
entre estudantes temporários e permanentes nas unidades conforme Quadro V
abaixo.
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QUADRO V: Hospitais, segmentos e turnos atendidos
Hospital

Setor(es)

Espaço(s)
de
atendimento
Sala de
diálise

Forma(s) de
atendimento

Ana Nery

Hemodiálise

Ana Nery

Cardiologia
Pediátrica

Sala de aula
e em leitos

Coletivo e
Individual

Aristides
Maltez

Oncologia

Sala de aula
e em leitos

Coletivo e
Individual

Couto Maia

Infectologia

Sala de aula
e em leitos

Coletivo e
Individual

Eládio
Lasserre

Clínica
médica

Sala de aula
e em leitos

Coletivo e
Individual

Martagão
Gesteira
Hospital da
Criança

Oncopediatria, Clínica
médica e
cirúrgica e
UTD
(Unidade de
Tratamento
de
Desospitalização)
Hemodiálise

Sala de aula
e em leitos

Coletivo e
Individual

Sala de
diálise

Individual

Clínica
Médica

Sala de aula
e em leitos

Coletivo e
Individual

Octávio
Doenças
Mangabeira respiratórias

Sala de aula

Sala de aula

Santo
Antônio –
OSID

Sala de aula
e em leitos

Coletivo e
Individual

Roberto
Santos

Roberto
Santos

Centro
Médico
Augusto
Lopes
Pontes

Individual

Segmento(s)
de Ensino

Turno(s)

Ensino
Fundamental I e
II, Educação de
Jovens e
Adultos
Educação
Infantil, Ensino
Fundamental I
Educação
Infantil, Ensino
Fundamental I e
II
Educação
Infantil, Ensino
Fundamental I,
II e Educação
de Jovens e
Adulto
Educação
Infantil, Ensino
Fundamental I e
II
Educação
Infantil, Ensino
Fundamental I e
II

Matutino,
Vespertino
e Noturno

Ensino
Fundamental I e
II, Educação de
Jovens e
Adultos
Educação
Infantil, Ensino
Fundamental I e
II
Educação
Infantil e Ensino
Fundamental I
Educação de
Jovens e
Adultos

Matutino,
Vespertino
e Noturno

Vespertino

Matutino e
Vespertino

Matutino e
Vespertino

Vespertino

Matutino e
Vespertino

Vespertino

Vespertino

Matutino e
Vespertino
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Santo
Antônio –
OSID

Santa
Izabel

(CMSALP) e
Centro de
Atendiment
oe
Tratamento
de
Alcoolistas
(CATA)
Hospital da
Sala de aula
Criança
e em leitos
(HC)

Coletivo e
Individual

Educação
Infantil, Ensino
Fundamental I e
II

Matutino e
Vespertino

Unidade de
Onco
Hematologi
a Pediátrica
Erik Loeff
Enfermaria
Pediátrica
Santa Rosa

Sala de aula
e em leitos

Coletivo e
Individual

Educação
Infantil, Ensino
Fundamental I e
II

Matutino e
Vespertino

Leitos

Individual

Vespertino

Hospital do
Subúrbio

Pediatria

Sala de aula
e em leitos

Coletivo e
Individual

São Rafael

Pediatria

Sala de aula
e em leitos

Coletivo e
Individual

Hospital
Municipal
de
Salvador

Clínica
médica

Sala de aula
e em leitos

Coletivo e
Individual

Educação
Infantil, Ensino
Fundamental I e
II
Educação
Infantil, Ensino
Fundamental I e
II
Educação
Infantil, Ensino
Fundamental I e
II
Educação
Infantil, Ensino
Fundamental I e
II

Santa
Izabel

Fonte: Projeto
pesquisadora).

Político

Pedagógico

da

EMHDID,

2019

(quadro

Matutino e
Vespertino

Matutino e
Vespertino

Matutino e
Vespertino

elaborado

pela

Os hospitais listados no Quadro V são, em sua maioria, públicos, com
atendimento à população em geral, e aqueles que pertencem à rede particular ou
denominados filantrópicos são conveniados ao SUS (Sistema Único de Saúde), o
que possibilita a ampliação da rede de assistência hospitalar a um maior quantitativo
de usuários, como preconiza a Constituição Federativa do Brasil de 1988, em seus
princípios básicos, na qual declara que todo cidadão tem o direito de acesso à
saúde, assim como à educação, de qualidade e gratuita, em todo o território
nacional.
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A presença da EMHDID nesses espaços foi firmada no início da primeira
década deste século, através de parcerias estabelecidas junto ao Instituto Criança
Viva (organização não-governamental responsável pelo Projeto Criança Viva, que
coordenou o trabalho das classes hospitalares e domiciliares até o ano 2012) e o
órgão central (SMED), sendo que a implantação da EMHDID em alguns desses
hospitais é recente, como o Hospital Municipal de Salvador, inaugurado no início de
2019 já com a atuação da escola.
QUADRO VI: Clínicas atendidas
Clínica

Setor

Espaço(s) de
atendimento
Sala de
diálise

Forma(s) de
atendimento
Individual

Davita

Hemodiálise

Clín
Bahia

Hemodiálise

Sala de
diálise

Individual

Senhor
do
Bonfim
Nephron

Hemodiálise

Sala de
diálise

Individual

Hemodiálise

Sala de
diálise

Individual

Fonte: Projeto
pesquisadora).

Político

Pedagógico

da

EMHDID,

Segmento(s)
Turno(s)
de Ensino
Educação de
Vespertino
Jovens e
e Noturno
Adultos
Educação de
Matutino e
Jovens e
Vespertino
Adultos
Educação de
Matutino e
Jovens e
Vespertino
Adultos
Educação de
Matutino
Jovens e
Adultos
2019 (quadro elaborado pela

As clínicas nas quais a EMHDID atua também são conveniadas ao SUS e
prestam atendimento aos pacientes renais crônicos, advindos da capital e de
cidades do interior da Bahia, que realizam as sessões de hemodiálise e possuem a
oportunidade da escolarização formal enquanto realizam o tratamento.
QUADRO VII: Domicílios – Casas de Apoio atendidas
Casa de apoio
GACC (Grupo
de Apoio à
Criança com
Câncer)
Casa da
Criança
Solange Fraga
(Acolhimento a
crianças e

Espaço(s) de
atendimento
Sala de aula

Forma(s) de
atendimento
Coletivo

Sala de aula

Coletivo

Segmento(s)
de Ensino
Educação
Infantil, Ensino
Fundamental I e
II
Educação
Infantil, Ensino
Fundamental I e
II

Turno(s)
Matutino e
vespertino

Vespertino
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adolescentes
com câncer e
cardiopatia
crônica)
NACCI (Núcleo
de Apoio ao
Combate do
Câncer Infantil)
Fonte: Projeto
pesquisadora).

Sala de aula

Político

Coletivo

Pedagógico

da

Educação
Matutino e
Infantil, Ensino
vespertino
Fundamental I e
II
EMHDID, 2019 (quadro elaborado

pela

As Casas de Apoio (Quadro VII) e as Casas Lar (Quadro VIII) também
constituem espaços de garantia de direitos básicos (de realização de tratamento de
saúde, de acesso e continuidade da escolarização e de proteção à vida) à
população

baiana,

possibilitando

o

acolhimento

aos

pacientes

e

seus

acompanhantes, principalmente os residentes no interior do estado ou em cidades
da região metropolitana. Esses espaços são mantidos através de parcerias com
organizações filantrópicas, com entidades sociais e com doações da sociedade civil.
A presença da escola foi assegurada a partir de solicitações feitas diretamente ao
órgão central (SMED) e, em algumas ocasiões, com a mediação do Ministério
Público, no cumprimento de suas atribuições junto às demandas sociais
emergentes.
QUADRO VIII: Domicílios – Casas Lar atendidas
Casa lar

Espaço(s) de
atendimento
Sala de aula e
em leitos

Forma(s) de
atendimento
Coletivo e
Individual

Lar da
Fraternidade

Sala de aula

Coletivo

Fonte: Projeto
pesquisadora).

Político

Lar Vida

Pedagógico

da

Segmento(s) de
Ensino
Educação
Infantil e Ensino
Fundamental I
Educação de
Jovens e
Adultos

EMHDID,

2019

(quadro

Turno(s)
Matutino e
Vespertino
Vespertino

elaborado

pela

Em relação aos domicílios-residências, no ano 2019 foram atendidos vinte
alunos, devidamente matriculados na Rede Municipal de Ensino e impossibilitados
de frequentar a escola comum, por motivos de tratamento de saúde ou internamento
domiciliar, nos segmentos de ensino Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II,
Educação de Jovens e Adultos, nos turnos matutino e vespertino.
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A sistemática de trabalho dos professores(as) da EMHDID caracteriza-se pela
flexibilidade, que é determinada pelos condicionantes envoltos nas especificidades
das patologias de cada estudante atendido/a, pela dinamicidade, criatividade,
afetividade, ludicidade, pela inserção dos dispositivos móveis e todas as
possibilidades em torno do aparato tecnológico, como a mediação dos jogos nos
atendimentos, levando em consideração que a
[...] interação com esses suportes tecnológicos tem uma ação
terapêutica, na medida em que o jogador pode extravasar as suas
energias e emoções reprimidas, desviando, assim, esses
sentimentos dos seus semelhantes. Dessa forma, o sujeito libera o
stress através da participação vicária (ALVES, 2004, p. 369).

Na conjuntura social contemporânea e no panorama educacional, em
especial, “os meios tecnológicos de comunicação e informação assumem, assim, o
papel de rearticuladores e reorganizadores de toda a sociedade” (ALVES, 2004, p.
371), possibilitando uma contínua reconstrução do saber.
No que se refere ao profissional da educação atuante nesses contextos, a
pesquisadora Eneida Fonseca (2003, p. 31) ressalta que
o ambiente hospitalar é para o professor uma fonte de aprendizagem
constante por meio da escuta às informações de vida da criança com
o seu conteúdo de representação da doença, do tratamento, da
hospitalização e da equipe de saúde. Isto leva o professor a
aperfeiçoar a assistência, de maneira a tornar a experiência da
hospitalização um aspecto positivo para o crescimento e
desenvolvimento da criança.

Elocubrando ainda sobre a atuação do professor, as intervenções
pedagógicas mediadas pelas tecnologias digitais móveis constituem-se numa
realidade em construção na Escola Municipal Hospitalar e Domiciliar Irmã Dulce.
Isso porque a interatividade depende muito mais de uma mudança de postura do
professor e do/a aluno/a do que da inserção das novas tecnologias sendo
[...] importante que o professor, além dos conhecimentos teóricos e
tecnológicos, esteja aberto para o mais comunicacional, para deixar
o aluno expor suas ideias e trilhar seus próprios caminhos. O
professor [...] o desafiará a entrar no labirinto, mergulhar no mar de
informações, interligar os saberes e buscar as soluções para os seus
problemas, construindo conhecimentos (FERREIRA, 2004, p.260).
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Diante da diversidade de locais de atendimento e de patologias, bem como
das especificidades referentes aos diferentes tratamentos que os estudantes
encontram-se submetidos, é necessário definir o lócus desta investigação, como
segue no próximo tópico.

1.3.3 Lócus: quando a escola é no hospital
Em decorrência do quantitativo de unidades hospitalares e domiciliares
atendidas pela EMHDID, da diversidade de ambientes de atuação da escola, das
particularidades das patologias e, consequentemente, da condição clínica dos/as
estudantes, o lócus para a realização da pesquisa é uma das classes hospitalares
de um hospital público da cidade de Salvador/BA, na qual a pesquisadora atua na
docência, com a presença da escola no Serviço de Nefrologia há mais de uma
década para a oferta da escolarização junto às pessoas em tratamento de
hemodiálise, a grande maioria, estudantes oficialmente matriculados na rede
municipal de ensino, pertencentes ao segmento da Educação de Jovens e Adultos.
O espaço onde os acontecimentos ocorrem nesta pesquisa é uma instituição
pública de saúde, um hospital geral de grande porte, em atendimento de média a
alta complexidade, sendo referência na capital baiana e municípios circunvizinhos,
tanto no atendimento de emergência, quanto ambulatorial e tratamentos cirúrgicos
nas diversas especialidades médicas, acolhendo várias instituições que atuam na
área de humanização (a saber: contadores de histórias, Doutores da Alegria,
instituições religiosas, grupos recreativos, ONGs, entre outros), procurando amenizar
o impacto causado pelo adoecimento e pela internação, visando um atendimento
integral aos seus pacientes e acompanhantes. Esse hospital é também voltado para
o ensino, com certificado pelos Ministérios da Saúde e da Educação, sendo
referência nos serviços de emergência geral, maternidade de alto risco, nefrologia
(adulto e pediátrica), neurologia, dentre outras especialidades.
As classes hospitalares da EMHDID atuam em uma das alas16, a ala da
nefrologia, onde os pacientes encontram-se em tratamento para Insuficiência Renal
Crônica - IRC (hemodiálise - HD), tratamento conservador (pulsoterapia), DPI
16

Cada andar possui três grandes alas, estruturadas de acordo com a especialidade médica.
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(Diálise Peritoneal Intermitente) e também abriga a enfermaria da Nefrologia,
ocupando dois ambientes: enfermaria feminina e enfermaria masculina. No corrente
ano (2019) compõe o corpo docente da referida unidade hospitalar quatro
professoras e um professor:
- Duas atuam em regime de quarenta horas semanais, nos turnos matutino e
vespertino, com o segmento da Educação de Jovens e Adultos;
- Uma atua em regime de vinte horas semanais, no turno matutino, junto aos
segmentos da Educação Infantil (crianças entre 4 e 5 anos) e do Ensino
Fundamental I (do 1º ao 5º ano);
- Um professor e uma professora de Música, ambos no turno matutino, uma vez por
semana cada um deles, junto às crianças e adolescentes, em parceria com a
professora que atua nos segmentos da Educação Infantil (crianças entre 4 e 5 anos)
e do Ensino Fundamental I (do 1º ao 5º ano). Especificamente nos eventos e nas
datas comemorativas do Calendário Sociocultural da EMHDID, os professores de
Música atuam junto aos jovens, adultos e idosos.
A pesquisadora é uma das professoras que atua com o segmento da
Educação de Jovens e Adultos. Os sujeitos desta investigação são seus/suas
alunos/as, em duas classes deste hospital. As aulas ocorrem em quatro diferentes
ambientes:
- Sala 01 – vamos nomeá-la de “sala grande”, pois possui 20 leitos, sendo o
local no qual o posto médico encontra-se instalado, com a presença permanente de
um/a nefrologista, de um/a enfermeiro/a e a equipe técnica de enfermagem;
- Sala 02 – consiste numa sala com 04 leitos, na qual no primeiro turno
(manhã) são atendidas as crianças e nos demais turnos (tarde, noite e madrugada)
são atendidos os adultos;
- Sala 03 – idem descrição da sala 02;
- Sala da DPI – possui 02 leitos para os/as pacientes em diálise peritoneal
(procedimento de 24 horas realizado duas vezes por semana pelas pessoas que
encontram-se submetidas a esse tipo de tratamento para a IRC).
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IMAGEM 1: Leito vazio da sala grande

Fonte: Diário fotográfico da pesquisadora (junho, 2019).

O processo educativo ocorre no momento em que os/as estudantes
encontram-se em tratamento, nos respectivos leitos, em dias da semana alternados,
de forma ininterrupta, estando organizados em turmas, de acordo com os horários
do tratamento:
- Turma 01 – segunda-feira, quarta-feira, sexta-feira (matutino);
- Turma 02 – segunda-feira, quarta-feira, sexta-feira (vespertino);
- Turma 03 – terça-feira, quinta-feira, sábado (matutino);
- Turma 04 - terça-feira, quinta-feira, sábado (vespertino);
- Turma 05 – segunda-feira, quinta-feira (Diálise Peritoneal Intermitente - DPI).
As aulas transcorrem durante as sessões de hemodiálise17, individualmente e,
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quando possível, em duplas18, com o objetivo de atender às demandas de
aprendizagem de cada estudante. A metodologia baseia-se no desenvolvimento de
Projetos Pedagógicos, formatação que abriga as propostas interdisciplinares da
EMHDID – consenso entre a equipe docente, a coordenação e a gestão escolar,
dada a possibilidade em sua estrutura de flexibilidade e de adaptabilidade para
atender a heterogeneidade característica das classes hospitalares e domiciliares que
compõe a unidade escolar.
IMAGEM 2: Máquina de hemodiálise

Fonte: Diário fotográfico da pesquisadora (junho, 2019).

17

Durante as sessões, os/as pacientes são atendidos/as pelas profissionais da equipe
multidisciplinar, composta por psicóloga, assistente social e nutricionista, além da equipe médica e de
enfermagem.
18
As duplas podem ser formadas de acordo com a disposição da sala e a proximidade dos leitos
dos/as estudantes atendidos/as.
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O trabalho pedagógico desenvolvido neste espaço é regido por uma
organização, intencionalidade e regulamentação que definem o seu caráter escolar
para atingir os objetivos de possibilitar aos indivíduos o direito a escolarização, bem
como estabelecer os vínculos com a escola convencional, uma vez que o estudante
necessita, na maioria das situações, se afastar da escola a qual está matriculado/a
devido a necessidade de permanência no hospital para o tratamento hemodialítico 19.

1.3.4 Sujeitos: o protagonismo dos/as estudantes em cena
Trazer os(as) estudantes(as) da EMHDID para o lugar de sujeitos de
experiência20 consiste em reconhecê-los como pessoas capazes de interação
criativa, de atuação nos ambientes de atendimentos hospitalares/domiciliares,
cientes do seu saber, do seu poder, da sua vontade, da sua própria existência,
mesmo diante das prioridades em torno dos cuidados com a manutenção da vida
através dos tratamentos clínicos relacionados com o adoecimento.
A doença, a hóspede não convidada, traz consigo uma série de imprevistos,
de mudanças involuntárias, de interrupções no curso da existência dos(as)
estudantes. “A doença impacta o corpo antes de qualquer coisa, ela o impede, o
incomoda, o faz sofrer, o deforma, o diminui, o enfraquece” (DELORYMOMBERGER, 2016b, p. 26), ao mesmo tempo que convoca a pessoa a uma
reformulação do sentido da vida, numa ligação íntima do processo de estar vivo (a),
num contraponto com a saúde, compreendida pela Organização Mundial de Saúde 21
como “um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não somente

19

O paciente renal crônico necessita modificar sua rotina devido à periodicidade das sessões de
hemodiálise, as condições clínicas gerais que envolvem o tratamento (a fisiologia), bem como
aspectos relacionados com a subjetividade e as questões emocionais individuais.
20
A concepção de sujeito da experiência coaduna com os escritos de Larossa (2017, p. 110) quando
o pesquisador compreende que “[...] o sujeito da experiência não é um sujeito objetivador ou
coisificador, e sim um sujeito aberto que se deixa afetar por acontecimentos”, que questiona sobre a
realidade e, sobretudo, que se questiona na relação com o real, pois esse sujeito “[...] não é aquele
obsecado pela vontade de identificar, uma vontade que sempre tem algo de policial, mas o que trata
de estar ele mesmo presente na relação que estabelece com aquilo que se lhe apresenta”
(LAROSSA, 2017, p. 111).
21
Texto publicado pelos organizadores do Encontro Internacional do Direito a Saúde, Cobertura
Universal e Integralidade possível, acesso em 20.08.19, disponível no link:
https://www.almg.gov.br/...saude/.../00_palavra_dos_organizadores.pdf,
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ausência de afecções e enfermidades”. A pesquisadora Delory-Momberger (2016b,
p. 31) amplia a concepção de saúde quando afirma que
A saúde não é uma entidade abstrata, é nutrida de fragilidades, de
medos, de reincidências, de acidentes, ela vive das experiências, dos
recursos e das forças que ela vai buscar. A grande saúde ultrapassa
a ideia de conceito comum da “boa saúde” como um equilíbrio do
corpo a ser mantido para proteger-se da morte, desvencilha-se das
contingências, das aderências para tocar um essencial da vida, um
existir.

A

doença

impõe

ao

ser

adoecido

aprendizagens

geradoras

de

transformações relacionadas com a compreensão do próprio existir, da condição
própria de ser e de estar no mundo e um “[...] conhecimento experiencial advindo de
suas próprias doenças crônicas” (PASSEGI; ROCHA; CONTI, 2016, p. 48). O/a
docente na Escola Hospitalar necessita exercer a docência
compreendendo a educação como aprendizagens que são
construídas cotidianamente pelos sujeitos e ao longo da vida, a
doença inscreve-se como um quadro patológico que implica olhares
e intervenções médicas [...], respeitando-se a autonomia do paciente,
sua história e singularidade, como um ser-doente em suas
dimensões social, física, emocional e psíquica (SOUZA, 2016, p. 63).

