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Resumo 

A pesquisa: Atendimento Pedagógico  Domiciliar - Uma resposta para angústia, teve como objetivo 

investigar a importância deste atendimento que é  oferecido pela Secretaria Estadual de Educação 

do Estado de Goiás, Gerência de Ensino Especial, NAEH – Núcleo de Atendimento Educacional 

Hospitalar, CRE - Coordenação Regional de Educação de Iporá – GO -  e verificar como o Centro 

Educacional de Jovens e Adultos -  CEJA Dom Bosco na cidade de Iporá - GO se organiza para 

oferecer esse atendimento. Instituiu-se como referencial teórico a leitura da legislação específica 

(Leis, Declarações, Convenções, Normas, Decretos Leis, Programas) e a pesquisa teórica em obras 

de  autores que estudam, acreditam e defendem a educação inclusiva. A abordagem metodológica 

da pesquisa foi qualitativa e a coleta de dados foi feita através de pesquisa bibliográfica (livros, 

artigos e sites), com observações diretas  e indiretas  e estudo de caso. Detectou-se que há vários 

fatores que interferem nas múltiplas formas de ensinar e aprender, que dificultam esse atendimento 

domiciliar, que é uma alternativa de resgate da cidadania, que é, também, a chance de o estudante 

continuar aprendendo e, ao mesmo tempo, ensinando. Portanto, humanizar a educação inclusiva é 

um ato de amor e respeito à vida. Concluiu-se, ainda, que o profissional pedagogo é  preparado para 

desempenhar esta mediação no atendimento ao  aluno que, devido à doença ou necessidade especial, 

não pode frequentar uma escola comum. O Atendimento Pedagógico Domiciliar proporciona, às 

pessoas com necessidade especiais,  oportunidades de exercer a cidadania de forma plena, visando à 

qualidade de vida. 

 

Palavras-chave: Aprendizagem. Inclusão. Atendimento Pedagógico Domiciliar. 
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Abstract 

The research: Home Pedagogical Care - An answer to anguish, aims to investigate the importance of 

this care that is offered by the State Department of Education of the State of Goiás, Special Education 

Management, NAEH - Hospital Educational Care Center, CRE - Regional Coordination of Education 

of Iporá - GO and check how the Educational Center for Youth and Adults - CEJA Dom Bosco in the 

city of Iporá - GO, is organized to offer this service. The reading of specific legislation (Laws, 

Declarations, Conventions, Norms, Decree-Laws, Programs) and theoretical research in works by 

authors who study, believe and defend inclusive education were instituted as a theoretical framework. 

The methodological approach of the research was qualitative and data collection was carried out 

through bibliographical research (books, articles and websites), with direct and indirect observations 

and a case study. It was detected that there are several factors that interfere in the multiple ways of 

teaching and learning and that make this home care difficult, which is an alternative to rescue 

citizenship, which is also the chance for the student to continue learning and, at the same time, 

teaching. Therefore, humanizing inclusive education is an act of love and respect for life. It was also 

concluded that the professional pedagogue is prepared to perform this mediation in assisting students 

who, due to illness or special needs, cannot attend a regular school. The Home Pedagogical Service 

provides people with special needs opportunities to fully exercise their citizenship, with a view to 

improving their quality of life. 

 

Keywords: Learning. Inclusion. Pedagogical Home Care. 

