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RESUMO 

 

BARROS, R. C. R. Atendimento educacional hospitalar e domiciliar: uma pesquisa-
ação 2016. 112 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Saúde Coletiva), – 
Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2016. 

 

As classes hospitalares e o atendimento educacional domiciliar são uma área da 
educação, ligada à educação especial, criada para prestar atendimento educacional 
a alunos que estejam impossibilitados de frequentar a escola por motivos de saúde. 
Os professores de classe hospitalar e atendimento educacional domiciliar estão na 
interseção das áreas de saúde e educação e, portanto, são os que mais adoecem 
devido ao trabalho. Esta pesquisa tem como objetivo promover a saúde da equipe 
coordenadora e das professoras do NAEH, visando ao enfrentamento dos 
problemas decorrentes do atendimento educacional hospitalar e domiciliar. Para 
tanto, foi realizado um mapeamento das bases legais e das principais políticas 
públicas de inclusão voltadas ao atendimento educacional hospitalar e domiciliar, e 
um estudo sobre a saúde dos professores que atuam nesta modalidade de ensino. 
Foi adotada, como metodologia, a pesquisa-ação predominantemente existencial, 
por se tratar de situações que causam sofrimento às pessoas envolvidas, 
justificando ações no sentido de ressignificar e transformar a realidade vivenciada. 
Como referencial teórico foi adotada a perspectiva de Dejours (2007), que utiliza 
como parâmetro de saúde a presença de prazer e sofrimento no trabalho. Embora 
não houvesse um quadro de adoecimento entre os sujeitos pesquisados, a partir de 
um referencial psicopatológico, foi encontrada uma situação de sofrimento entre as 
pessoas envolvidas devido a dificuldades encontradas nos atendimentos 
educacionais envolvendo casos de transtorno mental. A busca de solução foi 
conduzida pelo pesquisador coletivo, seguindo a démarche própria da pesquisa-
ação. Os resultados foram considerados positivos pelas mudanças constatadas nos 
relatos da equipe coordenadora do NAEH.  

 

Palavras chave: Ação intersetorial. Saúde do trabalhador. Saúde mental. Classe 
hospitalar. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

BARROS, R. C. R. Hospital and home educational assistance: an action research 
2016. 112 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Saúde Coletiva), – Universidade 
Federal de Goiás, Goiânia, 2016. 

 

Hospital classes and home educational services are an area of education, linked to 
special education, established to provide educational services to students who are 
unable to attend school for health reasons. The teachers of hospital class and home 
educational services are in the intersection of health and education and therefore are 
the ones who become ill due to work. This research aims to promote the health of the 
teachers and coordinating team of NAEH confronting the problems of the hospital 
and home educational services. Therefore, was accomplished a mapping of the legal 
bases and of the main public policies of inclusion oriented to hospital and home 
educational services and a study on the health of teachers who work in this type of 
education. It was adopted as methodology the predominantly existential action 
research, since it is situations that cause suffering to the people involved, justifying 
actions to reframe and transform the reality experienced. As a theoretical framework 
was adopted the prospect of Dejours (2007), which uses as a health parameter the 
presence of pleasure and suffering at work. Although there was no verified illness 
between the research participants, from a psychopathological reference, a situation 
of suffering was found among the people involved because of difficulties encountered 
in educational visits involving cases of mental disorder. The search for solution was 
conducted by the collective researcher, following the very démarche of action 
research. The results were considered positive by the changes noted in the reports of 
the coordinator team of NAEH. 

Key words: Intersetorial action. Occupational health. Mental health. Hospital class. 
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1 APRESENTAÇÃO 

Esta pesquisa surge a partir de um convite feito pelo meu orientador, que, como 

pedagogo, já realizava um trabalho de investigação científica sobre a capacitação de 

professores de classe hospitalar com uso de mídias interativas, no Núcleo de 

Atendimento Educacional Hospitalar do Estado de Goiás (NAEH), vinculado à 

Gerência de Ensino Especial (GEEE) da Secretaria de Estado de Educação, Cultura 

e Esporte (Seduce/GO). Nas suas vivências, a partir do contato com os professores, 

no mesmo campo de pesquisa, ele percebeu a importância de investigar aspectos 

relacionados à saúde das professoras que realizam atendimento educacional 

hospitalar e domiciliar, vendo em minha atuação profissional, como psicólogo, uma 

possibilidade de atuar em semelhante realidade para promover mudanças favoráveis 

a essa classe de trabalhadores. 

Outro trabalho ligado à origem desta investigação é a tese de doutoramento da 

professora Rita Francis (BRANCO, 2008), que havia concluído sua pesquisa no 

mesmo local, também, na área da saúde dos professores de classe hospitalar. Antes 

disso, não conhecíamos a proposta das classes hospitalares, mas, ao ler a tese, 

interessamo-nos muito pelo tema e toda sua complexidade. Lembrou-nos muito as 

dificuldades que encontramos em nossa profissão, como psicólogo, trabalhando na 

área de saúde mental, na qual imperam o trabalho em equipe multidisciplinar de 

abordagem psicossocial e toda a complexidade de se estruturar um trabalho em 

rede que privilegie a intersetorialidade. Antes mesmo de conhecer o ambiente da 

pesquisa e as pessoas envolvidas já havíamos aceitado o convite. 

Em seus estudos, Branco (2008) encontrou um cenário de adoecimento das 

professoras de classe hospitalar. As classes hospitalares são a modalidade de 

atendimento educacional para os alunos que se encontram impedidos de frequentar 

a escola devido a tratamento de saúde. As professoras, na época, estavam 

encontrando dificuldades emocionais para lidar com esses alunos, muitas vezes, à 

beira da morte ou morrendo no percurso do tratamento. O estresse, ocasionado pelo 

vínculo estabelecido com alunos nessa situação, aliado a um despreparo emocional, 

estava adoecendo as professoras. 

A proposta da pesquisa de Branco (2008) foi aplicar uma técnica de grupo chamada 

de Grupo Balint para capacitá-las, emocionalmente, para atuar junto a esses alunos, 
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e sua intervenção foi bem sucedida, demonstrando uma melhora na qualidade de 

vida no trabalho dessas profissionais. 

Cientes do trabalho terapêutico que Branco (2008) desenvolvia para ajudar os 

profissionais da saúde a lidar com seus pacientes, visando à melhora da qualidade 

dessa relação, as professoras pediram o mesmo atendimento, e Branco (2008) fez 

desse o tema de seu doutorado. 

Já nas primeiras aproximações com a realidade vivida pelas professoras do NAEH 

surgiram alguns questionamentos. O quanto diferente ou semelhante à realidade 

encontrada por Branco (2008) seria a demanda que iríamos encontrar nas classes 

hospitalares? A intervenção realizada por ela perdurou? Ainda havia um 

distanciamento com a realidade atual das classes hospitalares e não conhecíamos 

nada além da tese e, portanto, a imaginação não ia muito longe de uma proposta 

nos moldes da realizada por Branco (2008). 

Convite aceito, o próximo passo consistiu em entrar em contato com a equipe 

gestora do NAEH e nos oferecer como pesquisador interessado em estudar a saúde 

das professoras de classe hospitalar. 

Essa oportunidade surgiu em um encontro de confraternização de final de ano dos 

profissionais de classe hospitalar. Ali, fomos apresentados pelo meu orientador à 

equipe coordenadora do NAEH. Apresentamo-nos como psicólogo que atua 

profissionalmente no Sistema Único de Saúde (SUS), na área de saúde mental 

grave, em um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), cursando o Programa de 

Mestrado Profissional em Saúde Coletiva da Universidade Federal de Goiás e 

interessado em realizar uma pesquisa junto ao NAEH acerca da saúde das 

professoras que atuam no atendimento educacional hospitalar e domiciliar. 

Prontamente, a equipe coordenadora declarou que havia, sim, um problema que 

estava afetando a saúde das professoras. Os atendimentos educacionais de alunos 

com transtorno mental estavam adoecendo as professoras, a ponto de uma delas ter 

solicitado afastamento do NAEH. A equipe coordenadora notou, ainda, que um 

crescente número de alunos com transtorno mental estava demandando 

atendimentos domiciliares ao NAEH, algo que não acontecia até então. 

Nesta ocasião, falaram, ainda que superficialmente, sobre alguns desses casos, 

explicando as dificuldades pelas quais passavam e demonstrando, ao mesmo 
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tempo, vontade de resolver os impasses que se apresentavam. Os casos relatados, 

realmente, eram complexos e difíceis, e como a equipe coordenadora era 

responsável por administrar e auxiliar as professoras nos atendimentos educacionais 

aos alunos, foi possível perceber sofrimento no relato da equipe coordenadora, por 

não conseguir auxiliar às professoras nos casos de atendimento a alunos com 

transtorno mental. 

Comparando o que há de similar na demanda encontrada por Branco (2008) com a 

encontrada por nós, notamos, segundo relato indireto da equipe coordenadora do 

NAEH, a presença de sofrimento das professoras acarretado pelo vínculo com 

alunos em situação de tratamento de saúde. 

Mas havia mais características diferentes do que similares, como o fato de a 

demanda ter vindo, no nosso caso, da equipe coordenadora, enquanto, no caso de 

Branco (2008), a demanda veio diretamente das professoras. Além disso, a própria 

equipe coordenadora, ao ver o sofrimento a que as professoras estavam 

submetidas, demonstrou, também, sinais de sofrimento diante dos casos envolvendo 

alunos com transtorno mental, o que não ocorreu na pesquisa de Branco (2008). 

Outra diferença é que já não se tratava mais de uma dificuldade das professoras 

com a realidade dos alunos de classe hospitalar de uma forma geral, mas, sim, de 

uma dificuldade específica com alunos afetados por transtorno mental. 

Nesse primeiro encontro com a equipe coordenadora, tivemos a oportunidade de 

conhecer o Psicólogo do NAEH, que, de pronto, se mostrou disposto a contribuir 

com a pesquisa proposta. O atendimento psicoeducacional, realizado por ele junto 

às professoras do NAEH, tem como objetivo dar apoio técnico e psíquico necessário 

às professoras que atuam no atendimento educacional hospitalar e domiciliar, o que 

demonstra uma continuidade do cuidado com as professoras proposto por Branco 

(2008). Uma cultura de cuidado com essas profissionais havia se instalado no NAEH 

e, mesmo que, como constatado em conversa com o psicólogo, as técnicas 

utilizadas por ambos fossem diferentes, ambas possuíam em comum o objetivo de 

dar suporte psíquico às professoras. 

Os ingredientes necessários para uma pesquisa-ação, de caráter existencial, 

estavam postos. Após algumas visitas em campo e diversas reuniões com a equipe 

coordenadora do NAEH, submeti o projeto de pesquisa ao Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, obtendo sua aprovação (Anexo A). 
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A pesquisa-ação é uma metodologia em que o pesquisador busca a implicação no 

campo de pesquisa, saindo de uma postura neutra, tradicionalmente adotada pelos 

pesquisadores clássicos, para uma postura ativa. Procuramos, desde início, essa 

implicação que permitia vivenciar, com intensidade, a realidade do campo de 

pesquisa, como que fazendo parte do grupo, sem que com isso deixássemos de ser 

pesquisador, o que nos possibilitou aumentar o entendimento sobre a problemática 

enfrentada pelas professoras. 

Após as primeiras leituras sobre o tema e as primeiras visitas ao campo, para 

conhecer os participantes da pesquisa, sentimos insegurança por ter que sair da 

zona de conforto e entrar numa área que não dominávamos, a da educação. 

Estávamos diante de um desafio, não apenas teórico, o que já seria bastante, mas, 

principalmente, prático, já que a proposta de pesquisa-ação implica em mudança da 

realidade, realidade essa que, ainda, nem conhecíamos. E mais, tratava-se de 

propor mudanças para um público, no caso, as professoras do NAEH, com cujas 

práticas profissionais não estávamos familiarizados. 

Esses sentimentos suscitados pelo contato com o campo de pesquisa e seus 

participantes já diz muito sobre a realidade vivida pelas professoras de classe 

hospitalar e atendimento educacional domiciliar, uma área de trabalho que se 

encontra entre a educação e a saúde, povoada por diversos saberes, fazendo com 

que os profissionais nela atuantes se sintam, com frequência, inseguros por se 

depararem com situações que exigem deles um saber que não possuem. 

Podemos citar, como exemplos de saberes necessários mas que fogem do domínio 

do professor, uma doença rara de um aluno da qual o professor nunca ouviu falar, 

mas que pode ser contagiosa ou deixar o aluno com seu sistema de defesa 

imunológico enfraquecido, exigindo do professor um saber em biossegurança; ou um 

medicamento, que pode interferir no comportamento do aluno, provocando cansaço 

ou déficit de atenção, exigindo discernimento do professor para distinguir a origem 

do comportamento e agir de forma adequada. Procedimentos e rotinas hospitalares 

devem ser do domínio do professor de classe hospitalar, para saber como se 

comportar e se relacionar com os profissionais da saúde. São, também, importantes 

o entendimento e o domínio de questões psicológicas e emocionais, que envolvem o 

estabelecimento de vínculo com alunos, muitas vezes, em situação de sofrimento e 
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com histórias de vida marcadas de forma trágica. Questões desta natureza 

impactam a saúde emocional do professor. 

Para atender a essa demanda, percebemos o esforço por parte de equipe 

coordenadora do NAEH em se cercar de diversos profissionais que pudessem 

auxiliá-los: assistente social, comprometida com o contato com os familiares dos 

alunos; psicólogo, comprometido com o apoio técnico e psíquico às professoras; 

biólogos, trazendo informações sobre biossegurança para as professoras; 

pesquisadores, trazendo conhecimentos de outras áreas, formando uma equipe 

multiprofissional na busca pela excelência do serviço prestado pelo NAEH. 

Profissionais que atuam nas classes hospitalares e nos atendimentos domiciliares 

vivem, nas suas práticas diárias, a essência do conceito de intersetorialidade, numa 

troca com outros setores tão intensa a ponto de, muitas vezes, trabalharem como 

uma só equipe, ficando impossível imaginar essas professoras atuando de forma 

isolada. 

A intersetorialidade nos obriga a sair de nossa zona de conforto, criando um 

ambiente complexo em que temos que nos deparar com conhecimentos que ainda 

não dominamos. Poderíamos dizer que a intersetorialidade é um lugar de muitos, 

mas, ao mesmo tempo, de ninguém. De muitos, por estar na confluência de diversos 

saberes, como a educação, a saúde e a política; e de ninguém, no sentido de 

ninguém se sentir totalmente confortável em um ambiente tão heterogêneo, em meio 

a tantos saberes que fazem parte dessa realidade. Essa situação gera, por si só, 

uma angústia em seus atores. 

Por sua vez, a atuação intersetorial traz, também, o desafio e a possibilidade de 

abordagem e resolução de problemas complexos. Foi com esse espírito de desafio 

que encaramos esta pesquisa, um desafio envolvido por um sentimento de angústia 

diante de uma área que ainda não dominávamos, mas, também, de empatia por 

essas professoras que, de certa forma, colocam sua saúde em risco em prol da 

educação. Ajudar as professoras do NAEH a lidar melhor com seus alunos e com as 

angústias decorrentes desse contato se tornou uma força motivadora. 
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2 INTRODUÇÃO 

Embora se possa questionar sobre uma pesquisa na área da educação em um 

mestrado em saúde coletiva, alguns argumentos podem nos levar a um 

esclarecimento mais diretivo. A área da saúde coletiva se estende para além das 

instituições de saúde propriamente ditas, como hospitais, ambulatórios, estratégias 

de saúde da família, vigilância sanitária. Quando se pensa em saúde coletiva, é 

preciso compreender que saúde não se faz somente dentro de hospitais, clínicas, 

fornecendo saneamento básico ou produzindo estudos epidemiológicos. A saúde 

coletiva permeia todas as áreas das nossas vidas.  

Nesse sentido, a Organização Mundial da Saúde (OMS) apresenta o conceito de 

saúde como "um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não 

meramente a ausência de doença ou enfermidade" (OMS, 1946) O conceito de 

saúde é ampliado, fugindo da abordagem hospitalocêntrica e curativista, para uma 

prática que vai ao encontro da promoção do bem-estar. 

Desde uma simples utilização de uma praça pública para lazer, à prática de 

esportes, passando pelo acesso à cultura e à educação, quando se pensa em saúde 

coletiva é preciso ter noção da importância da intersetorialidade para a promoção do 

bem-estar da população. Não se produz bem-estar somente com profissionais da 

saúde. Para suprir as demandas da população em busca de bem-estar, são 

necessários profissionais de outros setores. 

Impossível imaginar bem-estar sem incluir nesse processo a educação. É por meio 

da educação que adquirimos conhecimentos que nos possibilitam entender e agir na 

cultura e no mundo em que vivemos. Sem educação, o sujeito perde sua capacidade 

de compreender e atuar de forma a transformar sua realidade para melhor e, dessa 

forma, sua qualidade de vida e bem-estar tendem a cair. 

Nesse aspecto, o direito à educação significa garantir bem-estar e, portanto, 

promoção de saúde. Mas existem situações em que o direito à saúde entra em 

conflito com o direito à educação, por exemplo, quando um aluno precisa ser 

internado ou afastado de suas atividades diárias para tratamento de saúde. 

Momentaneamente, ele perde o direito à educação, por estar afastado da escola, 

para cuidar da sua saúde. É nesse momento que a classe hospitalar se faz 

necessária. 
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Para evitar que o direito à saúde afaste o aluno de seu direito à educação é que a 

classe hospitalar foi criada, evitando, assim, o que ocorria durante uma internação 

ou afastamento para tratamento de saúde, em que o aluno acabava sendo afastado, 

também, dos estudos. Ganhava-se bem-estar, por um lado, e se perdia bem-estar, 

por outro. 

Nosso intuito aqui é mostrar a intrínseca relação entre a saúde e a educação 

necessária para a execução das classes hospitalares e atendimento domiciliar. Não 

se trata somente de dois setores dividindo o mesmo espaço ou o mesmo 

cliente/aluno; trata-se de dois setores influenciando um ao outro, interdependentes e 

trabalhando em conjunto no alcance de seus objetivos. 

A classe hospitalar e o atendimento educacional domiciliar são um exemplo claro de 

intersetorialidade, um conceito tão importante à saúde coletiva que se tornou uma 

diretriz do Sistema Único de Saúde (SUS). Pesquisas nessa área, portanto, 

fortalecem a saúde coletiva na medida em que procuram aperfeiçoar a relação entre 

esses dois setores considerados interdependentes. 

Além da importância da área da educação para se fazer saúde, outra justificativa 

desta pesquisa em um programa de mestrado em saúde coletiva é o fato de se 

debruçar sobre um tema que afeta a saúde da população. O adoecimento devido ao 

trabalho é um tema que gera preocupação nas autoridades públicas, que, há 

tempos, vem criando leis e dispositivos para garantir a saúde do trabalhador. 

A Constituição Federal, entre os artigos 196 e 200, trata dos direitos à saúde, sendo 

que no artigo 200 especifica, como competência do SUS, a proteção do meio 

ambiente, nele compreendido o ambiente de trabalho (BRASIL, 1988). 

A Lei Orgânica da Saúde, n. 8.080, de 1990, em seu artigo 6°, inciso I, inclui a saúde 

do trabalhador como fazendo parte do campo de atuação do SUS. E no parágrafo 

3°, inciso II, prevê e apoia a realização de pesquisas sobre a saúde do trabalhador, 

definindo-a nos seguintes termos:  

Entende-se por saúde do trabalhador, para fins desta lei, um 
conjunto de atividades que se destina, através das ações de 
vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e 
proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à 
recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos 
aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho [...] 
(BRASIL, 1990b). 
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Mas somente em 2004 esse direito veio a se tornar uma política pública. A Política 

Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador nasceu para garantir a melhoria da 

qualidade de vida no trabalho e a realização pessoal e social, sem pôr em risco a 

saúde física e mental. Com um caráter de promoção da saúde do trabalhador, 

garantia, também, a reabilitação e a vigilância. Como uma de suas diretrizes e 

estratégias, a política estabelece a promoção de uma agenda integrada de estudos 

e pesquisas em segurança e saúde do trabalhador, aproximando-se do objetivo 

dessa pesquisa (BRASIL, 2004). 

Os propósitos dessa política foram descritos na Portaria n. 1.125, de 6 de julho de 

2005, ganhando destaque a reafirmação da responsabilidade do SUS na promoção 

e na atenção integral à saúde do trabalhador. Essa preocupação com a saúde 

integral amplia o foco de atenção para questões que vão além dos acidentes e 

problemas físicos causados pelo trabalho e, junto com a promoção da saúde, 

também se preocupa com o bem-estar do trabalhador. No artigo 2°, inciso IV, o 

Ministério da Saúde coloca com um dos propósitos da política o apoio ao 

desenvolvimento de estudos e pesquisas em saúde do trabalhador. Sendo essa a 

proposta desta pesquisa, ela se alinha, portanto, com a política do Ministério da 

Saúde (BRASIL, 2005). 

Essa Portaria estabelece a estruturação da rede de informações em saúde do 

trabalhador, que veio a ser regulamentada pela Portaria n. 2.728, de 11 de 

novembro de 2009. A Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador 

(RENAST) é formada por centros estaduais e regionais de referência em saúde do 

trabalhador (Cerest), que vão descentralizar o serviço, estudando as situações locais 

e desenvolvendo soluções, também locais, para a promoção, assistência e vigilância 

em saúde do trabalhador, favorecendo a integralidade da assistência. Fica, também, 

estabelecido nesta Portaria o apoio que a RENAST deve dar à produção de 

pesquisas na área (BRASIL, 2009b). 

A Portaria n. 1.823, de 23 de agosto de 2012, institui a Política Nacional de Saúde 

do Trabalhador e da Trabalhadora. Retomando tudo que as leis e portarias 

anteriores regem sobre o assunto, ela tem como objetivo definir os princípios, 

diretrizes e estratégias do SUS para o desenvolvimento da saúde integral do 

trabalhador, dando ênfase à vigilância, visando à promoção e proteção da saúde do 
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trabalhador e fomentando a realização de pesquisas na área. Chama a atenção a 

letra "d" do inciso VII, artigo 9°, que diz: 

[...] desenvolvimento de projetos de pesquisa-intervenção que 
possam ser estruturantes para a saúde do trabalhador no SUS, que 
articulem as ações de promoção, vigilância, assistência, reabilitação 
e produção e comunicação de informações, e resultem em produção 
de tecnologias de intervenção em problemas prioritários em cada 
território (BRASIL, 2012). 

 

Neste ponto, nossa pesquisa se aproxima ainda mais da proposta da Política 

Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, por se tratar de uma 

pesquisa-ação que culmina com algum tipo de ação propositiva, visando a atender à 

demanda que envolve o adoecimento de professores de classe hospitalar. 

Como constatou Branco (2008), os professores de classe hospitalar não recebem 

formação para atuar junto ao público da saúde, expondo-se aos adoecimentos 

típicos dos profissionais que lidam com a doença e a morte. A síndrome de burnout, 

já frequente entre profissionais da educação, segundo constataram Carlotto e 

Palazzo (2006) e Carlotto (2011), muito frequente, também, entre profissionais da 

saúde, de acordo com Barbosa (2007), configura um quadro preocupante para os 

professores de classe hospitalar, pois estes se situam na confluência entre a saúde 

e a educação, como alertou Branco (2008). 

Pesquisas nessa área, portanto, ajudam a entender o processo de adoecimento 

dessa categoria, possibilitando a formulação de propostas de ação para reversão 

desse quadro. 

A presente investigação está organizada da seguinte forma: 

O capítulo 3 traz o objetivo geral e específicos da pesquisa. 

O capítulo 4 traz o referencial teórico da pesquisa, abordando atendimento 

educacional hospitalar e domiciliar, enfocando o histórico dessa modalidade de 

ensino, o quadro atual e o embasamento legal e teórico que o sustenta. Trata, ainda, 

da saúde do professor que atua no atendimento educacional hospitalar e domiciliar, 

traçando um perfil da condição de saúde dessa classe de trabalhadores. 

O capítulo 5 trata dos procedimentos metodológicos adotados, apresentando a 

démarche da pesquisa-ação predominantemente existencial, na perspectiva de 
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Barbier (2002), uma proposta para abordar problemáticas que envolvam sofrimento 

e angústias existenciais que necessitem ser ressignificadas. 

No capítulo 6 são apresentados os resultados e realizada a discussão dos dados 

obtidos. 

Na conclusão, retomamos os principais autores do referencial teórico confrontando-

os com os resultados encontrados nesta investigação. 

Esta pesquisa se justifica pela natureza aplicada da linha de pesquisa Promoção e 

Educação em Saúde, do Mestrado Profissional em Saúde Coletiva da UFG. 

Justifica-se, também, pela relevância social, uma vez que traz a possibilidade de 

redução do índice de adoecimento e dos problemas enfrentados pelos professores 

de classe hospitalar e, por consequência, a melhora da qualidade do ensino 

disponibilizado aos alunos/pacientes. 

Justifica-se, ainda, pelo interesse do NAEH nos resultados de análises e 

observações deste trabalho. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

Promover a saúde da equipe coordenadora e das professoras do NAEH visando ao 

enfrentamento dos problemas decorrentes do atendimento educacional hospitalar e 

domiciliar. 

 

3.2 Objetivos específicos 

São objetivos específicos desta investigação: 

 mapear as bases legais e principais políticas públicas de inclusão voltadas 

para a área de classe hospitalar;  

 fazer um levantamento de artigos que abordem a temática da saúde do 

professor de classe hospitalar e de profissões afins, como o profissional da 

saúde; 

 identificar o que afeta a saúde das professoras do NAEH; 

 elaborar e realizar a capacitação da equipe coordenadora e das professoras 

do NAEH. 
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4 REFERENCIAL TEÓRICO  

Essa pesquisa tem como objeto de estudo a saúde do professor de classe hospitalar 

e atendimento domiciliar. Neste capítulo, portanto, vamos nos debruçar sobre esses 

dois assuntos: atendimento domiciliar e hospitalar; e saúde dos professores de 

classe hospitalar. 

 

4.1 Atendimento hospitalar e domiciliar 

O atendimento hospitalar e domiciliar é uma modalidade de ensino que surgiu para o 

atendimento educacional a alunos que, por motivos de saúde e seus respectivos 

tratamentos, estejam impossibilitados de frequentar a escola regular. Na literatura 

são encontradas várias expressões para designar este tipo de atendimento: Classe 

Hospitalar, denominação utilizada pelo MEC; Escola Hospitalar, denominação 

utilizada por Fonseca (2008); Pedagogia Hospitalar, como propõem Fernandes, 

Orrico e Issa (2014). Neste estudo, é adotada a expressão atendimento hospitalar e 

domiciliar para designar não apenas as classes hospitalares, propriamente ditas, 

mas também os atendimentos realizados em domicílio, voltados aos alunos 

afastados da escola por motivo de doença ou convalescença (BRASIL, 2002a). 