Para os estudantes, o desafio consiste na superação das dificuldades
cognitivas e também dos entraves emocionais, em decorrência da baixa autoestima,
principalmente no que diz respeito à capacidade de construção de novos
conhecimentos e habilidades. Para os/as docentes da EMHDID, no contexto do
processo educativo realizado, um dos principais desafios consiste na minimização
dos problemas relacionados com a evasão escolar, a descontinuidade dos estudos
formais e a elaboração de propostas educativas significativas e conectadas com a
realidade e as necessidades de cada pessoa. Os estudantes matriculados e
atendidos pela escola são portadores de doença renal crônica e realizam
hemodiálise durante doze horas semanais (quatro horas/dia), em três dias
alternados22. São atendidos nos três turnos de funcionamento da escola hospitalar
50 (cinquenta) pacientes, em média.
A unidade de hemodiálise do referido hospital funciona em quatro turnos
diários fixos, com o acréscimo do quinto turno que atende aos pacientes da
22

Constituem duas turmas para o atendimento escolar hospitalar: turma 1 = segundas, quartas e
sextas-feiras; turma 2 = terças e quintas-feiras e sábados.
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Emergência e aos que se encontram internados na ala de renais crônicos. O fluxo é
intenso e a rotatividade de pacientes nos leitos é uma constante.
De acordo com o quantitativo de pacientes em atendimento escolar hospitalar,
e desse público ser também composto por crianças e adolescentes, a pesquisa foi
realizada com uma turma de uma das classes da EMHDID na unidade hospitalar
selecionada, com o quantitativo de 10 estudantes, estabelecendo como critérios de
inclusão:


Estar regularmente matriculado na EMHDID;



Ser maior de idade (18 anos ou mais);

 Apresentar desejo em participar da pesquisa, de forma livre e
consentida.
Com os critérios de inclusão atendidos, no início de cada entrevista, uma
primeira questão foi apresentada: “Como o/a Sr./Srª gostaria de ser chamado/a na
pesquisa?”, consolidando a preservação das identidades e o sigilo das histórias de
vida dos/as participantes. Ficaram livres para mudar de nome, para escolher o nome
de algo ou de alguém da sua identificação, do seu afeto, da sua admiração, ligado à
religiosidade ou da sua relação íntima para serem nominados.
Agora, vamos conhecer uma síntese das histórias de vida dos/as dez
estudantes autores das narrativas apresentadas nesta pesquisa e uma breve
entrada explicativa referente às escolhas individuais dos codinomes.
QUADRO IX: Participantes da pesquisa
CODINOME

Beija-flor
Orquídea
Violeta
Rosa
Maria
Jeová
Joselina
Doutor Estranho
Vitória
João Bombeiro

TIPO DE
TRATAMENTO

ANO DE INGRESSO
NA EMHDID

SEGMENTO DE
ESCOLARIZAÇÃO

DPI
DPI
HD
HD
HD
HD
HD
HD
HD
HD

2016
2019
2018
2017
2018
2019
2019
2017
2018
2016

TAP V
TAP I
TAP III
TAP III
TAP II
TAP I
TAP I
TAP V
TAP III
TAP III

Fonte: Diário de campo da pesquisadora, 2019.
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Quando solicitadas à criação de um codinome para serem representados/as,
cinco estudantes se identificaram com um ambiente natural: o jardim (flores e beijaflor). As/os quatro são apreciadoras/es da natureza revelaram o cultivo de plantas
em suas residências - aspecto desse processo importante de ser demarcado, tendo
em vista que constituem o cotidiano destes/as estudantes e pontos relevantes na
vida de cada um/uma.
Ao definir seu codinome Orquídea afirmou o seguinte: “Converso com minhas
plantas pró! Você sabia que elas ouvem quando a gente conversa com elas? Elas
também sentem quando as coisas não estão bem... perdem o brilho, ficam murchas,
igual a gente...” (Orquídea, Diário de Campo – maio, 2019), percebemos aqui como
ela se relaciona com o mundo e como este mundo influencia diretamente no seu
bem-estar. Foi nesse sentido que o grupo de participantes apresentados/as a seguir
estabeleceu uma identificação com determinados tipos de flores e animais de jardim.
De acordo com o tempo de matrícula na EMHDID, uma das estudantes mais
experiente desta classe hospitalar é Beija-flor. Foi matriculada no início de 2016,
sendo que no ano em curso conclui a EJA II e, provavelmente, no próximo ano
letivo, será estudante do programa de classes hospitalares da rede estadual. Beijaflor é uma jovem senhora de 54 anos, solteira, mãe de quatro filhos e, no decorrer
de sua trajetória de vida, trabalhou como vendedora ambulante para garantir o
sustento de sua prole, de forma autônoma, independente e sem a presença do
genitor. Para ela, “a escola é o lugar de aprender, de ser gente” (Beija-flor,
entrevista, 2019). Lembra com nostalgia do tempo em que frequentava a escola
regular quando criança e da necessidade de estudar à noite para trabalhar durante o
dia, isso já na fase adulta de sua vida. Sobre o adoecimento e o início do tratamento,
recorda que sua primeira sessão de hemodiálise data do mês de agosto do ano
2010. No decorrer desses nove anos de IRC, realizou hemodiálise por seis anos e
necessitou ser transferida para a diálise peritoneal em decorrência da falência de
acessos para implantação de fístula e de cateter – procedimentos que deixaram
cicatrizes no corpo e na memória. Em relação à EMHDID, durante as aulas, participa
ativamente das atividades, em especial as que envolvem leitura e produção textual,
duas das habilidades escolares que considera essenciais, autoavaliando a
necessidade de melhorar.
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A parceira de Beija-flor na sala23 da DPI é Orquídea. Residente na cidade de
Conceição da Feira, Orquídea viaja duas vezes por semana, por uma média de três
horas, até chegar à capital baiana com destino ao hospital para realizar seu
tratamento. Solteira, mãe de seis filhos, exerceu o ofício de empregada doméstica
no interior onde reside para garantir o sustento familiar. Frequentou pouco a escola
regular de sua cidade de origem, pois interrompeu os estudos porque teve seu
primeiro filho com 14 anos e precisou trabalhar. A matrícula na EMHDID data do
início de 2019 e logo no cadastro, quando perguntada sobre o que gostaria de
aprender, a resposta foi imediata: “ler e escrever”. Em relação ao adoecimento,
Orquídea narra ter passado mal durante muitos dias, apresentando inchaço e dores
no corpo, o que a impediram de trabalhar. Sem condições de atendimento médico
na cidade natal, foi trazida para a capital, em direção à emergência de um hospital
de grande porte, ficou internada por um tempo para realização de exames e uso de
medicação, até o diagnóstico de IRC e o início do tratamento hemodialítico em
fevereiro de 2014. Similar a Beija-flor, foi encaminhada para a DPI por conta da
falência de acessos – vias essenciais para a realização da hemodiálise. Em relação
às aulas, participa com entusiasmo, interage com a companheira de sala e com a
professora, demonstrando intensa motivação no processo de construção da base
alfabética. Os dispositivos digitais são familiares a ela, que utiliza o celular para
efetuar e receber ligações, além de armazenar fotografias dos filhos, especialmente
da filha mais nova de 9 anos, a qual, segundo ela, sabe mexer muito mais no celular
do que a própria. No tablet da escola, realiza os comandos indicados pela
professora com relativa facilidade, demonstrando interesse em aprender e descobrir
as potencialidades do dispositivo.
Com os/as participantes que seguem, mudamos de espaço. Saímos da sala
da DPI, com dois leitos, para a sala grande, com 20 (vinte) leitos.
Dando continuidade à composição do jardim, apresentamos a Violeta, uma
senhora de 59 anos, solteira, cinco filhos, natural de Pedrão, cidade do interior da
Bahia que guarda muitas recordações de sua história de vida. Quanto à profissão,
trabalhou com a função de serviços gerais a maior parte do tempo. Atualmente,
reside com uma de suas filhas em um bairro próximo ao hospital. Obteve o
23

A referida sala abriga dois leitos, atendendo a dois/duas pacientes por turnos de 24 horas. No caso
das duas entrevistadas, elas realizam o tratamento às segundas e quintas-feiras.
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diagnóstico de IRC após longo período inicial de internamento no mesmo hospital no
qual realiza a hemodiálise desde o dia 07/11/2013. Na EMHDID, Violeta estudou de
2014 a 2017, quando resolveu cancelar a matrícula. Em julho de 2018, ao ser
retomado o convite para retornar à escola, foi realizada nova matrícula. No corrente
ano letivo, encontra-se em fase inicial da construção da base alfabética,
demonstrando interesse especial nas aulas nas situações de aprendizagem
mediadas pelos dispositivos digitais. No tablet, manuseia aplicativos específicos de
cálculos numéricos e de formação de palavras, assim como aprecia os vídeos, as
músicas e as animações apresentadas pela professora nas aulas.
A quarta flor desse jardim realiza a hemodiálise na Sala 3, composta por
quatro leitos. Seu codinome é Rosa. Moradora da Ilha de Maré, chega a Salvador de
barco para realizar seu tratamento. Mãe de três filhos, marisqueira da Ilha, está
quase sempre acompanhada pelo seu companheiro. Afirma ter estudado muito
pouco na infância, pois precisava “mariscar para ganhar dinheiro e ajudar em casa”
(Diário de Campo, abril, 2019). Descobriu a doença renal na emergência do hospital,
no qual realiza hemodiálise desde o dia 29/04/2016. Em relação à EMHDID, seu
cadastro de matrícula data do dia 06/02/2017 e, logo nesse primeiro contato com a
professora, ao ser perguntada sobre o que gostaria de aprender, sua resposta foi
objetiva: “Conta, porque não sou boa. Não sou boa na Matemática. Aprender a ler
também, porque eu fico comendo letra” (Cadastro do Aluno, 2017). Rosa utiliza com
frequência aplicativo de música no seu celular, escutando-as através do fone de
ouvido. Realiza registros fotográficos e interage frequentemente com amigos e
familiares através do WhatsApp, trocando mensagens, fotos, vídeos e áudios. Nas
aulas, a interação com o tablet desperta sua motivação para acessar e realizar
atividades em torno das temáticas estudadas.
Com codinomes relacionados à religiosidade, segue a apresentação de mais
dois protagonistas dessa narrativa.
Maria, paciente da Sala Grande, evangélica, 68 anos, divorciada, cinco filhos,
trabalhou muitos anos de sua vida como lavadeira para contribuir com o sustento da
família. Estudou até a 3ª série, interrompendo a escolarização pela necessidade de
trabalhar ainda na infância. Como ela mesma fala, “só sei malmente escrever meu
nome” (Diário de Campo, abril, 2019). A estudante apresenta necessidade educativa
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especial: baixa visão (perda visual total do olho esquerdo e parcial do olho direito).
Foi diagnosticada portadora de IRC e no dia 02/02/2018, data que recorda com
precisão, pois foi a sua primeira sessão de hemodiálise e também o seu primeiro
contato com a professora, com a escola hospitalar. Um dos seus principais desejos
desde a infância é o de aprender a ler e a escrever – competências trabalhadas
desde seu primeiro dia de aula na EMHDID. Aprecia a maioria das atividades
propostas pela professora, especialmente quando interage com os dispositivos
digitais móveis demonstrando muita curiosidade e interesse em aprender com eles.
Possui aparelho celular (smartphone), utilizando-o apenas para ligar e atender
ligações: “Quem mexe no meu celular é minha filha pró! Eu só faço ligar e receber
ligação com ele” (Diário de Campo, julho, 2019), revela Maria.
Jeová, paciente da Sala 3, 65 anos, solteiro, um filho, aposentou-se no ofício
de cozinheiro. Reside sozinho em um bairro periférico de Salvador. Aos 40 anos
sofreu o primeiro AVC que, segundo ele, o deixou “entre a vida e a morte’ (Caderno
da Professora, abril, 2019). Sobreviveu após um período longo de internamento
hospitalar (quatro meses), deixando-o com uma sequela motora permanente (braço
esquerdo hipertrofiado e paralisado). Em setembro de 2013 retornou ao hospital
para outro período de meses internado: teve novo episódio de AVC e foi
diagnosticado com IRC, iniciando o tratamento hemodialítico no mesmo mês. De
acordo com sua narrativa, estudou até a 5ª série, fazendo até o teste de admissão
ao ginásio na época, mas precisou trabalhar, abandonando a escola. Na EMHDID,
foram muitos convites e observações das aulas da professora com outros/as
estudantes até ele aceitar se cadastrar (em 02/04/2019) para, posteriormente,
efetuar matrícula – convite e persistência da professora que ele agradece sempre
verbalizando que “foi a melhor coisa que eu fiz pró! Como é bom voltar a estudar!”
(Diário de Campo, abril, 2019). Jeová é estudante dedicado, realiza todas as
atividades propostas e interage com os dispositivos móveis demonstrando
entusiasmo e motivação crescentes. Em seu celular, utiliza aplicativo multiplataforma
de mensagens instantâneas para compartilhar arquivos e conversas, além de
registros fotográficos. Ao final de todas as aulas, leva sequências de atividades
impressas e/ou registradas manualmente em seu caderno pela professora, para
realizar em casa e revisar (realizar as correções) a cada encontro, esclarecendo
dúvidas e buscando aprender cada vez mais.
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A próxima participante escolheu como codinome o nome de sua avó – familiar
que marcou sua história de vida.
D. Joselina realiza hemodiálise na Sala Grande. Uma senhora de 81 anos,
convive com o companheiro, pai dos seus filhos, e com uma das filhas que deixou o
seu ofício no mercado de trabalho para cuidar dos dois. Reside em um bairro
distante do hospital no qual realiza o tratamento. A profissão que D. Joselina
exerceu no decorrer de sua vida foi de empregada doméstica. O casal gerou oito
filhos, destes quatro faleceram e quatro estão vivos. De acordo com suas memórias,
estudou até a 5ª série, não chegando a realizar o chamado exame de admissão ao
ginásio na época. O diagnóstico de IRC veio através de exames realizados em um
internamento, o qual ela não recorda a data. Atualmente, encontra-se no processo
de perda visual significativa e com necessidade de apoio de um acompanhante para
se locomover. Recentemente, em sua residência, fraturou o braço direito e deslocou
a clavícula em decorrência de uma queda. Referente à EMHDID, D. Joselina aceitou
o convite para ser aluna no primeiro contato com a professora. Participa das aulas
oralmente, interage com as tecnologias móveis e com os dispositivos digitais móveis
demonstrando curiosidade no manuseio e atenção nos comandos fornecidos pela
professora para o acesso aos aplicativos envolvendo cálculos numéricos, leitura e
escrita de frases, assim como os vídeos e músicas trabalhados. D. Joselina não
possui aparelho celular, expondo que em casa o que ela gosta muito é de assistir
TV.
Direto do universo cinematográfico, apresentamos o Doutor Estranho24, um
rapaz de 23 anos, um dos pacientes que realiza a hemodiálise na Sala Grande.
Morador de um bairro periférico da cidade de Salvador, estudante da EMHDID há
dois anos, é concluinte do segmento da EJA na rede municipal de ensino no ano em
curso e possível aluno do programa de classes hospitalares da rede estadual no
próximo ano. Doutor Estranho descobriu a IRC em uma viagem, fora do estado da
Bahia, quando estava com 20 anos – desde essa época faz hemodiálise. Seu pai é
paciente renal crônico a alguns anos e recentemente conseguiu realizar o
transplante renal, encorajando-o a se inscrever na fila nacional de transplantes –
24

Doutor Estranho é um personagem clássico, “... um super-herói fictício muito poderoso que aparece
nos quadrinhos americanos publicados pela Marvel Comics (disponível em
https://pt.wikipedia.org › wiki › Doutor Estranho, acesso em 02.10.19). Habita um mundo com muita
magia e elementos sobrenaturais.
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algo que, até pouco tempo, ele mantinha uma recusa enorme sob a justificativa do
medo de morrer. Atualmente, mora com a namorada, um pouco mais jovem que ele,
pessoa sempre presente no seu acompanhamento às sessões de hemodiálise. A
interrupção do seu processo de escolarização formal ocorreu pela necessidade
financeira de ingressar no mundo do trabalho como pizzaiolo e moto boy. Em virtude
do tratamento, não teve mais condição física de permanecer no último emprego
(entregador de gás de cozinha). Doutor Estranho utiliza as tecnologias digitais
móveis com grande facilidade. Os dispositivos (tablet e celular) acessados nas aulas
são familiares a ele, que opera os aplicativos com desenvoltura e explora as
múltiplas funcionalidades dos mesmos. Faz parte de redes sociais, interagindo com
os recursos audiovisuais de forma autônoma e criativa. Afirma preferir escrever
através de aplicativo de mensagens do que no papel, inclusive utilizando esse
recurso em alguns momentos, com acordo estabelecido previamente com a
professora, para realizar atividades de produção textual propostas nas aulas. Revela
também utilização intensa de outras multiplataformas para acessar filmes, ouvir
músicas e compartilhar mensagens, textos, vídeos com amigos e familiares.
Vitória, paciente atendida na Sala Grande, é uma jovem senhora de 49 anos,
seu estado civil é solteira, mas convive com o pai dos seus três filhos. A sua
principal ocupação remunerada no decorrer de sua vida profissional foi de babá – na
fala, revela o amor e o cuidado que sempre teve com todas as crianças com as
quais conviveu no trabalho e também com crianças da sua vizinhança. Esse ano, a
prole cresceu com o nascimento de dois netos, os quais ela sempre se referiu com
intensa amorosidade. Vitória descobriu a IRC após passar muito mal em sua
residência e necessitar de internamento. O diagnóstico e a sua primeira sessão na
hemodiálise datam do dia 15/01/2015. Em relação às aulas no hospital, manifestou
desejo em estudar desde o primeiro contato com a professora, trazendo na fala um
histórico de insucesso escolar e de “sempre ter tido dificuldade de aprender” (Diário
de Campo, abril, 2019), afirmando que cursou apenas a 1ª série, precisando
interromper a frequência escolar em decorrência da necessidade de trabalhar.
Quando adulta, retornou à escola no turno noturno, com muito incentivo das
professoras que estiveram com ela, mas nunca conseguiu aprender a ler e a
escrever – seu sonho. Durante as aulas no hospital, Vitória demonstra empenho e
vontade de ser alfabetizada através da sua participação ativa nas ocasiões que
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envolvem a oralidade, a reflexão, o pensamento crítico, o raciocínio lógico e a
resolução de situações-problema por meio de cálculo mental, estando no início do
processo de construção da base alfabética. Apresenta familiaridade na interação
com os dispositivos digitais móveis (tablets), com aplicativos de mensagens e com
as possibilidades de registro e busca de informações através do seu celular. Durante
as sessões de hemodiálise, quando não está em aula, as músicas são sua
companhia através do fone de ouvidos conectado ao smartphone.
Para finalizar essa apresentação, vamos conhecer, em linhas gerais, o João
Bombeiro, codinome escolhido pelo estudante pelo fato do bombeiro ser um
profissional por ele admirado, que salva-vidas apagando incêndios. João Bombeiro é
um senhor de 61 anos, casado, um filho, que trabalhou por toda a sua vida
profissional e se aposentou como mecânico de automóveis. Reside em cidade
pertencente à Região Metropolitana de Salvador e realiza esse traslado três vezes
por semana em direção à capital, juntamente com sua esposa – acompanhante
permanente - para a realização das sessões de hemodiálise. Foi acometido por um
AVC em outubro de 2015 e diagnosticado com IRC durante o internamento,
iniciando o tratamento em novembro de 2015. Poucos meses após o início do
tratamento, em 23/02/2016, foi convidado para estudar na EMHDID e, de imediato,
aceitou o convite realizando o Cadastro do Aluno e posterior matrícula oficial –
mesmo ano de ingresso de Beija-flor. Nas primeiras aulas, apresentou dificuldades
de movimentação do membro superior esquerdo (braço), pois o mesmo ficou
paralisado pós AVC, ocasionando meses de tratamento fisioterapêutico. Outra
sequela do AVC identificada por ele relaciona-se com o escurecimento da visão e a
progressiva diminuição da acuidade visual. Sobre sua trajetória escolar, João
Bombeiro narra que entre a infância e a adolescência, estudou até a 5ª série,
interrompendo o fluxo escolar pela necessidade de adentrar no mercado de trabalho
e contribuir financeiramente com sua família. Na oportunidade de resgate do
processo de escolarização, missão da escola hospitalar, o estudante concluiu a EJA
I, estando promovido para a EJA II no próximo ano letivo. João Bombeiro interage
com

o

tablet

acessando

aplicativos

variados,

assistindo

vídeos,

lendo,

compreendendo oralmente e estabelecendo diálogos profícuos com a professora e
com seus colegas acerca de atualidades e de conteúdos escolares. Segundo relato
dele e da esposa, uma de suas principais diversões está relacionada com a
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gravação de vídeos utilizando o smartphone para posterior compartilhamento em
site aberto (YouTube), com o objetivo de divertir as pessoas que acessam o vídeo e
entreter eles mesmos. Os vídeos produzidos consistem em dramatizações baseadas
em ditos populares, piadas e críticas sociais, com humor e leveza.

1.4 TÉCNICAS DE PRODUÇÃO E COLHEITA DE INFORMAÇÕES
Diante do contexto complexo de desenvolvimento da pesquisa, da opção de
método, acreditamos que os instrumentos de coleta e produção de dados precisam
estar alinhados a necessidade metodológica e as demandas complexas do lócus e
dos sujeitos. Nesse sentido, os instrumentos utilizados para a produção e colheita
das informações desta investigação foram: a) a entrevista narrativa, b) a observação
e c) o diário de campo, fontes essenciais para a composição dos textos de campo,
também tecidos a partir de notas de campo, da produção de um diário fotográfico, de
trabalhos produzidos pelos estudantes, d) a pesquisa bibliográfica, assim como e) a
pesquisa documental (consulta a documentos relevantes como o PPP - Projeto
Político Pedagógico, o caderno de planejamento da professora/pesquisadora e
informações fornecidas pela Secretaria da Escola, como quantitativo de matrículas
atualizadas, de unidades hospitalares e domiciliares que possuem classe hospitalar
e de atendimentos individuais).
As narrativas são infinitas em sua variedade e podem ser encontradas em
todo lugar, através das mais diversas modalidades textuais e suportes. Ao narrar,
o/a narrador/a não apenas elabora uma listagem de acontecimentos, mas busca
uma ligação entre eles, no que se refere ao tempo, à cronologia, e principalmente ao
sentido. Para Jovchelovitch e Bauer (2002, p. 91),
contar histórias é uma forma elementar de comunicação humana e,
independente do desempenho da linguagem estratificada, é uma
capacidade universal. (...) implica estados intencionais que aliviam,
ou ao menos tornam familiares, acontecimentos e sentimentos que
confrontam a vida cotidiana normal.

O mundo no qual estamos inseridos, o espaço em que vivemos, é cada vez
mais influenciado pelos meios de comunicação, e estes dependem, em muitas
ocasiões, dos elementos visuais, das mídias, que desempenham papéis cada vez
mais importantes na vida social, política, econômica, afetiva e nos processos
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educativos contemporâneos. No contexto desta pesquisa, as fotografias estão
presentes e compõe as narrativas com o objetivo de ampliar a compreensão acerca
dos fenômenos estudados. Em consonância com Loizos (2002, p. 137), “[...] a
imagem, com ou sem acompanhamento de som, oferece um registro restrito mas
poderoso das ações temporais e dos acontecimentos reais – concretos, materiais”.
As tecnologias digitais móveis (no caso, o smatphone) contribuíram significamente
com elementos essenciais para a interpretação da realidade (a exemplo das
fotografias in loco e em atos de aprendizagem), sendo uma poderosa aliada nesta
pesquisa, ampliando as possibilidades de triangulação das informações e a tessitura
da rede de sentidos construída com o processo investigativo.
De acordo com Santos (2006), a elaboração do diário de campo objetiva o
registro da experiência subjetiva do pesquisador de imersão no campo, num mundo
novo; pode também ser compreendido como uma âncora para o estabelecimento do
imprescindível diálogo do/a pesquisador/a consigo mesmo/a e com a experiência
investigativa. O hábito da escrita diária constituiu-se num instrumento autoformativo,
não apenas de registro de informações, mas da busca de sentido e de significado do
que está sendo investigado, observado, percebido no campo.
Para Rios (2011, p.35), o diário de campo apresenta “[...] funções
significativas frente aos registros das atividades concebidas e desenvolvidas no
cotidiano da escola e da sala de aula”, e quando a sala de aula é o leito de um
hospital, o registro das conversas informais, as reflexões elaboradas no transcorrer
das aulas, os silêncios, os sentimentos nomeados e, principalmente, os não
identificados, as preocupações, as dúvidas relativas ao próprio tratamento (efeitos
de medicamentos, sintomas diversos, entre outras interrogações), as descrições da
realização de atividades nesse espaço e tempo particulares através da escrita
reflexiva são essenciais para as compreensões almejadas.
A ideia básica da entrevista “[...] é reconstruir acontecimentos sociais a partir
da

perspectiva

dos

informantes,

tão

diretamente

quanto

possível”

(JOVCHELOVITCH; BAUER, 2002, p. 93). A entrevista constitui-se num espaço
legítimo para a produção de novos conhecimentos, por “[...] entendê-la como ação
(interação) situada e contextualizada, por meio da qual se produzem sentidos e se
constroem versões da realidade” (PINHEIRO apud SPINK, 2004, p. 186), além de
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sua interpretação pressupor do/a pesquisador/a uma atitude mais flexível no que
tange à categorização das respostas construídas pelo/a entrevistado/a. Para Melo e
Valsiner (apud MADUREIRA, 2001, p. 72), “[...] o momento da entrevista consiste em
um

espaço

dialógico,

perpassado

pelos

significados

co-construídos

pelos

participantes, ou seja, pelo/a entrevistado/a e pesquisador/a”. Para Rios (2011), a
entrevista narrativa “[...] favorece uma atmosfera dialogante, uma mediação
interpessoal entre os interlocutores” (p. 35), sendo compreendida como um encontro
social constitutivo de realidades. A situação da entrevista é favorável para a
constituição de um espaço de compreensão mútua, de atribuição de sentido
específico dos fenômenos estudados e que nesse contexto, tanto o/a entrevistado/a
quanto o/a pesquisador/a, traduzem o caráter interativo do processo de produção do
conhecimento.
As falas dos sujeitos têm a potência e o vigor da vez, do fazer valer o
pensamento, as ideias, as elaborações cognitivas, as representações
que fazem de suas vidas na sociedade. Por meio da entrevista, o
pesquisador pode adentrar o mundo do entrevistado, conhecendo
suas produções discursivas sobre a realidade (RIOS, 2011, p.35).