 

 

 

ATENCIÓN PEDAGÓGICA DOMICILIARIA: Una respuesta a la angustia 

 

Resumen 

La investigación: Atención Pedagógica Domiciliaria - Una respuesta a la angustia, tiene como objetivo 

investigar la importancia de esta atención que es ofrecida por la Secretaría de Educación del Estado de 

Goiás, Gerencia de Educación Especial, NAEH - Centro de Atención Educativa Hospitalaria, CRE - 

Coordinación Regional de Educación de Iporá - GO y comprobar cómo se organiza el Centro 

Educativo de Jóvenes y Adultos - CEJA Dom Bosco en la ciudad de Iporá - GO, para ofrecer este 

servicio. Se instituyó como marco teórico la lectura de legislación específica (Leyes, Declaraciones, 

Convenciones, Normas, Decretos-Ley, Programas) y la investigación teórica en trabajos de autores 

que estudian, creen y defienden la educación inclusiva. El enfoque metodológico de la investigación 

fue cualitativo y la recolección de datos se realizó a través de la investigación bibliográfica (libros, 

artículos y sitios web), con observaciones directas e indirectas y un estudio de caso. Se detectó que 

existen varios factores que interfieren en las múltiples formas de enseñar y aprender y que dificultan 

esta atención domiciliaria, que es una alternativa al rescate de la ciudadanía, que es también la 

oportunidad para que el alumno continúe aprendiendo y, al mismo tiempo, tiempo, enseñanza. Por 

tanto, humanizar la educación inclusiva es un acto de amor y respeto por la vida. También se concluyó 

que el pedagogo profesional está preparado para realizar esta mediación en la asistencia a los 

estudiantes que, por enfermedad o necesidades especiales, no pueden asistir a una escuela regular. El 

Servicio Pedagógico del Hogar brinda a las personas con necesidades especiales oportunidades para 

ejercer plenamente su ciudadanía, con miras a mejorar su calidad de vida. 

 

Palabras  clave:  Servicio. Inclusión. Servicio Pedagógico a Domicilio 

 

 

Introdução 

 

      Em muitas ocasiões, as discussões realizadas sobre inclusão acabam sendo 

“banalizadas”, não se dá a importância necessária a temática e se deixa de lado aspectos que 

influem diretamente na operacionalização desse processo. É relevante ressaltar que o fato do 
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processo de inclusão estar previsto por lei, deveria ocupar um espaço de maior destaque no 

âmbito educacional como um todo. Independente do contexto político, social, cultural e 

econômico, é dever do sistema educacional avançar mais em práticas inclusivas.  Essa reflexão 

foi pautada sobre o Atendimento Pedagógico Domiciliar, o profissional pedagogo que é 

preparado para desempenhar esta mediação, leis que amparam o estudante  que, devido à 

doença ou necessidade, não pode frequentar uma escola comum. 

Teoricamente, no que retrata a inclusão, esse trabalho está amparado pelos  

autores: Staimback e Staimback (1999), Vigotsky (1995, 2003), Mantoan (2003), entre 

outros. O MEC - Ministério Estadual da Educação e Cultura - tem buscado delimitar este 

espaço social e os Dispositivos Legais e as Políticas Educacionais que amparam o 

Atendimento Pedagógico Domiciliar. A Declaração de Salamanca (BRASIL, 1994) que 

enfatiza sobre princípios, políticas e práticas na área na educação inclusiva, apresenta os 

direitos fundamentais à educação do aluno com necessidades educacionais especiais. 

Atualmente, surgiram novos campos onde o profissional pedagogo desenvolve um 

importante papel na educação brasileira e a classe hospitalar é um desses espaços. Ressalta- 

se que o Atendimento Pedagógico Domiciliar é a educação oferecida ao aluno com 

limitações impostas por motivo de doença, que lhe impossibilita frequentar as aulas em 

uma escola comum. Este atendimento está amparado em algumas leis como: Constituição 

Federal/88, art.205 (BRASIL, 1988); Decreto Lei nº 1.044/69 (BRASIL, 1969); Lei nº 

6.202/75 (BRASIL, 1975), Estatuto da Pessoa com Deficiência Lei 13.146/2015, entre 

outros. O objetivo deste atendimento é o conhecimento e as múltiplas formas de ensinar e 

aprender, é possível constatar a importância desse atendimento como resgate de cidadania, 

pois o estudante encontra-se impossibilitado de ir à escola, sendo assim é a chance de 

poder continuar aprendendo e ao mesmo tempo ensinando, portanto é humanizar, é um ato 

de amor e respeito à vida. 