As internações hospitalares são associadas, frequentemente, com o isolamento dos 

pacientes do convívio social e, muitas vezes, dependendo da gravidade de cada 

doença, esse tempo de tratamento pode se estender por longos períodos. Estudos 

clássicos demonstram os malefícios que as longas internações podem trazer para 

crianças em fase de desenvolvimento. Spitz (1945, 1946) cunhou os termos 

depressão anaclítica e hospitalismo para descrever os problemas sofridos por 

crianças internadas por longos períodos, por falta do apoio emocional da mãe, 

apresentando atrasos no desenvolvimento físico e psíquico. Bowlby (1969, 1973) 

desenvolveu sua teoria sobre o apego mostrando a importância do estabelecimento 

de vínculos na primeira infância para a formação da personalidade, e os problemas 

que ambientes instáveis, que não permitem formações de vínculos saudáveis, 

podem acarretar para a saúde mental desses indivíduos. 

Além desses estudos, que demonstram as perdas psíquicas que longas internações 

podem acarretar na personalidade e no desenvolvimento da criança, outros estudos 
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recentes investigam as questões pedagógicas que envolvem crianças submetidas a 

longas internações. 

Um estudo realizado com dois grupos de crianças internadas no Hospital Municipal 

Jesus do Rio de Janeiro, um grupo com crianças de classe de educação precoce e 

outro de crianças da pré-escola à 4ª série do ensino fundamental, demonstrou que, 

por mais que o compromisso principal seja com os aspectos pedagógicos e 

cognitivos da criança e com os aprendizados concernentes ao currículo escolar, as 

classes hospitalares se mostraram capazes de combater os malefícios emocionais 

causados pela internação. Algumas crianças da educação precoce participaram das 

classes hospitalares (grupo intervenção), enquanto outras não receberam aulas do 

programa de classe hospitalar (grupo controle). As crianças do grupo da educação 

precoce que receberam atendimento do programa escolar hospitalar apresentaram 

melhor desenvolvimento do que aquelas crianças que não receberam este tipo de 

atendimento e tiveram reduzido o seu tempo de internação hospitalar. Nas crianças 

do grupo de pré-escola e séries iniciais, notou-se um aumento no desenvolvimento 

emocional, na medida em que elas iam tendo acesso às aulas da classe hospitalar 

(FONSECA; CECCIM, 1999). 

Ceccim (1999) realizou um levantamento sobre o atraso e evasão escolar em alunos 

de classe hospitalar do Hospital das Clínicas de Porto Alegre (HCPA), no qual foram 

atendidas 405 crianças, registrando-se uma média mensal de 37 crianças atendidas 

com doenças graves. Detectou-se que 32,4% das crianças hospitalizadas, e 

incluídas no atendimento de classe hospitalar, apresentavam atraso escolar em 

relação à sua idade cronológica ou estavam fora da escola. Dentre elas, 6,2% 

apresentavam atraso escolar maior de 3 anos e 15,8% apresentavam atrasos de 1 a 

3 anos. As crianças hospitalizadas que não frequentavam a escola chegaram aos 

10,4% na faixa etária dos 5 aos 12 anos. Em contrapartida, o mesmo levantamento 

demonstrou que o atendimento na classe hospitalar do HCPA favoreceu a 

manutenção das aprendizagens escolares, o retorno e a reintegração da criança ao 

seu grupo escolar e, também, o acesso à escola regular, uma vez que algumas das 

crianças hospitalizadas em idade de frequência escolar não estavam matriculadas 

na rede de ensino (CECCIM, 1999). 

Comprova-se que a internação hospitalar causa prejuízos pedagógicos, que podem 

interferir futuramente na vida das crianças, evidenciando a diferença positiva que a 
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classe hospitalar proporciona às crianças internadas. Estes estudos mostram, ainda, 

a importância de uma política que torne esse tipo de atendimento educacional uma 

constante.  

Antes das pesquisas clássicas de Spitz (1945) e Bowlby (1969) e das pesquisas 

sobre o atraso escolar, já havia a preocupação com a situação precária das crianças 

hospitalizadas. As primeiras experiências de classe hospitalar ocorreram em Paris, 

em 1935, com o objetivo de atender às crianças consideradas inadaptadas nas 

escolas regulares. Esse modelo se espalhou pela França, outros países europeus e 

Estados Unidos. Considera-se a Segunda Guerra Mundial o marco das classes 

hospitalares, devido ao número de crianças e adolescentes, em idade escolar, 

internados por longos períodos em decorrência dos graves ferimentos sofridos 

durante a guerra (ALBERTONI, 2014). 

No Brasil, o protagonismo das classes hospitalares se divide entre Rio de Janeiro e 

São Paulo. A primeira classe hospitalar ocorreu no Rio de Janeiro, em 1950, no 

Hospital Municipal Jesus, com as práticas pedagógicas inicialmente realizadas 

somente nos leitos, por uma professora do Ensino Fundamental I. Apenas no ano de 

1961 o trabalho foi oficializado, ganhando um espaço determinado e recursos 

básicos, como móveis e materiais escolares. Em São Paulo, apesar de alguns 

pesquisadores considerarem que o serviço começou na década de 1930, os 

registros escolares indicam que as classes hospitalares começaram na Santa Casa 

da Misericórdia, em 1953 (ALBERTONI, 2014). 

O contexto de sensibilização social, os estudos que comprovam os danos da 

hospitalização e os benefícios das classes hospitalares e as leis de direitos sociais e 

humanos, tudo isso concorreu para a mobilização da sociedade para que as classes 

hospitalares se tornassem parte de uma política pública. 

O direito à educação é garantido no artigo 6° da Constituição Federal como um 

direito social. No artigo 23, inciso V, ela responsabiliza a União, Distrito Federal, 

Estado e Municípios por proporcionar os meios de acesso à educação. O artigo 214 

diz que o Plano Nacional de Educação deve buscar a universalização do 

atendimento escolar. O Artigo 205 sintetiza a relação do Estado brasileiro com a 

educação, ao afirmar que 
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A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada 

com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988). 

O inciso I do artigo 206 institui a igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola. Todos esses artigos e incisos da Constituição brasileira 

respaldam, mesmo que não falando dela diretamente, a implantação das classes 

hospitalares, pois, se o direito à educação é universal, contempla, também, aqueles 

que estão, por motivo de tratamento de saúde, afastados da sala de aula. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) garante, em lei, os direitos da criança 

e do adolescente, entre eles, o direito à educação, reiterando, no artigo 53, o direito 

já expresso na Constituição (BRASIL, 1990a). 

Em 1995, a Sociedade Brasileira de Pediatria elabora um documento em defesa dos 

direitos da criança e do adolescente hospitalizados, que inspirou a Resolução n. 41, 

do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA), na 

qual constam direitos voltados para a proteção da criança e do adolescente 

hospitalizado. Essa Resolução diz, expressamente, que é direito da criação e do 

adolescente o “acompanhamento do curriculum escolar durante sua permanência 

hospitalar” (CONANDA, 2004, p. 59). 

Assim, é criada a primeira formalização com citação direta de um direito até então 

somente implícito. Mesmo que na forma de uma resolução de um conselho, ela já 

demonstra um avanço na efetivação desse direito, cujo atendimento era realizado, 

até então, de forma restrita, por iniciativas particulares isoladas, que não 

conseguiam alcançar, satisfatoriamente, o contingente de alunos afastados da 

escola por motivo de saúde, em âmbito nacional. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei n. 9.394/96, no artigo 5°, parágrafo 5° 

e no artigo 23, diz que, para garantir a obrigatoriedade de ensino instituída na 

Constituição Federal, o poder público deve criar formas alternativas de acesso aos 

diferentes níveis de ensino, assim como deverá se organizar de diferentes formas 

sempre que o interesse do processo de aprendizagem recomendar (BRASIL, 1996). 

Essas formas alternativas de acesso, reconhecidas pelo Ministério da Educação, 

foram contempladas nas diretrizes da Política Nacional de Educação Especial, de 

1994, que traz a demanda de atendimento às pessoas com necessidades 



23 

 

educativas especiais, como recomendado pela Declaração de Salamanca – 

Conferência Internacional de Educação Especial ocorrida, em 1994, na Espanha – 

(BRASIL, 2007). 

As Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, instituídas 

pela Resolução n. 2, de 11 de setembro de 2001, no artigo 3° define o que é 

educação especial: 

Por educação especial, modalidade da educação escolar, entende-se 
um processo educacional definido por uma proposta pedagógica que 
assegure recursos e serviços educacionais especiais, organizados 
institucionalmente para apoiar, complementar, suplementar e, em 
alguns casos, substituir os serviços educacionais comuns, de modo a 
garantir a educação escolar e promover o desenvolvimento das 
potencialidades dos educandos que apresentam necessidades 
educacionais especiais, em todas as etapas e modalidades da 
educação básica (BRASIL, 2001a). 

 

Nas mesmas diretrizes encontramos, ainda, no artigo 13, o princípio da 

intersetorialidade, garantindo o acesso à educação do aluno hospitalizado: 

Os sistemas de ensino, mediante ação integrada com os sistemas de 
saúde, devem organizar o atendimento educacional especializado a 
alunos impossibilitados de freqüentar as aulas em razão de 
tratamento de saúde que implique internação hospitalar, atendimento 
ambulatorial ou permanência prolongada em domicílio. (BRASIL, 
2001a, sic). 

 

O parágrafo 1° do mesmo artigo usa, pela primeira vez, os termos classe hospitalar 

e atendimento em ambiente domiciliar, resumindo suas funções e objetivos: 

As classes hospitalares e o atendimento em ambiente domiciliar 
devem dar continuidade ao processo de desenvolvimento e ao 
processo de aprendizagem de alunos matriculados em escolas da 
Educação Básica, contribuindo para seu retorno e reintegração ao 
grupo escolar, e desenvolver currículo flexibilizado com crianças, 
jovens e adultos não matriculados no sistema educacional local, 
facilitando seu posterior acesso à escola regular (BRASIL, 2001a). 

 

Desse modo, ficam definidas as bases legais para a institucionalização, no âmbito 

público, das classes hospitalares e do atendimento educacional domiciliar. Não 

bastava, porém, as leis garantirem sua existência, faltava saber como seria seu 

funcionamento. Em 2002, o Ministério da Educação (MEC) lança um documento 
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com as estratégias e orientações para o funcionamento da classe hospitalar e 

atendimento pedagógico domiciliar (BRASIL, 2002a). 

Nesse documento, o MEC define os objetivos do atendimento educacional em 

ambientes hospitalares e domiciliares: 

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 
freqüentar 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 
adequada integração ao seu grupo escolar correspondente, como 
parte do direito de atenção integral (BRASIL, 2002a, p. 13, sic). 

 

Dessa forma, as classes hospitalares vão se adequando às leis brasileiras que 

garantem a educação básica gratuita para qualquer pessoa, independentemente da 

idade. 

Com relação aos recursos humanos, o documento do MEC considera três tipos de 

profissionais: o professor coordenador, o professor e o profissional de apoio. O 

professor coordenador deve, como o próprio nome diz, coordenar a proposta 

pedagógica da classe hospitalar e do atendimento educacional domiciliar e conhecer 

a rotina das enfermarias, dos serviços ambulatoriais e das estruturas de assistência 

social. Deve, também, articular-se com a equipe de saúde do hospital, com a 

Secretaria de Educação e com a escola de origem do educando, assim como 

orientar os professores em suas atividades (BRASIL, 2002a). 

O professor, quem está em contato direto com o aluno, deve ser capaz de identificar 

as necessidades educacionais especiais dos seus educandos, definindo e 

implantando estratégias de flexibilização e adaptação curriculares, assim como 

propondo os procedimentos didático-pedagógicos e as práticas alternativas 

necessárias às necessidades de cada aluno. O professor deve estar integrado à 

equipe de saúde, inclusive com consulta às informações contidas no registro e no 

prontuário de seus alunos. Ter noções sobre as doenças, as condições 

psicossociais e as características delas decorrentes, do ponto de vista clínico e 

afetivo, também, é necessário para o bom trabalho do professor, devendo, ainda, 

assessorar as escolas quanto ao retorno do aluno (BRASIL, 2002a). 
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O profissional de apoio tem a função de auxiliar o professor no trabalho com os 

alunos, na organização do ambiente, no controle de frequência, na higienização dos 

materiais e sua desinfecção, assim como no acompanhamento dos educandos em 

situações específicas. Esses profissionais podem ser da área da saúde ou da 

educação, podendo, ainda, ser efetivos ou estagiários (BRASIL, 2002a). 

O documento cita os serviços de atenção integral à saúde mental como um dos 

alvos da classe hospitalar e atendimento educacional domiciliar, levando em 

consideração o princípio da intersetorialidade.  

Podemos encontrar, também na área da saúde, leis que garantem ao paciente/aluno 

o direito ao acesso à educação mesmo quando afastado da escola para tratamento 

de saúde. Assim como a educação, a saúde é um direito de todos, um dever do 

Estado e de acesso universal e igualitário, garantido no artigo 196 da Constituição 

(BRASIL, 1988). 

No artigo 198, inciso II, a Constituição traz o conceito de integralidade, que é 

definido, assim, pela lei 8.080/90: "integralidade de assistência, entendida como 

conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, 

individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade 

do sistema" (BRASIL, 1990b). 

Souza et al. (2012, p. 452 ), ao comentarem este princípio, afirmam que  

 

A integralidade enquanto princípio do Sistema Único de Saúde busca 
garantir ao indivíduo uma assistência à saúde que transcenda a 
prática curativa, contemplando o indivíduo em todos os níveis de 
atenção e considerando o sujeito inserido em um contexto social, 
familiar e cultural. 

 

Essas considerações sobre o princípio da integralidade nos faz perceber a exigência 

de se considerar os usuários dos serviços de saúde na sua totalidade, ou seja, fazer 

saúde é considerar todos os aspectos envolvidos na vida do usuário que interfiram 

no seu bem-estar. A lei 8.080/90 cita os seguintes determinantes e condicionantes 

em saúde: alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, 

renda, educação, atividade física, transporte, lazer e acesso aos bens e serviços 

essenciais (BRASIL, 1990b). A educação, portanto, interfere diretamente no bem-

estar das pessoas, e promover esse aspecto é promover saúde.  
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A partir dessa noção ampliada de saúde, ao se retirar uma criança do convívio social 

e da escola para tratá-la, seja em uma internação hospitalar ou domiciliar, surge um 

paradoxo, pois estaríamos ofertando saúde curativa com a internação e ao mesmo 

tempo estaríamos tirando saúde ao impossibilitarmos o acesso à escola. Esta é mais 

uma justificativa para as classes hospitalares, dessa vez, não baseada em razões 

educacionais, mas em considerações da área da saúde. 

A classe hospitalar possui muitas prerrogativas e, portanto, influências múltiplas. 

Princípios e diretrizes da educação e da saúde se entrelaçam nessa modalidade de 

ensino fazendo dela uma área de alta complexidade. Poderíamos dizer que a classe 

hospitalar é a materialização dos conceitos de intersetorialidade e integralidade. No 

caso da classe hospitalar, a articulação entre as duas áreas é uma constante. Não 

se faz saúde sem educação, nem educação sem saúde. 

O Ministério da Saúde, ao identificar um número significativo de queixas dos 

usuários referentes aos maus tratos nos hospitais, elaborou uma proposta de 

trabalho voltada à humanização dos serviços hospitalares públicos de saúde, 

nascendo, então, o Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar 

(PNHAH). Criado para aprimorar as relações entre profissional de saúde e usuário, 

dos profissionais entre si e do hospital com a comunidade, esse programa propõe 

uma requalificação dos hospitais públicos (BRASIL, 2001c). 

Mas é preciso ter cautela com a aproximação teórica entre as áreas da saúde e da 

educação para não abrir possibilidade de interpretações equivocadas, que interfiram, 

de forma negativa, na prática. Muitos autores costumam lançar mão do conceito de 

humanização (diretriz do SUS) para justificar a presença da escola no hospital. O 

próprio documento do Ministério da Educação, elaborado para estruturar a 

organização e estratégias de funcionamento das classes hospitalares, traz em seu 

segundo capítulo (princípios e fundamentos) o argumento de que a classe hospitalar 

contribui para a humanização da assistência hospitalar (BRASIL, 2002a). 

No âmbito da Educação, chama a nossa atenção o fato de que, com 
o advento da proposta de humanização da assistência hospitalar, 
alguns profissionais inicialmente envolvidos com as demandas 
pedagógico-educacionais da escola hospitalar passaram a, 
erroneamente, se responsabilizar também por serviços oferecidos 
pelo hospital, tais como brinquedotecas, bibliotecas volantes, 
atividades para os acompanhantes, teatro e recreação. Não há 
dúvidas de que um hospital que ofereça variedade de atividades para 
seus pacientes e acompanhantes terá dinâmica mais fluida de sua 
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rotina o que, certamente, acarretará menos problemas e conflitos 
atingindo, assim, alguns dos mais importantes objetivos da 
humanização no setor da saúde. Mas é importante ao professor estar 
consciente que sua atuação no hospital [...] diz respeito ao 
acompanhamento dos processos de desenvolvimento e de 
aprendizagem do paciente hospitalizado (FONSECA, 2008). 

 

A crítica feita por Fonseca (2008) não trata da negação da necessidade da 

humanização, pois ela é, reconhecidamente, necessária. Sua crítica é dirigida à 

interpretação que os profissionais da educação fazem do conceito de humanização 

quando passam a atuar no ambiente da saúde. Se o atendimento dos profissionais 

da saúde nos hospitais não é humanizado, esse é um problema que tem que ser 

superado pelos próprios profissionais da saúde, pois não são os professores que 

devem preencher essa lacuna. "A escola hospitalar não está no hospital para 

humanizá-lo. A escola no hospital tem o papel de atender às necessidades 

pedagógico-educacionais dos alunos hospitalizados" (FONSECA, 2008, p. 26).  

O conceito de integralidade, no qual o paciente é visto em todos os seus aspectos e 

necessidades, uma diretriz do SUS que apoia e justifica a escola no hospital, e o 

conceito de intersetorialidade, que orienta a relação a ser estabelecida entre os 

profissionais das diferentes áreas, devem fazer parte dos pilares da classe 

hospitalar. Mas se o ambiente hospitalar fica mais humanizado, com o atendimento 

da integralidade e da intersetorialidade, por meio da presença do professor, isso não 

deveria ser seu foco, pois a humanização trazida por ele nada mais é do que aquela 

necessária para sua atuação docente. Na atuação do professor o vínculo com o 

aluno é essencial para a realização do seu trabalho, o que faz do ato pedagógico 

uma atividade humanizada em sua essência. 

O ato pedagógico é, pois, compreendido como um ato social e, 
portanto, só pode ocorrer através das relações interpessoais, pois 
que o meio social é coletivamente o espaço do encontro com o outro. 
Vygotsky, no desenvolvimento de seus conceitos psicológicos 
voltados à educação, mostrou a importância da interação social no 
processo de incorporação de instrumentos culturais durante a 
infância (BRANCO, 2008, p. 64). 

 

Falar, portanto, de humanização do ato pedagógico seria uma redundância. 

Toda aprendizagem está impregnada de afetividade, já que ocorre a 
partir das interações sociais, num processo vincular. Pensando, 
especificamente, na aprendizagem escolar, a trama que se tece 
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entre alunos, professores, conteúdo escolar, livros, escrita, etc. não 
acontece puramente no campo cognitivo. Existe uma base afetiva 
permeando essas relações (TASSONI apud BRANCO, 2008, p. 66). 

 

A preocupação de Fonseca (2008), nesse caso, é com relação à confusão de papéis 

a que um professor pode se expor ao assumir erroneamente a missão de humanizar 

o hospital. Sua relação com o aluno hospitalizado, essa sim, deve ser alvo de sua 

preocupação em se tornar humanizada, como deve ser toda relação professor-aluno 

em qualquer contexto.  

O Ministério da Educação coloca a cargo do poder público identificar todos os 

estabelecimentos hospitalares ou instituições similares que ofereçam atendimento 

educacional para crianças, jovens e adultos, visando a orientá-los quanto às 

determinações legais, para que estejam em conformidade com o preconizado pela 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996) e pelas Diretrizes 

Nacionais da Educação Especial na Educação Básica (BRASIL, 2002a). 

Outra preocupação do Ministério da Educação é com a formação continuada dos 

professores que atuam nas classes hospitalares e no atendimento domiciliar, 

indicando os sistemas de ensino como responsáveis por criar essas oportunidades, 

mantendo, dessa forma, os professores atualizados com relação aos princípios e 

orientações da educação básica. 

O Ministério da Educação orienta, ainda, que os sistemas de ensino deverão prever 

medidas legais para que as classes hospitalares e os atendimentos pedagógicos 

domiciliares estejam amparadas legalmente para a plena execução de seus 

princípios e objetivos (BRASIL, 2002a). 

Nesse sentido, tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei n. 4.191/2004, 

que dispõe sobre o atendimento educacional especializado em classes hospitalares 

e por meio de atendimento pedagógico domiciliar e sobre a obrigatoriedade da oferta 

dessa modalidade de ensino pelos sistemas de ensino. Alguns estados já aprovaram 

suas respectivas leis que obrigam a oferta de classes hospitalares, como no caso de 

São Paulo, com a Lei Estadual n. 10.685/00 (SÃO PAULO, 2000); Santa Catarina, 

com a Lei n. 13.843, de 14 de setembro de 2006 (SANTA CATARINA, 2006); e o 

Distrito Federal, com a Lei Distrital 2.809/01 (DISTRITO FEDERAL, 2001).  
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O Estado de Goiás ainda não possui tal lei, mas já tem implementado, desde 1999, 

as classes hospitalares, que nasceram da discussão entre a Superintendência de 

Ensino Especial da Secretaria Estadual de Educação e a Associação de Combate 

ao Câncer em Goiás. Mais precisamente, em agosto de 1999, iniciaram-se a 

primeira classe hospitalar, no setor de pediatria do Hospital Araújo Jorge e o 

primeiro atendimento educacional domiciliar, no Albergue Filhinha Nogueira 

(RODRIGUES NETO, 2010).  

O Conselho Estadual de Educação do Estado de Goiás emitiu a Resolução de n. 7, 

de 15 de dezembro de 2006, em que orienta o Sistema Educativo de Goiás, 

mediante ação integrada com os sistemas de saúde e assistência social, a organizar 

o atendimento educacional especializado aos alunos impossibilitados de frequentar 

as aulas em razão de tratamento de saúde, que implique internação hospitalar, 

atendimento ambulatorial ou permanência prolongada em domicílio (GOIÁS, 2006).  

O departamento responsável pelas classes hospitalares em Goiás pertence à 

Gerência de Ensino Especial (GEEE) da Secretaria do Estado de Educação, Cultura 

e Esporte de Goiás (Seduce). Nos seus dez primeiros anos de existência, o 

chamado Projeto Hoje já havia atendido a 19.958 educandos, na capital e no interior 

do Estado, sendo 45 classes hospitalares instaladas em 18 instituições hospitalares 

e 732 alunos atendidos em domicílio, envolvendo 358 educadoras (RODRIGUES 

NETO, 2010). 

O Projeto Hoje tornou-se, mais tarde, um núcleo dentro da GEEE, passando a ser 

chamado de Núcleo de Atendimento Educacional Hospitalar (NAEH), título que 

possui até hoje. Atualmente, o NAEH tem uma equipe formada por coordenador, 

assistente social, psicólogo, coordenadores pedagógicos e professores de classe 

hospitalar e atendimento educacional domiciliar. O psicólogo trabalha dando apoio 

psicológico aos professores; a assistente social apoia as famílias dos alunos; e os 

coordenadores pedagógicos apoiam o trabalho das professoras, que atuam 

diretamente junto aos alunos. 

 

4.2 Saúde do professor de classe hospitalar 

Em primeiro lugar, é importante delimitar o que queremos dizer quando nos 

referimos à saúde do professor. Vamos nos reportar, para tanto, à Psicodinâmica do 
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Trabalho, escola criada por Dejours (2007), que diferenciou o conceito de "condições 

de trabalho" do conceito de "organização do trabalho”. Condições de trabalho 

referem-se às pressões físicas, mecânicas, químicas e biológicas, que causam 

desgaste, doenças somáticas e diversos males ao corpo do trabalhador. 

A organização do trabalho é entendida como divisão do trabalho e divisão de 

homens. Divisão do trabalho diz respeito à divisão de tarefas, repartição, ou seja, o 

modo operatório prescrito, aquilo que vai incitar o sentido e o interesse do 

trabalhador pelo seu trabalho. Divisão de homens é a repartição de 

responsabilidades, hierarquias, comando, controle, que mobiliza investimentos 

afetivos, o amor, o ódio, a amizade, a solidariedade, a confiança, etc. A divisão do 

trabalho e a divisão de homens atuam não sobre o corpo, mas sobre o 

funcionamento psíquico, podendo gerar prazer ou sofrimento aos trabalhadores 

(DEJOURS, 2007). 

A partir do ponto de vista econômico da psicanálise, Dejours (2007) considera que a 

descarga da energia psíquica, que ocorre a partir da interação entre o trabalhador, 

com sua história de vida singular, e a organização do trabalho, é o que vai permitir 

que ele sinta prazer no trabalho, enquanto a não liberação da carga psíquica do 

trabalho, no mesmo contexto, vai acarretar sofrimento. 

Essa abordagem não considera somente a patologia quando trata de saúde mental 

no trabalho, ela abarca também o prazer que o trabalho proporciona. O parâmetro 

de saúde para Dejours (2007) é a dinâmica entre a presença de prazer e sofrimento 

no trabalho, distanciando-se do padrão da psicopatologia tradicional, centrado no 

estudo dos transtornos mentais, e aproximando-se de uma psicopatologia da 

normalidade, tendo em vista que a normalidade, ou ausência de transtornos, não 

significa uma ausência de sofrimento. 

Na presente pesquisa, quando falamos da saúde do professor de classe hospitalar, 

estamos nos referindo justamente à saúde psíquica dessa categoria profissional, 

que é afetada pelo que Dejours (2007) chamou de organização do trabalho. Para 

avaliar a saúde dos professores usamos, como referência, o conceito da 

psicodinâmica do trabalho, que analisa a presença de prazer e sofrimento no 

trabalho. Afastamo-nos, então, das definições clássicas e limitantes da 

psicopatologia tradicional, que perdem todo um espectro de adoecimento que se 
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encontra entre o mal-estar e os transtornos descritos no código internacional das 

doenças (CID 10).  

Uma revisão da literatura, sobre a agenda de compromissos do Ministério da Saúde 

e estudos mais recentes sobre saúde do trabalhador, observou uma tendência de 

aumento de políticas públicas a favor da melhoria das condições de trabalho e 

saúde, tirando o foco da doença para a promoção da saúde do trabalhador 

(MENDES; ARAÚJO; FACAS, 2014). 

Mesmo com essa tendência de abordagens visando à promoção da saúde no 

trabalho e se afastando do viés psicopatológico, muitos estudos, ainda, usam o 

parâmetro da psicopatologia tradicional para avaliar a saúde mental dos 

trabalhadores e, para traçar um perfil da saúde dos professores de classe hospitalar 

e atendimento educacional domiciliar, utilizam, como parâmetro de avaliação, a 

síndrome de burnout, sintomas de estresse e a presença ou não de transtornos 

mentais.  