De acordo com Delory-Momberger (2016a, p. 144), os/as pesquisadores/as
que optam pelas entrevistas narrativas
contribuem para constituir um conhecimento em situação, uma
compreensão do interior das vivências humanas. Eles têm acesso à
maneira como atores singulares vivem, pensam e agem em suas
vidas dentro dos seus próprios contextos, contra os discursos
dominantes e os saberes hegemônicos, eles fazem acontecer “o
ponto de vista do sujeito” e os tipos de saber que ele elabora ao
longo de sua experiência: um saber que se constrói sempre em um
lugar historicamente, socialmente e semioticamente situado e que
remete – para usar um termo de Donna Haraway - à perspectiva
“incorporada” dos lugares, das condições e dos pontos de vista tanto
coletivos quanto singulares a partir dos quais ele foi dito.

A entrevista narrativa constitui-se como um espaço de relacionamento
demonstrado pela centralidade atribuída à fala dos atores e à interação social que
constitui, em essência, a situação da entrevista, condutora de “[..] processos
reflexivos e de reinvenção de si também para o pesquisador em formação,
sobretudo pela reflexividade que tanto ouvir quanto narrar pressupõe (PASSEGGI;
ROCHA, 2013, p. 27581).
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Como exige o rigor de trabalho com a técnica, as entrevistas foram gravadas
e transcritas, sendo que na sua interpretação houve a concentração nos indicadores
verbais, em decorrência da dificuldade de recuperar (no sentido da análise
detalhada) a complexidade dos processos comunicativos e metacognitivos (o que
transcende a linguagem verbal) envolvidos na situação comunicativa efetivada entre
entrevistador/a e entrevistado/a na ocasião. Em relação à escuta sensível,
indispensável na entrevista, “[...] podemos dizer que escutar presume uma
disponibilidade para o outro, numa relação de cumplicidade e entrega do enunciador
para ir ao encontro do enunciatário, reconhecendo como autêntica e legítima a sua
fala” (PASSEGGI; ROCHA, 2013, p. 27581).

A respeito do entrevistador-pesquisador, Birklen e Bogdan (1994, p. 139) o
caracteriza como uma espécie de detetive, pois ele tem que reunir “[...] partes de
conversas, histórias pessoais e experiências, numa tentativa de compreender a
perspectiva pessoal do sujeito”, trazendo para a ceara da objetividade elementos do
subjetivo do autor-ator em foco. Para Delory-Momberger (2016a, p 143),

a pesquisa em ciências humanas, se é fiel a si mesma e coerente
com o que pretende, tem de singular que ela só pode ser uma busca
partilhada, só pode ser construída na colaboração – no trabalho
realizado em conjunto – pessoas ou grupos que são
simultaneamente entrevistadores e entrevistados e que vivem, agem,
falam, constroem em comum o que constitui entre eles a obra de
conhecimento.

Entendendo a pesquisa narrativa como um enlace de sentidos co-construídos
entre a pesquisadora e os/as participantes, a observação atenta e detalhada,
juntamente com os registros em diário consistiram em uma das principais fontes de
informação para a composição dos textos de campo, visto que nela foi possível
estabelecer as relações entre as quatro dimensões de toda investigação, citadas
anteriormente.

1.5 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS
A comunidade científica vivencia um momento de redescoberta da ética, de
reflexão acerca da conduta das pessoas e da criação de regras para orientá-las em
suas ações, com a intenção de garantir uma convivência que considere os princípios
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humanos universais: liberdade, igualdade e fraternidade. Segundo Vasquez (apud
PASSOS, 2000, p.21), a Ética pode ser definida como “a ciência que estuda o
comportamento moral dos homens na sociedade”. No sentido da questão eco-lógica,
Souza (2000) concebe a Ética como “[...] o fundamento de todas as especificidades
do viver, em suas mais complexas relações e derivações, das ciências e da
tecnologia, da história das comunidades e da própria filosofia” (p. 6); é relação, e
relação com o outro, com a alteridade.
A vida humana se estrutura em torno de valores morais que só existem, de
fato, nos atos e produtos humanos (como nos comportamentos, nas interações
sociais e nas tomadas de decisões) reveladores, ou não, da justiça, da honestidade,
da integridade e, principalmente, da responsabilidade sobre o próprio agir.
Segundo Galeffi (2009, p. 63)
a Ética na pesquisa qualitativa é a garantia de que o trabalho
científico fundamental não consiste na utilização de modelos
eficientes já dados, mas no aprendizado, mas no aprendizado
intensivo do modo de ser aberto da ciência da consciência e da
inconsciência, que afinal é o âmbito em que toda investigação
qualitativa deveria assentar o seu horizonte.

No escopo da abordagem metodológica adotada para essa investigação, a
pesquisa narrativa, está posta a
[...] dimensão ética da sua abordagem, ou seja, a saber, a
preocupação de esclarecer as condições sobre as quais a fala de si
pode constituir para o sujeito um vetor de apropriação de sua história
e de seu projeto e contribuir dessa forma para uma perspectiva
“emancipatória” das pessoas e dos grupos humanos (DELORYMOMBERGER, 2016, p. 146).

No que se refere à pesquisa, o Conselho Nacional de Saúde, em sua
Resolução 196/96, instituiu as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisas
Envolvendo Seres Humanos, documento que se constitui no orientador básico da
presente investigação. Em pesquisa que envolva seres humanos, o cuidado com o
manejo de informações e materiais é fundamental. Para tanto, serão seguidos os
referenciais básicos da bioética: a autonomia, a não maleficência, a beneficência e a
justiça, objetivando a garantia dos direitos e deveres que dizem respeito aos
pesquisadores, aos sujeitos envolvidos na pesquisa e à sociedade como um todo.
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Para atender às exigências éticas e científicas fundamentais estão
documentados:


Termo de consentimento livre e esclarecido dos sujeitos participantes da
pesquisa;



O presente compromisso com o máximo de benefícios e o mínimo de danos
e riscos aos participantes;



A garantia de que danos previsíveis serão evitados.
Mediante as investigações de Passos (2000, p.122),
o comportamento ético pressupõe consciência, decisão e liberdade.
Na ética, as pessoas precisam agir de acordo com a sua
consciência, com o seu julgamento, sabendo-se que os seres
humanos necessitam uns dos outros, que a vida que um leva
interfere na do outro, porque somos uma comunidade.

No que concerne à relação entre pesquisador/a e participantes, os cuidados
éticos essenciais desta proposta perpassam pelo asseguramento do anonimato,
pelo uso do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (termo que sela a
colaboração e discute informações e pressupostos norteadores da pesquisa), “[...] a
proteção dos sujeitos contra qualquer espécie de danos” (BIRKLEN; BOGDAN 1994,
p. 75), o resguardo do respeito e da consideração positiva na interrelação
estabelecida.
Esta pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), obtendo
aprovação para ser realizada a partir do Parecer Consubstanciado nº 3.608.538, de
acordo com as seguintes considerações finais contidas no documento:
Após a análise com vista à Resolução 466/12 CNS/MS o CEP/UNEB
considera o projeto como APROVADO para execução, tendo em
vista que apresenta benefícios potenciais a serem gerados com sua
aplicação e representa risco mínimo aos sujeitos da pesquisa tendo
respeitado os princípios da autonomia dos participantes da pesquisa,
da beneficência, não maleficência, justiça e equidade. Informamos
que de acordo com a Resolução CNS/MS 466/12 o pesquisador
responsável deverá enviar ao CEP- UNEB o relatório de atividades
final e/ou parcial anualmente a contar da data de aprovação do
projeto (p. 4).

Com base no entendimento e no respeito aos princípios éticos elencados, a
investigação foi realizada sem a ocorrência de desistência de nenhum/a dos/as
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participantes, bem como de nenhuma intercorrência relevante. Ajustes no calendário
de execução da pesquisa foram necessários, visando o atendimento das demandas
dos participantes e da pesquisadora, bem como o alcance dos objetivos propostos.
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2
PROCESSOS
EDUCATIVOS,
TECNOLOGIAS
CONTEMPORÂNEA: ESTUDOS E RELAÇÕES

E

A

SOCIEDADE

O inesperado surpreende-nos. É que nos instalamos de maneira
segura em nossas teorias e ideias, e estas não têm estrutura para
acolher o novo. Entretanto, o novo brota sem parar. Não podemos
jamais prever como se apresentará, mas deve-se esperar sua
chegada, ou seja, esperar o inesperado. E quando o inesperado se
manifesta, é preciso ser capaz de rever nossas teorias e ideias, em
vez de deixar o fato novo entrar à força na teoria incapaz de recebêlo.
Morin

Educar na era digital requer ampliar o olhar do profissional de educação para
além muros da instituição física escola, transformar as metodologias de ensino,
acessar o desejo e as demandas dos estudantes e de si mesmo, colocar-se no lugar
de ser aprendente, em processo ininterrupto de desenvolvimento. É disparar um
ponto de partida tendo a incerteza do ponto de chegada. É conviver com a
instabilidade, com a fluidez, a velocidade, as mudanças constantes... a evolução
humana.
Diante

do

contexto

investigado,

torna-se

necessário

expor

nossa

compreensão acerca dos estudos em torno: dos processos educativos, a partir dos
teóricos que alicerçam os conceitos de aprendizagem, de construção de
conhecimento, de relação com o saber; do desenvolvimento das tecnologias,
compreendidas enquanto a própria capacidade humana de produção de artefatos
para operar, para agir sobre a natureza; contextualizando as relações entre as
tecnologias e os processos educativos na sociedade contemporânea, no tempo e no
espaço da realidade atual.
O capítulo que segue se constitui em uma teia de sentidos para a
compreensão dos constructos teóricos e dos argumentos para a imersão na
aventura que é a pesquisa acadêmica contemporânea, com muitas lacunas,
algumas a serem preenchidas no campo e no exercício teórico-reflexivo em
desenvolvimento, e tantas outras fissuras provavelmente surgirão para a
continuidade em estudos futuros – alimentando o desejo do “tornar-me”
pesquisadora.
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2.1 PROCESSOS EDUCATIVOS: COMPREENSÕES E APROPRIAÇÃO NA
SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA
Numa tentativa de retomada do tempo histórico, imaginemos as primeiras
instituições formais denominadas de escolas. O espaço físico, as características
arquitetônicas típicas das diferentes épocas, os costumes dos lugares onde essas
instituições foram construídas, a forma de ser e de viver das pessoas, os hábitos
próprios das rotinas vividas.
O transcorrer do tempo é implacável. E sobre o tempo, torna-se necessário
algumas elaborações. De acordo com Kensky (2013), os conceitos de tempo e
espaço são bem flexíveis, constituindo-se em criações do homem as quais, em cada
momento, definem formas diferentes de ver a realidade, sendo “[...] construções
humanas que respondem às necessidades civilizatórias existentes em cada época”
(KENSKY, 2013, p. 25). As “[...] convenções espaçotemporais organizam nossa vida
e movimentam todas as relações sociais, econômicas, políticas, culturais e familiares
entre pessoas, empresas e governos, em todo o mundo” (KENSKY, 2013, p. 26).
Na formulação do conceito de “tempo”, o khronos, compreendido enquanto
sucessão do tempo, enquanto tempo eterno e em movimento (a dimensão
quantitativa) e o kairós, que corresponde ao momento favorável, a ocasião propícia,
as oportunidades (a dimensão qualitativa), as tecnologias digitais introduziram uma
nova dinâmica, uma nova forma de relacionamento entre o homem e o conceito de
tempo.
A mudança constitui-se na única constante. As mudanças acompanham a
passagem desse tempo, junto com a evolução dos humanos, no sentido do
desenvolvimento dos meios de acesso e permanência nos ambientes físicos,
sociais, afetivos. As escolas, constituídas enquanto espaços legitimados de
aprendizagem, enquanto territórios do saber, seguem o passo e os rumos
emoldurados pelas sociedades, que se encontram em transformação ininterrupta,
envolvendo todas as dimensões a ela pertencentes (social, política, cultural,
econômica, ética, estética, entre outras). De acordo com Santaella (2010, p. 140),
“[...] a ação humana não é emoldurada apenas pelo espaço, mas por padrões de
compreensão, associações e expectativas com que os lugares estão impregnados”.
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A missão das instituições educativas, da Educação Infantil à Pós-Graduação,
caminha passo a passo com os interesses dominantes em cada época, em cada
tempo, em cada lugar, efetivando a manutenção do sistema vigente e favorecendo
sobremaneira aos detentores do poder para a perpetuação de uma realidade
favorável àqueles que estão no topo da pirâmide, a elite proprietária do capital.
Nos diferentes contextos históricos, a escola também se apresenta como um
centro de convivência conflituoso, nos quais as posições e ocupações ou reforçam a
manutenção do sistema vigente ou se rebelam, fomentando os deslocamentos
necessários em todo e qualquer contexto transformativo.
Sibília (p. 16, 2012) põe o presente da educação em foco quando lança
questionamentos essenciais sobre a crise da escola na contemporaneidade, sobre o
desajuste histórico vivenciado hoje. A pesquisadora afirma ser a escola “uma
tecnologia de época”, inventada em uma cultura definida (princípios Iluministas25)
para atender aos anseios de uma geração totalmente diferente da atual.
A imersão na cultura audiovisual, com o protagonismo dos meios de
comunicação

e

todo

o

aparato

tecnológico

(digital

e

interativo)

que

o

desenvolvimento técnico-científico nesse campo foi capaz de transformar em
realidade, até o presente momento, contrapõe dois universos distintos: o escolar e o
midiático.
A escola, compreendida como uma das instituições responsáveis pelo
desenvolvimento do processo civilizatório dos humanos, lócus de aprendizagens
formais legitimadas socialmente desde os primórdios da sua criação, atravessa uma
crise identitária na contemporaneidade, com a necessária imersão num repensar
sua estrutura (física e operacional), a configuração das relações entre as pessoas
25

Em breve síntese, os elementos centrais do programa iluminista foram o universalismo, o
individualismo e a emancipação, carregados pela ruptura com os paradigmas vigentes. O Iluminismo
foi um dos marcos de transformação do mundo, daquilo que era concebido como a natureza
universal, podendo ser marcado como o nascedouro da Modernidade. A razão crítica associou-se
com a dúvida, com a abertura de possibilidade da ação de questionar, levantando a crítica do poder
político. As ideias iluministas já nasceram plurais, diversas. O Iluminismo está intimamente ligado aos
limites da cultura europeia colonizadora e ao limite da razão crítica, sendo esta razão compreendida
enquanto potência reflexiva do sujeito autônomo, que nos ensina a desconstruir a partir do
questionamento e a não acolher a dádiva da potência reflexiva e reverenciadora aprioristicamente
(MARX; ENGELS, 2001).
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que a compõe diretamente (gestores, corpo docente, corpo discente, comunidade
local na qual se encontra inserida), sua missão, seus valores e a sua própria
existência para não ser extinta.
A chamada “contemporaneidade” abriga em si um emaranhado de
questionamentos acerca da compreensão da existência humana e do ser
contemporâneo, pois este
[...] não é apenas aquele que, percebendo o escuro do presente, nele
apreende a resoluta luz; é também aquele que, dividindo e
interpolando o tempo, está à altura de transformá-lo e de colocá-lo
em relação com os outros tempos, de nele ler de modo inédito a
história, de “citá-la” segundo uma necessidade que não provém de
maneira nenhuma do seu arbítrio, mas de uma exigência à qual ele
não pode responder (AGAMBEN, 2009, p. 72).

A geração ou conservação das formas de conhecer, de ensinar, de aprender,
de pensar, de construir envolvem uma dinâmica interrelacional entre sujeitos,
objetos, ambientes que se traduzem no que podemos chamar de “processo
educativo”.
Nos tempos atuais, no qual as urgências e emergências dizem respeito a uma
nova concepção do conceito de tempo, as tecnologias da informação e da
comunicação, especialmente os dispositivos digitais móveis, assumem função
primordial na forma de ensinar e de aprender atual.
As informações estão disponíveis em larga escala, com a facilidade do teclar
os dedos nos dispositivos tecnológicos que cada pessoa tiver possibilidade de
acesso, assim como uma rede de conexão desses dados móveis favorável às
buscas (entre tantas outras funcionalidades da Internet) – o que tem um custo,
tornando-se inviável para uma parcela considerável da população. As contradições
se escancaram a cada olhar direcionado para a realidade da maioria da população
dos países pobres que compõe a ecologia planetária, com suas assimetrias
socioeconômicas marcantes.
O acesso à informação deixou de ser tesouro dos detentores do saber
(professores) a algumas décadas. A grande questão é transmutar a quantidade de
informações em processos efetivos de construção de conhecimentos significativos
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para os sujeitos aprendentes, incluindo nessa lógica contemporânea tanto os
profissionais responsáveis pela educação como os que estejam desempenhando o
papel de estudantes, isso porque é a ação humana que encaminha o imbricamento
com o tecnológico. Os dispositivos móveis e os dispositivos digitais móveis só
existem e possuem significado com as pessoas, através de uma relação
horizontalizada.
A inserção das tecnologias móveis nas práticas educativas dos/as docentes
das classes hospitalares revela que o aparato tecnológico disponível não é externo
às pessoas, mas sim extensivo a elas, pois são os sujeitos que as significam e que
as condicionam, não o contrário. A própria condição de um/a estudante em uma
sessão de hemodiálise exige a tecnologia móvel, como um veículo mediador para as
aprendizagens possíveis naquele contexto. O movimento de pensar está no corpo,
nas suas limitações e possibilidades, sendo que este corpo, no momento da aula,
encontra-se conectado a uma máquina responsável por cumprir a função biológica
de um de seus órgãos vitais (os rins), ao mesmo tempo que pode também conectarse com uma infinidade de aplicativos e de recursos multimídia (texto, imagem, som,
movimento) na interação com o tablet ou celular, descortinando, assim,
possibilidades outras para ressignificar o sentido de ser e de estar no mundo.

2.2 A LEGITIMIDADE DOS PROCESSOS EDUCATIVOS
Esta seção, inspirada na reflexão sobre o funcionamento (cognitivo, social,
cultural) das pessoas, intenciona a compreensão da origem e do desenvolvimento
dos processos educativos na construção do humano na sociedade contemporânea.
De forma sintética e breve, Oliveira (apud CASTORINA, 2002, p.58) diz, a respeito
das relações entre desenvolvimento e aprendizagem postuladas por Vygotsky, que
estes
[...] são processos intimamente relacionados: imerso em um
contexto cultural que lhe forneça a ‘matéria-prima’ do funcionamento
psicológico, o indivíduo tem seu processo de desenvolvimento
movido por mecanismos de aprendizagem acionados externamente.
Por outro lado, embora processos de aprendizagem ocorram
constantemente na relação do indivíduo com o meio, quando existe
a intervenção deliberada de um outro social nesse processo, ensino
e aprendizagem passam a fazer parte de um todo único,
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indissociável, envolvendo quem ensina, quem aprende e a relação
entre essas pessoas.

Os seres humanos são, essencialmente, seres de vínculos. Precisamos do
outro para nos constituir como sujeitos. Segundo o pensamento de Charlot (2000),
quando o “filhote de homem” nasce, ele já encontra um mundo habitado,
estruturado, real, onde as relações sociais constituem a essência do “humano”,
sendo o desafio primeiro desse indivíduo natural tornar-se hominal a partir do
relacional. Nos primórdios da existência, esse “filhote” está sob a condição de
ausente de si mesmo, de presente fora de si, representado através das figuras dos
“outros” primordiais – inicialmente, a família nuclear, os pais e posteriormente, a
escola - sendo que o nascer significa o passo inicial na penetração da condição
“humana”, na inscrição de uma história pessoal / singular, dentro da história coletiva
da espécie, na interação com os outros, conseqüentemente, consigo e com os
objetos que fazem parte desse mundo. Ainda segundo Charlot (2000, p.53), essa
construção ocorre num processo triplo que envolve a “hominização” (tornar-se
homem), a singularização e a integração numa comunidade na qual ocupe um lugar
e compartilhe valores marcando a interligação e implicação simultânea desses
processos. Partindo das bases conceituais definidas por Charlot (2000, p.59),
Nascer é ingressar em um mundo no qual estar-se-á submetido à
obrigação de aprender. Ninguém pode escapar dessa obrigação,
pois o sujeito só pode ‘tornar-se’ apropriando-se do mundo.