A educação passa por constantes modificações e o papel do educador é também 

desenvolver habilidades para atuação em espaços não escolares, como hospitais e lares, 

pois não está mais restrita somente às instituições de ensino, a junção que existe entre teoria 

e prática tem sido trabalhada em outros ambientes. Foi apresentado sobre a importância do 

Atendimento Pedagógico Domiciliar oferecido pelo Projeto Hoje; investigou-se como o 

Centro de Educação de Jovens e Adultos  Dom Bosco, de Iporá, se organiza para oferecer 

esse atendimento pedagógico; verificou-se a forma de aprendizagem, analisou-se e 

compreendeu-se  as contribuições do Atendimento Pedagógico Domiciliar para o estudante 

atendido pela Educação de Jovens e Adultos. 
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A inserção da pedagogia hospitalar nas políticas públicas de educação e, em 

especial, na área de educação especial teve início na década de 90. As leis que amparam a 

Inclusão Social são: Lei 4.024/1961, Lei 5.692/1971, Lei 7.853/1989, Lei 8.069/1990, 

Declaração de Salamanca/1994, Lei 9.394/19996, Lei 10.172/2001, Lei 10.436/2002, 

Programa de Educação Inclusiva – MEC/2003, Convenção de 2006 e alguns Decretos. 

O processo de inclusão, em todos os sentidos, faz-nos refletir que é preciso 

reconhecer, amar, acolher e quebrar preconceitos e, assim, diante dessa realidade, o 

desenvolvimento de ações do pedagogo  no “Atendimento Pedagógico Domiciliar” é que 

não permite mais nenhum recuo, pois o paradigma é o da inclusão. 

Esta dissertação foi organizada na seguinte maneira: no primeiro capítulo, descreve-

se o histórico da Trajetória de um sonho da pesquisadora; A Cidade de Iporá, Justificativa 

e Metodologia. No segundo capítulo, O Processo de Inclusão no Sistema de Ensino; 

Normativas Legais da Inclusão; Deficiência Física; Compreensão da Deficiência Física; 

Pedagogia Hospitalar; Atendimento Pedagógico Domiciliar e A Escuta Pedagógica. No 

terceiro capítulo, A Psicanálise e a Escuta; Sexualidade. No quarto capítulo, Entrevista; 

Estudo de Caso e Agora Continua Outra História. Por fim, as considerações finais que 

trazem reflexões para todos aqueles que se interessam pelo Atendimento Pedagógico 

Domiciliar. Nesta dissertação, realçou-se a investigação de um trabalho empírico  sobre esse 

atendimento e seus efeitos na vida de um estudante. Os desafios foram muitos, mas, o 

objetivo não é apontar respostas ou caminhos, mas buscar contribuir para uma formação 

de qualidade. 

 

Objetivo geral 

 

- Apresentar a importância do Atendimento Pedagógico Domiciliar (APD) oferecido pelo 

Projeto Hoje e investigar como CEJA Dom Bosco de Iporá, se organiza para oferecer esse 

atendimento pedagógico na cidade de Iporá-GO. 

 

Objetivos específicos 

 

- Verificar as formas de aprendizagem e as atribuições e legislações sobre Classe Hospitalar; 

- Analisar e discutir os benefícios do processo de hospitalização na Educação Jovens 

Adultos (EJA); 

- Compreender as limitações que geram angústia  na efetivação do trabalho do professor 

junto ao aluno atendido no Atendimento Pedagógico Domiciliar (APD). 
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Metodologia 
 

- Pesquisa bibliográfica, estudo de material sobre o tema. 

• Coleta de dados. 

• Observação das atividades realizadas na escola. 

• Análise dos dados coletados. 

• Redação final. 