Um parâmetro muito utilizado para o estudo da saúde mental do trabalhador é a 

síndrome de burnout, ou síndrome do esgotamento profissional, como usada no 

Brasil. O Ministério da Saúde, em seu manual de procedimentos para os serviços de 

saúde sobre doenças relacionadas ao trabalho define, assim, esta síndrome: 

A sensação de estar acabado ou síndrome do esgotamento 
profissional é um tipo de resposta prolongada a estressores 
emocionais e interpessoais crônicos no trabalho. Tem sido descrita 
como resultante da vivência profissional em um contexto de relações 
sociais complexas, envolvendo a representação que a pessoa tem de 
si e dos outros. O trabalhador que antes era muito envolvido 
afetivamente com os seus clientes, com os seus pacientes ou com o 
trabalho em si, desgasta-se e, em um dado momento, desiste, perde 
a energia ou se “queima” completamente. O trabalhador perde o 
sentido de sua relação com o trabalho, desinteressa-se e qualquer 
esforço lhe parece inútil (BRASIL, 2001b, p. 191). 

 

O quadro clínico dessa síndrome consiste na história de envolvimento subjetivo com 

o trabalho, função, profissão ou empreendimento assumido, que, muitas vezes, 

ganha o caráter de missão; sentimentos de desgaste emocional e esvaziamento 

afetivo (exaustão emocional); queixa de reação negativa, insensibilidade ou 

afastamento excessivo do público que deveria receber os serviços ou cuidados 

(despersonalização); queixa de sentimento de diminuição da competência e do 

sucesso no trabalho. Geralmente, estão presentes sintomas inespecíficos 
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associados, como insônia, fadiga, irritabilidade, tristeza, desinteresse, apatia, 

angústia, tremores e inquietação, caracterizando síndrome depressiva e/ou ansiosa. 

O diagnóstico dessas síndromes, associado ao preenchimento dos critérios citados, 

leva ao diagnóstico de síndrome de esgotamento profissional (BRASIL, 2001b). 

São fatores de risco epidemiológicos para ocorrência da síndrome de burnout as 

profissões nas áreas de serviço e cuidados, quando em contato direto com os 

usuários, como no caso dos trabalhadores da educação, da saúde, policiais, 

assistentes sociais, agentes penitenciários, professores, entre outros (BRASIL, 

2001b). 

Os professores de classe hospitalar, portanto, convivem com dois dos fatores de 

risco para síndrome de burnout, pois seu trabalho abarca, ao mesmo tempo, 

questões de educação e saúde.  

A reflexão de que as professoras de classe hospitalar trabalham 
exatamente na confluência entre a saúde e a educação aponta para 
uma maior possibilidade de sofrimento mental com conseqüente 
Síndrome de Burnout, o que, em última análise, se manifestaria na 
relação professor-aluno (BRANCO, 2008, p. 75, sic). 

 

Ao analisar a produção científica sobre a síndrome de burnout, no Brasil, a partir de 

uma revisão bibliográfica, as duas categorias profissionais que mais figuraram nas 

pesquisas realizadas foram as de professores e profissionais da saúde. Entre 

pesquisas, relatos teóricos e validações de instrumentos presentes na pesquisa, os 

profissionais da saúde representam, do total de artigos analisados, 32,1% dos 

sujeitos em estudos sobre burnout e os professores 39,3%, totalizando 71,4% dos 

artigos. Isso demonstra uma atenção maior dada a essas categorias quando se trata 

de síndrome de burnout, corroborando com a noção de que elas são as que mais 

sofrem esse tipo de adoecimento (CARLOTTO; CÂMARA, 2008). 

Em Londrinda/PR, um estudo, sobre os fatores associados aos piores níveis na 

escala de burnout em professores da educação básica, mostrou que o 

relacionamento ruim/regular com alunos e pais são fatores muito associados ao 

surgimento de burnout. Autores recomendam o reconhecimento desses fatores e a 

promoção de medidas públicas para melhorar as condições de trabalho para o 

professor como forma de garantir a manutenção da saúde psíquica da categoria 

(KOGA, 2015). 
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Uma das consequências do adoecimento no trabalho é o afastamento do 

profissional para tratamento de saúde. Um estudo analítico sobre a relação entre as 

condições de trabalho e os efeitos sobre a saúde do professor, baseado nos dados 

do relatório preparado pela Gerência de Saúde do Servidor e Perícia Médica da 

Prefeitura de Belo Horizonte, observou que, entre os profissionais da educação, os 

professores são os que mais procuram o afastamento. Entre os motivos dos 

afastamentos, os transtornos psíquicos são os responsáveis pelo maior número de 

casos, o que demonstra a vulnerabilidade dessa categoria com relação ao 

adoecimento psíquico (GASPARINI; BARRETO; ASSUNÇÃO, 2005). 

Além da síndrome de burnout, outros parâmetros são usados nas pesquisas para 

avaliar a saúde do professor, um deles é o uso de medicamentos psiquiátricos pelos 

profissionais, uma forma indireta de avaliar a ocorrência de transtorno mental entre 

os pesquisados. Um estudo realizado com professores de diferentes redes de 

ensino do município de Erechim/RS constatou prevalência de 34,9% no uso de 

medicamentos antidepressivos, taxa considerada alta pelos autores que 

compararam esse resultado ao de uma pesquisa realizada em outra cidade do Rio 

Grande do Sul, que constatou uma prevalência de 9,3% no uso de antidepressivos 

entre a população geral (SEGAT; DIEFENTHAELER, 2013). 

A análise direta da ocorrência de transtorno mental na população estudada é, 

também, um critério utilizado nas pesquisas sobre a saúde do professor. Uma 

pesquisa realizada em Santa Catarina com professores da rede municipal e estadual 

de ensino encontrou números altos de prevalência de algum indicativo de 

depressão. O estudo mostrou alta presença de algum indicativo de depressão tanto 

nos professores da rede municipal (25%), quanto nos da rede estadual de educação 

(37,5%). O mesmo estudo constatou, ainda, uma prevalência significativa de 

ansiedade nos mesmos professores, alertando para o preocupante cenário de 

professores lecionando em estado ansioso ou depressivo e para o risco que 

representam para a qualidade do ensino, com possíveis efeitos negativos sobre os 

próprios professores e os alunos, apontando a assistência aos professores como 

uma possível solução para a dificuldade por que passa a categoria (STRIEDER, 

2009). 

Com relação ao público alvo da nossa pesquisa, professores de classe hospitalar e 

atendimento educacional domiciliar, a pesquisa de Branco (2008) constatou um 
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índice significativo de burnout entre as professoras de classe hospitalar, com 25 dos 

27 professores, que participaram do estudo, apresentando sintomas. Vale lembrar 

que a pesquisa de Branco (2008) foi realizada com o mesmo público da nossa 

pesquisa, professoras de classe hospitalar e atendimento educacional domiciliar do 

Estado de Goiás. Como se tratava de uma pesquisa-ação, a intervenção escolhida 

por Branco (2008) foi a utilização da técnica de Grupo Balint com as professoras, 

que, a partir de então, desenvolveram habilidades para lidar com fatores 

estressantes, reduzindo a expressão dos sintomas da síndrome de burnout. 

Como observado por Branco (2008), as professores de classe hospitalar atuam, 

simultaneamente, nas áreas de educação e saúde, portanto, estão sujeitas às 

influências das duas áreas de trabalho. Por conseguinte, entender os riscos a que se 

está exposto ao adentrar no território de trabalho da saúde é importante para pensar 

os fatores que irão influenciar essa nova realidade. 

Considerando que o pedido de ajuda da equipe coordenadora do NAEH recai sobre 

a saúde das professoras devido ao atendimento aos alunos com transtorno mental, 

apontamos alguns estudos sobre a saúde dos profissionais da saúde, em geral, e 

dos profissionais da saúde mental, em particular,  

Na área da saúde, em geral, um estudo sobre a síndrome de burnout entre 

profissionais de nível superior da rede de atenção primária à saúde de Aracaju 

averiguou uma prevalência de síndrome de burnout de 6,7% a 10,8%, sendo os 

fatores associados à idade mais jovem, carga horária de trabalho excessiva e 

insatisfação profissional. Chama atenção o fato de 54,1% apresentarem um risco 

elevado e moderado de síndrome de burnout, refletindo um processo de 

adoecimento que ameaça o bem-estar profissional dessa categoria (SILVA, 2015). 

Entre os profissionais da saúde que trabalham na rede substitutiva de saúde mental 

de uma cidade do interior de São Paulo, verificou-se que, dos participantes, 36% 

apresentaram manifestação de estresse e 60% apresentaram alto esgotamento 

emocional. Quanto à autopercepção do estresse, para 60% o trabalho foi avaliado 

como muito estressante e 44% avaliaram-se como muito estressados. O estudo 

aponta, como conclusão, a necessidade de intervenções de suporte ao trabalhador, 

direcionadas ao desenvolvimento de estratégias de enfrentamento de situações 

estressantes no trabalho (SANTOS; CARDOSO, 2010). 
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Uma pesquisa conduzida no Reino Unido, entre os anos de 1966 e 2000, sugere 

que a fonte de estresse para enfermeiras da saúde mental inclui carga de trabalho, 

recursos escassos, conflito de papéis, insegurança no emprego e questões do 

cliente, enquanto índices baixos de estresse foram associados com uma boa rede 

de apoio (incluindo supervisão no trabalho, qualidade de vida em casa ou ambos) 

(EDWARDS, 2003). 

Dois pontos chamam atenção no estudo de Edwards (2003). O primeiro são as 

"questões do cliente", como fator gerador de estresse, que é justamente a 

dificuldade pela qual, também, passam as professoras de classe hospitalar: lidar 

com as questões do aluno (cliente) com transtorno mental. Outro ponto foi o fato de 

Edwards apontar para uma solução ao encontrar índices baixos de estresse 

associados a uma supervisão no trabalho, ou seja, uma intervenção de apoio ao 

trabalhador que o ajude a gerir as dificuldades que possam levá-lo ao adoecimento. 

Diferentemente dos estudos anteriores, que utilizaram a psicopatologia como 

referência para análise da saúde, os estudos qualitativos analisados, a seguir, 

usaram, como referência, a presença ou não de sofrimento, uma proposta que se 

aproxima da utilizada em nossa pesquisa.   

Ao analisar os efeitos da implantação da Reforma Psiquiátrica na saúde dos 

trabalhadores da saúde mental, Ramminger (2005) verificou que as ações voltadas à 

atenção da saúde do servidor público não integram uma política pública. Essa 

realidade se reflete nos serviços de saúde mental em que o acolhimento (ou não) 

das questões relativas à saúde no trabalho depende exclusivamente do 

funcionamento e das diretrizes de cada serviço. Como ponto positivo desse cuidado, 

os participantes enunciaram apenas o apoio da própria equipe e da supervisão.  

Além das limitações do próprio serviço de saúde mental, os participantes 

reclamaram da não efetividade da rede de atenção psicossocial como fator gerador 

de frustração e sofrimento, por não conseguirem a resolutividade almejada em seus 

serviços (RAMMINGER, 2005). 

A autora chama a atenção para o fato de esses trabalhadores estarem em meio a 

um embate entre diferentes formações discursivas sobre o que é e como se fazer 

saúde mental. Esses diferentes entendimentos geram atrito nas relações, desgaste 

e sofrimento ao trabalhador da saúde mental. 
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Neste caso, novamente, a supervisão traz resultados positivos sobre a saúde do 

trabalhador, mas fica claro que a complexidade do atendimento em saúde mental 

requer mais do que uma supervisão para promover a saúde do trabalhador de saúde 

mental. O funcionamento em rede de atenção psicossocial defendido pela política de 

saúde mental do Ministério da Saúde é um ponto que, caso não se torne efetiva, 

trará repercussões negativas não só para o usuário como também para o 

profissional da saúde mental, que terá uma carga de sofrimento aumentada em seu 

trabalho. 

Uma pesquisa qualitativa conduzida com profissionais de diferentes categorias dos 

centros de atenção psicossocial de Goiânia/GO foi ao encontro dos achados de 

Ramminger (2005), mostrando a precariedade em diversos pontos relacionados à 

manutenção da saúde no trabalho desses profissionais. Os resultados da pesquisa 

de Silva (2008) foram divididos em categorias sendo a primeira delas as 

"Considerações sobre os momentos e vivências de cuidado da saúde mental do 

profissional no ambiente de trabalho”. Nessa categoria foram identificadas poucas 

ações de cuidado no ambiente de trabalho com relação aos participantes. Como 

sugestão de cuidado com o trabalhador, o estudo sugere a criação de um espaço 

que seja adequado às discussões e que possibilite apreender os sentimentos 

envolvidos nos casos atendidos. Os participantes apontaram os grupos de reflexão e 

de estudos como uma opção estratégica para melhorar o cotidiano de trocas e 

saberes entre os profissionais. Alguns profissionais reconheceram a importância de 

cuidar de si para cuidar do outro. 

No mesmo estudo, na categoria "sofrimento psíquico", foram identificados, nas 

verbalizações dos participantes, indicadores, que são vivenciados no cotidiano de 

trabalho, envolvendo as seguintes relações: profissional-usuário, profissional-

profissional e profissional-instituição, sendo que a relação profissional-usuário 

aparece mais enfatizada e mobilizadora de fortes sentimentos. Como conclusão, 

apresenta a importância de se ter um espaço, como proposto pelos participantes na 

categoria anteriormente citada, onde os profissionais de saúde possam aprender a 

lidar com questões emocionais geradas pelo ambiente de trabalho (SILVA, 2008). 

Na categoria "dificuldades na atuação profissional no novo modelo de atendimento 

em saúde mental", a questão levantada pelos participantes refere-se às limitações 

dos serviços relacionados ao campo da saúde mental e, sobretudo, às ações de 
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suporte social na rede de atendimento. Esse é, particularmente, o fator apontado 

pelos participantes como um bloqueador da atuação profissional, gerando descrédito 

no papel desenvolvido pelas políticas públicas. A atuação interdisciplinar entre os 

participantes foi considerada como um caminho a se conquistar, uma trajetória que a 

equipe tenta fazer; no entanto, ainda encontram dificuldades nessa prática. Os 

participantes representantes da área da educação física relataram a ausência de 

conhecimentos que os profissionais dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) 

deveriam ter, referentes à atuação do professor de educação física no campo da 

saúde mental. Esse dado sinaliza as dificuldades do diálogo entre as áreas da saúde 

e educação e, também, diz respeito à prática interdisciplinar e à troca de saberes 

(SILVA, 2008). 

A pesquisa de Silva (2008) demonstra que o cuidado com a saúde do profissional da 

saúde mental continua necessitando de um espaço na agenda dos serviços. O 

sofrimento psíquico enfatizado nas relações profissional-usuário aproxima-se da 

realidade encontrada no estudo de Ramminger (2005).  

Outro ponto em comum nas duas pesquisas foi o sofrimento gerado entre os 

profissionais da saúde mental devido à falta de um trabalho em rede psicossocial, 

mobilizando vários níveis de atenção à saúde, assim como outros setores 

responsáveis pela promoção do bem-estar do usuário. 

A partir de todas as dificuldades encontradas pelas pesquisas analisadas e que 

interferem na saúde dos profissionais da educação e da saúde, temos em comum a 

indicação de mudança da realidade, geralmente, expressa na necessidade de 

intervenção e na forma de capacitação ou qualificação, que permita aos profissionais 

lidar e superar os problemas que venham a colocar em risco a sua saúde. 

Pelo papel que a qualificação para o trabalho assume, como parte da solução da 

problemática envolvendo a saúde dos profissionais da educação, conceituar o termo 

qualificação no trabalho torna-se importante para nossa pesquisa. 

Uma revisão da literatura analisou a apropriação da noção de qualificação para o 

trabalho nos estudos e pesquisas apresentados no GT Trabalho e Educação nas 

Reuniões Científicas Nacionais da Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Educação (ANPEd), entre 2004 e 2013 (ALVES; SOARES JÚNIOR, 
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2015). Usando a classificação da Sociologia do Trabalho, os autores dividiram os 

estudos em duas grandes tendências. 

Na primeira tendência, chamada de "concepção substancialista/essencialista", a 

qualificação é abordada como algo (atributo, elemento, característica) presente 

essencialmente no processo de trabalho de um determinado meio laboral. Nele a 

qualificação pode ser adquirida ou perdida e se concentra sobre os saberes exigidos 

por um determinado tipo de exercício laboral. A qualificação é identificada como 

posse de um saber, de uma capacidade, de um atributo relacionado ao posto e/ou 

indivíduo, e como tal se separou do trabalho que deu origem ao saber. A educação, 

que prepara o profissional, não ocorre mais no trabalho, como ocorria com os 

artesões que passavam a profissão aos aprendizes, antes da chegada do 

capitalismo (ALVES; SOARES JÚNIOR, 2015). 

A segunda tendência, chamada de "relativista ou relacional", não nega nem 

secundariza a importância da análise dos elementos, um aspecto essencial na 

concepção substancialista. A tendência relativista considera a qualificação como 

uma relação social, que ultrapassa o contexto particular. É um fenômeno relativo ao 

seu tempo, e cada época histórica oferece suas respostas ao problema da 

qualificação. Por estar estritamente ligada à pessoa e ocorrer no exercício da 

profissão, tem um caráter de formação. A formação ocorre no e pelo trabalho, 

resgatando o contato direto com o trabalho, ao permitir o aprendizado de 

experiências complexas, que, dificilmente, poderiam ser ensinadas em um contexto 

de sala de aula (ALVES; SOARES JÚNIOR, 2015). 

A análise dos estudos de Alves e Soares Júnior (2015) revelou que, das 145 

publicações de trabalho no GT Trabalho e Educação, somente 15 abordaram o tema 

"qualificação", e importante parcela dos trabalhos analisados apresentou maior 

aproximação com a abordagem substancialista/essencialista de qualificação 

profissional, com baixo número de estudos de campo. Alves e Soares Júnior (2015) 

chegaram à conclusão de que, sendo a educação perpassada pelas questões afetas 

à relação entre formação, trabalho e saber, muito se teria a ganhar adotando a 

matriz relativista/relacional para conceber e compreender o trabalho na 

contemporaneidade. 

Por essa razão, em nossa pesquisa adotamos a abordagem relativista ou relacional 

de qualificação, por ser uma proposta mais completa, que, além de incorporar a 
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abordagem substancialista/essencialista, também, se preocupa com a formação 

voltada para a experiência necessária para lidar com questões complexas. Para lidar 

com pessoas, uma prerrogativa dos trabalhadores da educação e da saúde, 

necessitamos de uma abordagem relativista/relacional, pois cada aluno ou paciente 

que se apresenta é uma experiência única, devido à sua singularidade, história, 

cultura e situação atual e que nunca vai se repetir. Não existem receitas ou 

protocolos rígidos quando se trata de lidar com pessoas. O professor precisa estar 

preparado para lidar sempre com o novo.  

O conceito de condições do trabalho de Dejours (2007) se aproxima muito mais da 

concepção substancialista/essencialista de qualificação preocupada com as 

técnicas, enquanto o seu conceito de organização do trabalho se aproxima da 

concepção relativista/relacional, principalmente, no que diz respeito à divisão de 

homens, compartilhando o enfoque dado à relação social entre os trabalhadores e 

destes com o trabalho.  

Nossa pesquisa, preocupada com a saúde e o bem-estar do professor de classe 

hospitalar e com a relação que estabelece com seu trabalho, toma como referência 

as concepções de saúde no trabalho (prazer e sofrimento) e de organização do 

trabalho, de Dejours (2007) e a abordagem relativista/relacional da Sociologia do 

Trabalho (ALVES; SOARES JÚNIOR, 2015).  

Um estudo sobre formação para o trabalho em classes hospitalares comenta sobre a 

necessidade de formação dos professores 

Em verdade, observa-se que a falta de um treinamento mais 
consistente que prepare esses professores para o ingresso na 
realidade hospitalar – esclarecendo suas rotinas, dinâmicas de 
funcionamento e especificidades dos quadros de adoecimento das 
crianças – é um fator que concorre negativamente para a 
permanência ou desempenho satisfatório desses professores. Não 
obstante o planejamento e a coordenação das atividades dos 
professores lotados nas classes hospitalares sejam, porventura, 
supervisionados pelas respectivas secretarias de ensino, nem 
sempre se alcança a regularidade e a sistematicidade requeridas 
para o acompanhamento contínuo dos professores já em atividade 
nos hospitais. Além disso, essa estrutura de capacitação contínua 
em serviço é, em geral, a mesma que se empenha na seleção 
recorrente de novos professores, os quais, por sua vez, gerarão mais 
demandas de treinamento e acompanhamento. Some-se a isso o 
fato dos coordenadores pedagógicos com formação exclusivamente 
na área da educação, ainda que muitas vezes da educação especial, 
dificilmente conseguirem agregar o caráter multidisciplinar dos 
conhecimentos requeridos para o bom desempenho de um professor 
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que atuará em um contexto de ensino-aprendizagem escolar tão 
heterodoxo como o de um hospital (BARROS, 2007). 

 

Concebendo o caráter multidisciplinar necessário à formação de um professor de 

classe hospitalar, a autora considera fundamental aproximá-los do conhecimento 

produzido por todas as disciplinas envolvidas no cuidado com o aluno. Observa, 

também, que a educação profissional em saúde, tradicionalmente destinada à 

formação de médicos, enfermeiros, dentistas, psicólogos, assim como de técnicos 

de enfermagem e agentes comunitários de saúde, entre outros, tem muito a oferecer 

à formação dos professores de classe hospitalar, tomando-se o devido cuidado com 

os cursos tradicionais de educação profissional em saúde, recheados de termos 

técnicos de difícil alcance para os profissionais da área da educação. Ressalta, 

ainda, a necessidade de uma capacitação voltada para o trabalho intersetorial, 

destacando como proposta para essa qualificação o uso das "narrativas em 

medicina", evocando sua característica como ferramenta de ensino da arte da 

comunicação médico-paciente (BARROS, 2007). 

A autora considera narrativas literárias apropriadas para essa finalidade, podendo 

ser na forma de filmes, romances, novelas, contos ou crônicas cujas tramas giram 

em torno da descoberta de uma doença, das trajetórias e itinerários em busca de 

tratamentos, dos dramas experimentados com o anúncio da inexistência da cura, 

com revelações inusitadas que se fazem em paralelo à doença, com interrogações 

existenciais elaboradas pelos personagens a partir da dor, da perda, da tragédia.  

As narrativas literárias, como ferramenta de capacitação das professoras, têm como 

objetivos favorecer a construção de suas próprias narrativas em prontuários, assim 

como favorecer a interpretação das narrativas de anamneses e relatos clínicos dos 

demais profissionais da equipe de saúde; favorecer a construção de relatos de 

casos clínicos (da clínica psicopedagógica); favorecer a melhor interpretação das 

narrativas produzidas pelas crianças; resgatar suas experiências anteriores com a 

doença, ofertando-lhes alguma autoridade de fala no processo ensino/aprendizagem 

(BARROS, 2007). 

Por último, a autora fala da importância de uma articulação política em prol de 

melhorias das condições de trabalho, tendo em vista que os professores de classe 

hospitalar são um segmento sob risco de morbidade, indicando a necessidade de se 
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criar espaço de vivência interdisciplinar, que ofereça possibilidades inovadoras de 

atuação, como exemplo de articulação de pessoas oriundas de diversas profissões 

em prol da formação. 

Existe a necessidade de qualificação do professor de classe hospitalar e 

atendimento educacional hospitalar em outras áreas de conhecimento como o da 

saúde. Além disso, fica claro que essa qualificação tem que ter uma característica 

de formação relativista/relacional. As narrativas literárias em medicina, proposta por 

Barros (2007), são uma forma bem sucedida de formação relativista/relacional para 

os professores de classe hospitalar e atendimento educacional domiciliar. A 

proposta de uma formação de cunho relativista/relacional é que ela proporcione ao 

trabalhador uma capacitação, que se aproxime da realidade que ele vivencia no 

trabalho, de forma a prepará-lo para as questões práticas concernentes à sua 

atuação profissional de forma que elas gerem menos sofrimento e mais prazer. 
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5 METODOLOGIA 

A pesquisa tem como base um estudo qualitativo sobre a saúde emocional dos 

professores de classe hospitalar e atendimento educacional domiciliar. Tendo em 

vista as exigências do estudo, a abordagem utilizada foi a da pesquisa-ação 

existencial, proposta por Barbier (2002), por ser um modelo de pesquisa que, 

segundo o próprio autor, trata de temas existenciais, como o sofrimento. 

No caso das professoras de classe hospitalar e atendimento educacional domiciliar, 

esse sofrimento ocorre, como visto no capítulo referente à saúde dos professores de 

classe hospitalar, no contato com as angústias dos alunos em situação de 

sofrimento frente ao adoecimento. Lidar com as limitações que as doenças trazem 

gera angústias aos alunos e essas angústias afetam o professor, devido ao vínculo e 

à empatia criada para a efetivação do trabalho pedagógico junto ao aluno. 

A pesquisa-ação, também, vai ao encontro das propostas do mestrado profissional, 

por ser uma metodologia que objetiva uma transformação sobre o objeto estudado. 

Segundo a Portaria n. 17, de 28 de dezembro de 2009, que dispõe sobre o mestrado 

profissional no âmbito do CAPES, são seus objetivos:  

I - capacitar profissionais qualificados para o exercício da prática 
profissional avançada e transformadora de procedimentos, visando 
atender demandas sociais, organizacionais ou profissionais e do 
mercado de trabalho; II - transferir conhecimento para a sociedade, 
atendendo demandas específicas e de arranjos produtivos com 
vistas ao desenvolvimento nacional, regional ou local; III - promover a 
articulação integrada da formação profissional com entidades 
demandantes de naturezas diversas, visando melhorar a eficácia e a 
eficiência das organizações públicas e privadas por meio da solução 
de problemas e geração e aplicação de processos de inovação 
apropriados; IV - contribuir para agregar competitividade e aumentar 
a produtividade em empresas, organizações públicas e privadas 
(BRASIL, 2009a). 

 

A definição de pesquisa-ação utilizada por Thiollent (1988) mostra o engajamento 

que a pesquisa-ação tem com as transformações, visando à resolução de 

problemáticas dentro de grupos. Essa característica faz dessa metodologia uma 

proposta adequada para aplicação em ambientes de trabalho que necessitem de 

uma transformação de uma realidade específica. 
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[...] a pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica 
que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação 
ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os 
pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do 
problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo 
(THIOLLENT, 1988, p. 14). 

 

Encontramos em Barbier (2002) uma definição de pesquisa-ação mais sucinta, mas 

que compartilha do mesmo raciocínio, corroborando com a afinidade que essa 

metodologia possui com mestrados profissionais: “A pesquisa-ação torna-se a 

ciência da práxis exercida pelos técnicos no âmago do seu local de investimento” 

(BARBIER, 2002, p. 59). 

Algumas diferenças entre a pesquisa-ação e a pesquisa convencional foram citadas 

por Thiollent (1988) e já podem ser notadas nas definições do que seja uma 

pesquisa-ação. A participação dos pesquisadores junto aos usuários (participantes) 

na produção da pesquisa é uma característica da pesquisa-ação que não ocorre na 

pesquisa convencional. Assim como a pesquisa convencional busca um 

distanciamento do objeto abordado, uma neutralidade, na pesquisa-ação ocorre o 

oposto, com a implicação do pesquisador e dos participantes na pesquisa, 

pressupondo uma ação efetiva dos interessados. 