Esse ‘nascimento’ remete a um ingresso, literal, em um mundo pré-existente,
contornado por símbolos, por ideias, por estruturas postas na realidade na qual o
homem, compreendido enquanto ser inacabado, ingressa ao nascer como membro
da espécie humana, aberto a todas as possibilidades (ao chamado vir a ser),
disponível, portanto, educável: está posta aí a dialética da interioridade e da
exterioridade, de sentido e de eficácia da situação de ensino que todo homem está
submetido ao nascer. O “filhote” de homem, já nasce, portanto, sob a condição de
aprendizagem e, através dela, constrói seu percurso de desenvolvimento singular,
indispensável para consolidar-se enquanto membro de uma sociedade.
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A partir dessa condição primeira – a de aprender – emerge uma questão
basilar para os profissionais da Educação: Como é possível construir o
conhecimento?
Os estudos de Jean Piaget (1990) foram direcionados para solucionar essa
questão. O sentido do termo conhecer está diretamente ligado a organização, a
estruturação e explicação, partindo sempre de experiências, de vivências do sujeito,
sendo que este – a todo o tempo - incorpora esses objetos do meio ao seu sistema
de relações interno.
O conhecimento é algo que está implicado com o que Piaget (1990) nomeia
de sistemas de significação, estando imbricado com uma rede de conceitos, que se
organizam e se interligam a partir de significações do próprio sujeito do
conhecimento – sujeito epistêmico (modelo “ideal, universal” de homem, no sentido
da amplitude de possibilidades / potencialidades desse ser).
O termo Epistemologia Genética implica justamente no estudo crítico da
gênese, da origem do conhecimento. Segundo Piaget (1990), todo o conhecimento
tem seu grau de cientificidade e o desenvolvimento dessa capacidade de conhecer é
o resultado das interações entre o organismo e o meio.
Todo o ser humano tem um potencial que lhe é inerente. O diferencial está na
qualidade das trocas estabelecidas com o ambiente. Esse processo de
desenvolvimento está marcado por momentos, por etapas na qual as noções de ser
e de estar assumem um valor considerável no âmbito das trocas que esse
organismo estabelece com o meio (das reações bioquímicas aos compartilhamentos
simbólicos). Não existem conquistas sem a superação de desafios. No decorrer do
crescimento de uma pessoa, as fases constituem em sinais físicos e cognitivos de
complexificações qualitativa e quantitativamente superiores.
Piaget compreende três tipos de estruturas no organismo humano: as
estruturas totalmente programadas (Exemplo: Aparelho reprodutor), as estruturas
parcialmente programadas (Exemplo: Sistema nervoso) e as estruturas nada
programadas, as denominadas estruturas mentais, particulares à ação de conhecer.
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De acordo com Ramozzi–Chiarottino (1988, p. 9), “[...] as possibilidades dos
seres humanos são as mesmas; sua concretização é que dependerá das
solicitações do meio”. Esse estabelecimento de trocas efetiva-se por meio do
processo de adaptação, que possui dois momentos: assimilação e acomodação. O
organismo interage com o meio, equilibra-se progressivamente e realiza o que pode
ser chamado de abstração reflexiva, corporificando o processo dialético – processo
pelo qual a pessoa se desenvolve integralmente, se socializa, descobre o mundo e
resulta numa autodeterminação.
Para que tudo isso ocorra de fato, é indispensável a ação desse sujeito, pois
é através dela – dessa atividade motora e cognitiva - que as estruturas mentais são
desenvolvidas. Na escolarização em ambiente hospitalar, que objetiva a apreensão
do conhecimento escolar, a interação com recursos materiais e imateriais
diversificados, que proporcionam a interrelação entre exercícios motores e o
raciocínio lógico, assim como a capacidade de abstração, corroboram para o
desenvolvimento

de

estruturas

mentais

complexas,

mesmo

diante

dos

condicionantes que permeiam o adoecimento.
No que concerne ao aspecto genético, Piaget (1990) postula que as
transmissões hereditárias possuem um grau elevado de especialização, sendo que o
enfoque biológico resgata as raízes orgânicas do desenvolvimento das estruturas
mentais.
De acordo com os estudos piagetianos, o comportamento humano sempre
supõe uma lógica das ações, e é através das ações que a criança organiza o seu
mundo. Cada uma das etapas do desenvolvimento constitui-se, simultaneamente,
superação e conservação da etapa anterior, pois “[...] qualquer que seja o tipo de
conhecimento que o ser humano alcance depende sempre de uma estrutura e de
um acontecimento” (RAMOZZI – CHIAROTTINO, 1988, p. 19).
Nesta pesquisa, trazer os alguns dos fundamentos teóricos da Epistemologia
Genética, desenvolvida por Piaget, e os pressupostos da abordagem históricocrítica, mais conhecida entre os educadores como sociointeracionismo, formulada
por Vigotski, significa apresentar e corroborar com as premissas que alicerçam o
Projeto Político Pedagógico da EMHDID e a proposta educativa da SMED.
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Em diálogo reflexivo com os estudos de Vigotski26 (1998), na busca de melhor
compreender os processos educativos que envolvem os atos de aprendizagem e de
ensino, a interação entre aprendizado e desenvolvimento em crianças em idade
escolar, independente do estado de saúde ao qual estejam submetidas, consiste em
questão teórica importante para esta pesquisa. Suas investigações tomaram como
base de análise inicial três grandes posições teóricas acerca da relação entre
aprendizado e desenvolvimento em crianças, a saber:
1º “[...] os processos de desenvolvimento da criança são independentes do
aprendizado” (VIGOTSKI, 1998, p. 103). O aprendizado usa dos progressos do
desenvolvimento em lugar de proporcionar um impulso para a modificação do seu
curso, em síntese; “[...] o aprendizado forma uma superestrutura sobre o
desenvolvimento, deixando este último essencialmente inalterado;
2º “[...] aprendizado é desenvolvimento” (VIGOTSKI, 1998, p. 105). Os dois
processos ocorrem simultaneamente;
3º Teoria de Koffka: “[...] o desenvolvimento se baseia em dois processos
inerentemente diferentes, embora relacionados, em que cada um influencia o outro –
de um lado a maturação, que depende diretamente do desenvolvimento do sistema
nervoso; de outro o aprendizado, que é, em si mesmo, também um processo de
desenvolvimento” (VIGOTSKI, 1998, p. 106). Koffka27 deixa claro que o processo de
maturação prepara e torna possível um processo específico de aprendizado,
potencializando o aprendizado para o desenvolvimento da criança. De acordo com
Thorndike, “[...] o aprendizado é mais do que a aquisição de capacidade para
pensar; é a aquisição de muitas capacidades especializadas para pensar sobre
várias coisas” (VIGOTSKI, 1998, p. 106).

26

Psicólogo nascido na Rússia responsável pela realização de pesquisas no campo do
desenvolvimento da aprendizagem e do papel fundamental das relações socias na consolidação
desses processos, gerador de uma abordagem de pensamento denominada por: Sócio
Construtivismo, Sociointeracionismo ou Abordagem Histórico-Cultural.
27
Psicólogo da Gestalt, professor universitário, junto com Max Wertheimer e Wolfgrand Köhler
desenvolveram estudos psicofísicos que relacionaram a forma e sua percepção. Construíram as
bases de uma teoria essencialmente psicológica, com forte sustentação metodológica e consistência
teórica. Texto adaptado de: BOCK, Ana Maria. Psicologias. Uma introdução ao estudo de Psicologia.
São Paulo: Saraiva, 2006. P. 50-57. Disponível em: https://www.ufrgs.br/psicoeduc/gestalt/a-teoriada-gestalt/, acesso em 27/12/18.
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Em suas pesquisas, Vigotski rejeitou as três posições teóricas sintetizadas
acima. Sua análise para solucionar esse problema foi complexa, sendo por ele
constituída por dois tópicos separados:
1º A relação geral entre aprendizado e desenvolvimento;
2º Especificidades dessa relação quando a criança atinge a idade escolar.

Para Vigotski, o aprendizado começa antes da criança frequentar a escola,
estando inter-relacionados desde seu primeiro dia de vida, sendo que o aprendizado
escolar produz algo novo no seu desenvolvimento. Eis que surgem as concepções
de níveis de desenvolvimento na abordagem histórico-cultural. O primeiro nível
denominado de nível de desenvolvimento real, ‘[...] é o nível de desenvolvimento das
funções mentais da criança que se estabeleceram como resultado de certos ciclos
de desenvolvimento já completados” (VIGOTSKI, 1998, p. 111), definidor de funções
amadurecidas. Nesse sentido, por serem adultos, os sujeitos dessa investigação
têm perspectivas de aprender ampliadas quando utilizados recursos mediadores que
contribuam para que o processo educativo atue na zona de desenvolvimento
proximal (ZDP).
A ZDP existe entre os dois níveis denominados por ele de nível de
desenvolvimento real e nível de desenvolvimento potencial, e é compreendida como
“[...] a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar
através da solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento
potencial, determinado através da solução de problemas sob a orientação de um
adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes” (VIGOTSKI, 1998, p.
112), definindo as funções que estão em processo de maturação.

Para Vigotski (1998), “[...] o aprendizado humano pressupõe uma natureza
social específica e um processo através do qual as crianças penetram na vida
intelectual daqueles que as cercam” (p. 115). Apesar das diferenças entre
aprendizado e desenvolvimento, esses processos caminham juntos. O aprendizado
favorece e estimula o desenvolvimento, ou seja, tudo aquilo que a criança aprende
com o adulto ou com outra criança mais velha, vai sendo elaborado por ela, vai se
incorporando a ela, transformando seus modos de agir e de pensar. Os processos
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de aprendizado transformam-se em processos de desenvolvimento, modificando os
mecanismos biológicos da espécie.
Por ser um processo desenvolvido culturalmente, o desenvolvimento
psicológico e intelectual depende das condições sociais em que é produzido, dos
modos como as relações sociais cotidianas são organizadas e vividas e do acesso
às práticas culturais.
Para o homem educar-se e assumir o estatuto de sujeito é indispensável
mobilizar-se,

ou

seja,

fazer

uso

de

si,

envolver-se,

disponibilizar-se

e,

principalmente, desejar aprender. Na Sociedade da Aprendizagem de Hangreaves
(2004) esse movimento é potencializado pelas tecnologias que o sujeito dispõe para
promover tal envolvimento e disponibilizar-se através das formas de comunicar, agir
e difundir as “pré-aprendizagens”. Para tanto, precisa imbuir-se de uma atividade
intelectual como via de acesso aos objetos, às práticas, às obras, aos conceitos, às
significações, às relações, aos valores e saberes construídos pela ancestralidade
humana ao longo dos tempos, para poder relacionar-se com o mundo e com os
outros, o que na sociedade contemporânea tem o auxílio direto do potencial de
comunicação, informação e difusão do conhecimento das Tecnologias de
Informação e Comunicação (TIC).
Nesse sentido, Charlot (2005) define a educação como
[...] um triplo processo de humanização (tornar-se um ser humano),
de socialização (tornar-se membro de tal sociedade e de tal cultura)
e de singularização (tornar-se um sujeito original, que existe em um
único exemplar – independente de sua consciência como tal) ( p.
78).

Delory-Momberger (2016a, p. 145), em seus estudos teórico-metodológicos,
“[...] concebe a educação como uma das dimensões constitutivas do fato e do tornarse humanos: no espaço social e no tempo da existência, trata-se sempre de
compreender como se forma e se constrói o ser social singular”, como um processo
amplo que abrange todas as formas da experiência vivida e adquirida.
No panorama planetário, em 1990, com a realização da Conferência Mundial
sobre Educação para Todos, a Unesco elegeu a educação como eixo articulador do

91

desenvolvimento, com a necessidade da universalização da educação básica e
criação de política de educação para a paz, estabelecendo seis metas mundiais para
a educação. De acordo com a Comissão Internacional sobre Educação para o
Século XXI, os princípios fundamentais dessas metas consistem em compreender:


A Educação enquanto direito fundamental da pessoa humana, como valor
humano universal;



A Educação formal e não-formal como importantes para o desenvolvimento
da sociedade;



A preocupação com a eqüidade, a pertinência e a excelência na garantia do
direito universal ao acesso e permanência na Educação Básica;



A renovação através da análise refletida e aprofundada dos diferentes
contextos sociais;



A consideração quanto aos valores e preocupações fundamentais, a saber:
direitos

humanos,

responsabilidade,

tolerância

e

universalidade,

compreensão
identidade

mútua,

cultural,

democracia,

busca

da

paz,

preservação do meio ambiente, partilha do conhecimento, luta contra a
pobreza, regulação demográfica, saúde;


O compromisso de que a responsabilidade pela educação corresponde a toda
a sociedade.
A partir de tal perspectiva, defende-se nesta investigação uma compreensão

de aprendizagem que alcance tais princípios como fundamentais, visto que no
contexto das classes hospitalares estes são essenciais para a construção do
conhecimento se efetivar no processo educativo, considerando a equidade, os
diferentes contextos de aprendizagem, os valores fundamentais da pessoa humana
e o compromisso com a educação como possibilidades de transformação, como
pontos fundantes para o exercício das práticas de inclusão promovidas pela filosofia
que orienta o trabalho pedagógico na EMHDID.
A Declaração de Salamanca (1994) proclama o direito fundamental a
educação para todas as crianças, independente das diferentes características e
necessidades, por meio de uma pedagogia centrada na criança, por meio de uma
orientação integradora, conclamando o governo a priorizar políticas orçamentárias e
promover intervenções amplas nessa área.
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A Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI – Relatório
Delors (1996), estabeleceu “pilares do conhecimento”: aprender a conhecer,
aprender a fazer, aprender a viver juntos, aprender a ser, conclamando a educação
como direito universal, voltando-se para a questão da qualidade e da inclusão, bem
como da necessidade da criação de um novo tipo de escola, que extrapole os muros
das instituições convencionais e conecte-se à sociedade contemporânea, com o
desenvolvimento de práticas educativas interligadas com as tecnologias.
Cada vez que um ser humano organiza ou reorganiza sua relação
consigo mesmo, com seus semelhantes, com as coisas, com os
signos, com o cosmo, ele se envolve em uma atividade de
conhecimento, de aprendizado. O saber, no sentido em que o
entendemos aqui, é um savoir-vivre (saber viver) ou um vivre-savoir
(viver saber), um saber co-extensivo à vida. (LÉVY, 2000, p. 121).

A vida pulsa em espaços onde existem pessoas, independente das condições
orgânicas, sociais e econômicas das mesmas. No Brasil, foram elaborados o Plano
Nacional de Educação – PNE (Lei nº 13.005/2014), a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (Lei nº 9.394, promulgada em 20 de dezembro de 1996), que
estabeleceu como objetivo da escola o “[...] pleno desenvolvimento do educando,
seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”
(BRASIL, 1996, p.49).
A concepção de plenitude alinhavada na legislação torna possível afirmar que
a escola inclusiva é aquela capaz de trabalhar com a diversidade humana com
qualidade pois
a inclusão impõe um olhar para cada um como um ser em
desenvolvimento, que precisa de caminhos para desenvolver seu
potencial. [...] é um movimento que pretende aproximar a todos, sem
que ninguém fique de fora. [...] Cada vez que aprendemos a
aprender e a conviver com nossas diferenças estamos dando um
passo para a conquista da paz no nosso planeta (ABENHAIM, 2005,
p. 52).

Nesse panorama, as tecnologias
[...] deverão ser utilizadas para valorizar a autoaprendizagem,
incentivar a formação permanente, a pesquisa de informações
básicas e das novas informações, o debate, a discussão, o diálogo, o
registro de documentos, a elaboração de trabalhos, a construção da
reflexão pessoal, a construção de artigos e textos. Elas deverão ser
utilizadas também para desenvolver a interaprendizagem: a
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aprendizagem como produto das inter-relações entre as pessoas
(MASETTO, 2000, p. 153-154).

Assim, a aprendizagem no contexto desta investigação - compreendendo que
aborda-se tal conceito a partir de uma sociedade e sujeitos que estão imersos numa
diversidade de possibilidade de acesso ao conhecimento - é concebida como
processo de interação desse sujeito com o ambiente sociocultural do qual faz parte,
enquanto consumidor e produtor de bens simbólicos, de conhecimentos, de
competências e de habilidades necessárias para o funcionamento ativo e crítico na
sociedade, com potencial transformador da

realidade vigente.

Para isso,

imprescindível é a relação com o saber estabelecida pelo/a estudante, relação essa
delineada por Charlot (2005, p. 45) da seguinte forma:
A relação com o saber é a relação com o mundo, com o outro e
consigo mesmo de um sujeito confrontado com a necessidade de
aprender.
A relação com o saber é o conjunto das relações que um sujeito
estabelece com um objeto, um “conteúdo de pensamento”, uma
atividade, uma relação interpessoal, um lugar, uma pessoa, uma
situação, uma ocasião, uma obrigação, etc., relacionados de alguma
forma ao aprender e ao saber – consequentemente, é também
relação com a linguagem, relação com o tempo, relação com a
atividade no mundo e sobre o mundo, relação com os outros e
relação consigo mesmo, como mais ou menos capaz de aprender tal
coisa, em tal situação.

Na escola hospitalar, a aprendizagem está intimamente relacionada com a
possibilidade do/a estudante ser/estar no mundo como sujeito potente, crítico,
reflexivo e capaz de construir conhecimentos, transmutando da condição de
adversidade, imposta pelo estado de adoecimento do corpo físico, em oportunidade
de construções significativas no campo do saber.
Na

EMHDID,

escola

inclusiva

em seus princípios fundamentais,

a

aprendizagem é tecida de forma colaborativa, oportunizando a o redimensionamento
dos horizontes relativos ao aprender para além da díade professor/a – estudante. Os
estudantes, sujeitos empoderados dos seus processos educativos singulares, são
posicionados como protagonistas de suas próprias construções nos campos
conceitual, procedimental e atitudinal. A colaboração que alicerça o fazer
pedagógico nas classes hospitalares compreende que os estudantes da escola
hospitalar aprendem com os seus/suas professores/as, aprendem uns com os outros
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nos corredores do hospital, aprendem com os profissionais de saúde (equipes:
médica, de enfermagem, multiprofissional), aprendem com seus familiares,
aprendem com o envolvimento/participação em grupos de apoio e religiosos,
aprendem com o acesso às tecnologias móveis e as tecnologias digitais móveis e
com todos os caminhos que a navegação pode proporcionar, como o acesso a
informações e a redes de conhecimento diversas. A produção, o acesso e a difusão
do conhecimento no mundo contemporâneo exigem o reposicionamento da escola
hospitalar, a abertura de suas perspectivas de atuação significativa nos contextos de
cuidados com a saúde, por meio do entendimento referente a complexificação dos
processos educativos e a mediação tecnológica, indispensável para a construção do
conhecimento escolar junto a seus estudantes.

2.3 TECNOLOGIAS E PROCESSOS
APONTAMENTOS TEÓRICOS

EDUCATIVOS

CONTEMPORÂNEOS:

Pensar na evolução humana é sinônimo de pensar na adaptabilidade da
própria natureza do homem no transcorrer das eras. As mudanças ocorridas são
sequenciais e cumulativas, revelando o caráter evolutivo inerente à existência das
coisas. A importância atribuída, num primeiro olhar analítico, à cronologia dos fatos
passa a ser menos significativa do que o fato propriamente dito. Essa seção
intenciona organizar os principais conceitos em torno do desenvolvimento do que
chamamos de tecnologia, adentrando pelas tecnologias digitais móveis e sua
relação com o processo educativo, tendo em vista serem estas o foco dessa
investigação.
Burke e Ornstein (2010) apresentam rumos da história da cultura humana –
contribuição de suma importância para a compreensão do desenvolvimento da
tecnologia alinhado ao processo evolutivo do homem no decorrer da história.
Segundo os referidos autores, originalmente, os “fazedores de machado” foram os
hominídeos, imersos em todos os desafios de sobrevivência característicos da
época na qual habitaram essas terras, como a necessidade de caçar para saciar a
fome, de confeccionar instrumentos para a manutenção da vida, para o aquecimento
nas estações frias e mesmo para a proteção dos perigos advindos do meio (como os
animais

selvagens).

Nesses

primórdios,

começaram

a

ser

desenvolvidas

capacidades humanas essenciais. Para a caça, indispensáveis eram as habilidades
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relacionadas à velocidade e precisão, sendo ainda mais importante a “[...]
capacidade de planejar, comunicar-se e cooperar” (BURKE; ORNSTEIN, 2010, p.
29). O principal marcador que diferencia o homem das demais espécies animais
consiste na possibilidade de representar o pensamento através da linguagem, sendo
as capacidades comunicativas a “[...] matriz mental necessária para o pensamento e
o raciocínio, a linguagem e a cultura” (BURKE; ORNSTEIN, 2010, p. 29).
Os processos psicológicos básicos, como a percepção, são desenvolvidos a
partir das experiências com o meio, das interações que proporcionam a ação flexível
e criativa de utilização dos recursos disponíveis, da intencionalidade para os usos
adaptados à variação ambiental característica de cada região do planeta. Na
dinâmica interativa, o comportamento humano muda o ambiente no qual se encontra
imerso ao mesmo tempo em que muda a si mesmo, ocasionando as transformações
adaptativas indispensáveis à sobrevivência e evolução da espécie. Segundo Arendt
(2010, p. 5), os homens no plural, isto é, os homens na medida em que vivem, se
movem e agem neste mundo, só podem experimentar a significação porque podem
falar uns com os outros e se fazer entender aos outros e a si mesmos, por tais
motivos que as tecnologias no contexto complexo da escola hospitalar consegue ser
mediadora de atitudes, sentimentos, aprendizagens e compreensões de mundo.
Nesse

entrelaçamento

entre

a

ação

(pensamento/planejamento;

reflexão/movimento), a interação, a modificação efetivada pelo homem no meio
ambiente através da criação de artefatos diversos, com objetivos e táticas definidas
para o atendimento de necessidades vitais, a própria estrutura física humana
atravessou evoluções adaptativas integradoras, nas quais o homem transformou e
foi transformado.
Com a ampliação do exercício da convivência do homem com os seus pares
e com os objetos do mundo físico e social, com a cultura, com o mundo do trabalho,
as necessidades se modificaram e, com isso, a reelaboração do modus vivendi, a
partir da concepção de tecnologia como parte da condição humana, e da Ciência
como responsável por gerar, sistematizar o conhecimento.
O progresso técnico-científico, no que tange à força produtiva e à ideologia
relacionada, trouxe consigo outras possibilidades do agir humano, como: a ação
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racional teleológica (instrumental, racional) e a ação comunicativa, compreendida
por Habermas (1980, p. 57) enquanto “[...] interação simbolicamente mediada pela
cultura, pela política, pela sociedade”.
A sociedade considerada tradicional de alguns séculos passados já se
instituía de maneira diferente das sociedades mais primitivas, em particular com o
advento do sistema capitalista, no qual a dominação emerge da base do trabalho
social e a ordem de propriedade baseia todas as relações, convertendo a relação
política para a chamada relação de produção. Habermas (1980, p. 58) elucida que
“[...] a validade das normas sociais só se funda na intersubjetividade do acordo
acerca de intenções e só é assegurada pelo reconhecimento geral das obrigações”,
sendo que
[...] a vida do indivíduo, não obstante o grau de desenvolvimento
tecnológico, continua a estar determinada pela imposição do trabalho
profissional, pela ética da competitividade no rendimento, pela
pressão da concorrência de estatuto, pelos valores da coisificação
possessiva e pelas satisfações substitutivas oferecidas (HABERMAS,
1980, p. 92).

Nesse

contexto,

a

Internet,

aqui

compreendida

como

recurso

de

aprendizagem múltipla e possibilidade de ampliação de acesso à diversidade de
conhecimentos disponíveis, “[...] nasceu da improvável interseção da Big Science,
da pesquisa militar e da cultura libertária” (CASTELLS, 2003, p. 19), com os
princípios de “[...] estrutura de rede descentralizada; poder computacional distribuído
através dos nós da rede; e redundância de funções na rede para diminuir o risco de
desconexão” (CASTELLS, 2003, p. 20), caracterizada pela “[...] flexibilidade,
ausência de um centro de comando e autonomia máxima de cada nó” (CASTELLS,
2003, p. 20), pautada na liberdade de pensamento, na inovação pelo prazer da
descoberta, na emergência de uma cultura da liberdade, servindo como instrumento
de libertação para o criar humano. A rede apresenta evolução autônoma, pois sua
modelagem ocorre pelo uso, sendo os usuários “[...] os principais produtores da
tecnologia, adaptando-a a seus usos e valores e acabando por transformá-la”
(CASTELLS, 2003, p. 21), por intermédio de um feedback intenso entre a difusão e o
seu aperfeiçoamento.
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Com esse modo informacional de produção, fundante da Sociedade da
Informação, a produção de riqueza e de informação estão intimamente relacionados.
São as formas emergentes de dominação e alienação às quais os humanos
encontram-se submetidos na contemporaneidade e, é nesse contexto que
ressaltamos a afirmação de Habermas (1980) quando coloca que a vida do sujeito,
apesar do grau de desenvolvimento tecnológico, permanece determinada pelo
trabalho profissional e pela ética, na qual a concorrência do estatuto rege as
relações. Nesse cenário das relações que, desde os primórdios dos registros
históricos há sinais dos homens viverem em grupos pequenos, em bandos, em
tribos, revelando o caráter de sociabilidade inerente à sua natureza.
Em seus estudos aprofundados, Lúcia Santaella (2014, p. 14) aborda três
polos distintos no que se refere à noção de sociabilidade, a saber:
a. Redes sociais (conjuntos de laços sociais de variadas métricas);
b. Trocas realizadas por meio de uma sucessão de gestos
corporificados e atos de linguagem que podem assumir diferentes
formatos e gêneros, mesmo dentro de um mesmo meio;
c. Vários meios técnicos disponíveis em uma dada historicidade que
fazem a mediação das interações atuais.