 

A pesquisa foi uma investigação empírica fruto de uma metodologia com 

abordagens e            procedimentos que geraram resultados. Os resultados parciais se integraram 

de forma permanente com novas interrogações e abrem novos caminhos à produção de 

conhecimento. Teve um caráter exploratório, foram selecionadas as principais bases legais  

que normatizam o tema: Atendimento Pedagógico Domiciliar; algumas das referências de 

fundamentação foram MATOS, Elizete Lúcia Moreira; MUGIATTI, Margarida Maria 

Teixeira de Freitas; MATOS (2007), MANTOAN, Maria Teresa Égler; PIETRO, e outros. 

A pesquisa se resumiu num conjunto de procedimentos que teve por objetivo gerar novos 

conhecimentos. 

A pesquisa teve uma abordagem qualitativa; pois visou buscar significados e 

intenções, com a pretensão de explorar a temática: Atendimento Pedagógico Domiciliar, 

com o intuito de compreender sua importância para o aluno que é atendido pelo professor 

em sua residência. Ressalta-se que      um dos objetivos é absorver toda e qualquer forma de 

significados, sentidos e comportamentos do estudante e sua relação com o mundo real. 

O trabalho foi fundamentado nos aspectos legais de continuidade do ensino como 

parte integrante do compromisso com a educação inclusiva Atendimento Pedagógico 

Domiciliar, numa perspectiva de garantia do direito constitucional para estudantes 

impossibilitados de darem continuidade às suas atividades curriculares na escola comum. O 

Estado de Goiás assume o compromisso  de garantir o atendimento educacional domiciliar. 

Foi levado em consideração que a origem da pesquisa encontra-se na própria atuação 

profissional da pesquisadora que,  desde            2011, atua na educação inclusiva, e no ano de 

2013, datam os primeiros registros a respeito das vitórias, angústias e expectativas 

vivenciadas neste período. 

As demandas da realidade do atendimento pedagógico domiciliar impelem seus 

professores ao aperfeiçoamento. A procura autônoma de formação complementar para 

além da básica exigida para tal ação, seguramente produz nestes professores a competência 

de serem mais críticos.   
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Apresentou-se a importância educacional desenvolvida no APD – Projeto Hoje, e 

ao mesmo tempo buscou-se compreender o papel dos profissionais que atuam nesta área, a 

importância da aprendizagem e continuação dos estudos para alunos impedidos de 

frequentarem uma escola comum. A explicação anterior contém fatores instigadores para 

iniciar esse estudo, no decorrer desse processo o interesse pela educação inclusiva e ser 

professora do Projeto Hoje motivaram a opção por fazer um estudo de caso. 

A coleta de documentos que norteiam o APD foi o segundo passo desta, incluindo 

documentos da REAI e da própria instituição de ensino escolhida. Dentre os documentos 

coletados: Declaração de Salamanca e a Declaração de Jontien, Legislação Nacional (com 

as leis brasileiras que indicam o papel da educação especial na educação básica. 

Foi a partir destas concepções que a pesquisa foi delimitada. As entrevistas 

semiestruturadas foram realizadas nos meses de outubro e novembro de 2014 e maio de 

2015. As primeiras atividades realizadas foram três roteiros de entrevistas dirigidos: Equipe 

pedagógica da REAI – Rede de Apoio à Inclusão – (Subsecretaria Regional de Educação) 

e Coordenação Pedagógica do CEJA Dom Bosco, onde “G” (estudante escolhido para 

estudo de caso) é matriculado e há mais de vinte anos convive com a tetraplegia e recebe 

os Atendimentos Pedagógicos em seu próprio quarto. Ressalta-se que os aspectos da 

pesquisa estão embasado na Resolução 196/96, de 16 de outubro de 1996, do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS) que regulamenta a pesquisa com seres humanos e após a 

autorização e consentimento do próprio estudante, o projeto de pesquisa teve início. Os 

participantes foram: - Equipe da Rede de Apoio à Inclusão de Iporá Goiás; Equipe 

Pedagógica do CEJA Dom Bosco; Professor que atua no Projeto Hoje em Iporá. Cuidadora 

e Estudante escolhido para estudo de caso. 