Essa implicação do pesquisador e dos participantes na pesquisa e na problemática 

abordada é o que permite estudar dinamicamente os problemas, decisões, ações, 

negociações, conflitos e tomadas de consciência que ocorrem entre as pessoas no 

campo de pesquisa, durante os processos de transformação. Na pesquisa 

convencional, no entanto, perde-se esse conhecimento dinâmico das relações, pois 

o distanciamento e a neutralidade propostos vão investigar somente os aspectos 

individuais e superficiais como opiniões, atitudes, motivações e comportamentos 

(THIOLLENT, 1988, p.19). 

Trata-se, portanto, de outro enfoque em relação ao objeto investigado, de um novo 

olhar sobre ele, que pretende investigar um fenômeno na sua dinâmica de 

transformação. A pesquisa-ação reconhece e destaca a importância dessa 

perspectiva, até então considerada irrelevante pela pesquisa convencional devido à 

dificuldade de controle e, portanto, de verificação e validação da pesquisa. 

Mas ambientes de alta complexidade, envolvendo relacionamento entre pessoas, 

como os ambientes de trabalho, ficariam fora da possibilidade de desenvolvimento 
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tecnológico caso não surgisse uma nova metodologia que compreendesse e 

soubesse abordar suas complexas problemáticas. Afinal de contas não importa se 

uma problemática é efêmera o suficiente para nunca mais ser repetida e validada, o 

que importa é que esse problema seja compreendido, elaborado, amadurecido e 

quem sabe superado, e essa é a proposta da pesquisa-ação. 

Hoje em dia não existe um padrão de cientificidade universalmente 
aceito nas ciências sociais. O positivismo e o empirismo, que 
prevalecem na literatura do mundo anglo-saxão, são contestados 
inclusive nos seus centros de origem. Podemos optar por 
instrumentos de pesquisa não aceitos pela maioria dos 
pesquisadores de rígida formação à moda antiga, sem por isso 
abandonar a preocupação científica (THIOLLENT, 1988, p. 21). 

 

A peculiaridade da pesquisa-ação existencial, adotada nesta pesquisa, está na 

abordagem de temas muito enraizados na afetividade humana, como o sofrimento, a 

morte, a velhice, o amor, a paixão, a autoformação e o nascimento (BARBIER, 

2002). O objeto de estudo da pesquisa-ação existencial é, portanto, um objeto 

subjetivo e o que se busca é a transformação da uma realidade interna ao sujeito ou 

sujeitos. Mesmo que, por vezes, possam ocorrer, durante a pesquisa, mudanças e 

ações sobre a realidade externa, essa sempre visa a alcançar a realidade interna 

dos sujeitos. 

A pesquisa-ação existencial "expressar-se-á antes como uma arte de rigor clínico, 

desenvolvida coletivamente, com o objetivo de uma adaptação relativa de si ao 

mundo" (BARBIER, 2002, p. 67). Assim sendo, a pesquisa-ação existencial se 

aproxima da clínica psicológica que propõe a transformação psíquica do sujeito, 

trabalhando as problemáticas subjetivas e, para tanto, a arte de rigor clínico é muito 

mais adequada como referência para atuação no campo de pesquisa do que o rigor 

metodológico da ciência clássica. 

O método de pesquisa-ação é dividido em quatro temáticas: as técnicas em 

pesquisa-ação; a identificação do problema e a contratualização; o planejamento e a 

realização em espiral; a teorização, a avaliação e a publicação dos resultados 

(BARBIER, 2002). Estas temáticas se constituem no roteiro geral de qualquer 

pesquisa-ação. 
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5.1 As técnicas em pesquisa-ação predominantemente existencial 

A descrição das técnicas em pesquisa-ação predominantemente existencial é 

apresentada nesta seção, dedicada à metodologia, e as outras três temáticas são 

apresentadas nas seções seguintes sobre as ações desenvolvidas no campo de 

pesquisa. 

Para se alcançar essa proposta de pesquisa-ação, as posturas, tanto do 

pesquisador quanto do participante, são repensadas em relação à proposta da 

pesquisa convencional. O pesquisador deve buscar a implicação no campo de 

pesquisa e passar a ser um participante no grupo pesquisado, assim como o 

participante deve ser convidado a adotar uma postura ativa diante da pesquisa, 

participando como co-pesquisador. Dessa forma, os dois papéis se sobrepõem: o 

que seria um erro para a pesquisa convencional é um objetivo da pesquisa ação.  

A essa postura do pesquisador no campo de pesquisa Barbier (2002) chamou de 

observação participante, uma das técnicas da pesquisa-ação predominantemente 

existencial, que, como o próprio nome diz, faz do pesquisador, ao mesmo tempo que 

um observador, também, um participante do grupo, participação essa que interfere 

no grupo e que não pretende a neutralidade.   

Embora seja incompatível com a metodologia de experimentação em 
laboratório e com os pressupostos do experimentalismo (neutralidade 
e não interferência do observador, isolamento de variáveis, etc.), a 
pesquisa-ação não deixa uma forma de experimentação em situação 
real, na qual os pesquisadores intervêm conscientemente. Os 
participantes não são reduzidos a cobaias e desempenham papel 
ativo. Além disso, na pesquisa em situação real, as varáveis não são 
isoláveis. Todas elas interferem no que está sendo observado. 
Apesar disso trata-se de uma forma de experimentação na qual os 
indivíduos ou grupos mudam alguns aspectos da situação pelas 
ações que decidiram aplicar. Da observação e da avaliação dessas 
ações, e também pela evidenciação dos obstáculos encontrados no 
caminho há um ganho de informação a ser captado e restituído como 
elemento de conhecimento (THIOLLENT, 1988, p. 21). 

 

No campo da observação participante, existem dois tipos mais apropriados à 

pesquisa ação predominantemente existencial: a observação participante ativa 

(OPA) e a observação participante completa (OPC). 

Na OPA “o pesquisador tenta, por meio de um papel desempenhado no grupo, 

adquirir um status no interior do grupo ou da instituição que ele estuda. Ele está 

simultaneamente dentro e fora do grupo” (BARBIER, 2002, p. 126).  
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Na OPC “o pesquisador ou está implicado desde o início, porque já era membro do 

grupo antes de começar a pesquisa; ou ele se torna membro por conversão, porque 

provém de fora” (BARBIER, 2002, p.126). 

Na nossa pesquisa ocorreu a observação participante ativa, pois o pesquisador não 

fazia parte do grupo anteriormente nem se converteu ao grupo ao trabalhar com 

eles. Nesse caso ele buscou, por meio do papel de pesquisador e psicólogo, adquirir 

um status no interior do grupo. 

O primeiro quesito para realizar uma observação participante predominantemente 

existencial é ser aceito pelo grupo ou pela comunidade pesquisada. No caso desta 

pesquisa, a aceitação ocorreu de forma gradual. A confiança depositada no meu 

orientador, pelo grupo em questão, facilitou nossa entrada e aceitação pelo grupo. 

Apesar de o pesquisador mais experiente ser meu orientador e já estar realizando 

uma pesquisa no mesmo local, é importante deixar claro que as pesquisas são 

diferentes, mesmo que em determinados momentos se encontrem em alguma ação 

em conjunto. 

A noção de campo de pesquisa não tem sua delimitação rigidamente estipulada. 

Todos os lugares ou situações, desde os oficiais e formais (reuniões, conselhos de 

administração, assembleias e etc.) até os informais (cafés, lugares recreativos, de 

culto, reuniões familiares, encontros de confraternização) são fontes de dados para 

pesquisa. É preciso estar atento não só aos acontecimentos em lugares formais, 

mas também nos informais, uma técnica que Barbier chamou "do banal e do 

cotidiano". Muitas vezes, um acontecimento imprevisto, geralmente dramático, como 

um acidente, incidente etc. pode ser proveitoso para a pesquisa. A isso Barbier 

(2002) chama de "lugar do acontecimento" e, segundo ele, nesses momentos o 

imaginário e os estereótipos enraizados no grupo afloram, com todo seu vigor. 

Os documentos oficiais, também, são importantes, pois os arquivos da instituição 

que se pesquisa podem conter muitas informações que ajudem a esclarecer a vida 

imaginária e afetiva do grupo. 

O pesquisador deve conseguir captar as questões existenciais do grupo, as 

angústias e sofrimentos que afligem seus imaginários, assim como as 

transformações que ocorrem nesse imaginário. Para captar a relação do grupo com 

o objeto pesquisado Barbier (2002) propõe a técnica da escuta sensível.  
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A escuta sensível apoia-se na empatia. O pesquisador deve saber 
sentir o universo afetivo, imaginário e cognitivo do outro para 
"compreender do interior" as atitudes e os comportamentos, os 
sistemas de idéias, de valores, de símbolos e de mitos (ou a 
"existencialidade interna", na minha linguagem) (BARBIER, 2002, p. 
94). 

 

É sobre a escuta sensível que recai toda a peculiaridade que distingue a pesquisa-

ação predominantemente existencial dos outros tipos de pesquisa-ação. O olhar 

sobre o objeto, que a escuta sensível requer, é o que permite um conhecimento que 

se aproxima do que há de essencial na dinâmica dos indivíduos e do grupo 

pesquisado; é o que apreende a relação conflituosa com o objeto estudado, no caso 

a angústia existencial, ou sofrimento. 

Para explicar a forma de atuação a partir da escuta sensível, Barbier (2002) propõe 

uma dialética negativa, apresentando o que a escuta sensível não é, para, a partir 

do que ela não é, entendermos o campo de possibilidades que ela pode ser. A ideia 

é justamente a de possibilitar um vazio, no qual a escuta sensível tenha espaço para 

se construir.  

Assim, é preciso estar aberto à multirreferencialidade que o objeto de estudo 

demanda, pois "A prática humana e social é percebida, num primeiro momento, 

como portadora de uma infinidade de referências que ninguém, nem mesmo o 

sujeito, poderá esgotar na análise" (BARBIER, 2002, p. 95).  

Por meio da dialética negativa, Barbier (2002) elenca uma série de características da 

escuta sensível multirreferencial. 

A escuta sensível não é uma rotulação social, o que fixaria os sujeitos em seus 

rótulos, negando-lhes uma abertura para outros modos de existência, que evitam o 

conformismo social inconsciente, que afeta negativamente os sujeitos. 

A escuta sensível não é a projeção de nossas angústias ou de nossos desejos, 

exigindo do pesquisador um trabalho de autoconhecimento, para evitar que seus 

conteúdos interfiram na pesquisa. Um dos perigos, apontados por Thiollent (1988), 

de não se realizar uma autorreflexão é o risco de ativismo, quando o desejo do 

pesquisador se sobrepõe aos interesses do grupo considerado. 

A escuta sensível e multirreferencial também não está assentada sobre a 

interpretação dos fatos. O cuidado está em não impor um sentido e, sim, em atribuir 
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um sentido, posto que "Para uma pessoa, tudo é continuamente retraduzido em 

função do contexto. Essa retradução somente a pessoa em questão pode, em última 

instância, decodificá-la" (BARBIER, 2002, p. 98). A atribuição do sentido não deve 

vir somente do pesquisador, numa relação de imposição da sua ideia perante o 

grupo, mas de uma construção em conjunto na qual o grupo tenha uma participação 

ativa.  

A dialética negativa foi utilizada para explicar a escuta sensível multirreferencial, 

para que o pesquisador não fique preso a uma forma de ação estereotipada e rígida, 

que não se adapte às diferentes demandas do campo de pesquisa. Sabendo do que 

não é, ou seja, dos erros que não deve cometer, o pesquisador deve usar de sua 

sensibilidade para observar e agir no campo de pesquisa. Uma presença meditativa, 

entendida como "a plena consciência de estar, aqui e agora, no menor gesto, na 

menor atividade da vida cotidiana" (BARBIER, 2002, p. 99) faz o pesquisador entrar 

em um estado de hiperobservação, permitindo a escuta-ação espontânea, uma ação 

imediata e adaptada perfeitamente ao acontecimento. 

A principal técnica para registro dos dados coletados a partir da observação 

participante ativa (OPA) e da escuta sensível multirreferencial, é o diário de 

itinerância, que nada mais é do que um caderno de anotação de campo, mas que 

abarca as especificidades de uma pesquisa-ação predominante existencial. Por isso, 

o uso do termo "itinerância" para fazer uma diferenciação com o conceito de uma 

simples trajetória, e se aproximar do conceito de um "[...] percurso estrutural de uma 

existência concreta tal qual se manifesta pouco a pouco, e de uma maneira 

inacabada, no emaranhado dos diversos itinerários percorridos por uma pessoa ou 

por um grupo". (BARBIER, 2002, p. 134).  

No diário de itinerância são anotadas as vicissitudes do cotidiano, como as 

afetividades e as reações em relação aos fatos circundantes. Afetividades e reações 

essas não somente dos participantes da pesquisa como também do próprio 

pesquisador. Por estar apoiado em uma abordagem transversal, o conhecimento 

gerado a partir desse método de pesquisa não está no acompanhamento paralelo 

feito pelo pesquisador, que de forma neutra observa os acontecimentos, mas, sim, 

no encontro do pesquisador com o grupo e naquilo que os atravessam e os 

modificam mutuamente, gerando afetos e reações a partir desses encontros. 
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Trata-se de um instrumento de investigação sobre si mesmo em 
relação ao grupo e em que se emprega a tríplice escuta/palavra - 
clínica, filosófica e poética - da abordagem transversal. Bloco de 
apontamentos no qual cada um anota o que sente, o que pensa, o 
que medita, o que poetiza, o que retém de uma teoria, de uma 
conversa, o que constrói para dar sentido à vida (BARBIER, 2002, p. 
133). 

 

O diário de itinerânicia assemelha-se ao diário íntimo por registrar pensamentos, 

sentimentos, desejos, sonhos muito secretos, ou seja, por ir fundo no imaginário do 

pesquisador profissional, em caráter íntimo com a afetividade. Mas, diferentemente 

de um diário íntimo, que nem sempre é feito para ser publicado, ele deve ser feito 

com cuidado e respeito às pessoas envolvidas. Assim como o diário íntimo, ele é 

feito diariamente e pode conter uma autobiografia, posto que a volta ao passado, 

lembranças da infância, que façam sentido com os acontecimentos atuais, são 

utilizados na pesquisa-ação existencial. 

Ele é dividido em três fases: o diário rascunho; o diário elaborado e o diário 

comentado. O diário rascunho leva esse nome porque, como em um rascunho, o 

pesquisador escreve nele tudo o que lhe vem à cabeça, desde o que aconteceu 

durante a ação até o que pensou quando sozinho refletia sobre os acontecimentos 

no campo de pesquisa. É a parte mais íntima do diário de itinerância e a ele só terão 

acesso o próprio pesquisador e as pessoas mais próximas a ele, como seu 

orientador. 

O diário elaborado, como o próprio nome diz, é quando o pesquisador elabora os 

conteúdos do diário rascunho com o intuito de transmitir alguma mensagem para 

alguém. Antes apenas um rascunho, tem que ter, agora, uma ordem, uma lógica, 

uma didática para transmitir a informação desejada e que foi construída na pesquisa. 

Nesse momento, o pesquisador escreve para si e para o outro, o diário passa a 

tomar uma dimensão social. 

O diário comentado é o momento mais importante, quando é exposto todo o trabalho 

ao grupo, que, por sua vez, retorna os comentários, críticas positivas ou negativas. É 

o momento de estar aberto aos comentários sem retrucar, anotando tudo no diário 

rascunho para mais tarde fazer outro diário elaborado que, por sua vez, será 

também comentado e, assim, sucessivamente. Esse caminho pode elevar o nível de 

socialização do diário a ponto dele se tornar um cotidiano de itinerância coletivo, que 
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poderíamos chamar de um ideal dentro da pesquisa-ação, devido aos seus objetivos 

de ser um facilitador para que o pesquisador coletivo encontre seus novos sentidos 

diante da problemática (BARBIER, 2002). 

Outras fontes de coleta de dados que podem ser usadas em pesquisa-ação 

predominantemente existencial são as entrevistas e os questionários. Apesar de 

nem sempre serem aplicados em pesquisa-ação, o uso de questionários pode ser 

útil para aprofundar o conhecimento do pesquisador, quando a população 

pesquisada for grande. Nesse caso, fica difícil o contato com cada um dos 

participantes e o uso dos questionários facilita essa aproximação, desde que não se 

perca o caráter qualitativo da pesquisa, pois mesmo com o uso de processamento 

estatístico dos dados do questionário "O processamento adequado sempre requer 

uma função argumentativa dando relevo e conteúdo social às interpretações" 

(THIOLLENT, 1988, p. 65). 

Ou seja, o levantamento quantitativo a partir das respostas de um questionário tem 

uma função auxiliar ao processo qualitativo de uma pesquisa-ação. No nosso caso, 

fizemos uso de questionário contendo dados de identificação, perguntas fechadas 

com respostas em Escala Likert e perguntas abertas (Apêndice A). O questionário 

foi utilizado devido ao grande número de professoras e à dificuldade em saber de 

cada uma delas, de forma espontânea, suas opiniões e sentimentos em relação às 

questões que afetam sua saúde. 

Segundo Barbier (2002), todos os tipos de pesquisa-ação possuem em comum o 

que chamou de abordagem em espiral, uma descrição estética da prática usual na 

pesquisa-ação de refletir, após a ação, sobre as mudanças ocorridas, elevando, a 

cada ação, a compreensão do objeto para um patamar de maior entendimento. 

Cada novo olhar sobre o mesmo objeto nunca vai ser igual ao olhar anterior. 

Significa que todo avanço em pesquisa-ação implica o efeito 
recursivo em função de uma reflexão permanente sobre a ação. 
Inversamente, porém, todo segmento de ação engendra ipso facto 
um crescimento do espírito de pesquisa. Nada de pesquisa sem 
ação, nada de ação sem pesquisa, como dizia Lewin. A abordagem 
em espiral supõe igualmente que, mesmo se nós nunca nos 
banhamos duas vezes no mesmo rio, segundo a fórmula heraclitiana, 
ocorre-nos olhar duas vezes o mesmo objeto sob ângulos diferentes. 
É o espírito mesmo da multirreferencialidade. Como o sabem todos 
os sábios, ninguém jamais deixará de contemplar um sorriso de 
criança. Aliás, será o mesmo sorriso de um instante ao outro? Assim, 
na ação, o pesquisador passa e repassa seu olhar sobre o "objeto", 
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isto é, sobre o que vai em direção ao fim de um processo realizando 
uma ação de mudança permanente. Seu objeto constantemente lhe 
escapa, arrastado pelo fluxo da vida. Ele o examina continuamente. 
Implicando-se sem querer retê-lo (BARBIER, 2002, p. 117). 

 

Nesse movimento circular, a cada nova passagem sobre a problemática abordada, 

após uma reflexão prévia e uma ação planejada, uma elevação de consciência é 

acrescentada ao entendimento desse objeto. Por mais que o problema não tenha se 

resolvido por completo, podemos dizer que o conhecimento sobre ele mudou e, com 

isso, a forma de se relacionar com esse problema também irá mudar. 

Esse conceito de Barbier (2002) eleva o entendimento do método da pesquisa-ação 

de um plano bidimensional para um plano tridimensional, levando em consideração 

não um círculo fechado,  no qual se volta ao mesmo ponto enquanto o problema 

não estiver completamente sanado , mas uma espiral  na qual, ao retornar ao 

objeto para uma reavaliação sempre se está em um nível superior de entendimento 

desse objeto, mesmo que ele não esteja sanado. Um simples olhar diferenciado 

sobre um problema pode gerar uma nova forma de se relacionar com esse 

problema, o que, por si só, já é uma evolução.  

O processo da pesquisa em espiral, no que concerne à retroação sobre o problema 

abordado, é comum a todos os tipos de pesquisa-ação. Podemos sintetizar esse 

processo da seguinte forma: planejamento e ação nº 1, avaliação e teorização, 

retroação sobre o problema; planejamento e ação nº 2, avaliação e teorização, 

retroação sobre o problema; planejamento e ação nº 3, avaliação e teorização, 

retroação sobre o problema; planejamento e ação nº 4, avaliação e teorização, 

retroação sobre o problema; e, assim, sucessivamente (BARBIER, 2002). 

Esse processo pode ser encontrado também na pesquisa-ação predominantemente 

existencial proposta por Barbier (2002), mas cada pesquisa-ação tem suas nuances 

particulares, como pode ser visto na Figura 1. 

 

 

 



52 

 

Figura 1 – Passos do procedimento da pesquisa-ação predominantemente existencial 

o  

Fonte: BARBIER (2002, p. 122). 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os três momentos em que o procedimento da pesquisa-ação predominantemente 

existencial é dividido (objeto abordado, objeto co-construído, objeto efetuado) 

correspondem à relação estabelecida com o objeto de pesquisa, que será sempre 

uma questão subjetiva, como uma angústia, um sofrimento, um mal-estar, algo que 

bloqueie a ação sobre a realidade. 

O procedimento da pesquisa-ação predominantemente existencial tem sua origem 

quando entramos em campo e estabelecemos os primeiros contatos com os 

problemas que afligem o grupo, predominando a escuta e a observação, para que o 

pesquisador possa aprofundar seu conhecimento sobre o objeto de pesquisa. 

Seguindo o roteiro geral de qualquer pesquisa-ação, foram expostas, no capítulo 

anterior, as técnicas da pesquisa-ação e retomamos, neste capítulo, a identificação 

do problema e a contratualização, também, temática já descrita no capítulo 

introdutório. Em seguida, são apresentadas as outras duas temáticas referentes ao 

planejamento e realização em espiral e a teorização, avaliação e publicação dos 

resultados da pesquisa. 

 

6.1 A identificação do problema e a contratualização 

Como pode ser visto na Figura 1, o primeiro passo diz respeito à identificação do 

problema. Nesta etapa o que deve ser identificado é a situação problemática que 

ocasiona sofrimento a um grupo, bloqueando a ação sobre a realidade e destruindo 

as relações humanas. No nosso caso, essa identificação ocorreu, inicialmente, pelo 

meu orientador, que, realizando sua pesquisa no Núcleo de Atendimento 

Educacional Hospitalar (NAEH), percebeu a necessidade de uma pesquisa-ação 

sobre a saúde das professoras de classe hospitalar e atendimento domiciliar. 

O segundo passo foi realizado em nosso primeiro contato com a equipe do NAEH, 

quando nos apresentamos como pesquisador interessado em realizar a pesquisa-

ação pretendida. A proposta foi aceita, de imediato, pela equipe coordenadora do 

NAEH, que ao saber da minha formação como psicólogo que atua na área de saúde 

mental do Sistema Único de Saúde (SUS), solicitou nossa ajuda na solução das 

dificuldades enfrentadas pelas professoras no atendimento a alunos com transtorno 
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mental. Segundo relatos da equipe coordenadora do NAEH, os alunos com 

transtorno mental estavam afetando a saúde das professoras. 

Questionamos um pouco mais a equipe, com o intuito de entender de que forma a 

saúde das professoras estava sendo afetada. Queríamos saber se estavam 

ocorrendo casos de burnout entre as professoras, como constatado por Branco 

(2008) alguns anos antes. Mas a equipe coordenadora foi bem clara em dizer que 

não ocorria burnout nem outro tipo de adoecimento que pudesse ser enquadrado 

dentro do código internacional das doenças (CID 10). A equipe se referia a uma 

situação de sofrimento e angústia sentida pelas professoras ao lidar com casos 

difíceis e complexos, situação essa que nem as professoras nem a equipe 

coordenadora estavam conseguindo superar sozinhas.  

A conotação que a equipe coordenadora deu ao falar sobre a saúde das professoras 

era a mesma utilizada por Dejours (2007) como parâmetro para aferir a saúde 

mental no trabalho. A equipe se referia à dinâmica entre prazer e sofrimento no 

trabalho, e, no caso dos atendimentos a alunos com transtorno mental, o sofrimento 

estava se sobrepujando ao prazer.  

O terceiro passo consiste em estabelecer o pesquisador coletivo e delimitar o 

grupo-alvo. O processo de formação do pesquisador coletivo ocorreu de forma 

natural, pois a coordenadora, a assistente social e o psicólogo do NAEH, 

responsáveis por auxiliar as professoras na lida com os alunos e seus familiares, por 

interesse direto de suas funções sobre os resultados da pesquisa, se mobilizaram 

formando o pesquisador coletivo. 

O grupo-alvo foi constituído pelas professoras do NAEH, que colocam sua saúde em 

risco pelo contato direto com os alunos em situação crítica de saúde, gerando um 

estresse devido ao vínculo criado na relação professor/aluno. 

A partir daí, algumas visitas foram feitas ao NAEH com a intenção de formalizar a 

pesquisa, ou seja, fazer a contratualização, o que ocorreu a partir da submissão do 

projeto de pesquisa ao Comitê de Ética. Nesse processo foi necessário apresentar 

ao Comitê de Ética o termo de anuência da instituição em que a pesquisa se 

realizaria. O termo foi assinado e entregue ao Comitê de Ética, que, por sua vez, 

aprovou o projeto. 
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Apesar de a problemática, a contratualização e a constituição do pesquisador 

coletivo terem sido descritas no capítulo introdutório, dizem muito mais da nossa 

aproximação com o tema do que com o processo de pesquisa em si. Como afirma 

Barbier (2002, p. 121), "pode-se dizer que a pesquisa-ação só começa quando a 

contratualização e o pesquisador coletivo tiverem sido instituídos".  

A partir daqui, portanto, entramos, de fato, no planejamento e execução da 

pesquisa.  

 

6.2 Planejamento e realização em espiral 

O quarto passo da pesquisa é o momento do estudo/informação sobre a situação 

problemática como totalidade ecossistêmica.  

Neste sentido, a primeira referência utilizada foi a tese de doutoramento de Branco 

(2008), por ter sido uma pesquisa-ação existencial realizada no mesmo local, alguns 

anos antes. Na pesquisa de Branco (2008), o cenário encontrado foi de um 

adoecimento generalizado das professoras de classe hospitalar. O motivo era o 

estresse ocasionado pelo vínculo estabelecido com alunos/pacientes em situação de 

sofrimento.  

A intervenção da pesquisa utilizada por Branco (2008) foi a capacitação das 

professoras por meio da aplicação de uma técnica de grupo chamada de Grupo 

Balint. Essa técnica tinha uma função psicoterápica com foco na atuação 

profissional, o que ocorreu com sucesso, melhorando a qualidade de vida das 

professoras no trabalho. 

Queríamos saber se a realidade que encontraríamos no NAEH era a mesma 

encontrada por Branco (2008) ou seria diferente e se a os resultados alcançados na 

sua pesquisa perduravam.  

Logo de início, foi possível perceber que, de certa forma, uma cultura de cuidado 

psicológico havia se implantado no NAEH. O trabalho empreendido junto às 

professoras pelo psicólogo do NAEH era muito elogiado pelas professoras, que 

relatavam, com frequência, a importância desse apoio psicoeducacional. 

Consideramos que essa cultura de apoio psicológico indicava uma continuidade de 
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um processo iniciado por Branco (2008), apesar da técnica de grupo utilizada 

atualmente pelo psicólogo do NAEH não ser a técnica de Grupo Ballint.  