De acordo com Santaella (2014), a sociabilidade carrega em si o princípio de
operabilidade. Portanto, os dispositivos digitais só têm sentido e significado se
promoverem a atuação, o encontro das subjetividades. Imprescindíveis são os
agenciamentos, compreendidos como fundamentos para a constituição das redes,
do inter-relacionamento entre as subjetividades em rede (as comunidades), com a
dinâmica fluída aberta para agregar/segregar/reagregar, comungar, a partir do inter
e constituir comunidades que juntam, por um elo, essas subjetividades.
A tecnologia em contextos educacionais formais amplia as possibilidades
potenciais de criatividade, de inovação, bem como a convergência entre conceitos e
trabalho acadêmico. Os comportamentos acabam sendo condicionados aos meios
de consolidação das redes que, na educação, apresentam como objetivo primeiro o
acesso à informação para muitas pessoas.
As necessidades dos contextos de aprendizagem é que movimentam o
chamado dos dispositivos móveis, dos aplicativos, não o contrário, porque a
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tecnologia não possui um fim em si mesma. Constitui-se em processo, não apenas
nos instrumentos palpáveis para o desempenho de tarefas específicas.
Diante de tamanha revolução, a instituição escola encontra-se em crise
paradigmática, fecunda e necessária. Segundo Sibília (2012, p. 14), “[...] a partir da
evidência desse choque, originaram-se as diversas tentativas de fundir de algum
modo os dois universos: o escolar e o midiático”. Segundo a autora, a escola é uma
tecnologia de época, seu regime foi inventado a algum tempo atrás em uma cultura
bem definida, sendo que os desencaixes advindos da Modernidade ocasionaram
mudanças profundas nos modos das pessoas serem e estarem no mundo, nas
relações estabelecidas no meio físico, social e cultural, acarretando o desajuste
histórico vivenciado na atualidade.
Nos ambientes educacionais contemporâneos, o presencial e o virtual
compartilham os fazeres e as aprendizagens, assim como o móvel digital e o
analógico.
No que tem sido denominado de era digital, professores são confrontados
com o enorme desafio da mudança, de um futuro volátil, incerto, complexo e
ambíguo, pois o conhecimento configura-se enquanto elemento cada vez mais
importante do desenvolvimento econômico e a demanda é cada vez maior por
profissionais com níveis mais elevados de formação, mais qualificados e
conectados. Em concordância com Nonato e Sales (2019, p. 151),
o advento das tecnologias digitais significou o ponto de partida de um
complexo processo de reorganização das relações sociais a partir
das premissas de uma lógica de interação não mais prioritariamente
presencial, garantida pela proximidade física dos integrantes, mas
viabilizadas por formas de telepresencialidade que, a partir de
ferramentas digitais, operam essas novas formas de operar sobre o
mundo.

É nesse contexto social que os estudantes da contemporaneidade encontramse imersos na tecnologia digital, em particular nas mídias digitais, e aqueles que não
os acessam em seus espaços familiares encontram nos espaços de aprendizagem
(escola regular, centro de acolhimento, hospital, casas de apoio, domicílio, entre
outros) o lócus para uma aproximação com o universo tecnológico e o direito ao
acesso e ao reconhecimento dos dispositivos digitais móveis, mesmo não
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conectados, enquanto elementos potencializadores para acessar informações e
elaborar conhecimentos característicos da sociedade contemporânea.
No contexto da escolarização hospitalar, especialmente no atendimento
aos/as pacientes renais crônicos, pelo fato da condição de imobilização física
imposta pelo tratamento, a inserção dos dispositivos móveis nas aulas contribuem
significativamente para a aquisição de habilidades e competências, a construção de
conhecimentos em todas as áreas do saber que o atendimento abraça 28, pois a
mobilidade, a interação com os conteúdos e multiplicidade de acessos sensoriais
possibilitadas através da mediação pedagógica com os artefatos digitais favorece o
estabelecimento de uma relação com o saber de um jeito global, acessível e
multissensorial.
O itinerário desta investigação caminha no sentido do suprimento ou da
minimização das “faltas” no contexto da Educação Inclusiva, especificamente do
atendimento escolar hospitalar e domiciliar, de pesquisas no âmbito acadêmico
entrelaçadoras das categorias teóricas aqui apresentadas, do desejo de fomentar
reflexões em torno de práticas educativas cada vez mais significativas entre
educandos e educadores das classes hospitalares, do movimento próprio de
docência da pesquisadora na área da escolarização hospitalar.
A partir dessa compreensão do movimento das tecnologias concebidas como
processos inerentes à própria condição evolutiva da espécie humana, enquanto
capacidade criadora e processo de intercambiamento, trazendo o dispositivo como
potência, e não apenas como recurso/instrumento destituído de sentido ou como
sendo o centro do processo educativo, sustenta-se a concepção da educação
mediada

pelas

tecnologias como

a

possibilidade

de

potencialização

das

aprendizagens dos estudantes atendidos pela escola hospitalar e domiciliar em foco
neste estudo.

28

A saber: Língua Portuguesa (Língua oral e Língua escrita), Matemática (Números e Operações,
Espaço/Forma, Medidas e Tratamento da Informação) e Estudos da Sociedade e Natureza (História,
Geografia e Ciências), de acordo com a grade curricular comum da Educação de Jovens e Adultos,
da SMED – Secretaria Municipal de Educação da cidade de Salvador.
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3 TECNOLOGIAS E AS ESPECIFICIDADES DO FAZER EDUCATIVO NO
CONTEXTO HOSPITALAR

Nada é mais precioso do que o humano. Ele é
a fonte das outras riquezas, critério e portador
vivo de todo o valor.
Pierre Lévy

A tecnologia está aqui compreendida como inerente à própria condição
humana, como inventividade, como criatividade, desenvolvida no decorrer da história
em convergência direta com o espaço, o tempo, a cultura e a subjetividade do
homem como afirmam Arendt (2010), Santaella (2010), Lima Jr. (2004).
As tecnologias digitais possuem papel determinante no bojo das relações
sociais e da cultura, sendo “[...] capaz de condicionar, em diálogo com e a partir das
necessidades humanas objetivas sobre as quais opera, os modos de ser e de agir
do homem em sociedade” (NONATO; SALES, 2019, p. 154).
Na pós-modernidade, com o fim das metanarrativas de legitimação do saber,
tais como foram desenvolvidas na Europa, as transformações tecnológicas sobre o
próprio conhecimento científico impactaram no cenário mundial deflagrando uma
crise de conceitos e novos enquadramentos teóricos na era pós-industrial. O cenário
contemporâneo, cibernético-informático e informacional eleva como fonte de todas
as fontes a informação, sendo o saber científico e técnico sinônimo de riqueza na
maior parte dos recônditos terrestres. Instaurado o problema da legitimação/do
estatuto do saber nas sociedades informatizadas e compreendendo-o como
elemento indispensável do funcionamento da sociedade, nesse processo de
legitimação e deslegitimação do saber, o ensino e suas instituições são também
questionados:
se o ensino deve assegurar não somente a reprodução das
competências, como também seu progresso, seria preciso em
consequência que a transmissão do saber não fosse limitada à de
informações, mas que ela comporte a aprendizagem de todos os
procedimentos capazes de melhorar a capacidade de conectar
campos que a organização tradicional dos saberes isola ciosamente.
[...] a idéia de interdisciplinaridade pertence propriamente à época de
deslegitimação e ao seu empirismo apressado. A relação com o
saber não é a da realização da vida do espírito ou da emancipação
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da humanidade; é dos utilizadores de um instrumental conceitual e
material complexo e dos beneficiários de suas performances
(LYOTARD, 2011, p. 94).

Para Souza (2004), a ciência constitui-se na mais complexa, poderosa e
influente das instituições modernas, como uma espécie de braço intelectual armado
das lógicas de poder hegemônico, compreendida também enquanto tecnologia de
invasão, não só dos átomos e das moléculas, mas igualmente dos povos e das
consciências.
A ciência moderna se apresenta como pesquisa de instabilidade. Busca a
paralogia (pragmática dos saberes elaborada por redes orgânicas geradas pela
própria sociedade) e a inovação (melhoria da eficiência), com vistas a responder a
uma grande questão: “[...] como construir formas de legitimação da nova ordem
mundial?” (LYOTARD, 2011, p. 127). De acordo com a lógica instituída – a do
melhor desempenho – a legitimação do saber científico na sociedade pós-industrial,
se estabelece a partir do “valor de uso” e do “valor de troca”, constituindo-se como a
principal força de produção vigente.
Em consonância com o pensamento de Santos (2000), no fim do século XX e
graças aos avanços da ciência moderna, produziu-se um sistema de técnicas
presidido pelas técnicas da informação, que passaram a exercer um papel de elo
entre as demais, unindo-as e assegurando ao novo sistema técnico uma presença
planetária. O autor aponta que a unicidade da técnica, a convergência dos
momentos, a cognoscibilidade do planeta e a existência de um motor único na
história, representado pela mais-valia globalizada são os fatores que contribuem
para explicar a arquitetura da globalização atual.
O desenvolvimento da história vai de par com o desenvolvimento das
técnicas. A cada evolução técnica, uma nova etapa histórica se torna
possível. As técnicas se dão como famílias - o que se instala são
grupos de técnicas, verdadeiros sistemas. Cada sistema técnico
representa uma época. Em nossa época, o que é representativo do
sistema de técnicas atual é a chegada da técnica da informação, por
meio da cibernética, da informática, da eletrônica. Ela vai permitir
duas grandes coisas: a primeira é que as diversas técnicas
existentes passam a se comunicar entre elas (SANTOS, 2000, p.12).

Uma das mais valiosas possibilidades de transformação humana perpassa
pelo processo educativo. Na contemporaneidade são imprescindíveis: “Aprender a
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ser, a fazer, a viver juntos e a conhecer constituem aprendizagens indispensáveis
que devem ser perseguidas de forma permanente pela política educacional de todos
os países” (MORIN, 2000, p. 11), independente da condição de saúde das pessoas,
das suas limitações físicas, como revela o atendimento escolar em ambiente
hospitalar e domiciliar.
Na pantanosa relação entre o sistema capitalista, a globalização, as culturas e
as pessoas, a educação é um elo indispensável para o centramento na condição
humana (identidade terrena física e biológica), com o acolhimento a diversidade
cultural e ao legado de conhecimentos construídos no decorrer da história da
humanidade. Todo conhecimento precisa contextualizar seu objeto, para ser
pertinente. Para Morin (2000, p. 52)
A hominização conduz a novo início. O hominídeo humaniza-se.
Doravante, o conceito de homem tem duplo princípio; um princípio
biofísico e um psico-sócio-cultural, um remetendo ao outro. [...] O
humano é um ser a um só tempo plenamente biológico e plenamente
cultural, que traz em si a unidualidade originária. É super e
hipervivente:
desenvolveu
de
modo
surpreendente
as
potencialidades da vida.

A humanidade é pura complexidade. O ser humano não é neutro por
excelência e existe inter-relação entre todas as dimensões, como uma teia de
sentido caminhante para uma unidade entre ética (sentido da ação) e vida.
A partir da necessidade de explicitar os sentidos e significados permeados no
contexto da proposição de investigação apresentada, o texto dissertativo segue com
os argumentos teóricos envolvendo duas das principais categorias evidenciadas no
cerne desta discussão: o atendimento escolar hospitalar e domiciliar realizado pela
EMHDID e a mediação pedagógica com as tecnologias móveis.
O atendimento escolar hospitalar e domiciliar consiste em uma modalidade
educativa emergente em novos espaços de aprendizagem, agregadora da
diversidade de público que habita (temporariamente ou em definitivo) os hospitais,
as casas de apoio, os domicílios, com todas as peculiaridades da condição clínica
de cada sujeito e também das particularidades do contexto sócio-político-econômicocultural-ambiental no qual o mesmo se encontra inserido. As Tecnologias Digitais
disponíveis no mercado e acessíveis em cada um desses diferentes contextos
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mencionados anteriormente abrigam potencial para gerar as inovações nas ações
pedagógicas, a acessibilidade aos conhecimentos construídos no decorrer da
história da humanidade, a modificação do formato tradicional dos atos de ensinar e
aprender – componentes essenciais do processo educativo – atendendo às
demandas dos espaços diferenciados, dos tempos possíveis de cada estudante em
meio ao tratamento de saúde e das subjetividades.
Sob esse prisma, o processo educativo é compreendido como sinônimo à
forma como Sales (2018, p.14) compreende a formação,
[...] numa perspectiva ampliada, não só como transmissão de
informações, capacitação, desenvolvimento de competências para
execução de uma atividade ou, ainda, como um procedimento
simples de difusão do conhecimento, mas também como
[...] processos cognitivos (pensar), afetivos (sentir) e motores (agir)
que, para serem percebidos e concebidos pelos sujeitos, sofrem
influências externas e internas no processo de consolidação de
conhecimentos.

Diante da dialogicidade e do imbricamento desses elementos constitutivos da
natureza humana, o processo educativo é aqui concebido como possibilidade de
transformação social, como fomentador das construções teóricas e vivenciais em
torno das temáticas de interesse dos estudantes envolvidos na dinâmica interativa
configurada no atendimento escolar hospitalar e domiciliar.
Nesse panorama,
podemos pensar as tecnologias como desdobramentos inerentes do
homem no mundo, operando com e sobre a natureza, expandindo-se
pelas interações dele com tudo que lhe é externo, mas que o impacta
(SALES, 2018, p. 15).

Tomando como referência de análise o impacto do desenvolvimento científico
e tecnológico para o modo de existência do homem contemporâneo, especialmente
nas duas últimas décadas do século XX com o advento da revolução tecnológica,
impossível compreender as tecnologias apenas do ponto de vista técnico e do
aparato material que as representa. Para Neves (2016, p. 135),
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as práticas contemporâneas ligadas aos DMD 29 têm configurado a
cultura da mobilidade, marcada pelas diversas formas de interação
entre pessoas, objetos, informações, serviços, capital financeiro, etc.
Essa emergente cultura traz consigo novos paradigmas que geram
reconfiguração em diversos setores da sociedade contemporânea,
remodelando as relações entre pessoas, tecnologias e informação.
Assim, instauram novos modos de ser, saber e aprender.

A compreensão proposta amplia e complexifica o argumento baseando-se
nos aspectos filosóficos atrelados ao conceito, bem como a implicação dos fatores
sociais atrelados aos diferentes contextos entendendo,
[...] a tecnologia como processo que constitui o homem enquanto ser
ativo e criativo, condição pela qual o ser humano amplia as
possibilidades de utilização e transformação de si e dos recursos
materiais e imateriais, a partir daquilo que o contexto, a natureza, a
sociedade e sua capacidade intelectual e social lhe dispõe para
resolver problemas e propor estratégias e dinâmicas de superação
de suas limitações, quaisquer que sejam elas (SALES, 2018, p. 15).

Ainda pensando a partir da compreensão ampliada sobre a tecnologia, Sales
(2018, p. 82 - 83) afirma que
[...] tecnologia é processo criativo pelo qual o homem cria e cocria o
que precisa para responder às necessidades cognitivas, físicas,
econômicas e políticas surgidas ao longo da própria história,
atendendo aos aspectos do pensar e do fazer em consonância com
as exigências do ser e do viver humano.

A escola, instituição referenciada socialmente para a legitimação dos
processos educativos formais, imersa na ‘Sociedade da Informação”, na “Sociedade
do Conhecimento”, é desafiada a conectar-se com as mídias digitais para adequar
suas práticas, suas metodologias, sua própria existência e sobrevivência na
contemporaneidade. De acordo com Neves (2016, p. 112),
a interação com as tecnologias digitais e da web, seja ela na
educação formal ou não formal, é uma tendência mundial que
proporciona significativas mudanças no paradigma educativo atual,
na medida em que acaba favorecendo a inclusão sociodigital, a
criação de estratégias de colaboração, o fomento de meios de
produção e divulgação de conteúdos midiáticos impulsionando uma
aprendizagem dinâmica, cooperativa e colaborativa entre os sujeitos.

Quando a escola é no hospital/casa de apoio/domicílio, as tecnologias
adentram na cena pedagógica como elementos mediadores para possibilitar as
29

DMD = Dispositivos Móveis Digitais.
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aprendizagens, para acessar as demandas individuais e ampliar as possibilidades
físicas/motoras (mobilidade), sensoriais (nas particularidades que envolvem as
deficiências auditivas, visuais) e cognitivas dos/as estudantes, enriquecendo e
dinamizando as aulas. Em tese de doutorado desenvolvida na cidade de Salvador,
tendo como sujeitos da pesquisa os docentes das Classes Hospitalares e
Domiciliares (atual EMHDID), Neves (2016, p. 122), aponta que
[...] a interação com as tecnologias digitais nas classes hospitalares
tem uma grande importância, pois ajuda a resiliência e desenvolve
habilidade e competências através da mediação de materiais digitais
de diversos tipos: verbais (conferências), escritos (livros, revistas,
jornais), visuais (fotografias, imagens, gráficos), mistos (audiovisuais)
e recursos on line disponíveis (bibliografia digital, e-books,
simuladores, jogos, realidade aumentada, museus virtuais).

Nesse sentido, a escola hospitalar e domiciliar torna-se também responsável
pela inclusão tecnológica dos/as estudantes que atende, pois trabalha com o
manuseio, a interação, a operação de dispositivos móveis nos atendimentos
escolares hospitalares e domiciliares, abrindo possibilidades para
[...] a apropriação dos meios e modos que permitam ao sujeito
potencializar a imbricação homem-máquina na forma material e
imaterial, de maneira que se complementem potencialmente no
atendimento de necessidades individuais e coletivas, ampliando o
potencial cognitivo, motor e sensorial do ser humano (SALES, 2018,
p. 85).

O volume de informações disponíveis em redes digitais é imensurável. Um
dos grandes desafios da educação escolar na contemporaneidade perpassa pelo
refinamento nas buscas, na seleção dessas informações, pelo crivo do/a estudante
no processamento, na interpretação e na compreensão coerente do que acessa,
bem como na constituição dos sentidos atribuídos ao que seleciona, unindo os
pontos de convergência para a construção da sua própria rede de conhecimentos.
Para o favorecimento do processo de inclusão sociodigital, Neves (2016, p. 139)
destaca que
os dispositivos móveis podem ser um ambiente propício para
distintas experiências educacionais, por possuírem uma interface
amigável de fácil interação e muitas características lúdicas que
tornam este artefato atraente para diferentes gerações. Em outras
palavras, são acessíveis, multimidiáticos e possibilitam a interação
com o sistema, através de um simples toque na tela.
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Diante da polivalência de funções das Tecnologias Digitais para o
desenvolvimento dos processos educativos, especialmente no contexto hospitalar e
domiciliar, e de todas as mudanças implementadas na forma de ser e de viver das
pessoas na sociedade contemporânea com o seu advento, nascem novas
metodologias de ensino-aprendizagem e uma urgência: a inovação pedagógica.
A Escola Hospitalar da contemporaneidade trabalha com novas práticas
comunicacionais, viabilizadas a partir dos dispositivos digitais, sendo que dessas
práticas surgiram novos letramentos, como o letramento digital30, solicitados pelas
mudanças na forma de ser/ de estar/ de viver no mundo, por novos modos de
constituição das identidades dos/as estudantes hospitalizados/as e por novas formas
de exercício da sua condição primeira de cidadania.
Os estudantes da EMHDID são sujeitos de suas aprendizagens, são
produtores ativos de sentidos. Nos processos educativos implementados, os
recursos tecnológicos (impressos e digitais) são potencializadores da construção
compartilhada de conhecimentos que considera nas suas práticas a multimodalidade
e

a

diversidade

cultural

desses/as estudantes através da

elaboração

e

implementação de propostas educativas “[...] que contemplem a linguagem
interativa, transgressiva, híbrida, colaborativa, fronteiriça, mestiça, e que não
discriminem o uso desta ou daquela tecnologia, mas a que tomem todas como
recursos para produção de sentidos, baseada em práticas híbridas, fronteiriças e no
novo ethos que elas implicam” (FERRAZ; CUNHA apud MILL, 2018, p. 465).
Portanto, as aulas ministradas nos diversos e complexos espaços de
aprendizagem que correspondem às classes da EMHDID não são regidas por
condutas estáticas. Ao contrário, objetivam atender às reais necessidades
educativas individuais, em uma dinâmica contínua de adaptação das diretrizes
estabelecidas no PPP da escola, ressaltando a implicação com os sentidos e
significados apreendidos pelos/as estudantes.

30

De acordo com Coscarelli (FERRAZ, 2019, p. 64), letramento digital consiste no “[...] conjunto de
habilidades que viabilizem o uso da linguagem para a comunicação em meios digitais”. A autora
ressalta: “[...] entendemos como letramento digital o desenvolvimento de habilidades que vão permitir
ao sujeito compreender e produzir diversos gêneros e tipos textuais em ambientes digitais,
participando ativa e criticamente deste ambiente” (COSCARELLI, In: FERRAZ, 2019, p. 65).

107

Em face das considerações tecidas até aqui, é possível afirmar que a
EMHDID apresenta como realidade de suas práticas educativas a implementação
dos multiletramentos, pois
os multiletramentos, por abarcarem contextos socioculturais
específicos [...], promovem práticas de leitura e de escrita que afetam
questões identitárias, tais como as memórias coletivas, a
autoimagem, a interação com o conhecimento cultural e a
participação dos sujeitos em diversos contextos da vida social,
política e econômica (Bazerman 2007). O conceito de
multiletramentos envolve, portanto, práticas de leitura e de escrita de
textos, cuja dinâmica relaciona o sonoro, o visual, o espacial e o
gestual (Cope e Kalantzis 2000), proporcionando diversas formas de
interação (leitor/produtor) com vários interlocutores (interfaces,
mídias, texto/discurso, outros usuários), por apresentarem
caracteristicas peculiares: são interativos e colaborativos;
transgridem a relação de poder estabelecida; são híbridos,
fronteiriços, mestiços (em termos de linguagem, modos, mídia) (Rojo
2012). Essa nova conjuntura (multi)interativa e multiletrada conduz à
ideia de uma pedagogia dos multiletramentos” (FERRAZ; CUNHA
apud MILL, 2018, p. 464).