 

Resultados 

Os resultados obtidos neste estudo foram apresentados e discutidos a partir das 

leituras, pesquisas com referência na literatura específica, nas observações pontuadas nas 

entrevista com os envolvidos. Houve, também, uma reflexão sobre o desenvolvimento do 

trabalho do profissional que atua neste APD  - Atendimento Pedagógico Domiciliar. 

 

Considerações finais 
 

Foram realizadas várias visitas entre 2014 a 2016 onde foi vivenciado de perto o 

trabalho com o Projeto Hoje – Atendimento Pedagógico Domiciliar, como o Centro de 
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Educação Jovens e Adultos Dom Bosco, de Iporá, se organiza para oferecer esse 

atendimento pedagógico. Verificou-se a forma de aprendizagem, analisou-se e 

compreendeu-se as contribuições do APD para o estudante atendido. 

Os participantes foram profissionais da REAI - Rede de Educação de Apoio à 

Inclusão, CEJA Dom Bosco, a cuidadora, o estudante (escolhido para estudo de caso), o 

profissional pedagogo da escola, na cidade de Iporá – Goiás - Brasil. As entrevistas e os 

questionários foram entregues pessoalmente pela pesquisadora e logo em seguida 

obtivemos os resultados.  

As denominações Pedagogia Hospitalar, Projeto Hoje, Atendimento Pedagógico 

Domiciliar são estudados, discutidos por pesquisadores, estudiosos que defendem pontos 

de vista distintos, pois cada uma dessas denominações apresentam especificidades e 

limitações em suas ações educativas. Entretanto, em comum, está o direito do estudante em 

aprender. O Atendimento Pedagógico Domiciliar é uma oportunidade para o estudante que 

não pode estar em escola comum continuar aprendendo. 

Nas entrevistas foi percebido que há uma preocupação dos envolvidos em serem 

aliados nesse processo com uma visão otimista, incentivadora e não preconceituosa      sobre 

o atendimento realizado em domicílios. Os recursos e metodologias de trabalho necessitam 

de adequações, pois são necessários para concretização de  uma proposta inovadora. Os 

pontos positivos são grandiosos, pois revelam que a construção de um ensino  inclusivo, que 

é um ato de amor, solidariedade e que torna um diferencial na vida de estudantes    que estão 

fora do ambiente escolar e, por motivos variados, são impedidos de frequentarem uma 

escola comum. As dificuldades mencionadas pela família fazem refletir que se faz 

necessário um olhar diferenciado, a integração de um trabalho envolvente, a troca de 

experiência, orientações pedagógicas e parcerias para que esta inclusão seja verdadeira. 

Percebeu-se também que a educação oferecida nas residências ou, mesmo, no 

hospital fortalece a autoestima do educando, auxiliando-o de certa forma a enfrentar a 

situação vivenciada. Nesse contexto, se destaca a importância dessa nova pedagogia, numa 

atuação que assegura a continuidade da escolarização. As entrevistas permitiram analisar 

que, mesmo sem tantos recursos, é possível garantir uma educação inclusiva e de qualidade, 

onde a instituição de ensino analisada procura promover a interação do aluno com a escola, 

família e com os profissionais que atuam na instituição. 

Houve boa receptividade, interesse em colaborar, fornecer registros e dados sobre 

o tema em questão. Os participantes foram abertos e mostraram boa vontade em auxiliar. 

A pesquisa teve como ponto principal analisar a vivência cotidiana dos profissionais 
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envolvidos com a Pedagogia Hospitalar – no Projeto Hoje (Atendimento Pedagógico 

Domiciliar), com implementação da proposta inclusiva, relatos, registros e contribuição 

com divulgação de dados coletados. 