O cenário que encontramos no NAEH era diferente daquele encontrado por Branco 

(2008), em que havia muitas professoras adoecidas e sem nenhum apoio 

psicoterápico. Não havia reclamação de professoras sofrendo de síndrome de 

burnout, e o apoio psicoeducacional oferecido atualmente, pelo psicólogo do NAEH, 

parecia ser o responsável por este cenário menos adoecido.  

Apesar de não encontrarmos indícios de doenças ou transtornos que constem 

dentro do código internacional das doenças (CID 10), como uma síndrome de 

burnout, encontramos angústias e sofrimentos expressos no pedido de ajuda da 

equipe coordenadora do NAEH. Segundo Dejours (2007), sofrimento e angústia são 

sinais de agravo da saúde das professoras, uma vez que, na dinâmica entre prazer 

e sofrimento, estava prevalecendo o sofrimento, pelo menos, no que dizia respeito 

aos atendimentos a alunos com transtorno mental.  

Para exemplificar o pedido de ajuda, envolvendo o atendimento educacional de 

alunos com transtorno mental, o pesquisador coletivo nos relatou dois casos. Vamos 

omitir o nome e sexo dos alunos de forma a preservar suas identidades. O primeiro 

relato foi de um aluno com transtorno mental, que estava em atendimento 

educacional domiciliar há mais de um ano. Segundo o pesquisador coletivo, esse 

aluno foi diagnosticado bipolar e por esse motivo foi encaminhado ao NAEH, para o 

atendimento educacional domiciliar. Apesar de o pesquisador coletivo considerar 

que o aluno já poderia voltar a frequentar a escola, o aluno se recusava e tinha 

respaldo médico para continuar com atendimento educacional domiciliar. O 

pesquisador coletivo constatou que o caso do referido aluno não estava tendo 

evolução, detectando algumas falhas com relação à assistência psicológica ao aluno 

e à família.  

A preocupação do pesquisador coletivo era com o fato de que um dos objetivos da 

classe hospitalar e do atendimento educacional domiciliar é possibilitar, aos alunos 

em tratamento de saúde, um retorno gradativo à escola, visando à sua reintegração 

social. Como os casos de alunos com transtorno mental se estendiam por anos sem 

uma evolução satisfatória, isso causava uma angústia nas professoras que atendiam 

a esses alunos, pois, nesse caso, o atendimento educacional domiciliar estava mais 

afastando o aluno do convívio da escola do que o reintegrando. A angústia estava 
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relacionada a uma acomodação do aluno na zona de conforto do atendimento 

educacional domiciliar, desvirtuando, desse modo, a função do NAEH. As 

professoras que atendiam a esses casos questionavam se, de fato, esses alunos 

precisavam de um acompanhamento tão longo. 

Por meio da escuta sensível, percebemos, também, na fala do pesquisador coletivo 

uma frustração por não conseguir o retorno desses alunos para a escola, o que 

demonstra que não só as professoras, mas a equipe coordenadora do NAEH 

também sofria com os casos desses alunos com transtorno mental.  

O segundo caso relatado pelo pesquisador coletivo foi de um aluno cuja mãe tinha 

transtorno bipolar. Certo dia, o quadro da mãe se agravou, entrando em crise e 

apresentando alguns comportamentos persecutórios em relação à professora. Não 

houve nenhuma situação de violência, mas a professora se sentiu ameaçada. Essa 

mãe foi tratada, melhorou e voltou ao convívio da família sem sintomas 

persecutórios, mas a experiência deixou uma dúvida na equipe coordenadora com 

relação à segurança das professoras. Todos se questionavam se era seguro deixar 

uma professora exposta a uma crise violenta de um aluno ou de um familiar com 

transtorno, que pudesse colocar a integridade física da professora em risco. 

Novamente, o pesquisador coletivo se mostrou angustiado com a situação das 

professoras, entendida como insegura. A frustração fazia parte do sentimento dos 

integrantes do pesquisador coletivo, pois eram os responsáveis por estabelecer o 

vínculo com a família do aluno e com a equipe médica responsável pelo caso, de 

forma a dar condições para o trabalho das professoras. Sentiam que não estavam 

sendo efetivos nos casos envolvendo alunos com transtorno mental e, ao mesmo 

tempo, se preocupavam com esses alunos sabendo da importância do atendimento 

educacional. A questão que angustiava o pesquisador coletivo era como dar 

condições de trabalho para as professoras e de aula para os alunos. 

Nesse momento, a configuração da pesquisa mudou, pois a angústia não fazia parte 

somente das professoras. O pesquisador coletivo estava angustiado diante dos 

casos de alunos com transtorno, fazendo deles, também, grupo-alvo, sem que por 

isso deixassem de ser pesquisador coletivo. A partir daqui, portanto, temos o 

pesquisador coletivo formado pela coordenadora, assistente social e psicólogo do 

NAEH e o grupo-alvo formado pela coordenadora, assistente social, psicólogo e 

professoras do NAEH. 
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A partir da proposta de transversalidade da escuta sensível, pudemos entender a 

situação em que se encontravam os integrantes do pesquisador coletivo. Da mesma 

forma que eles se sentiam inseguros com relação a uma atuação no campo da 

saúde mental, nós, também, sentíamos insegurança em atuar na área da educação. 

Como já falado anteriormente, a classe hospitalar e atendimento educacional 

domiciliar é uma área de muitos saberes, que atua em prol do aluno/paciente, mas 

que traz a angústia por nos colocar em contato com saberes que, muitas vezes, não 

dominamos.  

O pedido de ajuda do pesquisador coletivo foi claramente expressado: queria um 

curso de capacitação que os ajudasse a lidar com os alunos com transtorno mental; 

queria entender o mundo da saúde mental e como poderia usar esse conhecimento 

para melhorar suas relações com esses alunos. O pesquisador coletivo queria 

entender mais sobre os transtornos mentais e que essas informações fossem 

disponibilizadas para que se pudesse entender melhor esses alunos e lidar melhor 

com eles. O levantamento da situação problemática junto à equipe coordenadora do 

NAEH havia sido feito. 

Precisávamos implementar um dispositivo de pesquisa em relação ao problema a 

resolver e, pela proximidade do tema da pesquisa com a função do psicólogo do 

NAEH, fui convidado a participar dos encontros psicoeducacionais organizados por 

ele. Esses encontros tinham justamente a função de dar um apoio psicológico às 

professoras, prevenindo um possível adoecimento delas devido ao trabalho. Essa 

participação nos encontros psicoeducacionais, também, ajudaria a nos aproximar do 

grupo-alvo, podendo, assim, entrar em contato com os discursos e as vivências 

emocionais das professoras. 

O psicólogo relatou que minha presença nos encontros psicoeducacionais seria útil 

para ajudá-lo no estudo dos casos mais difíceis, em busca de um aperfeiçoamento 

da sua atuação. O dispositivo técnico do estudo de caso é muito usado nas 

profissões da saúde e, como a atuação do psicólogo do NAEH era muito solitária, 

por não haver outro profissional da saúde com quem dialogar, ele aproveitaria a 

oportunidade da nossa presença nos encontros psicoeducacionais para realizar 

discussões de casos.  

Começamos, então, a participar dos encontros psicoeducacionais e a realizar a 

escuta sensível, mas, ao mesmo tempo, também, atuava como psicólogo auxiliar, no 
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grupo. Isso significava que o psicólogo do NAEH continuava como coordenador do 

grupo, mas eu tinha autorização dele para atuar quando considerava poder 

contribuir no auxílio psicoeducacional às professoras. Após cada atendimento 

psicoeducacional, nos reuníamos para discutir alguns casos considerados, por 

algum motivo, relevantes. 

Outro dispositivo de pesquisa implementado surgiu do convite feito pela equipe 

coordenadora do NAEH para acompanhar algumas visitas que faziam às casas dos 

alunos. Essas visitas eram feitas sempre que a equipe as considerava necessárias e 

o convite era no sentido de acompanhar as visitas realizadas na residência de 

alunos com transtorno mental, para que pudéssemos entender a dificuldade que 

enfrentavam na prática. Essas visitas passavam, portanto, a ser mais uma fonte de 

dados para a pesquisa. 

Um terceiro dispositivo de pesquisa foi proposto por nós ao pesquisador coletivo. 

Desde os nossos primeiros contatos com o NAEH, ao explicar nossa proposta de 

pesquisa, usamos, como exemplo do que pretendíamos fazer, a pesquisa de Branco 

(2008). Como já havia passado uns seis anos desde a realização da referida 

pesquisa, poucos profissionais do NAEH conheceram o trabalho realizado por 

Branco (2008). Fizemos uma breve explanação sobre a pesquisa realizada por 

Branco (2008) e o pesquisador coletivo se interessou pela técnica de Grupo Balint. 

Realizamos um contato com a pesquisadora Branco (2008), atualmente professora 

da Faculdade de Medicina da PUC/GO, onde leciona a técnica de Grupo Balint aos 

alunos de medicina, para estudarmos uma forma de retomar a aplicação dessa 

técnica no NAEH. A professora Drª Rita Branco, de forma bastante colaborativa, 

ofereceu ao pesquisador coletivo a participação futura em um curso de extensão 

para formação em Grupo Balint, que estava sendo estruturado. Mas, enquanto o 

curso formal não tinha início, ela propôs aos membros do pesquisador coletivo a 

participação nos grupos Balint, que ela coordenava.  

Foram, então, três os dispositivos de pesquisa implementados que possibilitaram a 

escuta sensível das práticas, dos discursos e da vivência emocional do grupo-alvo. 

Um dispositivo foi a participação nos encontros psicoeducacionais, o segundo foram 

as visitas às casas dos alunos com transtorno mental, e o terceiro foi a participação 

dos integrantes do pesquisador coletivo no Grupo Balint. 
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Dos três dispositivos de pesquisa a participação nos encontros psicopedagógicos foi 

o que exigiu mais tempo: foram 17 períodos de atendimentos, sendo que em cada 

período 3 grupos eram atendidos, totalizando 51 atendimentos de grupo. 

Nestes encontros tive oportunidade de apresentar às professoras a pesquisa em 

andamento, solicitando a permissão para sua realização, com a participação delas. 

Isso foi realizado mediante a apresentação do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), sendo que todas aceitaram a participação e assinaram o termo 

(Apêndice B), ficando combinado que faríamos uso de um caderno para anotar as 

informações relevantes para a pesquisa, tomando-se os devidos cuidados para que 

ninguém fosse exposto. 

A partir da observação participante nos encontros psicoeducacionais, percebemos 

que os casos relatados pelas professoras, e que diziam respeito à dificuldade com 

alunos com transtorno mental, não eram muito frequentes: somente 11,4% dos 

relatos envolvendo dificuldade das professoras na lida com os alunos diziam 

respeito a alunos ou familiares de alunos com transtorno mental. Se compararmos 

com o total de dificuldades relatadas pelas professoras, nas quais incluímos 

aspectos burocráticos e administrativos, esse número cai para 6,9%.  

Uma explicação importante para entender esse número de casos relatados é que 

essa quantificação foi feita baseada no número de relatos e não no número de 

alunos atendidos com transtorno mental. Ou seja, pode ter ocorrido mais de um 

relato sobre o mesmo caso, quando a professora relata uma angústia com relação a 

um determinado aluno em um dia e, em outro, dia relata outra angústia diferente em 

relação ao mesmo aluno. Nesse caso, são contados dois relatos diferentes. 

Estabelecemos a contagem dessa forma pelo fato de se tratar de uma pesquisa-

ação predominantemente existencial em que o que interessa são as situações de 

angústia ou sofrimento.  

Mas, apesar de ser numericamente reduzido, pudemos perceber, por meio da 

escuta sensível, que os casos envolvendo transtorno mental traziam dificuldades às 

professoras. Ou seja, era uma situação significativa para uma abordagem 

existencial. De um total de nove casos relatados, quatro se referiam à angústia das 

professoras com a não evolução do quadro clínico do aluno. As professoras 

interpretavam tal situação como uma manipulação dos alunos transtornados para 

continuarem recebendo aulas em casa, quando já poderiam estar de volta à escola. 
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Essa angústia está em sintonia com a angústia apresentada pela equipe 

coordenadora do NAEH, que relatou inclusive temer que, nesses casos, o 

atendimento domiciliar estivesse, por se tornar uma zona de conforto para o aluno, 

mais o afastando do que o reaproximando do convívio social, provocando um 

conflito na consciência das professoras. 

Uma das professoras relatou, durante o atendimento psicoeducacional, um desgaste 

por insistir no tema da volta do aluno para a escola, mesmo contra a vontade dele e 

dos familiares, uma situação emblemática por mostrar a dificuldade que esses casos 

trazem para o atendimento educacional domiciliar. A demora da melhora do aluno 

gerou tanta frustração na professora, que acabou interferindo na qualidade do 

vínculo entre professora, aluno e familiares. 

Outra professora, durante o atendimento psicoeducacional, relatou que ficou com 

medo de um possível comportamento violento, não do aluno, mas de um familiar 

com transtorno mental. Esse medo com relação a possíveis comportamentos 

violentos, em casos envolvendo transtorno mental, está presente, também, no 

pesquisador coletivo, como relatado anteriormente. 

Os outros relatos diziam respeito a dificuldades das professoras em conseguir 

diferenciar no comportamento dos alunos o que seria e o que não seria sintoma do 

transtorno mental. Um exemplo foi de uma professora que relatou ter ficado receosa 

com um aluno que tem fobia social e se mostrou muito nervoso durante uma aula. A 

professora se questionou durante toda a aula se havia feito algo pra ele ficar 

chateado com ela.  

Realizada a escuta sensível, são levantadas as hipóteses de esclarecimento 

existencial da lógica interna dos sujeitos em face da situação. É a passagem do 

objeto abordado para o objeto co-construído, quinto passo do procedimento da 

pesquisa-ação predominantemente existencial. O próprio pesquisador coletivo criou 

uma hipótese de esclarecimento existencial da sua lógica interna quando comentou, 

de maneira informal, que o Grupo Balint foi importante para sua autorreflexão. Disse 

que, em um dos grupos Balint de que participou, o conceito de função apostólica foi 

trabalhado e que identificou, em sua própria atuação no NAEH, esse conceito, 

principalmente, no que diz respeito à atuação com os alunos com transtorno.  
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O conceito de função apostólica, criado por Balint (1984), diz respeito à relação 

médico/paciente, mas pode ser utilizado na relação professor/aluno, como indicado 

por Branco (2008). Para entendimento do motivo pelo qual um integrante do 

pesquisador coletivo evocou esse conceito trazemos sua definição: 

A missão ou função apostólica significa em primeiro lugar que todo 
médico tem uma vaga, mas quase inabalável ideia sobre o modo 
como deve se comportar o paciente quando está doente. Embora 
este conceito pouco tenha de concreto e de explícito, é imensamente 
poderoso e influi, segundo podemos comprová-lo, praticamente em 
todos os detalhes do trabalho do médico com seu paciente. Era 
como se cada médico possuísse o conhecimento revelado do que os 
pacientes deviam e não deviam esperar e suportar, e além disso, 
como se tivesse o sagrado dever de converter a sua fé a todos os 
incrédulos e ignorantes entre seus pacientes. Precisamente por esta 
razão surge a ideia de aplicar-lhe o nome "função apostólica" 
(BALINT, 1984, p.186). 

 

Na sua tentativa de ajudar o aluno, que não apresentava evolução no seu 

tratamento de saúde, buscava explicações analisando a dinâmica familiar para 

encontrar uma solução para o caso. Essa autoanálise de um membro do 

pesquisador coletivo pode ser estendida, também, a outros membros da equipe, 

como a professora citada anteriormente, que, incomodada pelo fato de considerar 

que o aluno já poderia voltar para a escola, interpretou que ele estivesse 

manipulando as pessoas à sua volta para continuar em atendimento domiciliar.  

Pelo fato da hipótese de esclarecimento da lógica interna ter sido feita por meio de 

uma autoanálise de um integrante do pesquisador coletivo (lembrando que o 

pesquisador coletivo passou a ser também grupo-alvo), podemos chamá-la, então, 

de uma perlaboração. Perlaboração, de acordo com Laplanche (1998, p. 339) é um 

Processo pelo qual a análise integra uma interpretação e supera as 
resistências que ela suscita. Seria uma espécie de trabalho psíquico 
que permitiria ao sujeito aceitar certos elementos recalcados e 
libertar-se da influência dos mecanismos repetitivos. A perlaboração 
é constante no tratamento, mas parece atuar mais particularmente 
em certas fases em que o tratamento parece estagnar e em que 
persiste uma resistência, ainda que interpretada. 

 

Por meio da escuta sensível, foi possível notar que essa perlaboração aliviou um 

pouco a ansiedade desse integrante do pesquisador coletivo, com relação aos 

atendimentos aos alunos com transtorno mental, por perceber que não era sua 

função responder ao aluno ou aos seus familiares de que forma eles deveriam se 
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comportar diante da doença, nem se sentir culpada pelo aluno não voltar à escola. 

Aqui é possível perceber a primeira transformação do objeto de estudo, que passa a 

ser co-construído com a transformação do pesquisador coletivo, que começa a 

mudar sua forma de olhar e entender a problemática dos casos de alunos com 

transtorno mental.    

Mas, ao mesmo tempo, o problema não se encerrava aqui. Por mais que o 

pesquisador coletivo repensasse sua atuação nesses casos, o aluno continuava 

isolado do convívio social da escola, e isso não era saudável. 

Na nossa interpretação havia, também, uma falta de apoio por parte da equipe de 

saúde no cuidado com esses alunos, o que deixava uma lacuna no tratamento. Essa 

lacuna da equipe de saúde acabava proporcionando um ambiente propício para a 

equipe coordenadora do NAEH atuar a função apostólica.   

Não percebemos nos relatos desses casos, o apoio de uma equipe multidisciplinar 

de saúde mental trabalhando o aluno a partir do referencial da rede de atenção em 

saúde mental, que pudesse trazer resolutividade para esses casos. Não havia, 

também, uma interação dos profissionais de saúde, que cuidavam desses alunos, 

com o NAEH, para proporcionar uma discussão de caso em conjunto e pensar um 

projeto terapêutico em comum, visando à evolução do tratamento e do aprendizado 

do paciente/aluno. 

Outro sintoma dessa falta de apoio por parte dos profissionais de saúde, que 

cuidavam do aluno com transtorno mental, é a demanda do pesquisador coletivo 

para que, como psicólogo e profissional da rede de atenção psicossocial, 

realizássemos a discussão de caso desses alunos com a equipe coordenadora do 

NAEH. O intuito deles era que preenchêssemos essa lacuna deixada pela equipe de 

saúde mental que cuidava do aluno. Tentamos, na medida do possível ajudá-los, 

mesmo não conhecendo o aluno, mas era importante que a pesquisa caminhasse no 

sentido de proporcionar condições para que essas discussões de caso ocorressem 

com a equipe de saúde mental responsável pelo aluno. 

Nas discussões desses casos, percebemos que a equipe do NAEH contestava o 

fato do aluno não evoluir em seu quadro de saúde; contestava, muitas vezes, com 

razão, o diagnóstico dado ao aluno pelos profissionais em saúde mental; contestava, 

ainda, o projeto terapêutico não eficiente fornecido ao aluno e a seus familiares. 
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Sentia-se, também, refém ao ter que acatar, sem direito à discussão, um laudo 

médico, que obrigava a fornecer atendimento educacional domiciliar a um aluno 

mesmo que a equipe coordenadora do NAEH considerasse que o aluno já estava 

apto a voltar ao convívio da escola. De fato, essas falhas no tratamento de saúde 

dos pacientes acarretavam uma dificuldade no trabalho da equipe de educação, 

interferindo no projeto educacional do aluno. 

Essa nossa análise da problemática não invalida a autoanálise feita pelo integrante 

do pesquisador coletivo, que se percebeu atuando a função apostólica, e essa 

percepção foi benéfica para aliviar a ansiedade gerada pela frustração de não 

perceber evolução no quadro do aluno. Mas, é preciso olhar de uma forma holística 

e analisar o maior número de fatores possíveis, para não gerar uma falsa impressão 

de que o problema é a equipe do NAEH atuando a função apostólica, quando, na 

verdade, essa função apostólica é demandada pela falta de apoio de uma equipe 

multidisciplinar em saúde mental, capaz de abordar os diversos tipos de problemas 

que envolvem o restabelecimento da saúde integral daquele aluno. 

Não só os casos envolvendo transtorno mental apresentavam risco para a saúde 

das professoras da classe hospitalar e atendimento educacional domiciliar. Foi 

comum ver, durante os atendimentos psicoeducacionais, professoras fortemente 

abaladas emocionalmente devido a outros problemas de relacionamento que não os 

decorrentes do atendimento a casos envolvendo transtorno mental. Dos relatos 

apresentados, apenas nove envolviam transtorno mental, enquanto setenta diziam 

respeito a problemas de relacionamento com alunos, com colegas de trabalho, com 

a equipe de saúde dos hospitais, com a falta de ambiente adequado no hospital ou 

no domicílio, entre outros problemas de menor importância.  

O fato é que desses 70 relatos, envolvendo dificuldades de relacionamento, a 

maioria, 44, dizia respeito à dificuldade de relacionamento com alunos. E o que 

pudemos observar foi que, nesses 44 casos, a função apostólica, não foi o processo 

elucidativo principal para a angústia envolvida. Nesses casos, o fenômeno de 

transferência foi o principal processo elucidativo das angústias. Estamos nos 

referindo à transferência do professor em direção ao aluno. 

As crianças transferem dos pais aos mestres (e outras pessoas 
mais). Os professores também são regidos por determinações 
inconscientes, que também transferem às crianças (...). É essencial 
que o professor conheça esse conceito para entender as implicações 
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de seu lugar: sua profissão, ao lidar com gente, não requer somente 
saber um conteúdo e utilizar uma metodologia correta para ensinar. 
Processos transferenciais inconscientes estão em jogo no processo 
de ensino-aprendizagem (SPELLER apud BRANCO, 2008, p. 82). 
 

Estamos falando da transferência como um termo psicanalítico que significa a 

transferência de conteúdos inconscientes para uma situação no presente, 

influenciando a relação, no presente, a partir de conteúdos do passado.  

Podemos usar, como exemplo, uma professora que relatou se sentir mal ao atender 

a uma aluna com câncer, que se parecia muito com sua filha. Passou a ter medo 

que sua filha adoecesse após esse atendimento. A notícia da morte da aluna foi 

recebida pela professora com grande angústia. Esse caso foi relatado, no 

atendimento psicoeducacional, onde foi dado o apoio necessário à professora. 

Esse é um caso de transferência que fez com que a professora tivesse dificuldade 

em separar o conteúdo do trabalho da sua vida pessoal, de tal forma que o conteúdo 

do trabalho (adoecimento e morte da aluna) passasse a significar a possibilidade de 

adoecimento e morte da própria filha, causando angústia nessa professora.  

Pudemos observar, também, nos encontros psicoeducacionais, que esses casos 

tinham uma boa resolutividade. As professoras, com a ajuda do psicólogo do NAEH, 

conseguiam superar essas dificuldades e angústias, de forma a manter uma boa 

qualidade da aula oferecida ao aluno e a manter sua saúde psíquica. 

Tínhamos o relato espontâneo das professoras que atendiam alunos com transtorno, 

mas faltava o imaginário daquelas que não atendiam a alunos com transtorno 

mental. Como essas professoras estariam sujeitas, a qualquer momento, a serem 

convocadas para atender a um caso envolvendo transtorno mental, o que 

esperavam desses atendimentos? O curso de capacitação, solicitado pelo 

pesquisador coletivo, também, deveria levar em conta o imaginário dessas 

professoras. Além disso, considerar o imaginário das professoras seria, ainda, uma 

forma de confirmar as hipóteses de esclarecimento existencial da lógica interna junto 

às professoras, como recomenda o quinto passo do procedimento da pesquisa-

ação predominantemente existencial. 

Propusemos, então, a aplicação de um questionário junto às professoras do NAEH, 

composto de três partes: a primeira com dados de identificação, a segunda com 
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perguntas fechadas e respostas em escala Likert e a terceira parte com perguntas 

abertas.  

Como a síndrome de burnout não se mostrou um problema relevante entre as 

professoras do NAEH, nem na opinião do pesquisador coletivo, nem a partir da 

observação participante, buscamos outro referencial para aferir a saúde das 

professoras no questionário aplicado.  

O referencial usado que mais se adequou à realidade do NAEH foi o proposto pela 

teoria da Psicodinâmica do Trabalho de Dejours, que utiliza um parâmetro de saúde 

e doença mental que foge ao tradicional modelo médico de identificar transtornos 

mentais específicos correlacionados à profissão. Sua proposta se preocupa com a 

gênese e com as transformações do sofrimento mental e, para tanto, utiliza o prazer 

e o sofrimento como parâmetros para avaliar saúde e doença (DEJOURS, 2007). 

Nesse sentido, nas perguntas do questionário usamos o conceito de prazer e 

sofrimento para avaliar a saúde e a doença. Na verdade, usamos, em substituição a 

prazer e sofrimento, duas palavras que remetem a esse conceito e que mais se 

adequam à realidade da problemática vivida pelas professoras do NAEH. Essas 

palavras foram angústia, que remete a sofrimento e satisfação, que remete a prazer. 

Desse modo, cada aspecto considerado relevante para avaliação da saúde das 

professoras sempre continham uma pergunta avaliando a angústia e outra avaliando 

a satisfação.  

Incluímos, também, no questionário perguntas referentes ao relacionamento entre 

colegas de trabalho e à realização de tarefas administrativas e burocráticas, pois 

foram dois aspectos que apareceram nos encontros psicopedagógicos com certa 

relevância e, portanto, resolvemos investigar um pouco mais. 

Outros aspectos que consideramos relevantes para a avaliação da saúde no 

trabalho foram: sentimento de motivação e sentimento de reconhecimento, que 

podem interferir, também, no prazer e sofrimento das professoras. As respostas em 

escala Likert foram divididas em cinco possibilidades de respostas: concordo 

totalmente; concordo; nem concordo, nem discordo; discordo; discordo totalmente. 

Cada item do questionário comporta cem por cento de respostas, ou seja, em cada 

item as professoras podem se manifestar com relação à angústia e à satisfação.  
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As perguntas abertas foram pensadas para dar mais liberdade para as professoras 

expressarem suas opiniões pessoais sobre os aspectos abordadas no questionário: 

uma pergunta abordando os aspectos positivos da sua rotina de trabalho, outra 

abordando os aspectos negativos e outra sobre o imaginário das professoras com 

relação ao atendimento de casos de alunos com transtorno mental. 

Nossa intenção com esse questionário, além de confirmar ou não as hipóteses junto 

ao grupo-alvo, era colher mais informações para ajudar na elaboração do curso de 

capacitação. Vinte professoras se disponibilizaram a responder ao questionário e os 

resultados vieram a confirmar as hipóteses do pesquisador coletivo.  

No primeiro bloco das perguntas fechadas do questionário foram solicitadas 

informações sobre dados de vivências em práticas pedagógicas em ambiente 

hospitalar/atendimento domiciliar. Nos aspectos sobre a lida com o ambiente 

hospitalar e/ou atendimento domiciliar e com os alunos, as respostas das 

professoras evidenciaram que elas sentiam mais satisfação do que angústia: 20% 

concordaram ou concordaram totalmente sentir angústia, enquanto 95% 

concordaram ou concordaram totalmente sentir satisfação.  