A recriação das formas de ensinar, com base nas práticas docentes já
consolidadas, dialogando com os artefatos digitais móveis promove uma abertura de
possibilidades criativas para as elaborações cognitivas dos/as estudantes e também
dos/as professores/as, na medida em que abre-se a oportunidade de aprender no
coletivo, no diálogo, na interconexão com todos/as que compõem a trama educativa,
fomentando a curiosidade, desenvolvendo a criatividade e a capacidade de inovar,
indispensáveis para a solução dos problemas/desafios emergentes no cotidiano da
EMHDID.
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4

A

SINGULARIDADE

DOS

PROCESSOS

EDUCATIVOS

COM

AS

TECNOLOGIAS NA EMHDID: NARRATIVAS DE EXPERIÊNCIAS ESCOLARES

Pessoalmente, tentei fazer soar a palavra experiência perto da
palavra vida, ou melhor, de um modo mais preciso, perto da palavra
existência. A experiência seria o modo de habitar o mundo de um ser
que existe, de um ser que não tem outro ser, outra essência, além da
sua própria existência corporal, finita, encarnada, no tempo e no
espaço, com outros. E a existência, como a vida, não pode ser
conceitualizada porque sempre escapa a qualquer determinação,
porque é, nela mesma, um excesso, um transbordamento, porque é
nela mesma possibilidade, criação, invenção, acontecimento.
Jorge Larrosa

A opção teórico-metodológica desta investigação, a pesquisa narrativa, tomou
como base a escuta das vozes dos/as estudantes, o reconhecimento das suas
histórias de vida e do seu pertencimento social, simultaneamente ao que podemos
denominar de empoderamento de si através das histórias narradas e experienciadas
por eles/as e pela possibilidade de “[...] partilhar suas singularidades e suas
conjugações culturais e sociais, reconhecendo a alteridade do sujeito, que em cada
momento da vida inscreve-se em diferentes categorias sociais e geracionais, como
um sujeito de direitos” (PASSEGGI; ROCHA, 2013, p. 27582), com vistas à abertura
da possibilidade de atribuição de sentido às experiências e ao mundo, neste caso,
ao processo educativo mediado pelas tecnologias no contexto da escolarização em
ambiente hospitalar.
Assim, consideramos importante a descrição detalhada do percurso de
colheita e de produção das informações até a chegada aos argumentos analíticos
tecidos no texto de pesquisa ora apresentado.
A pesquisadora anunciou a proposta investigativa junto aos estudantes que
compõe suas turmas nas primeiras semanas de aula do corrente ano letivo (entre
fevereiro e março de 2019), sendo que o convite oficial para a participação voluntária
na pesquisa aconteceu na segunda quinzena de abril. Um primeiro dado relevante é
o fato de que todos/as aceitaram participar, demonstrando curiosidade, interesse e
disponibilidade em contribuir da forma que pudessem na pesquisa, a qual, desde o
início do Mestrado (em março de 2018), os/as estudantes revelaram compreender a
importância da continuidade dos estudos para a professora e acolher os ajustes
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necessários (dias e horários das aulas, com turmas específicas, por exemplo) para a
concretização do processo.
O passo seguinte consistiu na leitura compartilhada do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (Anexo 2, p. 152), no qual os/as
protagonistas tiveram acesso ao objeto de estudo, aos objetivos e as técnicas
pensadas para a realização da pesquisa, assim como tiveram a abertura para o
esclarecimento de dúvidas que emergiram na ocasião da leitura do documento e
posterior assinatura do mesmo.
Desde então, as observações das aulas começaram a compor o diário de
campo da pesquisadora, com detalhes referentes à receptividade do grupo em
relação às atividades propostas envolvendo as tecnologias móveis (pranchetas,
livros didáticos e paradidáticos, mapas impressos, jogos diversificados e material
escolar31 em geral) e as tecnologias digitais móveis, especificamente, tablets e
celulares.
Na proposição metodológica da pesquisa, definimos também pelo uso das
entrevistas e, estas, aconteceram entre o final do mês de maio e os meses de junho
e julho, com combinado prévio, ou seja, os agendamentos foram realizados com o
consentimento dos/as participantes. Alguns foram entrevistados ao final das aulas,
ainda conectados à máquina da hemodiálise. Outros preferiram ser entrevistados ao
sair da HD, na sala destinada à EMHDID e houve ainda um outro lugar inusitado: a
copa dos acompanhantes. O dia e o horário das entrevistas foram combinados com
cada estudante, respeitando as adversidades características do lugar (ambiente
hospitalar), da disponibilidade e motivação individual para as narrativas, assim como
em total respeito à condição clínica do momento. Dos/as dez participantes, houve a
necessidade de reprogramar o momento da gravação da entrevista com oito
deles/as em decorrência de condicionantes externos (como muita movimentação
nas salas de hemodiálise, intercorrências com outros/as pacientes mobilizadoras da
equipe médica e de enfermagem, intensificação de ruídos característicos do
funcionamento das máquinas, como alarmes ininterruptos, e outras particularidades)
e de condicionantes pessoais (como mal-estar relacionado ao próprio tratamento,
31

Lápis grafite, lápis de cor, hidrocor, cola, tesoura, papéis com diferentes texturas, cores e
tamanhos, borracha, cola, atividades impressas e com as adequações específicas – tamanho e
formato de letra, questões.
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indisponibilidade emocional para a fala, acontecimentos familiares perturbadores e
demais situações específicas, oralizadas pelos/as participantes ou mesmo
percebidas pela pesquisadora). Todos os acontecimentos estão registrados, em
detalhes, no diário de campo – fonte primária para os textos de campo elaborados.
A entrevista narrativa, inspirada nas orientações de Jovchelovitch e Bauer
(2002), foi estruturada em três momentos (abertura, entrevista e fechamento) e
constituiu-se de três perguntas disparadoras, adaptadas às demandas individuais
dos/as estudantes: adequação de vocabulário, simplificação da questão ou mesmo a
reformulação da mesma, sem perder a essencialidade do proposto (Anexo 3, p.155).
Todas as transcrições foram realizadas pela professora/pesquisadora de forma
cuidadosa, atenta e fidedigna aos momentos narrativos particulares dos/as
estudante, com o detalhamento das características do lugar – características essas
possíveis de serem descritas, de maneira global para melhor entendimento do
contexto, da seguinte forma:
 Movimentação das pessoas – nas salas onde o tratamento acontece,
os/as pacientes entram nos horários permitidos para a acomodação
nos leitos, geralmente após a equipe de higienização realizar a
assepsia

local,

e

permanecem

neles

durante

a

sessão

(aproximadamente quatro horas ininterruptas). Os/as técnicos/as de
enfermagem instalam cada paciente à sua respectiva máquina de
hemodiálise, conectando-os/as aos seus rins artificiais. Nesse intervalo
de tempo, as receitas com os medicamentos são aviadas e
distribuídas, resultados de exames são comunicados, dietas são
prescritas e/ou modificadas, dúvidas relativas à assistência social são
esclarecidas, profissionais de saúde e acompanhantes entram e saem
das salas, e as aulas acontecem;
 Sons próprios do ambiente – abrir e fechar de portas, deslocamentos
dos profissionais nas salas, de leito a leito; alarmes para trocas das
substâncias que alimentam o funcionamento das máquinas, para o
cumprimento do papel ao qual são destinadas; alarmes para sinalizar
que algo não vai bem no processo e alarmes sinalizadores do final da
hemodiálise;

ruídos

dos

aparelhos

de

ar

condicionado,

dos
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tensiometros, dos termômetros, da televisão, dos choros, das dores, do
pulsar da vida, da luta pela sobrevivência;
 Odores diversos – medicamentos, substâncias higienizadoras (como
álcool, éter, degermante para assepsia nos locais dos acessos,
sabonete líquido), êmeses, produtos usados para a higienização do
ambiente, e também os lanches e refeições consumidos.
Salas que abrigam esperanças, desesperos e dores, sonhos, lutas,
sentimentos contraditórios e reveladores da essência de humanidade que cada um/a
carrega em si.
Nesse lugar, a pesquisadora/professora/entrevistadora realizou intervenções
pontuais com o objetivo fundamental de motivar os/as entrevistados a refletir sobre a
relação entre as tecnologias móveis e os processos educativos desenvolvidos no
contexto da escolarização hospitalar, de forma detalhada e particularizada. Na fase
de preparação para a gravação das falas nas entrevistas, houve a necessidade de
ressaltar a importância do pensamento autônomo para os/as estudantes, pois
demonstraram preocupação com o conteúdo a ser verbalizado e gravado,
preocupação essa revelada a partir de questionamentos como: “Oh pró, e se eu não
souber responder o que você vai perguntar?” (codinome Vitória, julho, 2019); “Se a
resposta estiver errada?” (codinome Maria, julho, 2019). Resgatamos o significado
das concepções de “certo” e de “errado”, enfatizando que a relevância estaria
justamente na diversidade de posicionamentos apresentados, na compreensão de
cada um/a acerca das experiências escolares com as tecnologias.
A pesquisa aconteceu nesse contexto dinâmico, de incertezas, de
flexibilizações, de compartilhamento do tempo da HD, de acolhimento e de um
extremo respeito aos estudantes e a todos/as os profissionais de saúde que atuam
naquele ambiente.
Os excertos apresentados no corpo deste capítulo constituem fragmentos
literais das falas, verbalizadas por intermédio das entrevistas e de registros no diário
de campo, entrelaçados nos textos de campo – base para o texto de pesquisa
elaborado.
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Os princípios teórico-metodológicos desenhados para esta investigação
coadunam com a visão de escrita narrativa da experiência com as narrativas de
experiências educativas dos participantes, experiências essas situadas e vividas na
paisagem historiada, que toma como referência o espaço tridimensional da
pesquisa, a saber:
 A temporalidade - com foco nos processos educativos mediados pelas
tecnologias móveis nas sessões de hemodiálise;
 As interações sociais e pessoais dos estudantes - particularmente com
a professora e seus pares;
 O lugar - as salas de hemodiálise de um hospital geral.
Em consonância com Clandinin e Connelly (2015), o trabalho de análise e de
interpretação foi frequentemente permeado de incertezas e de tensões que estão
relacionadas com questões de voz (capacidade de captura e de representação das
experiências compartilhadas pelos participantes), de autoria (marcas impressas no
texto,

representativas

da

expressão

dos

discursos

e

da

identidade

da

autora/pesquisadora/participante e de todos os colaboradores/participantes do
processo investigativo), da própria forma narrativa (construção do texto) e também
da audiência (significado do texto para os/as participantes e para outros/as
leitores/as externos), sendo o texto de pesquisa narrativo um texto temporal, ou seja,
um texto a respeito das vivências situadas no tempo, nesta pesquisa, no aqui e
agora, na direção do que pode vir a ser - um texto argumentativo, descritivo e
narrativo, que concebe o fenômenos como um tipo de base movente, marcada pela
complexidade e interatividade. Torna-se relevante destacar que “[...] o documento
escrito, o texto de pesquisa, assim como a vida, é um contínuo desvelar-se, no qual
a visão narrativa de hoje são os eventos cronológicos do amanhã” (CLANDININ;
CONNELLY, 2015, p. 216).
Momentos desafiadores compuseram a experiência de, enquanto professora
dos referidos/as estudantes, assumir o lugar de observadora implicada, focada nos
acontecimentos, especialmente naqueles acontecimentos referentes ao objeto do
estudo e aos objetivos delineados para a investigação, presentes na Introdução do
texto (p. 27) e sintetizados abaixo.
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QUADRO X: Problema e objetivos da pesquisa
PROBLEMA DE
PESQUISA
OBJETIVO GERAL

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Como os estudantes da Escola Municipal Hospitalar e Domiciliar
Irmã Dulce compreendem o papel das tecnologias digitais móveis
no seu processo educativo?
Compreender o papel das tecnologias móveis e das tecnologias
digitais móveis nos processos educativos dos estudantes da
Escola Municipal Hospitalar e Domiciliar Irmã Dulce a partir de
suas narrativas, considerando as particularidades contextuais e
clínicas inerentes a essa modalidade de atendimento
educacional.
- Identificar as tecnologias móveis inseridas no processo
educativo da EMHDID;
- Descrever o papel das tecnologias digitais móveis no processo
educativo no contexto (lócus) da pesquisa;
- Verificar as possíveis contribuições das tecnologias móveis e
das tecnologias digitais móveis no processo educativo dos
estudantes da EMHDID a partir das suas narrativas.

A partir dos fios iniciais, resgatados acima, sigamos para a análise das
narrativas dos/as estudantes, de acordo com as categorias analíticas centrais dessa
rede de sentidos:
1) As tecnologias móveis no processo educativo da EMHDID;
2) Os/as estudantes e suas experiências educativas com as tecnologias digitais
móveis;
3) As contribuições das tecnologias na construção da rede de conhecimentos na
escolarização hospitalar.
Importante ressaltar que para a composição da análise e a triangulação das
informações colhidas no campo, além das narrativas obtidas através das entrevistas,
foram utilizados os registros no diário de campo, consultas ao caderno de
planejamento da professora/pesquisadora, consultas a documentos já citados (PPP,
projeto pedagógico anual da unidade, fichas diversas como o Cadastro do Aluno e a
Atualização Cadastral do Aluno Matriculado na EMHDID, anotações de conversas
informais e de observações) e a registros fotográficos aqui denominados como diário
fotográfico da pesquisadora.
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4.1 AS TECNOLOGIAS MÓVEIS NO PROCESSO EDUCATIVO DA EMHDID
Para uma análise consubstanciada nas especificidades do funcionamento das
classes hospitalares da EMHDID e o imbricamento com as tecnologias,
consideramos pertinente a descrição pontual dos fazeres escolares em torno do
planejamento pedagógico, da dinâmica de efetivação de matrícula dos/as
estudantes e dos atos educativos que compõe o cotidiano da escola pois, para a
concretização de todos esses procedimentos, as tecnologias móveis são elementos
mediadores indispensáveis.
No início de cada ano letivo, os/as professores/as realizam:
 Apresentação da EMHDID a todos/as pacientes novos/as no serviço de
hemodiálise, que manifestam o desejo de estudar e acolhem o convite para
a continuidade ou o início dos estudos formais no ambiente hospitalar,
realizando o cadastro (ver ficha de CADASTRO DO ALUNO, Anexo 4,
p.155) daqueles/as que se encontram na EJA I e EJA II 32, para posterior
matrícula junto à secretaria da escola. No ato do preenchimento do
cadastro, o/a professor/a inicia o estabelecimento do vínculo através de
uma escuta atenta à história de vida dos/as estudantes, o processo do
adoecimento e a condição clínica atual, assim como a adesão ou a não
adesão ao tratamento;
 Atualização cadastral (ver ficha de ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO
ALUNO MATRICULADO NA E.M.H.D. IRMÃ DULCE, Anexo 5, p.156)
dos/as estudantes que se encontram matriculados;
 Avaliação diagnóstica das áreas de conhecimento presentes na matriz
curricular do segmento da Educação de Jovens e Adultos (EJA),
estabelecidas pela SMED (Língua Portuguesa, Matemática e Estudos da
Sociedade e Natureza), consonantes às diretrizes do MEC;
 Levantamento de temáticas de interesse desses/as estudantes, ou mesmo
da necessidade observada pelos/as professores/as de desenvolver estudos
direcionados acerca

de um tema específico, de alguma problemática

significativa para o grupo, ou ainda de um grande tema pensado pelo

32

EJA I e EJA II correspondem ao Ensino Fundamental I e II do tempo de aprendizagem comum.
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coletivo de docentes da EMHDID, atrelado à proposta da SMED anunciada
na Jornada Pedagógica33 (o que vem ocorrendo nos últimos três anos).
Nas etapas descritas e de acordo com as concepções em torno das
tecnologias - apresentadas nos capítulos 4 (tópico 4.3 – Tecnologias e o processo
educativo contemporâneo: apontamentos teóricos) e 5 (Tecnologias e as demandas
do fazer educativo no contexto hospitalar) - as principais tecnologias móveis
disponíveis para o desenvolvimento das aulas são:
 Pranchetas (suporte indispensável para apoiar a escrita no papel);
 Notebooks (dispositivos pessoais dos/as professores/as, essenciais para a
elaboração e a adequação das atividades que são impressas de acordo
com o tamanho da fonte, o tipo da letra e a formatação dos espaços no
papel, com vistas ao atendimento das demandas individuais, em especial,
dos/as estudantes com baixa visão e cegos/as);
 Impressoras;
 Material didático como: livros (didáticos e paradidáticos), revistas, o próprio
papel e utensílios como lápis, caneta, borracha, tesoura, cola, lápis de cor
diversos, hidrocor, etc.
Todos esses elementos criados pelo homem para o atendimento de
necessidades básicas para a atuação, representação e interação no mundo, no
sentido de concretizar ações vinculadas aos fazeres cotidianos, nesse caso
específico, aos processos educativos envolvidos nos atos de ensinar e de aprender
em um ambiente escolar hospitalar, como revelam as imagens abaixo.

33

Evento que ocorre no início do ano letivo, antes do primeiro dia de aula.
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IMAGENS 3 e 4: Estudantes em atendimento na Sala Grande

Fonte: Diário fotográfico da pesquisadora (abril, 2019).

No ano em curso (2019), o tema do projeto pedagógico da EMHDID foi
“Cheiros, sabores, cores e sons: como sentimos e aprendemos”. O objetivo geral do
projeto consistiu em “desenvolver a percepção de si e da sua existência no mundo
por

meio

de

aprendizagens

significativas,

dos

sentidos apreendidos nas

experiências vividas pelos(as) estudantes no ambiente de sala de aula e no meio
social do qual são membros” (PROJETO PEDAGÓGICO EJA, 2019, p. 5) 34. As
situações didáticas elaboradas partiram das concepções de interdisciplinaridade e
de significado, atrelando os conteúdos escolares de maneira contextualizada e
dinâmica.
As adequações nas atividades propostas – a saber: orais, impressas ou
digitais - são sempre realizadas pelos/as professores, que desenvolvem o
planejamento diário com vistas ao atendimento das demandas dos/as estudantes,
como por exemplo: aumento da fonte e do espaçamento entre linhas nas atividades
de escrita impressas (para os/as estudantes cegos ou que apresentam baixa visão);
34

Uma informação adicional: a maioria dos professores/as do segmento da Educação de Jovens e
Adultos participou da elaboração compartilhada do documento, em reuniões realizadas por núcleos,
com a periodicidade bimestral e, principalmente, através dos compartilhamentos das escritas via email.
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seleção de vídeos, de e-books, de animações e de aplicativos, de acordo com os
diferentes TAP’s e com os percursos individuais de aprendizagem. Esse
procedimento é realizado utilizando os recursos materiais disponíveis na unidade e
os arquivos armazenados nos tablets, pesquisados e selecionados pela professora
na carga horária destinada à reserva externa de planejamento, em ambiente no qual
possua conexão com a Internet35.
Para a ocorrência das aulas no hospital, existe a necessidade da utilização
interativa de múltiplos meios didáticos, analógicos e digitais, possibiltadores da
ampliação das vias para o acesso e o desenvolvimento das aprendizagens
escolares dos/as estudantes, objetivadas no currículo da EMHDID. O trabalho
pedagógico implementado revela a perspectiva de convergência de tecnologias, que
fornece as condições para o que podemos denominar de ensino híbrido - marcado
pela multiplicidade de dispositivos em interação simultânea, como pode ser
observado nos registros fotográficos a seguir.
IMAGEM 5: Estudante em atendimento na DPI Pediátrica

Fonte: Diário fotográfico da pesquisadora (junho, 2019).
35

A maioria do material digital trabalhado nas aulas encontram-se salvos na memória dos
dispositivos, ou seja, off line. Quando em uso do celular, a conectividade é estabelecida por plano de
conexão particular da profissional.
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Para um considerável quantitativo de estudantes, a apresentação e o acesso
aos meios digitais ocorrem na escolarização hospitalar, nas aulas, ocasiões nas
quais convergem as competências relacionadas com a audiência de arquivos
midiáticos e os sentidos (o ver, o ouvir, o sentir, o rememorar), para leitura e escrita
contextualizada.
Em consulta e análise detalhada dos descritores que compõe a ficha de
Cadastro do Aluno, no quadro de Identificação, uma das informações solicitadas é o
e-mail do/a estudante. Um dado que chamou a atenção refere-se ao fato de
nenhum/a dos participantes desta pesquisa possuir conta de e-mail, e ainda
alguns/as apresentarem total desconhecimento acerca do conceito e funcionalidade
de um endereço eletrônico, revelando que o processo de inclusão sociodigital
dessas pessoas está apenas começando e que as aulas ministradas na escola
hospitalar constituem-se em vivências oportunizadoras para uma interação
significativa com as tecnologias móveis disponíveis.
Durante a entrevista, ao se reportar a experiência de escolarização formal no
ambiente hospitalar, Vitória explicita a importância da escola na sua vida e ressalta a
diferença percebida com a escola regular ao dizer:
Bem, bem, só que aqui tem uma diferença: a gente tá fazendo o
tratamento e tá tendo aula normal. Mas lá fora é todos os dias e aqui
só é duas vezes por semana e o tempo é muito pouco (Vitória, julho,
2019).

Percebe-se, a partir desse excerto, que a escola hospitalar tem lugar
diferenciado no cotidiano de tratamento das pessoas com IRC, sendo que o
processo de escolarização é vivido como algo prazeroso. No entanto, quando se
reporta ao tempo, a demanda da estudante é pelo aumento na quantidade de dias e
de horas das aulas, demonstrando a importância do processo educativo nesse
momento de suas vidas.
Referente à retomada dos estudos no ambiente hospitalar, sentimentos
contraditórios são experimentados em decorrência do próprio adoecimento (quando
ele se refere a “Está sendo difícil por um lado e bom por outro”) e da realização do
tratamento, em paralelo ao reconhecimento da capacidade de aprender, de ampliar
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competências linguísticas, matemáticas e artísticas com a escolarização formal em
ambiente educacional não formal de aprendizagem:
Está sendo difícil por um lado e bom por outro. Difícil pelo fato de eu
estar fazendo hemodiálise, que é cansativo, ruim. É... (breve pausa),
é muito ruim porque a gente fica quatro hora e é três vezes na
semana, e isso cansa muito. Se pelo menos fosse uma vez no
mês...cansa muito e, pelo lado bom, tem as pró que faz atividade
para a gente e a gente se diverte e tal, faz as atividades. É.... (pausa)
passa de ano, que é uma coisa que muitos às vezes não tem, não
passa de ano, e consegue passar aqui no hospital. Quando a vida da
gente é interferida por alguma doença, alguma coisa, é...(pausa) a
gente vem pro hospital, mas muitos não tem esse privilégio de
estudar no hospital, poucos tem privilégio de estudar, então acho
bom por esse lado né, que a gente se diverte, faz atividade, aprende
mais. Eu, particularmente, eu aprendi mais aqui do que na escola
porque na escola a gente fazia mais leitura, conta, esses negócio
assim e, aquelas conta básica. Eu aprendi até fazer conta aqui que
eu nunca fiz na minha vida e é isso (Doutor Estranho, junho, 2019).

A escola no hospital surge como um alento, como um caminho para Doutor
Estranho sair (mesmo que seja por algumas horas) do foco na doença e resgatar a
autoestima, o seu potencial de aprendizagem, a sensação prazerosa gerada a partir
da realização de atividades escolares.
Por tal demanda e devido as condições materiais de realização das aulas,
entendemos que a disposição dos recursos materiais existentes nessa classe
hospitalar revela a necessidade de adaptação espacial, da mobilidade, da
mobilização (no sentido de mover-se na direção de) e da criatividade do estudante
para realizar as atividades propostas com as tecnologias móveis disponíveis (tintas,
pincéis, tesoura, cola de isopor, prato de isopor descartável, prancheta, o próprio
banco que passa a funcionar como uma mesa para abrigar alguns dos recursos),
visto que sua aprendizagem acaba comprometida por conta das condições
materiais.
A atividade descrita a seguir, por exemplo, teve como objetivo central a
confecção/ construção de elemento decorativo, escolhido pelo/a estudante, o qual
deveria ser relacionado com os festejos juninos, compreendendo-os como uma das
comemorações mais importantes da cultura nordestina, como via para o resgate das
tradições regionais, das experiências pessoais em torno do evento e do
fortalecimento da identidade desses sujeitos.
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IMAGENS 6, 7, 8 e 9: Sequência de produção de decoração junina para composição
do mural da EMHDID no hospital

Fonte: Diário fotográfico da pesquisadora (junho, 2019).
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Podemos perceber que as condições materiais, no que tange a estrutura para
o desenvolvimento da atividade, foram limitadoras, tendo em vista não atender as
exigências pedagógicas para tal. Foi desafiadora, mobilizadora e acionou a
capacidade criativa, gerando uma produção com características únicas, na qual a
identidade do estudante está representada.
Mesmo diante de tais dificultadores materiais, os estudantes, a exemplo de
Vitória e Doutor Estranho e outros, percebem o lugar da escola no processo de
tratamento hemodialítico nomeando suas sensações, como posto nas narrativas a
seguir:
Maravilhoso. Eu gosto porque tô aprendendo né. Tô aprendendo
algumas coisas que já tem tantos anos que eu não estudo. Eu tô me
sentindo bem (Joselina, junho, 2019).
Bem, é... (pausa breve) tô me sentindo bem com a presença da pró
me explicando, me ensinando coisas boas (Maria, julho, 2019).
Estou me sentindo muito bem, desenvolvendo a minha mente, tenho
mais um tempinho pra (pausa), pra usar ainda né! É uma
aprendizagem muito importante pra mim nesse momento. E quero
aprender mais! (Jeová, junho, 2019).

