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Resumo Este artigo caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica na qual discorre sobre a 

pedagogia hospitalar no contexto das transformações epistemológicas da pós-modernidade. Os 

fundamentos norteadores da discussão estão pautados principalmente em ideias desenvolvidas por 

(MATOS e MUGGIATI, 2001, 2006), (FONSECA, 1998, 1999, 2003), (BOAVENTURA SANTOS, 

2003), (PETRAGLIA, 1996), (MORAES, 1997), (MORIN, 1999, 2000, 2001, 2011). A pedagogia 

hospitalar é entendida com área de estudo da pedagogia que contempla atividades pedagógicas no 

ambiente hospitalar na perspectiva da educação especial e inclusiva, e classe hospitalar entendida 

como o espaço no hospital onde acontece o atendimento pedagógico-educacional ao aluno adoentado. 

Esse valoriza não apenas o desenvolvimento cognitivo do educando, mas contribui para a superação 

das dicotomias entre cientificismo/subjetividade, corpo/alma, objeto/sujeito, ciências 

naturais/ciências sociais distinções dicotômicas incompatíveis com o atendimento integral à criança 

enferma. Problematizando a postura tradicional do modelo de clínica centrado na doença e 

privilegiando o pensamento complexo do religar. Esse exige a capacidade de contextualizar 

conhecimentos e o diálogo entre os diversos campos do saber reafirmando a urgência do resgate do 

ser humano em sua totalidade e a superação das dualidades advindas do pensamento newtoniano-

cartesiano. O presente estudo tem como objetivo promover uma discussão dos pressupostos teóricos 

da pedagogia hospitalar na configuração da nova ordem científica e no cenário de crise do paradigma 

dominante ou hegemônico. Como metodologia de pesquisa utilizou-se a pesquisa bibliográfica a 

partir levantamento de trabalhos divulgados em revistas ou periódicos científicos nos períodos de 

1990 a 2012 que versam sobre a temática. Após análise dos dados ficou evidente que um novo olhar 

está sendo construído sobre a noção do sujeito-educando no ambiente hospitalar, e que os 

profissionais que atendem a criança enferma estão condicionando a sua escuta e o seu olhar 

transdisciplinarmente em múltiplas direções valorizando o pensamento complexo no atendimento ao 

homo complexus. 
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