Com relação a terem tido formação e se sentirem capacitadas para trabalhar com 

classes hospitalares/atendimento domiciliar, as respostas tenderam a ser positivas, 

com a grande maioria respondendo ter tido formação (75%) e se sentir capacitada 

(65%).  

As respostas sobre empenho e motivação das professoras para o trabalho nas 

classes hospitalares/atendimento domiciliar foram muito positivas, com 95% das 

respostas indicando que as professoras dão seu máximo no trabalho e 90% 

indicando que se sentem motivadas para o trabalho.  

O sentimento de ser reconhecido pela equipe do hospital, para aquelas que 

trabalham no ambiente hospitalar, foi avaliado positivamente com 71% das 

respostas, enquanto que 95% das respostas indicaram que as professoras se 

sentem reconhecidas pelos alunos e seus familiares.  

Outro aspecto analisado pelo questionário foi a influência do relacionamento entre 

colegas de trabalho na saúde das professoras. Adicionamos esse aspecto porque, 

durante os encontros psicoeducacionais, ocorreram, de forma significativa, relatos 

de angústia decorrentes de relacionamentos com colegas de trabalho. As respostas 
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indicam que 95% das professoras se sentem apoiadas pela equipe coordenadora do 

NAEH. Com relação ao sentimento de angústia, 80% das respostas indicam que as 

professoras não se sentem angustiadas no relacionamento com a equipe gestora, 

enquanto que 90% das respostas indicam satisfação.  

Com relação à formação e capacitação para lidar com colegas de trabalho, 80% das 

respostas indicam terem recebido formação e 80% indicam que se sentem 

capacitadas para o relacionamento com colegas de trabalho. 

Com relação a tarefas administrativas burocráticas, 65% das respostas indicam que 

as professoras se sentem motivadas para exercer trabalhos administrativos e 

burocráticos, enquanto 20% das respostas indicam que não se sentem motivadas e 

15% indicam que não se sentem nem motivadas nem desmotivadas para realizar 

atividades administrativas. Reclamações sobre tarefas administrativas burocráticas 

foram frequentes nos encontros psicoeducacionais, o que levou à inclusão desta 

pergunta no questionário. Esses trabalhos burocráticos e administrativos referem-se 

aos planejamentos e relatórios de aula, assim como às fichas de inscrição dos 

alunos, que devem ser entregues, periodicamente, à equipe coordenadora do 

NAEH.    

Os dados até aqui analisados nos apresentam um cenário, diferentemente daquele 

encontrado por Branco (2008), no qual predomina entre as professoras de classe 

hospitalar/atendimento educacional domiciliar, satisfação no trabalho, evidenciando 

que os aspectos avaliados não estão colocando em risco a saúde das professoras.  

Quando analisamos, porém, as respostas às perguntas sobre o atendimento de 

alunos com transtorno mental, os resultados se invertem e a predominância passa a 

ser a presença de angústia. Mais da metade das respostas, para ser mais preciso, 

55% delas, indicam que lidar com casos de transtorno mental gera angústia, 

enquanto somente 5% das respostas indicam que lidar com casos de transtorno 

mental gera satisfação.  

O quadro se repete quando avaliamos a formação para atuação em casos com 

transtorno mental e o sentimento de estar capacitado: 60% das respostas indicam 

que as professoras consideram não ter tido essa formação contra 20% das 

respostas à mesma pergunta indicam terem tido formação para atuar em casos com 

transtorno mental.  
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Com relação a sentirem-se capacitadas para lidar com esses casos, 50% das 

respostas indicam que as professoras não se sentem capacitadas e 20% se sentem 

capacitadas para lidar com esses casos.  

Das professoras que responderam ao questionário, 70% afirmaram nunca terem 

atendido casos envolvendo transtorno mental, enquanto somente 30% já haviam tido 

essa experiência. Os resultados, portanto, das perguntas sobre transtorno mental 

dizem mais respeito a um imaginário das professoras do que a experiências 

baseadas na realidade, o que não invalida as respostas, pois estamos realizando 

uma pesquisa-ação predominantemente existencial em que o objeto de estudo é o 

sofrimento, portanto, um objeto subjetivo, que se refere mais a sentimentos sobre a 

realidade do que à realidade propriamente dita.  

Esse resultado confirma a hipótese do pesquisador coletivo de que os casos 

envolvendo transtorno mental representam um risco à saúde das professoras do 

NAEH, pois existe uma alta relação entre esse tipo de atendimento e um alto nível 

de angústia, associado a um baixo nível de satisfação das professoras. As 

respostas, também, confirmam a hipótese do pesquisador coletivo quando acusa 

uma falta de formação das professoras para lidar com casos envolvendo transtorno 

mental, assim como um sentimento de não se sentirem capacitadas para atender a 

tais casos, o que aponta para a necessidade de uma capacitação sobre transtorno 

mental. 

A pergunta sobre o apoio psicopedagógico, oferecido às professoras pelo NAEH, 

demonstrou que a maioria das professoras sente-se satisfeita com esse serviço, o 

que corrobora com a observação de campo que constatou os benéficos do apoio 

psicopedagógico às professoras. Mas deixa claro, também, que, apesar de eficiente, 

o apoio psicopedagógico não era suficiente para resolver todas as questões 

envolvidas na problemática dos atendimentos aos casos de transtorno mental. 

A pergunta aberta sobre transtorno mental, também, levantou informações que 

corroboram com as hipóteses do pesquisador coletivo, chamando a atenção para 

muitas respostas que indicam a necessidade de uma capacitação sobre transtorno 

mental, para entenderem os transtornos mentais que acometem seus alunos, e, 

assim, estarem mais capacitadas para lidar com eles. Uma resposta, em especial, 

confirma as hipóteses levantadas pelo pesquisador coletivo. Uma professora, 

respondendo se acredita que atender casos de transtorno mental gera sofrimento 
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para o professor, afirmou: "Não, desde que o professor tenha conhecimento e 

acesso ao perfil do aluno, para saber como e quando atuar. Nesses casos acredito 

que a ponte entre clínico, família e educação é a base para um bom trabalho 

(Professora 1)". 

Aqui, a professora começa falando da importância da capacitação, quando diz que 

ter conhecimento é importante para saber atuar. Mas, indo além disso, cita, também, 

a importância de um trabalho intersetorial, entre saúde e educação, que ela chamou 

de ponte entre o clínico, família e educação. Essa noção da importância do trabalho 

intersetorial em uma abordagem de casos envolvendo transtorno mental vai ao 

encontro da hipótese de esclarecimento de que a falta de apoio da equipe de saúde 

mental, que cuida do aluno, pode interferir negativamente no trabalho pedagógico 

feito pela equipe do NAEH com o aluno com transtorno mental, o que nos remete à 

falta de efetivação da rede de atenção psicossocial, de que fala Ramminger (2005), 

afetando a saúde dos profissionais  

A noção do trabalho em conjunto, no caso um trabalho intersetorial, é fundamental 

quando fazemos saúde mental e quando uma parte falha isso pode comprometer a 

atuação dos outros setores envolvidos. Quando entendemos que faltou o apoio da 

equipe de saúde no tratamento dos casos de transtorno, estamos falando da 

necessidade de trabalhar a intersetorialidade nos tratamentos em saúde mental. 

Assim, uma vez confirmadas as hipóteses junto ao público-alvo, em reunião 

convocada por nós junto ao pesquisador coletivo, ficou decidido, em conjunto, que, 

para a primeira hipótese de esclarecimento levantada (falta de capacitação dos 

profissionais do NAEH para lidar com alunos com transtorno mental), a ação 

adequada seria a realização de um curso de capacitação em saúde mental voltado 

para a equipe do NAEH. Para a segunda hipótese de esclarecimento (falta de apoio 

da equipe de saúde mental, gerando angústia na equipe do NAEH), a ação 

adequada seria capacitar a equipe coordenadora do NAEH para trabalhar na rede 

de atenção psicossocial. Ficou acordado, também, nessa reunião, que a primeira 

ação a ser desenvolvida seria o curso de capacitação em saúde mental. 

Além de realizar a capacitação em saúde mental, novo desafio foi proposto por meu 

Orientador: incluir no curso a questão do cuidado com a saúde psíquica no trabalho, 

que já vinha sendo tratada, nos encontros psicoeducacionais, junto à equipe pelo 

psicólogo do NAEH. Foram, então, desenvolvidos dois módulos do curso: o módulo 



71 

 

sobre saúde mental e o módulo sobre o cuidado com a saúde psíquica das 

professoras de classe hospitalar/atendimento educacional domiciliar. 

O curso de capacitação foi realizado no formato semipresencial, com uso da internet 

para disponibilizar as aulas em vídeo e proporcionar um ambiente virtual para o 

estudo. Isso foi muito interessante, pois esse formato disponibilizaria os conteúdos 

às professoras do interior do Estado que não tinham acesso, devido à distância 

geográfica, aos encontros psicoeducacionais. Esses encontros ocorrem somente na 

capital e como o NAEH possui professoras espalhadas por diversas cidades do 

interior, essa era uma oportunidade para elas entrarem em contato com um material 

que poderia auxiliá-las na manutenção da sua saúde. 

Passamos, então, ao sexto passo do procedimento da pesquisa-ação 

predominantemente existencial. Para montar os dois módulos, sob nossa 

responsabilidade, era necessário fazer "referência a um corpus teórico existente ou 

a desenvolver e a inventar" (BARBIER, 2002, p. 122, grifo do autor). 

Esse planejamento para montar os módulos foi feito junto com o psicólogo do NAEH, 

membro do pesquisador coletivo, com todo material utilizado tendo sido pensado e 

validado junto com ele. No módulo sobre saúde mental, identificamos junto ao 

pesquisador coletivo, basicamente, dois temas a serem abordados: o primeiro tema 

sobre psicopatologia, já que as professoras e o pesquisador coletivo relataram 

interesse em entender os transtornos mentais e seus sintomas; e o segundo tema 

sobre a nova política de saúde mental, ou seja, a nova forma de se fazer saúde 

mental, quando seria abordado, também, o tema da periculosidade do transtornado, 

um medo presente no imaginário das professoras e do pesquisador coletivo.  

O tema "saúde mental" foi pensado porque o NAEH precisava entender a nova 

política de saúde mental, já que essa política afetaria sua relação tanto com o aluno 

quanto com a equipe de saúde mental. Abordar esse tema explicaria, por exemplo, o 

motivo pelo qual um número cada vez maior de alunos com transtorno mental estava 

demandando os serviços do NAEH, pois a reforma psiquiátrica prevê o fechamento 

gradual dos manicômios e o atendimento desses pacientes, em liberdade, na rede 

de saúde mental, convivendo em sociedade. O tema "saúde mental", também, 

abrange a questão da periculosidade do louco e a da intersetorialidade no 

atendimento a esses pacientes.  
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Para elaboração do curso foram realizadas duas teorizações: uma, com relação à 

estrutura do curso e à abordagem pedagógica, que chamamos de teorização 1 e 

outra, com relação ao conteúdo abordado nos módulos sobre saúde mental e saúde 

do professor de classe hospitalar/atendimento educacional domiciliar, que 

chamamos de teorização 2.  

6.3 Teorização 1 

O curso foi elaborado de acordo com uma proposta adaptada do PBL, sigla de 

Problem-Based Learning, que tem como objetivo uma formação baseada na 

discussão e resolução de problemas propostos pelos docentes. As discussões 

ocorrem em grupos supervisionados por um tutor, que tem função de mediar e não 

de passar o conteúdo, como nos moldes tradicionais de ensino. Compete aos alunos 

assumirem o papel ativo de buscar o conhecimento (CABRAL; ALMEIDA, 2014). 

Os responsáveis pela construção do conhecimento do grupo são, portanto, os 

alunos, no caso, as professoras do NAEH, que tiveram orientações, como 

indicações de leitura, mas que eram livres para pesquisar outras fontes de referência 

para basear a produção dos seus trabalhos.  

A problematização foi feita por meio do estudo de casos, com diferentes níveis de 

complexidade, com temáticas próximas da realidade do trabalho das professoras. 

Os alunos discutiam o caso e elaboravam soluções por meio de estudos 

autodirigidos. Antes de avançar para o próximo módulo os alunos apresentavam o 

resultado das discussões e soluções propostas. 

Usamos como referência para elaboração dos casos de estudo as narrativas 

literárias. Essa ferramenta, uma proposta de Barros (2007), se mostrou útil para ser 

usada na formação de professores de Classe Hospitalar. É uma adaptação das 

narrativas em medicina usadas para a capacitação dos profissionais da saúde. O 

uso dessa técnica facilita o estudo de situações complexas em que ocorre a 

influência de diversos setores profissionais. Como pretendíamos capacitar as 

professoras e a equipe coordenadora do NAEH para um trabalho intersetorial, as 

narrativas literárias nos pareceram uma alternativa adequada. 

Por serem histórias criadas com base em experiências reais vividas pelas 

professoras, as narrativas literárias se aproximavam da matriz relativista/relacional 

para qualificação no trabalho, que, também, usamos como referência para o curso 
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de capacitação. A matriz relativista/relacional entende a formação como algo 

complexo; reconhece a importância da teoria, mas se propõe ir além dela; entende a 

formação com algo que ocorre dentro de seu contexto histórico-cultural e durante a 

prática do saber que se pretende dominar (ALVES; SOARES JÚNIOR, 2015). 

A partir dos pontos críticos levantados durante a escuta sensível, no questionário 

aplicado e a partir da experiência do psicólogo do NAEH, começamos a elaborar as 

primeiras ideias. Foram vários rascunhos até chegarmos ao ponto do psicólogo do 

NAEH aprovar os dois casos, que foram utilizados no curso. O caso da professora 

Marilda, abordando o tema de transtorno mental (Apêndice C) e o caso da 

professora Mileide, abordando o tema adoecimento psíquico do professor (Apêndice 

D). 

Como material de apoio ao estudo do caso da professora Marilda foi indicada aos 

alunos a linha-guia em saúde mental da Secretaria de Estado de Saúde de Minas 

Gerais (MINAS GERAIS, 2006). Entre muitos materiais avaliados para apoio aos 

estudos, esse foi o escolhido por ser um material muito didático, construído para não 

especialistas, que lidam com saúde mental, entenderem a forma como se faz saúde 

mental atualmente. Esse material aborda diversos assuntos, que permeiam o 

tratamento do transtornado mental, falando sobre a história e a evolução do 

tratamento de transtornados, da antiguidade até os dias atuais, com a reforma 

psiquiátrica. Explica os principais transtornos e seus sintomas e como se organiza, 

na prática, a atual política de saúde mental.  

Como material de apoio ao estudo de caso da professora Mileide, disponibilizamos 

dois trechos da dissertação e três trechos da tese de Branco (2001, 2008). Esse 

material foi escolhido por conter definições dos conceitos psicológicos criados por 

Michel Balint para trabalhar a relação médico/paciente, mas que pode ser utilizada, 

também, para trabalhar a relação professor/aluno, de forma a evitar o adoecimento 

do professor e melhorar a qualidade da aula, como Branco mostrou nos seus 

estudos. 

O curso foi estruturado em módulos. A cada módulo era inaugurado um caso em um 

encontro presencial. O restante do módulo ocorria em ambiente virtual, com cada 

grupo escolhendo seus ambientes virtuais de discussão dos casos por meio de 

blogs, de redes sociais, de aplicativos de mensagem, e-mail ou outros. Os 
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participantes podiam, ainda, utilizar um desses meios ou outros, de acordo com a 

necessidade do grupo.  

Cada grupo, de posse do caso, levantava as palavras-chave, estudava os conceitos, 

propunha hipóteses de solução, definia os objetivos de aprendizagem e apresentava 

as propostas de solução. Inicialmente, cada educando, individualmente, fazia a 

construção de tais elementos, compartilhando, no ambiente virtual, suas ideias com 

os colegas do grupo. Ao discutir sobre o caso, propunham uma síntese, contendo os 

pontos de convergência (aproximações dos resultados) e os pontos de divergência 

(discordância do grupo). As sínteses eram apresentadas de forma expositiva, nos 

encontros presenciais seguintes, aos formadores e aos demais grupos. 

O curso ocorreu com o apoio do Laboratório de Pesquisa, Desenvolvimento e 

Inovação em Mídias Interativas da UFG (Media Lab), convênio firmado entre a 

Seduce e a UFG. Com o título de Curso de Formação de Professores para Classes 

Hospitalares (FPCH) e carga de 120 horas-aula, forneceu certificação do Media 

Lab/UFG. O curso foi realizado no período de 04 de maio a 30 de junho de 2015, 

com seis encontros presenciais (04/05; 18/05; 01/06; 15/06; 29/06 e 30/06), sendo o 

primeiro uma apresentação da proposta pedagógica do curso e o último uma 

confraternização entre os participantes, conforme Quadro 1. 

 
Quadro 1 .Cronograma dos encontros presenciais 

DATA ATIVIDADE  

04/05 
8h às 12h - 14h às 18h 

Abertura oficial do curso  
Apresentação da proposta pedagógica do curso 

18/05 
8h às 12h - 14h às 18h 

Apresentação do CASO 1: O caso da professora Joana 

01/06 
8h às 12h - 14h às 18h 

Apresentação do CASO 2: O caso da professora Odete 

15/06 
8h às 12h - 14h às 18h 

Apresentação do CASO 3: O caso da professora Mileide 

29/06 
8h às 12h - 14h às 18h 

Apresentação do CASO 4: O caso da professora Marilda 

30/06 
Encerramento do Curso 
Confraternização 

Fonte: Dados do Curso FPCH. 

 

Os encontros presenciais foram gravados e transmitidos ao vivo (online), para que 

os professores do interior do Estado de Goiás, que não pudessem comparecer ao 

curso, na Capital, tivessem a oportunidade de acompanhar as discussões, palestras 
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e apresentações. Essa foi mais uma das oportunidades criadas pela formatação do 

curso em mídias interativas.  

Outro benefício do curso ter ocorrido em formato de mídias interativas foi que todo o 

material, desde os encontros presenciais, passando pelas palestras, estudos de 

casos, o material de apoio, até a produção dos grupos, ficou disponível para acesso 

no sítio do Media Lab da UFG, de forma que, mesmo após o término do curso, os 

interessados ainda podem acessar os casos e os vídeos dos encontros presenciais, 

possibilitando uma formação continuada para futuros professores do NAEH. 

Além da elaboração dos casos, fomos convidados pelo pesquisador coletivo a 

proferir uma palestra sobre transtorno mental, relatando, inclusive, nossa 

experiência de trabalho na área. Falamos sobre a história da loucura, a partir de 

Foucault (1987), sobre a reforma psiquiátrica no mundo e no Brasil e a nova política 

de saúde mental brasileira. Os principais transtornos, também, foram abordados 

como depressão, transtornos de humor, transtornos de ansiedade, esquizofrenia e 

transtorno obsessivo compulsivo (TOC).  

Para realizar essa tarefa recorremos à teorização sobre saúde mental (referência a 

um corpus teórico), que resumiremos, a seguir. 

 

6.4 Teorização 2 

A segunda teorização foi realizada para elaborar o conteúdo da palestra sobre 

saúde mental, realizada no último módulo do curso. 

Começamos falando um pouco sobre a história da loucura, a partir de Foucault 

(1987), que faz um retrospecto da relação que nossa sociedade cultivou com a 

loucura ao longo dos anos. Ele demonstra que nem sempre os "loucos" receberam o 

mesmo tratamento ao longo da história, chamando a atenção para o fato de a 

loucura ser um conceito histórico e culturalmente construído, relativizando esse 

conceito, de forma a possibilitar uma reconstrução do conceito de loucura para além 

do que nossa sociedade e cultura nos impõem. 

Segundo Foucault (1987), na antiguidade, idade média e renascença, os loucos 

conviveram com diferentes olhares e concepções a seu respeito, desde a exclusão, 

quando eram embarcados nas naus dos loucos e fadados a viverem vagando, 
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passando pelo encarceramento nos sanatórios, nas vagas abertas pelo declínio na 

incidência de lepra, até como personagens representantes da verdade em obras 

literárias que denunciam a loucura, o desatino e a insensatez da vida levada pelos 

ditos "normais". Nesse último conceito da loucura, ela é vista como capaz de gerar 

conhecimento, crítica, esclarecimento sobre o cotidiano, aproximando a loucura da 

razão. 

Mas, nem sempre foi assim e essa multiplicidade de conceitos a respeito da loucura 

foi saindo de cena na era clássica para dar lugar a uma era em que vigora somente 

uma concepção sobre a loucura, como objeto de encarceramento, que Foucault 

(1987) chamou de “a grande internação”. "A loucura, cujas vozes a Renascença 

acaba de libertar, cuja violência, porém, ela já dominou, vai ser reduzida ao silêncio 

pela era clássica através de um estranho golpe de força" (FOUCAULT, 1987, p. 45).   

Na era clássica, a aglomeração da população em cidades e o modelo de produção 

industrial produzem um contingente de pessoas que não se adaptam a essa nova 

ordem, entre eles estavam os loucos. E a forma que a sociedade lidava com eles era 

por meio da internação nos hospitais gerais e nas casas de correção, visando trazê-

los de volta à razão da qual haviam se “desviado”. Eram, portanto, vistos como 

culpados, por terem se desviado da razão, ou como pecadores, por terem escolhido 

o mal. 

Essa concepção de culpabilidade só termina no final do século XVIII, quando os 

loucos passam a ser vistos como doentes, mas apesar disso a internação continua, 

agora não mais com a desculpa da correção e, sim, com a desculpa da cura. O 

louco passa a ser objeto da psiquiatria e os sanatórios, hospitais gerais e casas de 

correção passam a ser chamados de manicômios. Mudam-se os nomes, mas a 

exclusão e o encarceramento continuam. Em essência, o tratamento desumano 

continuou ocorrendo, inclusive com métodos punitivos, fazendo parte da terapêutica 

que continuava buscando correção. 

Essa situação se agravou até o final da Segunda Guerra Mundial, quando surgem as 

primeiras denúncias contra as condições insalubres às quais essas pessoas eram 

expostas nas internações, que, muitas vezes, duravam a vida toda. Surgem 

também, nessa época, na Europa, os movimentos antimanicomiais. Parece ter sido 

preciso um grande acontecimento trágico (a II Grande Guerra Mundial) para fazer as 

pessoas refletirem e amadurecerem suas concepções sobre a loucura e a relação 
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que a sociedade estabelecia com ela. Afinal, não era mais possível conviver com 

manicômios que pareciam campos de concentração nazistas (MINAS GERAIS, 

2006). 

No Brasil, o movimento de reforma psiquiátrica tem um início mais tardio, uma vez 

que as condições necessárias para essa mudança só vão ocorrer nos anos 1970. 

Nessa época, o Brasil vivia uma ditadura, com boa parte da população se 

levantando contra essa opressão em movimentos de redemocratização. Essa luta 

contra a opressão serve de estopim para a luta antimanicomial, assim como a II 

Grande Guerra serviu de estopim para a luta antimanicomial na Europa (MINAS 

GERAIS, 2006). 

Começam a surgir denúncias e críticas à situação desumana encontrada dentro dos 

manicômios, com o Movimento de Trabalhadores em Saúde Mental se destacando 

nessa luta. A interlocução com os movimentos de outros países, principalmente com 

a psiquiatria democrática italiana, na figura de Franco Basaglia, vai influenciar a 

reforma psiquiátrica brasileira. Esses movimentos foram, então, ganhando a 

participação de familiares e usuários de saúde mental. E no final da década de 1980, 

já se configurava claramente como um movimento de luta antimanicomial, que tinha 

como palavra de ordem "Por uma sociedade sem manicômios" (MINAS GERAIS, 

2006).  

Nesse contexto, a Reforma Sanitária Brasileira, que culminou com a criação do 

Sistema Único de Saúde (SUS), garantido em lei na Constituição de 1988, e a lei 

8.080 (que dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da 

saúde) deram suporte para a implementação da Reforma Psiquiátrica, como uma 

política de saúde coletiva, política essa baseada no fechamento progressivo dos 

hospitais psiquiátricos e na implantação da rede substitutiva de atendimento em 

saúde mental, da qual o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) faz parte (MINAS 

GERAIS, 2006). 

Com o SUS, são incorporados princípios norteadores, como descentralização, 

municipalização, território, vínculo, responsabilização de cuidados e controle social. 

Esses princípios, também, passaram a fazer parte da política de atendimento em 

rede de saúde mental, garantida na Portaria n. 3.088 do Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2011). A rede de saúde mental é constituída, entre outros, pelos seguintes 

componentes: Unidade Básica de Saúde; Equipe de Consultório na Rua; Centros de 
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Convivência; Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) nas suas diferentes 

modalidades; SAMU; UPA 24 horas; Hospitais de Urgência; Enfermaria 

Especializada, nos Hospitais Gerais; Residências Terapêuticas; e Reabilitação 

Psicossocial.  

Todas essas instituições acima citadas trabalham em rede para dar o tratamento 

necessário às diferentes necessidades e demandas dos usuários de saúde mental, 

de forma a garantir um atendimento integral. Nessa rede, segundo a Portaria 

GM/MS n. 336, de 19 de fevereiro de 2002, o CAPS tem o importante papel de 

"realizar prioritariamente o atendimento de pacientes com transtornos mentais 

severos e persistentes em sua área territorial, em regime de tratamento intensivo, 

semi-intensivo e não intensivo" (BRASIL, 2002b). 

O fechamento progressivo dos hospitais e o tratamento desses pacientes com 

transtorno mental severo e persistente sendo realizado em liberdade podem ser uma 

explicação para o fato da equipe coordenadora do NAEH perceber que nos últimos 

anos, como eles disseram, os alunos com transtorno começaram a solicitar ao 

NAEH atendimento educacional domiciliar.   

No contexto em que está inserido, o CAPS tem um compromisso de trabalhar em 

prol da reinserção social desse usuário que sofre preconceito ao ser tratado como 

"louco", estigma que o exclui da sociedade mesmo não estando preso. Por isso, 

trabalhos que propiciem o convívio e a troca social são muito bem-vindos, como, por 

exemplo, a escolarização que deveria ser trabalhada em rede junto com a saúde 

para proporcionar uma efetiva ressocialização do transtornado. E tanto o NAEH 

quanto o CAPS, que compartilham os mesmos pacientes/aluno, assim como 

objetivos o de reinserção social, precisam trabalhar em conjunto, como preconiza o 

Ministério da Educação.  

Considerando a complexidade do atendimento pedagógico-
educacional realizado em ambientes hospitalares e domiciliares, faz-
se necessária uma ação conjunta dos Sistemas de Educação e de 
Saúde, Estaduais, Municipais e do Distrito Federal, na perspectiva de 
melhor estruturá-los (BRASIL, 2002b, p. 27). 

 

Outra parte da palestra abordou o tema psicopatologia que foi uma demanda tanto 

do pesquisador coletivo quanto das próprias professoras do NAEH. Como o tema é 
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muito vasto, resolvemos abordar os principais transtornos e seus sintomas, 

utilizando uma linguagem acessível a professoras não especialistas na área. 