Como é exposto nas falas, os/as estudantes percebem a finalidade da
existência da escola hospitalar e demonstram sensações positivas em torno da
condição de “ser estudante” nesse contexto peculiar de tratamento da saúde,
desconstruindo o conceito original da palavra paciente e redimensionando o conceito
de escola no ideário teórico coletivo. A escola demarca a sua existência nos
contextos onde há pessoas, e pessoas são estudantes em potencial, são as figuras
centrais desenvolvedoras da cultura, dos saberes e dos fazeres educativos.
Desse modo, entendemos que a escola é constituída a partir do que a faz
existir (pessoas, interação, comunicação, aprendizagem) e, é a partir disso que as
aulas, os conteúdos escolares são trabalhados através da vital presença das
tecnologias móveis, no sentido de fazer a escola acontecer em uma ambiente tão
diferente do tradicional, visto que elas atuam como elementos mediadores
essenciais para as aprendizagens e para o estabelecimento da experiência escolar
no hospital como podemos verificar nas imagens a seguir.
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IMAGENS 10 e 11: Aulas utilizando tecnologias móveis

Fonte: Diário fotográfico da pesquisadora (maio, 2019).

O desejo por novas aprendizagens, pelo desenvolvimento cognitivo, pela
ampliação de saberes é posto na fala de Jeová, revelando ainda as possibilidades
de utilização do que aprende na escola em seu cotidiano, fora da escola. Um
currículo vivo, atrelado a conhecimentos e a um corpus teórico envolvendo as áreas
do conhecimento funcional, com significado para os/as estudantes - essa é uma
busca constante das professoras que compõe o corpo docente das referidas turmas
nessa classe hospitalar da EMHDID. Um currículo individualizado, repleto de
sentidos, para entrelaçar esses/as estudantes no seu processo singular de
construção de conhecimentos, associado ao vínculo afetivo – essencial nesse
contexto – como podemos observar na narrativa a seguir:
A atenção da professora, com o aluno assim individual né! Cada um.
Cada um aprende o necessário, tira as dúvidas (pausa). A professora
é dedicada, gente boa (risos), né puxando a brasa pra sardinha não,
é porque ela é mesmo (risos) (Beija-flor, julho, 2019).

A professora na escola hospitalar move-se, mobiliza-se, dirige-se ao encontro
dos/as estudantes, acomoda-se em bancos ou cadeiras disponíveis e concretiza os
atos educativos ao lado dos leitos, com a ergonometria peculiar, que em quase nada
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lembra o ambiente da escola regular, com suas características físicas próprias (o
espaço delimitado da sala de aula e demais espaços demarcados para finalidades
específicas) e os materiais pedagógicos fixos (como os quadros-negros, as estantes,
os armários, as mesas).
Na escola hospitalar, todos os recursos são móveis, portáteis, de fácil
manuseio e transporte em sacolas, em estojos, nos bolsos dos jalecos, pois assim
precisam ser para atender as demandas do contexto e a condição de imobilidade
dos/as estudantes, enquanto pacientes renais que sobrevivem entrelaçados com a
conexão periódica às máquinas de hemodiálise. Consciente ou inconscientemente, a
sobrevivência desses/as estudantes está condicionada às tecnologias da saúde
(equipamentos, maquinário, medicamentos, suporte profissional).
Os atos que envolvem a leitura e a escritura nesses contextos ampliam
consideravelmente a visão de mundo dos/as estudantes. As atividades escritas são
realizadas tendo as pranchetas e os próprios corpos dos/as professores/as e dos/as
estudantes

como

suportes

e

as

tecnologias

móveis

existentes,

citadas

anteriormente, dispõe-se no entorno e localizam-se onde os tratamentos são
realizados, ao alcance corporal permitido. A professora é a responsável direta pela
oferta das condições para o acontecimento dos processos educativos, como
interdependente para a efetivação das experiências de aprendizagem junto aos/as
estudantes, como mediadora entre os componentes materiais e imateriais
interligados às práticas de escolarização hospitalar em tela.

4.2 OS/AS ESTUDANTES E SUAS EXPERIÊNCIAS EDUCATIVAS COM AS
TECNOLOGIAS

A inserção das tecnologias digitais móveis na escolarização hospitalar, em
especial os celulares e os tablets, é uma realidade pertencente ao cotidiano das
aulas nas turmas observadas. Os dispositivos funcionam como elementos
mediadores das práticas educativas e ampliam consideravelmente as interações
dos/as estudantes com informações e conteúdos escolares referentes a todas as
áreas do saber, potencializando a construção de conhecimento e a efetivação de
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aprendizagens significativas no ambiente hospitalar, de forma leve, atrativa, lúdica,
interativa e, principalmente, prazerosa para todos os/as envolvidos/as.
Tal contexto pode ser percebido na relação estabelecida pelos estudantes
com os recursos tecnológicos disponíveis durante as aulas. Nesse aspecto, a
estudante Joselina foi motivada - a partir de uma exposição prévia acerca das
propostas de trabalho pensadas para aqueles dias - e demonstrou disposição para
interagir com o celular da professora, em conexão com a Internet, assistindo a uma
reportagem sobre as “10 prioridades de saúde para 2019” definidas pela
Organização Mundial da Saúde (OMS) e também com o tablet, em outro dia de aula,
assistindo a um curta-metragem sobre “O sentido da vida” - situações didáticas
interdisciplinares relacionadas com o projeto pedagógico anual da EMHDID,
elaboradas para atender ao público da EJA. Em ambas as experiências, a estudante
narrou a sua compreensão em torno dos assuntos em foco, realizou atividades orais
e escritas adaptadas às suas demandas pessoais (baixa visão e punho fraturado
imobilizado, por causa de uma queda ocorrida em sua residência), demonstrando
curiosidade no manuseio do dispositivo, envolvimento e satisfação com a realização
das atividades mediadas com as tecnologias móveis disponíveis, apesar da pouca
familiaridade com os mesmos.
IMAGENS 12 e 13: Aulas com as tecnologias digitais móveis (celular e tablet)

Fonte: Diário fotográfico da pesquisadora (maio, 2019).
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Nesse sentido, podemos perceber que o diálogo prévio da professora com a
estudante e a apresentação das propostas de trabalho são procedimentos
pedagógicos motivadores para o acolhimento e o desenvolvimento das intervenções
escolares, especialmente no segmento da Educação de Jovens e Adultos e junto a
estudantes que revelam pouca ou mesmo a inexistência do contato com dispositivos
digitais fora da escola hospitalar.
Na mesma direção, o estudante João externaliza a sua percepção referente à
praticidade que os dispositivos digitais móveis gera, para a professora, no
desenvolvimento das aulas, assim como uma de suas funções, referente à
capacidade de armazenamento de informações e a facilidade em consultar
respostas às perguntas, esclarecendo possíveis dúvidas nos assuntos que surgem
durante os atendimentos escolares. Podemos confirmar tal fato na narrativa a seguir:
Pra facilitar muito a vida dela [no caso, da professora] (pausa breve).
Hoje as coisas estão mais fácil. É... por exemplo, tem uma conta, ela
vai fazer, fica mais fácil (pausa breve), por exemplo, quem descobriu
o Brasil? Todo mundo sabe, mas às vezes esquece, aí vai lá no
celular ou no tablet, Pedro Álvares Cabral, que dia? 21 de abril,
essas coisa é muito boa, é... celular, tablet, é muito boa porque, às
vezes, a professora tem 20 anos que estudou aquele negócio aí,
não é porque ela não sabe, é que esquece! É tanta coisa na
cabeça de uma professora, tanta coisa na cabeça de uma professora
que ela esquece. Aí um aparelho desse ajuda e muito! Eu gosto
muito (João Bombeiro, julho, 2019 – grifos nossos).

João ainda destaca a importância da tecnologia móvel como acessório de
memória, como posto no destaque, para que possa ter melhor compreensão dos
conteúdos trabalhados e acessar informações que são necessárias no decorrer da
aula.
Complementando essa ideia a respeito da presença das tecnologias digitais
móveis nas aulas, Rosa se posiciona: “Gosto, a aula fica melhor”. Tal afirmação
demonstra que a interação com os recursos multimidiáticos que englobam texto,
imagem, som, movimento e ambientes com múltiplas dimensionalidades favorecem
a melhoria da qualidade das aulas e uma performance mais eficiente do/a estudante
hospitalizado no espaço no qual se encontram, e também no tempo pedagógico
qualitativo real das aulas, que são ministradas individualmente, leito a leito.

A

afirmação de Rosa demonstra também o desejo por aprender e a viabilização de
aulas mais atrativas com a inserção dos dispositivos digitais. Portanto constatamos
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que o uso do audiovisual é muito importante no processo educativo nas aulas, como
podemos verificar a seguir:
IMAGENS 14 e 15: Apreciação de imagens e audiência de vídeo no tablet

Fonte: Diário fotográfico da pesquisadora (abril, 2019).

Acreditamos que a evolução da tecnologia e a popularização dos dispositivos
digitais é muito importante, no que se refere ao desenvolvimento do processo
educativo em contextos como o do hospital. Podemos perceber tal afirmativa na fala
de Vitória, que estabelece um comparativo importante entre o passado e o presente,
com o destaque do papel de difusão de conhecimento das mídias contemporâneas e
do seu sentimento em relação à presença do tablet e do celular na sua vida escolar:
É muito bom porque a gente fica por dentro das coisas e a gente
aprende mais, entendeu? É muito além das coisas hoje, porque
antigamente a gente não tinha e hoje a gente tem celular, tem tablet,
tem tudo. A gente fica mais por dentro das coisas. A gente
aprende alguma coisa diferente (Vitória, julho, 2019 – grifos nossos).

No destaque da narrativa de Vitória podemos perceber que ela entende o
papel das tecnologias no processo de difusão e acesso ao conhecimento e as
informações, e como tal possibilidade contribui para a aprendizagem. Em
concordância com Vitória, Jeová e de Orquídea estabelecem um comparativo entre
a escola regular, da qual eles foram alunos em dado período das suas histórias de
vida, e a retomada dos estudos na escola hospitalar, relacionando com o

127

surgimento, com a evolução das tecnologias digitais conectadas, a inserção das
mesmas nas escolas e a sua contribuição nas aprendizagens escolares:
É porque na minha época, na minha infância, não tinha Internet, não
tinha Informática. Era tudo no quadro negro. Então, a pró escrevia ali,
a gente olhava, ela explicava e a gente ia fazer em casa. E aqui,
tanto a gente aprende na Informática, como também a gente leva pra
casa (Jeová, junho, 2019).
Naquele tempo de aula não tinha tablet nem celular, agora já tem né.
Eles traz coisa que a gente não aprendeu.
É bom, que tem coisa que a gente aprende (Orquídea, julho, 2019).

A narrativa de Jeová ressalta o hibridismo presente nas práticas educativas
desenvolvidas, a importância e a influência positiva da multiplicidade dos meios
didáticos utilizados nas aulas, em comparação com a sua infância e com as
condições materiais da escola naquela época da sua vida. Orquídea endossa as
diferenças na configuração entre a escola do passado e a escola contemporânea
que, para ela, consolida-se como a escola no hospital, com contornos outros e com
dispositivos digitais móveis contribuindo diretamente na sua aprendizagem.
Dentre os principais papéis dos dispositivos digitais móveis nas turmas
participantes desta pesquisa, podemos afirmar que:
Ajuda né! Ajuda no aprendizado. É... (pausa). É isso! Ajuda né, a
desenvolver a mente, a gente tá vendo ali as coisas, os assuntos,
como se tivesse vendo num livro né! (pausa) (Beija-flor, julho, 2019 –
grifos nossos).

Beija-flor deixa claro que uma das principais funções das tecnologias digitais
móveis é a de potencializar os aspectos cognitivos dos sujeitos, inferindo nos
processos

individuais

de

compreensão

dos

conhecimentos

escolares.

A

portabilidade e a praticidade do tablet e do celular também ganham destaque na
narrativa quando a estudante estabelece a comparação dos dispositivos com o livro
físico.
Mesmo com a satisfação em relação a inserção e uso das tecnologias móveis
no processo educativo da classe hospitalar, a maioria dos estudantes expõe certo
nível de resistência quando a área do conhecimento trabalhada é a Matemática,
havendo

a

inevitabilidade

da

intervenção

da

professora,

no

sentido

da

desmistificação em torno da disciplina e a iminente apresentação de modos atrativos
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e

criativos de

aprendizagem das competências que

envolvem os eixos

36

matemáticos . Nesse sentido, as tecnologias digitais funcionam como um
mecanismo de quebra de barreiras entre o que o estudante não sabe e o que ele
pode vir a saber ou mesmo constata que já sabe. A concepção negativa em torno
dos “erros”, do errado como sinônimo de incapacidade – o que ocasiona o reforço do
estado de baixa autoestima dos/as estudantes - passa a ser compreendida nessa
dinâmica interativa como meios, como tentativas e como aproximações para os
“acertos”, consolidando as aprendizagens37 em uma proposta sociointeracionista de
construção de conhecimentos, na qual as zonas de desenvolvimento cognitivo (a
passagem da zona de desenvolvimento real para a zona de desenvolvimento
proximal para, posteriormente, alcançar a zona de desenvolvimento potencial)
explicitam os mecanismos internos relacionados ao aprender.
Podemos perceber na imagem que segue a maneira como o estudante
interage eficazmente com o aplicativo matemático envolvendo cálculo mental e, a
partir dessa interação, a tranquilidade na realização da atividade e a eficiência nas
respostas, oportunizando-o a desconstrução das barreiras e das dificuldades prévias
em relação aos conteúdos escolares da Matemática.
IMAGEM 16: Atendimento na DPI

Fonte: Diário fotográfico da pesquisadora (abril, 2019).
36
37

Os números, as grandezas e as medidas, o espaço/forma e o tratamento da informação.
Conceituais, procedimentais e atitudinais.
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Podemos constatar então que as tecnologias também contribuem, a partir do
que não é rotineiro, no despertar de capacidades adormecidas por mitos, por falta de
tentativa de aprendizagens. Desse modo, o fomento à atitude investigativa dos/as
estudantes, ou melhor, a facilidade que encontram para pesquisar e aprofundar seus
estudos em áreas do conhecimento e sobre assuntos dos seus interesses, também
constitui um dos papéis de destaque dos tabletes e dos celulares no processo de
escolarização hospitalar. Este é um ponto positivo para o aumento da qualidade das
experiências educativas mediadas por tecnologias no contexto da escola hospitalar,
como destaca Doutor Estranho em sua fala:
Eu acho bom, é... porque assim, a tecnologia avançou cada vez mais
e ficou melhor porque antes era aqueles celular parecendo um bloco,
um tijolo, com uma antenona que só fazia ligar. Hoje com o celular
não, você manda mensagem, você fala com voz, você manda
vídeo... Mudou totalmente e isso ajuda muito bem, tanto a gente
quanto professores, fora as atividades que a gente pode
pesquisar né, (...) a gente pode pesquisar, pode debater,
conversar sobre o assunto, e antes não, antes tinha que ser no
duro no cru mermo. Estudar, estudar, quebrar a cabeça e tal. Agora
não, agora modificou tudo! Cada dia que passa vai evoluindo mais e
mais e fica bom pa gente né, que trabalha com isso, que faz isso. Eu
acho bom (Doutor Estranho, junho, 2019 – grifos nossos).

Doutor Estranho faz uma breve análise do potencial comunicativo ampliado
das tecnologias atuais e ressalta que a possibilidade da multimídia em um
dispositivo de comunicação auxilia tanto estudantes como os professores no
processo educativo. Nesse sentido, ao abordar às experiências educativas
mediadas pelas tecnologias digitais móveis, Maria afirma que:
Acho bom (pausa breve). Eu acho muito bom o jeito que você faz e
pergunta aquelas perguntas, que eu nem sabia a resposta, assim, do
nada! (risos) E dá tudo certo, né! (Maria, julho, 2019).

Na afirmativa de Maria, percebemos que a mesma se sente mais confortável
com a inserção e uso da tecnologia móvel nas aulas, visto que intuitivamente ela
interage com suas próprias dificuldades, no sentido de superá-las, quando afirma: “E
dá tudo certo, né!”.
Quanto às contribuições das tecnologias digitais móveis para as experiências
de aprendizagem dos estudantes, vale destacar que os sentidos (visão, tato, olfato,
audição, paladar) são muito importantes, principalmente no desenvolvimento das
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atividades pedagógicas no contexto do hospital. Nesse aspecto, as tecnologias são
essenciais por proporcionarem deslocamentos subjetivos para lugares (cidades e
estados brasileiros, por exemplo) desconhecidos e experiências sensoriais diversas,
envolvendo sons, imagens, movimentos e gostos, através dos recursos multimídia
existentes nos dispositivos.
Ao realizar uma determinada atividade (ver imagem 17), a estudante aciona o
sentido da audição para escutar a letra e a melodia da música no celular da
professora, conectado com a Internet, tendo o texto impresso como suporte de
leitura, para posterior realização de questões orais e escritas. Já em outra atividade
proposta (ver imagem 18), assim como na anterior, o objetivo principal girou em
torno do processo de construção da base alfabética, a partir de uma atividade
elaborada com conteúdos interdisciplinares, entrelaçados com os recursos
tecnológicos disponibilizados. Percebemos que o acionamento do sentido da
audição junto com o sentido da visão são fundamentais para a aprendizagem, pois
entrelaçam aspectos cognitivos e sensoriais, ampliando os canais de acesso às
estruturas mentais da estudante, como demonstram os registros fotográficos.
IMAGENS 17 e 18: Aulas na sala grande com o celular e atividade impressa

Fonte: Diário fotográfico da pesquisadora (junho, 2019).
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Assim, a integração das tecnologias móveis, nesse caso uma digital e a outra
analógica, apresentam para o contexto educativo, possibilidades de trabalho
integrado e interativo que auxilia no alcance do objetivo proposto para a aula.
Os/as estudantes demonstram em suas narrativas a compreensão acerca do
papel das tecnologias digitais móveis enquanto elementos mediadores na
construção dos processos educativos implementados nas turmas da EMHDID
participantes desta investigação, destacando as funções dos dispositivos móveis na
potencialização

das

aprendizagens

(leitura,

escrita,

cálculos

matemáticos,

acontecimentos históricos, descobertas científicas, cuidados com a saúde e o bemestar, entre outros), na curiosidade para a pesquisa, no desenvolvimento cognitivo,
nas

experiências

multissensoriais

(ver,

ouvir,

sentir,

imaginar,

recordar)

oportunizadas com o manuseio dos tablets dos celulares, em comunhão com a
mediação da professora, em uma lógica da presencialidade estabelecida.
As tecnologias móveis aqui constituem processo entrelaçado com a dinâmica
própria do contexto, onde os dispositivos carregam em si a capacidade da
mobilidade, do movimento que proporciona a condição para que os acontecimentos
escolares sejam concretizados.

4.3 CONTRIBUIÇÕES DAS TECNOLOGIAS NA CONSTRUÇÃO DA REDE DE
CONHECIMENTOS NA ESCOLARIZAÇÃO HOSPITALAR

Na voz do João, as tecnologias digitais móveis contribuem para o exercício
docente na escola hospitalar, especialmente no que se refere à mobilidade e a
portabilidade, descrevendo que os tabletes e os celulares são inseridos nas aulas:
Pra facilitar muito a vida dela (pausa breve). Hoje as coisas estão
mais fácil. É... por exemplo, tem uma conta, ela vai fazer, fica mais
fácil (pausa breve), por exemplo, quem descobriu o Brasil? Todo
mundo sabe, mas às vezes esquece, aí vai lá no celular ou no tablet,
Pedro Álvares Cabral, que dia? 21 de abril, essas coisa é muito boa,
é... celular, tablet, é muito boa porque, às vezes, a professora tem 20
anos que estudou aquele negócio aí, não é porque ela não sabe, é
que esquece! É tanta coisa na cabeça de uma professora, tanta
coisa na cabeça de uma professora que ela esquece. Aí um aparelho
desse ajuda e muito! Eu gosto muito (João Bombeiro, julho, 2019).
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A unanimidade entre os/as participantes perpassa pela contribuição dos
dispositivos digitais na aprendizagem, como revelado nos fragmentos de falas a
seguir:
Eu gosto. As coisas que a gente tem que aprender né (Joselina,
junho, 2019).
Ajudar a aprender mais (Rosa, junho, 2019).
E agora a gente tá aprendendo né (Orquídea, julho, 2019).
Pra gente aprender... mais coisa ainda! Ficar sabida! (risos de
ambas). É... Ajuda a aprender! Coisa que antigamente a gente não
via, hoje tá vendo, aprende mais! (Maria, julho, 2019).

Na sociedade contemporânea, permeada pelo volume de informações e pela
necessidade de atualizações constantes por conta do ambiente de mudanças e de
instabilidades (políticas, sociais, econômicas, culturais, emocionais) no qual estamos
todos imersos e ao qual estamos submetidos, enquanto coletividade humana, a
acessibilidade às informações torna-se imprescindível:
Do jeito que tá o mundo hoje a gente tem que ficar sabendo de tudo
que acontece. Então hoje o celular e o tablet a gente fica sabendo de
tudo e aprende mais também (Vitória, julho, 2019).

Jeová aborda na sua fala a função comunicativa dos celulares e dos tablets, a
facilidade no manuseio dos mesmos e como os recursos digitais são atrativos e
contribuem para a efetividade das aprendizagens, além do destaque para um melhor
aproveitamento do tempo com a professora e a dinâmica de atendimentos
individuais, concomitante à realização do tratamento:
A tecnologia ajuda porque a gente fica mais informado. A gente vê, e
fazemos. Antigamente nós não via, só fazia fazer, olhar e fazer.
Adoro, porque a gente vê e ela ainda explica. Também facilita as
coisas, porque tem tanto paciente aqui pra ela atender.
O que mais me chama a atenção são os vídeos, entendeu? As
reportagens. É... as explicações, tanto a gente vê como a pró explica
pra gente. Então, é um grande aprendizado pra nós agora aqui
estando nessa escola, escola hospitalar (risos) (Jeová, junho, 2019).

Diante da indispensabilidade da efetivação de práticas interdisciplinares nas
turmas de EJA participantes deste estudo, atrelar o digital ao analógico para a
concretização de aulas, com características que perpassam pela interatividade,
portabilidade e, especialmente, o desenvolvimento do potencial criativo dos/as
estudantes, consiste no caminho escolhido para gerar eficácia nas produções e
também oportunizá-los/as vivências escolares prazerosas. Nas fotos seguintes, o
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estudante aprecia imagens de obras da artista plástica Tarsila do Amaral no tablet
(selecionadas previamente pela professora e salvas na memória do dispositivo),
após leitura da síntese biográfica da artista plástica, com a descrição suscinta das
fases do seu desenvolvimento físico (infância, adolescência, juventude, vida adulta)
e os ambientes nos quais ela interagiu, assim como as principais pessoas do seu
círculo familiar e de amizades, conduzindo o/a leitor/a a descobrir pistas das
principais influências e inspirações para as suas telas. No segundo momento, foi
proposto para o mesmo escolher uma das obras e realizar a releitura no papel ofício,
obtendo como resultado uma produção rica em detalhes e de uma beleza peculiar.