O profissional que atende o aluno em residência, além de ser habilitado para realizar 

esse atendimento, deve estar ciente para trabalhar com a diversidade humana, comprometer 

com as necessidades psicológicas, sociais e pedagógicas. A ação é muito mais do que 

ensinar e aprender, é propor, pesquisar e agir. O pedagogo é o facilitador da aprendizagem 

nesse campo de atuação - educação inclusiva em especial no APD, pois o espaço de 

trabalho exige deste profissional flexibilização e respeito. Ressalta-se que essa modalidade 

de ensino está sendo construída gradativamente, como se viu no decorrer desta  pesquisa, as 

concepções pedagógicas acerca deste atendimento estão amparadas por leis, decretos, 

estudiosos na perspectiva da inclusão. 

Constatou-se que os profissionais que atuam no APD necessitam estar atentos, pois 

inúmeras vezes a resposta para angústia é expressa pela fala, pelo silêncio, na expressão do 

olhar e nas poesias. O Atendimento Pedagógico Domiciliar é uma pedagogia do presente, 

que envolve saberes em prol da vida. A escuta pedagógica também é uma forma sensível, 

carinhosa, afetiva, criativa, compreensiva de aprender e, ao mesmo tempo ensinar, pois visa 

assegurar a continuidade da aprendizagem escolar.    E que envolve o educador, a família 

e a escola. 

Percebeu-se que o MEC – Ministério da Educação e Cultura, as SREs- Secretarias 

Regionais de Educação - e as próprias unidades escolares têm procurado dentro do possível 

atender as necessidades nesse atendimento. A necessidade de investimento e assistência na 

capacitação dos profissionais, orientações para família e também a divulgação desta 

pedagogia. Infelizmente, o trabalho do pedagogo que atua no APD ainda é pouco 

conhecido, porém a curiosidade do tema em questão faz surgir cada vez mais estudos e 

pesquisas. O APD é um trabalho que é traduzido em beleza, encanto e amor, pois o aprender 

é muito mais do que ensinar aos estudantes que se encontram privados de uma vida social 

e de não poder frequentar uma escola comum. O Projeto Hoje valoriza o profissional 

oportunizando cursos e valorizando a formação continuada com um novo olhar para 

educação inclusiva. 

Propõe-se que os cursos de Pedagogia deveriam proporcionar uma melhor 

preparação aos alunos, pois assim seria possível ao educador adaptar às novas exigências 

educacionais. As dificuldades encontradas no cotidiano escolar, em especial para o 

profissional que atende no APD, não devem ser motivo de exclusão dos alunos. O educador 
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deve participar das reuniões pedagógicas, do planejamento, dos conselhos de classe, da 

elaboração do projeto pedagógico, desenvolvendo ação conjunta com os professores da 

turma em que o aluno encontra-se matriculado. 

As observações foram significativas, pois houve aquisição de conhecimentos 

quanto à visão, postura e ações frente à educação inclusiva em especial ao APD. Com 

certeza a pesquisadora tornou-se uma profissional com mais segurança e esclarecimento 

para desempenhar esse atendimento. No decorrer do acompanhamento pedagógico a 

pesquisadora constatou-se com gestos, palavras e comportamentos, sensíveis modificações 

na forma como um estudante reage à doença. A sensibilidade, a afetividade e o amor 

tornaram-se ferramentas fundamentais, pois somente assim é possível o desenvolvimento 

de  um bom trabalho.  

Os resultados que esta pesquisa aponta levam a compreender que o papel da educação 

junto ao aluno que é atendido em sua residência é resgatar sua subjetividade, ressignificando 

a aprendizagem através do afeto e das interações sociais que o professor pode propiciar. 

Portanto, é possível pensar em um quarto como um espaço de educação, um lugar de 

encontros e transformações, tornando-o um ambiente propício ao desenvolvimento integral.  
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