Começamos definindo alguns sintomas psicóticos, explicando a alucinação como 

uma alteração da percepção, que pode ser auditiva, quando o paciente escuta 

vozes, que é a mais frequente, ou visual, quando o paciente vê coisas. Outro 

sintoma psicótico definido foi o delírio, uma alteração do pensamento, quando o 

pensamento do paciente não tem respaldo na realidade. Ambos os sintomas 

psicóticos alucinação e delírio afetam a percepção da realidade do paciente e, 

portanto, são sintomas graves que influenciam negativamente a vida do paciente 

(MINAS GERAIS, 2006). 

Foi explicada a diferença entre os sintomas negativos e positivos. Chamamos 

sintomas negativos, quando há perda de funções psíquicas, ocorrendo um 

empobrecimento psíquico. Chamamos de sintomas positivos, quando aparece uma 

característica que anteriormente não havia, como os próprios delírios e alucinações 

explicados anteriormente (MINAS GERAIS, 2006). 

A esquizofrenia é um transtorno marcado pela presença de sintomas psicóticos. 

Dependendo do predomínio de sintomas negativos ou positivos, assim como do 

predomínio de alucinações ou delírios, existem diferentes tipos de esquizofrenia, 

como, por exemplo, a esquizofrenia paranoide, caracterizada pela presença de 

sintomas positivos, como o delírio de perseguição. Outro exemplo é a esquizofrenia 

hebefrênica, marcada por sintomas negativos e por um empobrecimento geral do 

aparelho psíquico (MINAS GERAIS, 2006). 

Os transtornos severos de humor, também, foram contemplados com uma 

explicação sobre o que é depressão, mania e bipolar. As depressões, caracterizadas 

pela baixa da energia vital, tristeza, falta de interesse e isolamento, podem variar de 

depressões neuróticas, como as depressões leves e moderadas, até as depressões 

graves, consideradas psicóticas, que, por esse motivo, podem estar acompanhadas 

dos sintomas psicóticos descritos anteriormente (Minas Gerais, 2006).  

As manias são o inverso da depressão grave, caracterizadas pelo aumento da 

energia vital, que poderíamos chamar de euforia, apresentando como sintomas, 

entre outros, pensamento e fala acelerados, sexualidade exacerbada e sentimento 
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de onipotência. Assim como o transtorno depressivo grave, a mania pode, também, 

apresentar sintomas psicóticos (MINAS GERAIS, 2006). 

O outro transtorno do humor abordado foi o bipolar, que se caracteriza pela 

alternância entre uma fase depressiva e uma fase de mania, podendo vir 

acompanhado de sintomas psicóticos, principalmente durante as crises (MINAS 

GERAIS, 2006). 

Os transtornos neuróticos são considerados menos graves em relação aos 

psicóticos, pois não existe a cisão com a realidade, como ocorre nos transtornos 

psicóticos. Mas alguns transtornos neuróticos podem causar sérios danos à 

socialização da pessoa. As neuroses de ansiedade, principalmente, podem ser 

incapacitantes do ponto de vista da socialização. A fobia social, por exemplo, é um 

transtorno de ansiedade que acarreta sérios danos ao convívio social, sentimento de 

preocupação exacerbado, nervosismo, podendo ocorrer, também, sintomas físicos 

como palpitação, falta de ar, sudorese. Esses sintomas podem se agravar ao ponto 

de se tornarem paralisantes e a pessoa ter suas funções sociais prejudicadas 

(MINAS GERAIS, 2006). 

O transtorno obsessivo compulsivo, caracterizado pela presença de obsessões e 

compulsões, também, pode causar danos ao convívio social do paciente. As 

obsessões são pensamentos ou ideias que tomam o paciente, não conseguindo o 

mesmo evitá-las. As compulsões são ações que, também, tomam o paciente, que 

não conseguindo evitá-las, pratica essas ações mesmo contra sua vontade. Muitas 

vezes, as compulsões são complementares às obsessões ou uma forma de aliviar 

as obsessões, mas obsessões e compulsões podem se manifestar separadamente, 

com o paciente apresentando somente obsessão ou somente compulsão. Essa falta 

de controle sobre os pensamentos e ações pode causar situações embaraçosas e, 

portanto, danos ao convívio social (MINAS GERAIS, 2006). 

 

6.5 Avaliação 1 

Após o término do curso convocamos o pesquisador coletivo para avaliar como 

estava a relação com os casos de alunos com transtorno mental. Estamos entrando 

no sétimo passo do procedimento da pesquisa-ação predominantemente 
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existencial, quando realizamos um novo tratamento dos dados encontrados durante 

a abordagem do objeto.  

Apesar de satisfeitos com o curso, ainda encontravam algumas dificuldades no 

enfrentamento desses casos. Percebemos que os problemas eram os mesmos 

referentes à falta de apoio da equipe de saúde, que já havíamos constatado 

anteriormente.  

Assim sendo, era preciso nos debruçarmos, novamente, sobre o problema naquilo 

que Barbier (2002) chamou de realização em espiral, quando voltamos ao problema 

e o reavaliamos após cada ação. Notamos que o nível de esclarecimento sobre ele 

aumenta a cada ação; a cada ciclo da pesquisa-ação subimos um degrau na 

consciência a respeito da problemática envolvida no objeto abordado.  

A realização em espiral, na nossa pesquisa, ocorre no momento em que a primeira 

ação aumenta o nível de consciência do pesquisador coletivo sobre o problema, 

permitindo que um novo planejamento ocorra para realização de uma nova 

abordagem, agora mais madura e mais próxima do objetivo de co-construção do 

objeto. 

 

6.6 Planejamento e realização em espiral 2 

Era o momento de introduzir novas questões na pesquisa, a partir da avaliação 

realizada no passo anterior. A realização em espiral exigia novas hipóteses de ação. 

O pesquisador coletivo propôs, como nova hipótese de ação, a realização de visitas 

in loco, proposta essa que já havia sido prevista, na segunda hipótese de 

esclarecimento, que fala sobre a falta de apoio da equipe de saúde mental, gerando 

angústia na equipe do NAEH. Fizemos, juntos, visitas nas casas de alunos em que 

havia casos de transtorno mental envolvido, para que ajudássemos a encontrar 

soluções para esses casos.  

A visita domiciliar foi feita junto com o psicólogo e a assistente social do NAEH, dois 

membros do pesquisador coletivo. Nessa visita, a pessoa com transtorno mental era 

a mãe do aluno, que nos recebeu na porta da casa. A mãe estava estabilizada com 

relação ao seu transtorno bipolar e com uma boa relação com seu filho. O aluno 

estava afastado da escola há uns anos porque, ao sofrer um acidente, ficou 
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tetraplégico. Ele estava avançando no tratamento e a equipe coordenadora do 

NAEH entendia que, apesar de ter condições, o aluno apresentava resistência em 

voltar para a escola. 

Conversando com a mãe, descobrimos que o aluno já havia sido, anos atrás, 

diagnosticado com transtorno depressivo, mas recebeu alta e no momento só 

tratava a tetraplegia. A mãe suspeitava que o filho ainda não estivesse bom do 

transtorno. Fomos conversar com o aluno para investigar se havia algum transtorno, 

mas ele negou os sintomas. Tentamos entender o motivo da resistência dele em 

voltar para a escola e ele alegou que as limitações físicas o impediam. A equipe do 

NAEH, contudo, não se convenceu com esse argumento.  

Voltando a conversar com a mãe descobrimos, também, que ela era tratada em um 

CAPS. O pesquisador coletivo propôs, então, um estudo de caso junto à equipe do 

CAPS, que cuidava da mãe, para elaborarmos um projeto terapêutico em comum 

para o aluno e sua mãe. A ideia foi aceita, ligamos para o CAPS, que foi muito 

receptivo, e marcamos a reunião.  

O pesquisador coletivo foi com todos seus integrantes à reunião no CAPS. 

Explicamos o caso e a dificuldade em fazer o aluno voltar para escola, pedimos 

ajuda no projeto terapêutico, alegamos que a mãe do aluno estava muito angustiada 

com a falta de evolução do filho e suspeitava que o filho estivesse sofrendo 

novamente de depressão. A equipe do CAPS, após uma avaliação, alegou que o 

aluno não se enquadrava dentro do perfil exigido para ser usuário do CAPS, mas por 

ser filho de uma usuária e pelo fato da situação do filho interferir no bem-estar da 

mãe, a equipe do CAPS se disponibilizou a ajudar no caso.  

Continuamos a discussão do caso e explicamos para equipe do CAPS que o aluno 

alegava problemas físicos (de dificuldade de locomoção) para não frequentar a 

escola. Mas a equipe do NAEH já havia percebido que quando era do interesse do 

aluno ele conseguia sair de casa. Então, a equipe do CAPS pediu uma reunião com 

a equipe do CRER, responsável pelo tratamento ortopédico do aluno para saber a 

verdadeira amplitude dessa limitação de locomoção que o aluno alegava. A equipe 

do NAEH disse ter bons relacionamentos com o CRER e se prontificou a marcar 

essa reunião com as três equipes (NAEH, CRER e CAPS) para continuidade da 

elaboração do projeto terapêutico. O pesquisador coletivo saiu esperançoso com o 

bom prosseguimento do caso. 
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Outra hipótese de solução pensada pelo pesquisador coletivo, após o curso de 

capacitação, foi a elaboração, em parceria com o CAPS, de um projeto de 

atendimento dos casos de aluno com transtorno. Como os casos de transtorno são 

atendidos em domicilio pelo NAEH e isso acaba afastando a equipe de saúde da 

equipe do NAEH, propusemos abrir um espaço de atendimento educacional 

domiciliar dentro de um CAPS, para mantermos o contato com a equipe de saúde 

que cuida do aluno e, dessa forma, pensarmos os casos em discussão intersetorial. 

Assim, sempre que houvesse uma dificuldade na evolução de um caso, a equipe de 

saúde estaria disponível para poder repensar, de maneira multidisciplinar e 

intersetorial, o projeto terapêutico. 

Isso seria bom, também, para ajudar o aluno a superar a dificuldade em frequentar a 

escola, pois a pequena sala de aula, que se formaria no CAPS, seria uma ponte que 

facilitaria o retorno do aluno à escola regular, em uma estratégia de aproximação 

sucessiva com o objetivo final de ressocialização, impedindo a acomodação do 

aluno em uma zona de conforto ao receber aulas em casa. 

Outro benefício dessa parceria com um CAPS era possibilitar um campo de 

treinamento contínuo em saúde mental. Por estar dentro de um CAPS, discutindo os 

casos com uma equipe especializada, seria uma ótima oportunidade para a equipe 

do NAEH aprender, cada vez mais, sobre saúde mental, sentindo-se mais segura ao 

atender alunos com transtorno. 

Com nossa experiência trabalhando na área de saúde mental na cidade de Anápolis, 

conseguimos, por meio de um pedido à coordenadora de saúde mental da cidade, 

que essa parceria fosse estabelecida com o CAPSi daquele município. O CAPSi é o 

CAPS responsável pelo atendimento a crianças e adolescentes até 18 anos 

incompletos. O pesquisador coletivo optou por fazer uma parceria com o CAPSi uma 

vez que os alunos do NAEH, em sua maioria, se encontram nesta faixa etária.  

Fizemos o contato com o CAPSi de Anápolis e, antes de levar o pesquisador 

coletivo até lá, marcamos uma reunião para adiantar o projeto de parceira e verificar 

se havia interesse. Explicamos que a ideia era uma parceira entre o CAPS e o 

NAEH e que as dificuldades do NAEH no atendimento dos casos de alunos com 

transtorno nos fizeram buscar essa parceira.  
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A equipe no CAPSi percebeu que a parceria seria útil para as duas instituições, 

tendo em vista que o atendimento educacional ajudaria o usuário e sua reinserção 

social, que é um objetivo do CAPSi, assim como o NAEH se beneficiaria em atender 

aos alunos junto com a equipe de saúde, o que possibilitaria um aumento do 

conhecimento sobre saúde mental. A proposta foi acolhida, com entusiasmo, pela 

equipe do CAPSi. Fizeram um levantamento inicial nos prontuários, identificando 16 

potenciais alunos a serem atendidos pelo NAEH e se interessaram em conhecer a 

equipe do NAEH. 

Marcamos, então, uma reunião com as duas equipes da qual participaram o 

pesquisador coletivo e alguns profissionais do CAPSi, como três psicólogas, uma 

terapeuta ocupacional, a enfermeira coordenadora do CAPSi e dois psiquiatras. A 

reunião transcorreu em harmonia, com as equipes muito interessadas na parceria e 

trabalhando para sanar as dúvidas a respeito do trabalho de ambas, assim como se 

disponibilizando a se ajudarem mutuamente. Em determinado momento da reunião, 

o psiquiatra do CAPSi se prontificou para oferecer palestras explicativas visando a 

sanar as dificuldades da equipe do NAEH com os conteúdos sobre transtorno e 

saúde mental. 

O CAPSi se disponibilizou em ceder uma sala em um horário semanal para que 

ocorresse o atendimento educacional, prontificando-se, também, a discutir os casos 

em comum com o a equipe do NAEH para que o projeto terapêutico fosse elaborado 

em conjunto. O NAEH se predispôs a ceder uma professora, que faria os 

atendimentos educacionais no CAPSi.  

Uma preocupação em comum, discutida na reunião, foi a importância de se garantir 

que o atendimento educacional no CAPSi não tivesse caráter de substitutivo da 

escola, evitando-se que os usuários entendessem o atendimento educacional no 

CAPSi como um escolinha, que poderiam trocar pela escola do ensino regular. A 

ideia era dar ao projeto um caráter transitório e de reinserção social, só permitindo 

participar desse atendimento educacional os alunos que realmente estivessem 

impossibilitados de frequentar a escola devido a transtorno mental. Para isso, ambas 

as instituições se prontificaram a trabalhar em conjunto para que ocorresse o retorno 

dos alunos à escola regular e não houvesse acomodação do aluno no atendimento 

educacional no CAPSi. 
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A reunião terminou com uma boa impressão tanto para e equipe do CAPSi quanto 

para o pesquisador coletivo. Os contatos continuaram e o CAPSi verificou que dos 

16 potenciais usuários, que poderiam vir a participar do atendimento educacional, 

quatro se encaixaram no perfil de atendimento do NAEH. 

Após essas duas ações (visita domiciliar com estudo de caso junto à equipe do 

CAPS responsável pela família do aluno, e estabelecimento de uma parceria com 

um CAPSi, para atendimento de alunos que estejam afastados da escola devido a 

transtorno mental) era o momento de avaliar os resultados das ações desenvolvidas.  

 

6.7 Avaliação 2 

Voltamos a convocar o pesquisador coletivo para avaliar a relação da equipe do 

NAEH com a problemática, que, no caso, era a angústia da equipe do NAEH com os 

atendimentos a alunos com transtorno mental. Desta vez, foram realizadas 

entrevistas com membros do pesquisador coletivo. 

Nessa segunda avaliação, o cenário já havia mudado bastante em relação à 

primeira avaliação. Ao questionar sobre como encarava os atendimentos a alunos 

com transtorno mental após as ações desenvolvidas, um dos membros do 

pesquisador coletivo respondeu: 

Mudou bastante coisa, porque antes nós tínhamos a questão da 
insegurança. Chegava um caso de aluno com transtorno mental e, 
muitas vezes, nós ficávamos em dúvida se era caso para ser 
atendido no NAEH ou não. Mas tinha um laudo médico e 
acabávamos atendendo, pois não tínhamos elementos suficientes e 
argumentos para discutir com as famílias se aquele era ou não um 
caso de atendimento no NAEH. Hoje, após o período da pesquisa, eu 
vejo que foi bastante positivo, porque nós já conseguimos dizer 
quando o atendimento não é do NAEH e elencar porque não é. Isso 
foi bastante positivo para fortalecer o trabalho do NAEH, para 
instrumentalizar na questão de conhecimentos teóricos e práticos. 
Ontem mesmo, conversando com uma mãe de aluno com transtorno, 
eu consegui mostrar que o filho pode, sim, frequentar a escola 
(Membro 1 do pesquisador coletivo). 

 

O Membro 1 do pesquisador coletivo fala de uma insegurança superada por meio do 

conhecimento teórico e prático sobre o assunto, o esclarecimento produzindo 

empoderamento. Antes, se sentiam reféns da opinião médica e, hoje, conseguem se 
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sentir à vontade para argumentar e não somente aceitar passivamente a opinião de 

outros profissionais.  

Nesse momento, outro membro do pesquisador coletivo, acrescentou que o 

documento do Ministério da Educação, criado para estruturar as ações políticas de 

organização do sistema de atendimento educacional em ambientes hospitalares, 

preconiza que o professor deve fazer parte da equipe de saúde que coordena o 

projeto terapêutico individual "[...] tanto para contribuir com os cuidados da saúde, 

quanto para aperfeiçoar o planejamento do ensino, manifestando-se segundo sua 

escuta pedagógica" (BRASIL, 2002a, p. 22). Ou seja, o professor não deve ser 

passivo diante das resoluções da equipe de saúde e deve dar sua contribuição 

sempre que achar necessário. Considerou em seu relato que a pesquisa viabilizou 

que a equipe do NAEH pudesse exercer sua contribuição no projeto terapêutico dos 

alunos com transtorno. 

Outro relato de um dos membros do pesquisador coletivo diz respeito ao preconceito 

que afetava os profissionais do NAEH na lida com os alunos com transtorno, um 

tema que a pesquisa se propôs a abordar. 

Tínhamos muito receio sobre o comportamento do esquizofrênico, 
pois o que mais amedronta o leigo é que a gente sabe que o 
esquizofrênico pode matar. Mas não tínhamos claro que ele, estando 
medicado e acompanhado, pode ter uma vida normal. E o curso feito 
por vocês veio esclarecer esse ponto e derrubar o preconceito. 
(Membro 2 do pesquisador coletivo). 

 

O membro 3 do pesquisador coletivo também fez seu relato, dessa vez, trazendo 

informações sobre a mudança ocorrida com as professoras a partir de sua 

observação e contato direto com elas. 

O olhar diferenciado de pesquisador e clínico que você trouxe 
contribuiu bastante. Mesmo que as professoras sejam pessoas 
esclarecidas em vários aspectos, às vezes, até sobre transtorno 
mental, esse conhecimento é superficial e, às vezes, até arraigado 
em algum tipo de preconceito ou medo. Então, quando tem um olhar 
diferenciado de um profissional da área, isso contribui muito. Tenho 
certeza que nós conseguimos ajudar, tanto você quanto eu, nós, a 
diminuir o medo e o preconceito com relação a algum tipo de 
transtorno. De um modo geral, todas as professoras, hoje, atendem 
aos alunos sem distinção. Antes, havia uma ressalva das professoras 
com relação aos alunos com transtorno. Hoje, a dificuldade dos 
alunos fica em segundo plano, a gente vê a preocupação com o 
aluno, como ser humano, a preocupação com ele, como aluno, de 
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que vai vencer a dificuldade que está passando e que vai voltar para 
a escola. Inclusive, só para você ver o quanto seu trabalho foi 
importante, hoje, nós temos uma professora atendendo a um aluno 
que foi internado em uma instituição psiquiátrica. Ela está feliz com o 
atendimento, é perceptível que houve mudança no pensamento, no 
comportamento, na forma de encarar e ver os alunos com transtorno 
(Membro 3 do pesquisador coletivo). 

 

Com essa avaliação, o pesquisador coletivo confirmava que havíamos entrado no 

momento "objeto efetuado" da pesquisa-ação, em que o objetivo que o pesquisador 

coletivo almejava havia sido alcançado. Os relatos trouxeram exemplos de 

mudanças pessoais, com membros do pesquisador coletivo falando sobre novos 

sentidos que construíram a respeito do tema "transtorno mental", ou que foram 

construídos pelas professoras, a partir da pesquisa realizada.  

Houve o que Barbier (2002) denomina de perlaboração, com um olhar dos membros 

do pesquisador coletivo e, indiretamente, das professoras, sobre sua forma de 

pensar e agir no passado, baseado em preconceitos e falta de informação, e sua 

nova forma de pensar e agir no presente, transformação ocorrida no momento em 

que se permitiram mudar internamente, a partir dos novos aprendizados e de um 

olhar crítico sobre suas próprias formas de pensar e agir. 

As angústias e sofrimentos sobre os atendimentos a alunos com transtorno não 

bloqueavam mais a ação sobre a realidade. Os profissionais do NAEH podiam lidar, 

agora, com esse assunto de forma natural, sem angústia e sofrimento, sendo mais 

assertivas suas ações envolvendo atendimento a alunos com transtorno. 

O sétimo passo do procedimento da pesquisa predominantemente existencial 

consistiu na elaboração do relatório parcial, redigido com a ajuda do pesquisador 

coletivo. O procedimento utilizado foi de escrita, pelo pesquisador profissional, do 

relatório parcial, apresentado ao pesquisador coletivo para sua avaliação. Assim 

feito, o pesquisador coletivo pode tecer seus comentários e fazer ponderações sobre 

o relatório parcial. O pesquisador profissional fez as alterações solicitadas até o 

pesquisador coletivo validar a escrita final. 

O oitavo e último passo do procedimento da pesquisa-ação predominantemente 

existencial consiste na redação do relatório final na forma de dissertação a ser 

defendida junto ao Programa de Mestrado em Saúde da UFG. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo geral da pesquisa era promover a saúde dos membros da equipe 

coordenadora e das professoras do NAEH, visando ao enfrentamento dos 

problemas decorrentes do atendimento educacional hospitalar e domiciliar que 

realizam em suas práticas educativas.  

As professoras das classes hospitalares e do atendimento educacional domiciliar 

encontram-se mais expostas aos riscos da saúde, por atuarem na interseção das 

áreas da saúde e da educação. Apesar de ser muito comum o adoecimento dos 

profissionais das áreas da saúde e da educação, dentro de um quadro sintomático 

classificável no código internacional das doenças (CID 10), como constatado no 

levantamento bibliográfico realizado no capitulo quatro, entre as professoras do 

NAEH o quadro encontrado foi diferente graças ao constante trabalho de cuidado 

psíquico, que o psicólogo do NAEH oferecia às professoras.  

Mas, nem por isso podemos considerar que estava tudo bem com a saúde das 

professoras de classe hospitalar, pois havia um mal-estar instalado que dizia 

respeito ao atendimento dos alunos com transtorno mental. O conceito de saúde da 

Organização Mundial da Saúde (OMS, 1946) "O completo estado de bem-estar 

físico, mental e social, e não meramente a ausência de enfermidade" fundamenta 

nossa opinião sobre a condição da saúde das professoras de classe hospitalar. 

Substituímos, então, o parâmetro psicopatológico de avaliação da saúde das 

professoras por um parâmetro criado por Dejours (2007), que investiga a presença 

de prazer e sofrimento no trabalho, por considerá-lo mais adequado para a 

promoção da saúde.  

O sofrimento envolvido no atendimento a alunos com transtorno mental se revelou o 

tema mais emergente, entre os que afetavam a saúde das professoras do NAEH, 

como constatado no discurso do pesquisador coletivo e na escuta sensível dos 

relatos das professoras, nos encontros psicoeducacionais, e nos resultados do 

questionário. Identificar os casos de atendimento educacional envolvendo transtorno 

mental como fator que afeta a saúde das professoras foi um objetivo específico da 

pesquisa importante para se planejar a formação da equipe coordenadora e das 

professoras. 
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O pesquisador coletivo, ciente e atento às suas próprias demandas, direcionou a 

pesquisa, desde o início, para a abordagem das dificuldades no atendimento de 

casos envolvendo transtorno mental. Assim, um dos propósitos da pesquisa-ação 

existencial de se tornar uma pesquisa com a participação ativa dos atores 

interessados diretamente em seu resultado foi alcançado. 

Foram necessárias, basicamente, duas ações para se alcançar o objetivo geral da 

pesquisa: a primeira, em nível teórico, com o curso de formação em que constava 

um módulo sobre saúde mental e outro sobre saúde do professor; a segunda, em 

nível prático, com estudos de caso junto à equipe de saúde mental e a realização de 

uma parceria entre o NAEH e um CAPSi, para atendimento educacional dos 

pacientes que estivessem afastados da escola devido a transtorno mental. Nessa 

parceria, foram descobertas afinidades que aproximam esses dois serviços, como o 

fato de ambos trabalharem em prol da reinserção social. O que antes era um motivo 

de angústia da equipe coordenadora do NAEH, que reclamava dos laudos médicos 

que mantinham o isolamento social mesmo quando o aluno já estava pronto para 

retornar à escola regular, após a parceria, ganhou outro significado com os dois 

serviços planejando suas ações em comum com prioridade para a reinserção social.  

Outra afinidade entre os serviços foi a dependência mútua, pois tanto o NAEH 

necessita da participação da equipe de saúde na discussão dos casos de transtorno, 

quanto a equipe de saúde necessita do atendimento educacional para efetivar seus 

projetos terapêuticos. Isso chama a atenção para a necessidade de se trabalhar em 

rede de atenção psicossocial, caso contrário, corre-se o risco, inclusive, de 

adoecimento dos profissionais que trabalham com casos de transtorno mental, como 

constatado por Ramminger (2005) e Silva (2008) e nesta pesquisa. 

O objetivo geral da pesquisa foi coroado com a segunda ação de cunho prático. Isso 

demonstra a importância, como recomendado por Alves e Soares Júnior (2015), de 

se adotar uma concepção "relativista ou relacional", quando se pretende realizar um 

curso de formação para profissionais da educação.  

Se antes dessas ações predominava o sofrimento (sentimento de angústia) nos 

atendimentos a alunos com transtorno mental, tanto por parte do pesquisador 

coletivo quanto por parte das professoras, após as ações, o prazer (sentimento de 

satisfação) passou a ser predominante no discurso do pesquisador coletivo, quando 
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avaliaram suas relações e a das professoras com casos envolvendo transtorno 

mental. 

A partir do ponto de vista econômico da psicanálise utilizado por Dejours (2007) para 

explicar a presença ou ausência de prazer e sofrimento no trabalho, podemos 

entender que as capacitações teórica e prática permitiram as análises e 

perlaborações com ações transformadoras sobre os professores e coordenadores 

do NAEH, que, por sua vez, permitiram a descarga de energia psíquica que havia 

sido interrompida pelos preconceitos, pela falta de informação e pela falta de 

familiarização com os serviços, na perspectiva da nova política de saúde mental.  

Houve uma ressignificação da representação de loucura nos atores da pesquisa, 

que passou, então, a ter um novo sentido no imaginário dos professores e da equipe 

coordenadora do NAEH, um sentido mais positivo e menos paralisante. Na avaliação 

final, identificamos, por meio dos relatos ocorridos, uma superação da insegurança 

em lidar com os casos envolvendo transtorno mental, devido ao aporte de 

informação teórica e prática esclarecedora sobre o tema, o que permitiu a atribuição 

de novos sentidos à sua prática. 

Veremos que, ao enveredar por este caminho, a pesquisa-ação 
conduz a uma nova postura e a uma nova inscrição do pesquisador 
na sociedade, pelo reconhecimento de uma competência em busca 
do técnico social. Nessa perspectiva, a pesquisa-ação torna-se 
existencial e passa a perguntar sobre o lugar do homem na natureza 
e sobre a ação organizada para dar-lhe um sentido (BARBIER, 2002, 
p.17). 