IMAGENS 19 e 20: Atividade de releitura de obra de Tarsila do Amaral escolhida a
partir de fotografias diversas visualizadas no tablet

Fonte: Diário fotográfico da pesquisadora (junho, 2019).
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Quando Beija-flor fala acerca da facilidade de “carregar os assuntos” nos
dispositivos evidencia como o portátil, o móvel, a leveza no transporte favorecem as
práticas educativas implementadas na escola hospitalar e, principalmente, a
consolidação das aprendizagens e o alcance dos objetivos pedagógicos propostos:
É que é a maneira mais fácil de carregar os assuntos pra trazer pra
gente aprender. Eu acho que é né! (pausa)
É que é melhor do que ela andar com um monte de livro na mão. Aí
ela no celular e no tablet já tá tudo ali, resumido, chega aqui, mostra
a gente, a gente capta tudo (gargalhadas). Capta é... no modo que
pode... mas... a gente vê e tenta aprender, pelo menos tenta
aprender (Beija-flor, julho, 2019).

Consonante com Beija-flor em vários aspectos, Doutor Estranho discorre
sobre as contribuições das tecnologias nas suas aulas no hospital:
Ahhhh! [...] tem várias contribuições né! Tem uma pesquisa, tem
contas para fazer, tem histórias, tem vídeo, tem muita coisa que tem
no tablet, é difícil falar assim o que tem assim de melhor, mas é
porque tem muita coisa, porque no momento que tem a Internet você
tem tudo na mão, na palma da sua mão. E aí é o que vai ficando
melhor né pa gente, para a pró, e a gente que aprende mais e mais
que vira e mexe eu tô aprendendo mais no tablet, tô aprendendo
mais mexer e tal, a professora também. A gente vai evoluindo junto
com ele né, vai na produção evoluindo junto com ele. Tem fotografia
que a gente tira, antes não tinha como tirar (...). No tablet a gente
pode pesquisar quem descobriu o Brasil, quem descobriu... quem
morreu, quem não morreu... E por isso que o mundo tecnológico
mudou tudo.
Antes, a gente tinha que pesquisar nas enciclopédias. Eu acho
melhor no tablet ou computador, algum dos dois, ou o celular, algum
desses três, o tablet, o computador ou o celular, apesar de que são
tudo uma coisa só, mas tem que ter isso aí né uma aula (Doutor
Estranho, junho, 2019).

No sentido de valorizar as produções dos/as estudantes da EMHDID na
referida classe hospitalar, as professoras da unidade solicitaram autorização da
coordenação de enfermagem do serviço para a realização de exposições periódicas
dos trabalhos realizados nas aulas. Foi cedido um quadro-mural, localizado no
corredor principal da ala do hospital, que é alimentado periodicamente com esses
materiais, no intuito de valorizar as conquistas dos/as educandos/as, elevar a
autoestima e o potencial de aprendizagem deles/as, assim como proporcionar as
pessoas que trabalham e que frequentam aquele ambiente a apreciação do trabalho
da escola hospitalar.
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IMAGEM 21: Mural junino com as produções dos/as estudantes

Fonte: Diário Fotográfico da Pesquisadora (junho, 2019).

Os/as estudantes revelam nas suas falas experiências diversas com as
tecnologias no transcorrer das trajetórias de vida, com maior ou menor interação no
cotidiano, para além do espaço escolar. Durante as observações, a familiaridade no
manuseio dos dispositivos digitais foi maior entre os/as mais jovens (nascidos a
partir de 1980), que também apresentam interesse em explorar as funções, abrir e
utilizar os aplicativos instalados no equipamento, com curiosidade e autonomia.
Os/as participantes que se encontram no estágio do desenvolvimento, denominado
pelos estudiosos desse campo científico de terceira idade, apresentaram atitude
atenta, cautelosa e observadora nas ocasiões nas quais foram propostas atividades
nos tablets. De forma unânime os entrevistados/as destacaram a contribuição das
tecnologias digitais para a aprendizagem, para a cognição, para a ampliação do
conhecimento de mundo e dos saberes nas áreas do conhecimento que compõe o
currículo escolar.
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5 CONCLUSÕES EMERGENTES: ALGUMAS CONSTATAÇÕES E OUTRAS
PERGUNTAS

Com base na concepção de que toda escritura constitui-se em processo de
elaboração situado no tempo e no espaço, os construtos teórico-metodológicos e a
análise elaborada neste texto dissertativo dizem respeito a busca de sentidos e de
sustentação para alicerçar o desenvolvimento da investigação apresentada, estando
aberta a contribuições e interlocuções, assim como ao exame crítico indispensável
para a qualificação, para o alcance de um rigor outro e da cientificidade do estudo
proposto.
Diante da dialogicidade, do envolvimento pessoal e da necessidade de
registros

fidedignos

experiências

pressupostos

reveladas

por

pela

intermédio

metodologia,
das

acreditamos

narrativas

dos/as

que

as

estudantes,

protagonistas desta pesquisa, ampliam a compreensão dos/as interessados/as na
área da escolarização em ambiente hospitalar e domiciliar acerca dos processos
educativos e da inserção e uso das tecnologias nas práticas pedagógicas
emergentes nesses contextos de aprendizagem, como dispositivos pedagógicos e
como representação objetiva da capacidade de aprender dos sujeitos hospitalizados,
ora estudantes no contexto escolar hospitalar.
Apesar do desafio envolto no distanciamento necessário entre a pesquisadora
e o objeto da investigação, fazer parte do contexto não constituiu uma dificuldade
para o estudo. Ao contrário, acreditamos que a pesquisa metodicamente implicada
foi possível pela possibilidade de imersão no campo, pela relação de proximidade
entre a pesquisadora e os/as participantes, pelo entrelaçamento das práticas
cotidianas com os fenômenos analisados.
O movimento de inserção das tecnologias móveis na classe da EMHDID
investigada contribui sobremaneira para tornar as atividades mais atrativas, para a
produtividade do tempo pedagógico, para a motivação, a implicação e a ampliação
do interesse dos/as estudantes nos seus processos individuais de aprendizagem. Os
dispositivos digitais móveis atuam como elementos mediadores dos processos
educativos implementados, gerando mudanças de ordem qualitativa nas atitudes
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dos/as estudantes diante das relações que estabelecem com o saber e com o
aprender, aumentando o grau de receptividade e envolvimento nas aulas.
O refinamento do senso crítico, assim como o alargamento da visão de
mundo e da compreensão da realidade na qual os/as estudantes encontram-se
inseridos, são perceptíveis nos diálogos reflexivos promovidos nas aulas em torno
de temáticas atuais sobre assuntos como: a situação política e econômica do país, o
funcionamento do corpo humano, o próprio processo de adoecimento (concepção da
doença, adesão ou não adesão ao tratamento, sintomatologia durante a
hemodiálise, relação com os profissionais de saúde e com a família e/ou cuidadores,
autocuidado, principais dificuldades e mudanças após o adoecimento, entre outros),
assim como em relação aos conteúdos escolares trabalhados nas áreas de
conhecimento pertencentes ao currículo escolar implementado.
A dinâmica das aulas está sempre atrelada às tecnologias, sejam as digitais
ou as analógicas disponíveis, visto que são adequadas a cada situação específica
nesses contextos de aprendizagem. No acompanhamento qualitativo do portfólio
individual dos/as estudantes e dos registros da professora (realizados em seu
caderno pessoal e transpostos para os relatórios e pareceres), que toma como
referência o início do ano letivo, são notórias as evoluções na qualidade das
respostas às questões e às situações-problema propostas e experienciadas.
O fazer pedagógico com as tecnologias no ambiente hospitalar proporciona,
tanto aos estudantes quanto aos professores, a abertura na direção de novas
possibilidades interativas com as informações disponíveis, a expressão autônoma do
pensamento, a ampliação da relação com o mundo e a participação efetiva de todos
os/as envolvidos/as na elaboração das redes de conhecimentos pessoais e
coletivas, com a participação democrática na maioria dos processos, o que
reverbera no estreitamento dos vínculos afetivos (fundamentais para a adesão e a
permanência das pessoas na escola hospitalar) e na elevação da autoestima, pois
aprender consiste em uma das condições primeiras do ser humano – todos estamos
submetidos a essa condição, de acordo com Bernard Charlot (2000).
Cabe destacar e reconhecer a importância da estruturação e da organização
de políticas públicas, pois estamos nos referindo a uma unidade de ensino da esfera
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municipal, por meio de propostas que integrem as tecnologias na pauta
orçamentária, não apenas para a aquisição de dispositivos digitais com recursos
atualizados, mas para a manutenção dos já existentes e a operacionalização
concreta, no sentido da conectividade às redes disponíveis, de inclusão sociodigital
(de podermos estar on line) em todas as classes da EMHDID. Em relação aos
projetos

pedagógicos

desenvolvidos,

as tecnologias precisam ainda

estar

contextualizadas com os fundamentos e as práticas, de maneira a deixar explícito o
imbricamento e a imprescindibilidade existente entre estas e o próprio ato educativo,
pois a relação é de interdependência no contexto escolar hospitalar.
Na escola hospitalar, os processos educativos em curso necessitam ser
capazes de evoluir, de adaptar-se conforme as demandas dos/as estudantes
hospitalizados e da sociedade contemporânea, da qual todos/as nós fazemos parte.
Ao

findar

esta

etapa

do

nosso

processo

formativo,

inúmeras

questões/inquietações emergem:
 Tendo em vista que o lócus desta pesquisa foi uma classe hospitalar,
e com a necessidade de ampliar a compreensão acerca da temática
em foco envolvendo os espaços não contemplados no escopo
apresentado, uma questão pulsante dirige-se a investigar de que
forma a mediação com as tecnologias ocorre nas casas de apoio, nas
casas lar e nos domicílios da EMHDID;
 As tecnologias são, de fato, vitais nos processos educativos das
classes hospitalares. É notório, porém, o lugar de consumidores dos
bens e dos produtos tecnológicos disponíveis nos ambientes virtuais.
Um ponto de inquietação consiste justamente na possibilidade
concreta da mudança de papel, tanto por parte dos/as docentes
quanto dos/as estudantes, de consumidor a produtor de tecnologias.
Seria possível?
 Ao reconhecer a importância e, até mesmo, a dependência das
tecnologias móveis para a dinâmica de funcionamento das classes
hospitalares, como revelar esse aspecto no currículo da EMHDID?
 As políticas públicas da educação do município de Salvador
contemplam a relevância da tecnologia no contexto das classes
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hospitalares? Quais os dispositivos legais existentes, no sentido do
atendimento a esta necessidade?
Para além da efetivação de práticas desenvolvedoras dos conhecimentos
escolares, a presença da escola no ambiente hospitalar, junto a pessoas em
tratamento da doença renal crônica, oportuniza aos/as estudantes a ressignificação
da sua própria condição existencial, a ativação das possibilidades de aprendizagem
adormecidas diante do adoecimento, a mobilização da própria pulsão de vida em
substituição à pulsão de morte iminente. As tecnologias, no contexto desta pesquisa,
são compreendidas ademais ao entendimento reducionista envolto na definição de
dispositivos maquínicos apenas, as tecnologias são aqui concebidas como
processos e dispositivos confluentes e adaptáveis às demandas sociais, nesse caso,
às demandas da escola hospitalar e dos processos educativos dos/as estudantes.
Especialmente os tablets e os celulares, são dispositivos imprescindíveis para a
realização do movimento dinâmico das interações entre os/as estudantes e os
saberes

curriculares

e

extracurriculares,

redimensionando

a

condição

de

aprendizagem que extrapola os condicionantes impostos pela doença renal crônica
e seu tratamento. Nos autorizamos a levantar a proposição de que as tecnologias
móveis na escola hospitalar constituem veículos/meios para viabilizar a reconexão
dos/as estudantes com seus movimentos particulares de reinvenção de si mesmos
no mundo.
Como principais achados, a pesquisa revelou que o processo de inclusão
sociodigital da maioria dos/as estudantes participantes deste estudo encontra-se em
fase inicial, sendo a escola hospitalar diretamente responsável pela apresentação
das tecnologias móveis disponíveis no contexto escolar, pela elaboração de
vivências e

interações

significativas

com

os

dispositivos

digitais

móveis,

especialmente tablets e celulares, nas aulas. Outro achado importante refere-se à
condição de mobilidade, de portabilidade e a praticidade que a inserção dos
dispositivos digitais proporciona na dinamização dos processos educativos
implementados no ambiente hospitalar, bem como o fomento à atitude investigativa
dos sujeitos envolvidos (estudantes e professora).
Ante à iminência da necessária finitude temporal deste estudo, em linhas
gerais, compreendemos que os aspectos que envolvem a mobilidade tecnológica, a
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interatividade, a portabilidade constituem fatores imprescindíveis para que se possa
efetivar o processo educativo nesse contexto em especial, tendo em vista que as
tecnologias móveis constituem-se o meio que possibilita o fazer educativo em sua
integralidade, respeitando a condição física motora do sujeito em cuidado hospitalar,
bem como potencializam seus sentidos na direção do aprender significativo e
transformativo.
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Fonte:
ttps://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclus
ao.jsf?popup=true&id_trabalho=, acesso em 11.12.18.
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Anexo 1

FIGURA I – PIRÂMIDE DA HIERARQUIA DAS NECESSIDADES DE MASLOW

Fonte: http://cubomagicobrasil.com/forum/topic/16285-pir%C3%A2mide-de-necessidades-de-maslow/,
acesso em 18.12.18.
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Anexo 2
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – DEDC - CAMPUS I
COLEGIADO DE PEDAGOGIA
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
ESTA PESQUISA SEGUIRÁ OS CRITÉRIOS DA ÉTICA EM PESQUISA COM SERES HUMANOS CONFORME RESOLUÇÃO
N

O

466/12 DO CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE.

I – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
Nome do Participante: _________________________________________________
Documento de Identidade no: ___________________________ Sexo: F ( ) M ( )
Data de Nascimento:

/

/

Endereço: __________________________________________________________
Bairro:

__________ Cidade: __

UF: ______

CEP:
Telefone: (

)

_______________ / (

)

___

_____________

II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA:
1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: TECNOLOGIAS MÓVEIS
E PROCESSOS EDUCATIVOS: NARRATIVAS DE ESTUDANTES DA
ESCOLA HOSPITALAR E DOMICILIAR
2. PESQUISADOR(A) RESPONSÁVEL: CRISTIANE SILVA DE JESUS
Cargo/Função: pesquisadora
III - EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PARTICIPANTE SOBRE A
PESQUISA: O(a) senhor(a) está sendo convidado(a) para participar da pesquisa:
TECNOLOGIAS MÓVEIS E PROCESSOS EDUCATIVOS: NARRATIVAS DE
ESTUDANTES DA ESCOLA HOSPITALAR E DOMICILIAR, de responsabilidade da
pesquisadora CRISTIANE SILVA DE JESUS, mestranda do Programa de PósGraduação em Educação e Contemporaneidade – PPGEduC, da Universidade do
Estado da Bahia – UNEB, sob orientação da Profª Drª Mary Valda Souza Sales, que
tem como objetivo compreender o papel das tecnologias móveis e das tecnologias
digitais móveis nos processos educativos dos estudantes da Escola Municipal
Hospitalar e Domiciliar Irmã Dulce, a partir de suas narrativas, considerando as
particularidades contextuais e clínicas inerentes a essa modalidade de atendimento
educacional.

152

A realização desta pesquisa trará ou poderá trazer benefícios relacionados à
compreensão sobre o papel das tecnologias móveis e das tecnologias digitais
móveis no seu processo educativo, enquanto estudante da Escola Municipal
Hospitalar e Domiciliar Irmã Dulce. Para a instituição proponente e para a
comunidade científica geral, a pesquisa trará uma contribuição para o entendimento
acerca do significado de experiências educativas mediadas por tecnologias móveis e
por tecnologias digitais móveis no contexto da escolarização hospitalar,
particularmente no segmento da Educação de Jovens e Adultos. A pesquisa não irá
ocasionar nenhum tipo de risco psicológico, financeiro ou de qualquer outra natureza
para os participantes. Os possíveis riscos relacionados na ocasião da realização das
entrevistas, como constrangimento, exposição, ou qualquer outro tipo de situação
indesejada, serão evitados e/ou minimizados com o acolhimento, a escuta sensível
por parte da pesquisadora e o redimensionamento na condução dos procedimentos.
Caso aceite o(a) Senhor(a) será entrevistado(a) e esta entrevista será
gravada em áudio/vídeo; será fotografado(a) no atendimento escolar hospitalar, com
os devidos cuidados para a garantia do anonimato, pela discente CRISTIANE SILVA
DE JESUS, do mestrado acadêmico em Educação e Contemporaneidade.
Sua participação é voluntária e não haverá nenhum gasto ou remuneração
resultante dela. Garantimos que sua identidade será tratada com sigilo e, portanto,
o(a) Sr.(a) não será identificado(a). Caso queira, o(a) senhor(a) poderá, a qualquer
momento, desistir de participar e retirar sua autorização. Sua recusa não trará
nenhum prejuízo em sua relação com a pesquisadora ou com a instituição.
Quaisquer dúvidas que o(a) senhor(a) apresentar serão esclarecidas pela
pesquisadora e o(a) senhor(a), caso queira, poderá entrar em contato também com
o Comitê de Ética da Universidade do Estado da Bahia. Esclareço ainda que de
acordo com as leis brasileira o(a) Sr.(a) tem direito a indenização caso seja
prejudicado(a) por esta pesquisa. O(a) senhor(a) receberá uma cópia deste termo
onde consta o contato das pesquisadoras, que poderão tirar suas dúvidas sobre o
projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento.
IV. INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS
RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO
EM CASO DE DÚVIDAS
PESQUISADOR(A) RESPONSÁVEL: Cristiane Silva de Jesus
Endereço: Universidade do Estado da Bahia – UNEB, Rua Silveira Martins, nº 2555,
prédio da Pós-Graduação – PPGEduC, Salvador / Ba.
Telefone: (71) 99222-3766
E-mail: cris.crikika@gmail.com
Comitê de Ética em Pesquisa- CEP/UNEB Rua Silveira Martins, 2555, Prédio da
Reitoria, 1° andar-Cabula, Salvador- BA. CEP: 41.150-000. Tel.: 71 3117-2399 email: cepuneb@uneb.br.
Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP- End: SRTV 701, Via W 5
Norte, lote D - Edifício PO 700, 3º andar – Asa Norte CEP: 70719-040, Brasília-DF.
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V. CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO

Após ter sido devidamente esclarecido(a) pela pesquisadora sobre os
objetivos, benefícios da pesquisa e riscos de minha participação na pesquisa
TECNOLOGIAS MÓVEIS E PROCESSOS EDUCATIVOS: NARRATIVAS DE
ESTUDANTES DA ESCOLA HOSPITALAR E DOMICILIAR, e ter entendido o que
me foi explicado, concordo em participar sob livre e espontânea vontade. Como
voluntário(a) consinto que os resultados obtidos sejam apresentados e publicados
em eventos e artigos científicos desde que a minha identificação não seja realizada
e assinarei este documento em duas vias sendo uma destinada a pesquisadora e a
outra a via a mim.

Salvador / BA, ______ de _________________ de 2019.

_____________________________________
Assinatura do(a) participante da pesquisa

______________________________
Assinatura do pesquisador discente
(orientanda)

______________________________
Assinatura do professor responsável
(orientadora)

Pesquisa submetida ao Comitê de ética em pesquisa com seres Humanos da Universidade do Estado
da Bahia, aprovado sob número de parecer 3.608.538. Consulta disponível no link:
http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil.
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Anexo 3

ENTREVISTA – QUESTÕES DISPARADORAS

- PERGUNTA INICIAL – relacionada com a trajetória de vida dos/as estudantes:
“Como está sendo sua vivência agora na Escola Hospitalar? Para você, o que
mudou da Escola Regular para a Escola Hospitalar?”;
- SEGUNDA ETAPA - pergunta direcionada ao objeto investigado, com vistas à
abertura do potencial narrativo: “O que você pensa sobre a inserção das tecnologias
móveis no seu atendimento escolar hospitalar?” e “Na sua opinião, qual a função do
tablet e do celular nas aulas no hospital?”;
- PERGUNTA FINAL – relacionada com a verbalização de explicações subjetivas
sobre sua trajetória de escolarização: “A inserção dos tablets e celulares contribui no
seu processo educativo? Como?”
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Anexo 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
Secretaria Municipal da Educação – SMED
Escola Municipal Hospitalar e Domiciliar Irmã Dulce
Av. Amaralina, nº 16, Amaralina – Salvador/Bahia Tel.: 32407947

CADASTRO DO ALUNO – EJA
Escola Municipal Hospitalar e Domiciliar Irmã Dulce / Unidade: _____________
__________________________________________________________________
Prof/a ___________________________Data do cadastro: ____/____/____
Cadastro permanente: ( ) sim

( ) não

Identificação
 Nome: ________________________________________________________
 Data de Nascimento: _____/_____/_____

Idade: ________________

 Estado Civil: ___________________________

Nº de filhos: ___________

 Profissão ou Ocupação: __________________________________________
 Endereço: _____________________________________________________
______________________________________________________________
 Bairro: _________________________
 Tel: ______________________

Cidade: ________________________
CEP: ___________________________

 E-mail: ________________________________________________________
Escolaridade
 Já estudou antes? ( ) Sim ( ) Não

Até que série? _________________

 Se não, por que não conseguiu iniciar os estudos?_______________________
______________________________________________________________
 Tem alguma Necessidade Educativa Especial: (

) Sim (

) Não

Qual? ________________________________________________________


O que gostaria de aprender? _______________________________________
______________________________________________________________

 Observações: ___________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Dados de Internamento
 Médico (a): _____________________________________________________
 Patologia: ______________________________________________________
 Data de internamento / tratamento: _____/_____/____
 Previsão de alta: _____/_____/_____
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Anexo 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
Secretaria Municipal da Educação – SMED
Escola Municipal Hospitalar e Domiciliar Irmã Dulce
Av. Amaralina, nº 16, Amaralina – Salvador/Bahia
Tel.: 32407947
ATUALIZAÇÃO CADASTRAL
DO ALUNO MATRICULADO NA E.M.H.D. IRMÃ DULCE
2019

Professor/a:___________________________ Data do cadastro: ____/____/___
Número da matrícula: ______________________

Identificação

 Nome: ________________________________________________________
 Filiação:
Pai: __________________________________________________________
Mãe: _________________________________________________________
 Acompanhante/Responsável: ______________________________________
 Data de Nascimento: _____/_____/________

Idade: ____________

 Endereço: _____________________________________________________
______________________________________________________________
 Bairro: _________________________ Cidade: ________________________
 CEP: ___________________
 Tel: (____)_________________

Celular: (____)____________________

 Telefone para recado: (___)_______________________________________
 E-mail: ________________________________________________________
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Escolaridade

 Série que estudou no ano anterior: ___________
( ) Educ. Inf.

( ) Ens. Fund. I

( ) Ens. Fund. II

 Tem alguma Necessidade Educativa Especial: (

( ) Ens. Médio

)Sim (

EJA ( )

)Não

 Qual? ___________________________

Informações sobre possíveis alterações de dados clínicos
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

_________________________
Assinatura do/a Professor/a

____________________________________
Assinatura do/a Aluno/a ou Responsável