 

O sentido dado à relação dos atores da pesquisa com o objeto pesquisado foi se 

transformando ao longo da pesquisa até chegar ao ponto em que o próprio 

pesquisador coletivo avaliou a pesquisa como tendo chegado ao seu objetivo. Mais 

um requisito de uma pesquisa-ação predominantemente existencial foi preenchido, 

pois o fim em uma pesquisa-ação é relativo. No nosso caso, foi o próprio 

pesquisador coletivo quem aprovou o alcance dos objetivos, mas considerando o 

procedimento da pesquisa-ação em espiral de Barbier (2002), nós sempre nos 

aproximamos do objetivo sem nunca esgotar o assunto. 

Uma pesquisa-ação chega ao fim quando o problema inicial é 
resolvido, se é que pode realmente sê-lo. Somente as pessoas a ele 
ligadas podem por fim afirmá-lo. [...] A avaliação somativa de uma 
pesquisa-ação, efetuada pelo pesquisador coletivo, tenta 
compreender o que é da ordem da mudança real nas atitudes, nos 
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comportamentos das pessoas e dos grupos, ou na situação 
problemática (BARBIER, 2002, p. 144). 

 

Como limitação desta pesquisa, consideramos que não houve tempo hábil para 

colher informações diretamente junto às professoras sobre a avaliação final da 

pesquisa.  

Outra limitação, que somente o tempo poderá confirmar ou não, diz respeito a saber 

se a boa relação do NAEH com os casos envolvendo transtorno mental será ou não 

duradoura. O fato do curso de formação ter sido realizado, utilizando-se mídias 

interativas, permite que o conteúdo, com vídeos e materiais didáticos, fique 

disponível na internet para futuras consultas, o que confere à formação um caráter 

de continuidade. 

É importante destacar que, apesar da pesquisa ter realizado ações de cunho prático, 

como a parceria entre o NAEH e o CAPSi de Anápolis e o curso de formação, elas 

faziam parte de objetivos específicos, que tinham como intuito promover a 

transformação subjetiva dos trabalhadores envolvidos na problemática. Essa 

transformação subjetiva visava à saúde das professoras como objetivo principal.  

Nossa preocupação com a manutenção do curso de formação e com a parceria 

entre o NAEH e o CAPSi, portanto, é no sentido de que eles perdurem como 

agentes de transformação em prol da saúde das professoras.  

Os resultados positivos alcançados com relação à saúde das professoras 

demonstram a importância do cuidado que os gestores devem dispensar aos 

trabalhadores na gestão dos recursos humanos para dar vida à Política Nacional de 

Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (BRASIL, 2012). A efetivação dessa 

política, em âmbito nacional, poderia causar elevação significativa dos índices 

referentes à saúde da população brasileira. 

Em suma, o recurso da pesquisa-ação comprovou-se um instrumento de 

transformação útil para promoção da saúde entre as professoras que atuam no 

atendimento educacional hospitalar e domiciliar, podendo ser, também, uma 

ferramenta eficaz para promoção da saúde de outros profissionais, direta ou 

indiretamente, vinculados à área da saúde.  

Tendo em vista, no entanto, que a realidade de cada serviço e os fatores que 

incidem sobre a saúde dos trabalhadores são inúmeros e diferenciados em cada 
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situação concreta, a solução encontrada nesta pesquisa não é replicável 

diretamente em outras realidades e, portanto, os resultados não podem, sem as 

devidas ressalvas, serem generalizados. Apesar disso, a pesquisa-ação demonstrou 

ser uma ferramenta útil aos gestores na promoção da saúde dos seus trabalhadores 

e na qualidade dos serviços prestados à população. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 

 

Dados de Identificação: 

Nome (optativo):__________________________________________Idade:_____________ 

Sexo:________________ Tempo de serviço no núcleo:_____________________________ 

Formação:_________________________________________________________________ 

Função/cargo:______________________________________________________________ 

Vínculo com NAEH (extensão, interno, PET Bio, ou outra):___________________________ 

Atua em hospital?_______Qual?_______________________________________________ 

Atua em domicílio?__________________________________________________________ 

Doenças Atendidas:__________________________________________________________ 

O principal motivo que me levou à classe hospitalar: 

(  )Para complementar carga-horária 

(  )Busca de novos desafios 

(  )Interesse pessoal de trabalhar nessa área 

(  ) Falta de opção 

Outro(s). Qual(is):___________________________________________________________ 

 

PERGUNTAS FECHADAS 

1. Dados de vivências em práticas pedagógicas em ambiente hospitalar/atendimento 
domiciliar. 

a) Na lida permanente com o ambiente hospitalar e/ou atendimento domiciliar e com meus alunos me 
sinto angustiada(o): 

(  ) Discordo totalmente; (  ) Discordo; (  )  Nem concordo, nem discordo; (  ) Concordo; (  ) Concordo totalmente 

 

b) Na lida permanente com o ambiente hospitalar e/ou atendimento domiciliar e com meus alunos 
sinto satisfação: 

(  ) Discordo totalmente; (  ) Discordo; (  )  Nem concordo, nem discordo; (  ) Concordo; (  ) Concordo 
totalmente 

 

c) Recebi formação para este tipo de serviço: 

(  ) Discordo totalmente; (  ) Discordo; (  )  Nem concordo, nem discordo; (  ) Concordo; (  ) Concordo totalmente 
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d) Sinto-me capacitado(a) para este serviço: 

(  ) Discordo totalmente; (  ) Discordo; (  )  Nem concordo, nem discordo; (  ) Concordo; (  ) Concordo totalmente 

 e) Considero que dou o meu máximo nos atendimentos hospitalares e domiciliares: 

(  ) Discordo totalmente; (  ) Discordo; (  )  Nem concordo, nem discordo; (  ) Concordo; (  ) Concordo totalmente 

 

f) Eu me sinto motivado(a) para realizar os atendimentos hospitalares/domiciliares: 

(  ) Discordo totalmente; (  ) Discordo; (  )  Nem concordo, nem discordo; (  ) Concordo; (  ) Concordo totalmente 

 

g) Eu me sinto reconhecido(a) pela equipe do hospital: 

(  ) Discordo totalmente; (  ) Discordo; (  )  Nem concordo, nem discordo; (  ) Concordo; (  ) Concordo totalmente 

(  ) Nunca realizei atendimento hospitalar 

 

h) Eu me sinto reconhecido(a) pelos meus alunos e seus familiares: 

(  ) Discordo totalmente; (  ) Discordo; (  )  Nem concordo, nem discordo; (  ) Concordo; (  ) Concordo totalmente 

 

2) Dados de vivências em relacionamento de trabalho. 

a) Nas atividades quotidianas percebo apoio por parte da equipe gestora do Núcleo (NAEH): 

(  ) Discordo totalmente; (  ) Discordo; (  )  Nem concordo, nem discordo; (  ) Concordo; (  ) Concordo totalmente 

 

b) Na lida permanente com a coordenação do núcleo (NAEH) me sinto angustiada(o): 

(  ) Discordo totalmente; (  ) Discordo; (  )  Nem concordo, nem discordo; (  ) Concordo; (  ) Concordo totalmente 

 
  
c) Na lida permanente com a coordenação do núcleo (NAEH) sinto satisfação: 

(  ) Discordo totalmente; (  ) Discordo; (  )  Nem concordo, nem discordo; (  ) Concordo; (  ) Concordo totalmente 

 

d) Considero que tive formação para lidar com colegas de trabalho: 

(  ) Discordo totalmente; (  ) Discordo; (  )  Nem concordo, nem discordo; (  ) Concordo; (  ) Concordo totalmente 

 

e) Sinto-me capacitada(o) para lidar com colegas de trabalho: 

(  ) Discordo totalmente; (  ) Discordo; (  )  Nem concordo, nem discordo; (  ) Concordo; (  ) Concordo totalmente 

 

f) Eu me sinto motivado(a) para realizar as tarefas administrativas burocráticas junto à equipe gestora 
do Núcleo: 

(  ) Discordo totalmente; (  ) Discordo; (  )  Nem concordo, nem discordo; (  ) Concordo; (  ) Concordo totalmente 

 

3. Dados do atendimento a casos envolvendo transtorno mental 

a) Acredito que lidar com casos de transtorno mental gera angústia: 

(  ) Discordo totalmente; (  ) Discordo; (  )  Nem concordo, nem discordo; (  ) Concordo; (  ) Concordo totalmente 

 

b) Acredito que lidar com casos de transtorno mental gera satisfação: 

(  ) Discordo totalmente; (  ) Discordo; (  )  Nem concordo, nem discordo; (  ) Concordo; (  ) Concordo totalmente 
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c) Considero que tive formação para lidar com casos de transtorno mental: 

(  ) Discordo totalmente; (  ) Discordo; (  )  Nem concordo, nem discordo; (  ) Concordo; (  ) Concordo totalmente 

 

d) Sinto-me capacitado(a) para lidar com casos de transtorno mental: 

(  ) Discordo totalmente; (  ) Discordo; (  )  Nem concordo, nem discordo; (  ) Concordo; (  ) Concordo totalmente 

 

e) Você já atendeu casos envolvendo transtorno mental do aluno ou do familiar? (obs: no caso em 
que o familiar com transtorno mental influencia no atendimento): 

(  ) Sim     (  ) Não      Se sim, quantos ?__________ 

 

4 – Dados do atendimento psicopedagógico 

O apoio psicopedagógico oferecido pelo Núcleo é satisfatório: 

(  ) Discordo totalmente; (  ) Discordo; (  )  Nem concordo, nem discordo; (  ) Concordo; (  ) Concordo totalmente 

(  ) Nunca participei do atendimento psicopedagógico 

 

 

PERGUNTAS ABERTAS 

1 - Escreva um texto discorrendo sobre as questões positivas relacionadas a sua rotina de trabalho, 

ao relacionamento professor-aluno, ao relacionamento professor-hospital, ao relacionamento 

professor-equipe coordenadora do NAEH, e ao atendimento psicopedagógico oferecido pelo NAEH. 

 

 

 

2 - Escreva um texto discorrendo sobre as questões negativas relacionadas a sua rotina de 

trabalho, ao relacionamento professor-aluno, ao relacionamento professor-hospital, ao 

relacionamento professor-equipe coordenadora do NAEH, e ao atendimento 

psicopedagógico oferecido pelo NAEH. 

 

 

3 - Você acredita que atender a casos de transtorno mental gera sofrimento para o 

professor? Justifique. 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você/Sr./Sra. está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa 

intitulada “Estudo acerca da saúde do professor de classes hospitalares”. Meu nome é Rodrigo 

Carvalho do Rego Barros, sou o pesquisador responsável e minha área de atuação é psicologia. Após 

receber os esclarecimentos e as informações a seguir, se você aceitar fazer parte do estudo, assine 

ao final deste documento, que está impresso em duas vias, sendo que uma delas é sua e a outra 

pertence ao pesquisador responsável. Esclareço que em caso de recusa na participação, você não 

será penalizado(a) de forma alguma. Mas, se aceitar participar, as dúvidas sobre a pesquisa poderão 

ser esclarecidas pelo pesquisador responsável, via e-mail (rodrigokarvalho@yahoo.com.br) e, 

inclusive, sob forma de ligação a cobrar, através dos seguintes contatos telefônicos: 

(62)85000083/(62)96001733. Ao persistirem as dúvidas sobre os seus direitos como participante 

desta pesquisa, você também poderá fazer contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de Goiás, no telefone (62)3521-1215.  

 

Informações importantes sobre a Pesquisa: 

A pesquisa intitulada “Estudo acerca da saúde do professor de classes hospitalares.” tem como 

objetivos a produção de conhecimento sobre as dificuldades encontradas pelos profissionais do 

Núcleo de Atendimento Educacional Hospitalar (NAEH) da SEE/GO na lida com seus alunos, 

contribuindo com estudos e reflexões sobre a atuação do professor em Classes Hospitalares e em 

Atendimento Pedagógico Domiciliar propiciando a elaboração de proposta de capacitação destes 

profissionais para o enfrentamento dessas dificuldades. 

Será utilizado o método de observação de campo que consiste no pesquisador acompanhando os 

profissionais do NAEH em suas atividades laborais anotando em seu caderno de campo as 

informações que considerar relevante, fazendo uso também gravador de voz para gravar conversas 

quando não for possível acompanhar com anotações escritas devido a grande quantidade de 

informações, como no caso de uma reunião ou encontro com várias pessoas. O pesquisador se 

compromete ainda a pedir autorização verbal aos participantes presentes no momento em que 

julgar necessário a utilização de gravação de áudio, só fazendo uso do mesmo caso todos os 

presentes estejam de acordo no momento. 

Também será utilizado durante a pesquisa o instrumento de coleta de dados “ENTREVISTA” onde o 

participante deverá responder livremente às perguntas a que será submetido pelo pesquisador, será 

feito uso de caderno de anotação de campo e de gravador de voz para arquivar a entrevista e 

posterior transcrição. 

Outro instrumento utilizado durante a pesquisa será o “QUESTIONÁRIO” onde o participante deverá 

responder livremente às perguntas que constam na folha que será entregue ao participante.  

Mais um instrumento que poderá ser utilizado durante a pesquisa será o teste chamado “MASLACH 

BURNOUT INVENTORY” que é o teste psicológico mais utilizado para avaliação da Síndrome de 

Burnout em trabalhadores. 
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Ao ser submetido a esta pesquisa, você poderá ser envolvido em algum desconforto ou riscos 

psicossociais. Para minimizar esses riscos o pesquisador responsável se compromete em manter em 

sigilo todos os dados coletados e publicá-los de forma a preservar o anonimato dos participantes e 

fim de evitar exposição que possam causar constrangimento.  

Os benefícios gerados por esta pesquisa são a identificação das causas do estresse gerador de 

sofrimento que acarretam em dificuldade, impossibilidade ou adoecimento nos professores na lida 

com alunos/pacientes, para com isso poder planejar em conjunto com os participantes da pesquisa 

um projeto de intervenção que possa mudar esta realidade para melhor, diminuindo a causa da 

dificuldade e do estresse e do adoecimento entre os participantes. 

Os participantes poderão se dirigir a qualquer momento ao pesquisador responsável para sanar 

dúvidas acerca dos procedimentos e outros assuntos relacionados com a pesquisa ou com o 

tratamento individual que foi ou será recebido. Essas dúvidas poderão ser sanadas pessoalmente ou 

através de e-mail ou telefones disponibilizados acima. 

Não haverá nenhum tipo de gratificação financeira ou pagamento pela participação na pesquisa. Mas 

poderá receber reembolso das despesas que tiver para participar da pesquisa. 

O pesquisador responsável garante sigilo de toda informação coletada, que será acessada somente 

por ele e pelo seu orientador, se comprometendo a divulgá-las somente de forma a garantir o 

anonimato dos participantes, assegurando assim total privacidade dos dados confidenciais. 

O participante da pesquisa tem o direito garantido e a liberdade de se recusar a participar ou 

retirar o seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma e sem prejuízo 

ao seu trabalho.  

O participante da pesquisa tem o direito de pleitear indenização (reparação a danos imediatos ou 

futuros) decorrente de sua participação na pesquisa. 

Os resultados da pesquisa estarão à disposição do participante e será divulgada ao mesmo durante o 

processo de pesquisa e ao final da mesma. 

Os dados coletados na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador responsável por um período 

de cinco anos, após esse tempo serão destruídos. 
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Consentimento da Participação da Pessoa como Sujeito da Pesquisa: 

 

Eu, .................................................................................................................., inscrito(a) sob o 

RG............................................., abaixo assinado, concordo em participar do estudo 

intitulado “O professor na área da saúde: estudo para construção de uma proposta de 

capacitação”. Informo ter mais de 18 anos de idade, e destaco que minha participação nesta 

pesquisa é de caráter voluntário. Fui, ainda, devidamente informado(a) e esclarecido(a), pelo 

pesquisador(a) responsável Rodrigo Carvalho do Rego Barros, sobre a pesquisa, os 

procedimentos e métodos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 

decorrentes de minha participação no estudo. Foi-me garantido que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. Declaro, 

portanto, que concordo com a minha participação no projeto de pesquisa acima descrito. 

 

Goiânia, ........ de ............................................ de ............... 

 

___________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) participante 

 

__________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) pesquisador(a) responsável 
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APÊNDICE C – O CASO DA PROFESSORA MARILDA 

 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE (SEDUCE) 

NÚCLEO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL HOSPITALAR (NAEH) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG) 

CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA CLASSES HOSPITALARES (FPCH) 

 

Marilda, professora da cidade de Anápolis, foi designada para realizar o atendimento 

domiciliar de um aluno portador de transtorno mental, mais especificamente, 

esquizofrenia. Seu aluno, José, tinha 17 anos e morava com os pais. O pai de José 

trabalhava à noite como vigia noturno. A mãe de José se encontrava, há 

aproximadamente 30 dias, internada em uma instituição psiquiátrica devido a uma crise 

de transtorno bipolar. Com a visita da assistente social do NAEH ficou acordado que o pai 

estaria presente durante os atendimentos. 

Antes do primeiro atendimento, foi informada de que José, quando em crise, apresentava 

alucinações, como ouvir vozes e ver carros voando no céu, além de agitação motora e 

pensamento desorganizado. Essas informações deixaram Marilda apreensiva, com medo 

do que iria encontrar pela frente, insegura quanto ao que fazer se o aluno apresentasse 

algum comportamento estranho durante o atendimento. Tinha receio, também, de falar 

ou fazer algo que o deixasse nervoso. Por esses motivos, fez um planejamento de aula 

de forma a manter o aluno ocupado o tempo todo, não deixando espaço para outros 

assuntos que não fossem relacionados ao tema da aula. Com isso, pensava ela, evitaria 

entrar muito na intimidade do aluno, se precavendo de algum conteúdo conflituoso e que 

provocasse alteração em seu comportamento. Assim, decidiu manter uma postura de 

distanciamento, bastante “profissional”. 

Ao chegar para o atendimento, para sua surpresa, encontrou um adolescente equilibrado, 

porém, com certo atraso educacional, compreensível para quem pouco havia frequentado 

a escola devido a constantes internações. Notou, também, certa carência afetiva do 

aluno, mas procurou manter sua postura de não envolvimento. Volta e meia, José 

reclamava sentir falta da mãe, expressando se sentir muito sozinho. Em decorrência 

disso, apresentava uma falta de concentração que, praticamente, impedia o bom 

desenvolvimento da aula. 

Preocupada com a situação e se sentindo frustrada, a professora, de imediato, 

recomendou ao pai que encaminhasse José a um psicólogo. O pai alegou que o filho tinha 

atendimento do psicólogo quando era internado e que, no momento, estava bem, apenas 
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sentindo muito a falta da mãe. Disse, ainda, que logo ele iria melhorar, pois a mãe 

estava prestes a receber alta do hospital psiquiátrico. 

A notícia da volta da mãe do José assustou ainda mais Marilda que, mesmo não a 

conhecendo pessoalmente, ouviu da professora anterior que, apesar de aparentemente 

calma, às vezes, ela apresentava comportamentos agressivos, motivo pelo qual tinha 

solicitado afastamento do caso. 

Muito abalada e receosa em lidar com a situação, Marilda foi à coordenação pedagógica 

do NAEH pedir para ser afastada deste atendimento, pois sentia que corria riscos por 

estar exposta aos comportamentos imprevisíveis dos portadores de transtorno mental. 

 

ANOTAÇÕES SOBRE O CASO 

Com base no caso da professora Marilda, levante as palavras-chave, defina os objetivos 

de aprendizagem e proponha soluções para o caso. 

REFERÊNCIAS PARA O ESTUDO DO CASO 

MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Saúde. Atenção em Saúde Mental. Belo 

Horizonte, 2006. 238 p. 

 

DINÂMICA DO ESTUDO DE CASO 

Atividade individual: 

Ler o caso proposto; 

Selecionar palavras-chave do caso em estudo; 

Estudar, individualmente, conteúdos e conceitos relacionados às palavras-chave. 

Atividade online, em pequenos grupos: 

Discutir, em pequenos grupos, o caso apresentado; 

Definir os objetivos de aprendizagem do grupo; 

Levantar hipótese(s) de solução; 

Desenvolver uma solução ou soluções para o caso. 

Atividade de socialização das discussões em grupo: 

Apresentar a produção do grupo no Encontro Presencial; 

Reavaliar as propostas de solução do grupo. 
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APÊNDICE D – O CASO DA PROFESSORA MILEIDE 

 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE (SEDUCE) 

NÚCLEO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL HOSPITALAR (NAEH) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG) 

CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA CLASSES HOSPITALARES (FPCH) 

 

Mileide, professora da rede pública do Estado de Goiás, com 38 anos, mãe de três filhos, 

ouviu falar sobre as classes hospitalares e viu aí a chance que precisava para aumentar 

sua carga horária e fazer 60 horas, complementando seu orçamento. Além disso, gostou 

da ideia de ajudar crianças enfermas, pois foi sempre muito sensível às causas sociais. 

Nunca havia trabalhado com esse tipo de público, mas achou que daria conta sem 

grandes dificuldades. 

Na chegada ao Núcleo de Atendimento Educacional Hospitalar (NAEH), em sua primeira 

entrevista, Mileide disse não ter problema nenhum com o ambiente hospitalar e que 

estava feliz com a ideia de poder ajudar, de alguma forma, àquelas pessoas e aliviar seus 

sofrimentos. Foi, então, lotada no Hospital das Clínicas e aconselhada a participar dos 

encontros psicoeducacionais mensais com o psicólogo do NAEH. Ela pensou consigo 

mesma que isso era desnecessário. Estava tão feliz com sua nova função que não queria 

trocar um dia de atendimento pela reunião psicopedagógica, além disso, se considerava 

muito resolvida emocionalmente. Na família era ela quem sempre ajudava a todos que 

passavam por algum momento de sofrimento. 

O primeiro semestre de atendimento foi maravilhoso. Mileide sentia-se bem atuando em 

um novo ambiente e mais útil como professora de classe hospitalar do que como 

professora em escola pública. Foi, então, que pediu transferência para ficar 

exclusivamente como professora do NAEH e foi atendida. 

Um dia, ao fazer sua visita periódica à enfermaria, Mileide se deparou com uma menina 

de 6 anos que chamou muito sua atenção: Anelise tinha um lindo e cativante sorriso, era 

muito inteligente e já foi, logo, mostrando para Mileide suas habilidades, escrevendo seu 

nome em um papel e lendo diversos avisos escritos nas paredes da enfermaria. 

Cada detalhe nessa aluna fazia Mileide se lembrar da sua filha mais velha: a idade, a 

alegria, a precocidade, a inteligência e até o temperamento. O vínculo entre as duas se 

estabeleceu de forma intensa desde o primeiro encontro. Anelise já perguntava quando a 

professora iria voltar e reclamava quando ia embora. Esse vínculo criado entre elas fez 

com que Mileide se empenhasse cada vez mais no atendimento a essa criança. 
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Mileide estranhava o fato da acompanhante de Anelise ser a sua tia e não os seus pais 

que, por trabalharem o dia todo, não tinham como acompanhar a filha e dar-lhe a devida 

atenção. Por esse motivo, Anelise gostava das aulas no hospital, pois ali estava sendo 

cuidada. De fato, apresentava uma melhora significativa no humor, o que enchia Mileide 

de satisfação. 

Mileide se sentiu muito abatida ao saber do diagnóstico de câncer de Anelise. O 

prognóstico não era bom. Era um câncer já em estágio avançado. Foi quando, pela 

primeira vez, conheceu os pais de Anelise. Mileide, apesar de tudo, teve uma conversa 

boa com eles, que agradeceram muito a atenção dispensada à filha, e disseram que 

Anelise estava muito feliz com as aulas. 

Diante da impossibilidade de cura, Anelise passou a ser atendida em domicílio por outra 

professora, embora os pais expressassem desejo de que Mileide continuasse o 

atendimento. 

Mesmo assim, Mileide passou a visitar frequentemente a casa de Anelise levando-a para 

passear em praças, shopping e até a levá-la para sua casa, em finais de semana. 

Os pais gostavam disso e, acomodados com esta situação, passaram até a ligar para 

Mileide, quando Anelise apresentava algum problema de comportamento. 

Com o tempo, o quadro de Anelise se agravou, levando-a a óbito. Com a morte de 

Anelise, Mileide ficou muito triste, não parava de pensar na sua aluna e chorava com 

facilidade por qualquer motivo. Sempre que via uma criança internada no hospital em 

que trabalhava, sentia vontade de chorar. A situação chegou ao ponto de Mileide não 

sentir mais vontade de ir trabalhar, passando a ter medo de perder as próprias filhas. Ela 

mesma não estava mais se reconhecendo. Pensava: “o que está acontecendo comigo? 

Nunca fui assim!" 

Mileide não conseguia mais se controlar. O médico que a atendeu recomendou que 

procurasse um psiquiatra e este, por sua vez, deu a ela um laudo com um pedido de 

licença do trabalho por motivo de saúde. 

 

ANOTAÇÕES SOBRE O CASO 
 

Com base no caso da professora Mileide, levante as palavras-chave, defina os objetivos 

de aprendizagem e proponha soluções para o caso. 
REFERÊNCIAS PARA O ESTUDO DO CASO 
 

BRANCO, Rita Francis Gonzalez y Rodrigues. O ensino na perspectiva dos Grupos Balint: 

um espaço de reflexão sobre o encontro do estudante de Medicina com o seu paciente. 

Disponível em:<https://ppge.fe.ufg.br/up/6/o/Dissert_- 

_Rita_Francis_Gonzalez_Y_Rodrigues_Branco.pdf>. Acesso em: 25 maio 2015. p. 70-75. 
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BRANCO, Rita Francis Gonzalez y Rodrigues. Capacitação de professores de Classe 

Hospitalar em relação professor-aluno/paciente na perspectiva balintiana. 2008. 180 f. 

Tese (Programa de Pós-Graduação em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade 

Federal de Goiás, Goiânia, 2008. Disponível em: 

<http://www.fe.ufg.br/up/6/o/Tese_Rita_Francis_Gonzales.pdf>. Acesso em: 25 maio 

2015. p. 70-79; 79-84; 95-129. 
Observação: Leiam, também, sobre a relação professor-aluno no cenário das classes 

hospitalares, da página 70 até a 79 da tese da Profa. Rita Francis. 
 
DINÂMICA DO ESTUDO DE CASO 
Atividade individual: 

Ler o caso proposto; 

Selecionar palavras-chave do caso em estudo; 

Estudar, individualmente, conteúdos e conceitos relacionados às palavras-chave. 
Atividade online, em pequenos grupos: 

Discutir, em pequenos grupos, o caso apresentado; 

Definir os objetivos de aprendizagem do grupo; 

Levantar hipótese(s) de solução; 

Desenvolver uma solução ou soluções para o caso. 
Atividade de socialização das discussões em grupo: 

Apresentar a produção do grupo no Encontro Presencial; 

Reavaliar as propostas de solução do grupo. 
Atividade de sistematização da solução do caso: 

Sistematizar as conclusões do grupo a serem publicadas na página do Curso, 

sugerindo protocolos, diretrizes ou procedimentos 
Atividade de fechamento do caso: 

Definição de protocolos, diretrizes ou procedimentos, a cargo da Equipe do NAEH. 



110 

 

ANEXO A  PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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