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RESUMO: Ao reconhecer a realidade da classe hospitalar no sistema educacional, o 
presente estudo busca trazer o contexto da “escuta sensível” para a educação em ambiente 
hospitalar, de modo a conceber possibilidades para a articulação das práticas artísticas 
nesse espaço. Nessa perspectiva, a concepção desse processo de investigação e reflexão 
reconhece os aspectos éticos e legais para a pesquisa feita em ambiente hospitalar. As 
reflexões apresentadas, até aqui, foram estruturadas tendo em vista a pesquisa de campo 
em uma das Unidades de Saúde do Distrito Federal, desde janeiro de 2014. Esse estudo é 
uma perspectiva inicial, podendo ser, também, um processo responsável por encadear 
outras trajetórias de pesquisa e ação da educação em artes visuais na classe hospitalar. 
 
Palavras-chave: Escuta Sensível. Educação. Artes Visuais. Classe Hospitalar. 
 
 
ABSTRACT: In view of the reality of hospital class in the educational system, this study 
intended to bring the context of "sensitive listening" for education in hospitals to reflect about 
possibilities for the articulation of artistic practices in this place. In this perspective, the 
process of this study recognizes the ethical and legal aspects for the research done in a 
hospital environment. The reflections presented have been structured with a view to field 
research in one of the Health Units of city of Brasilia since January 2014. This study is an 
initial perspective, but can be a process responsible for chaining other trajectories of 
research and action related by visual arts education in the hospital class. 
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O presente trabalho é um recorte da pesquisa, ainda em andamento, acerca da 

investigação das práticas pedagógicas relacionadas às artes visuais no contexto da 

educação realizada em ambiente hospitalar¹. Nesse sentido, ao reconhecer as 

novas estruturas que o sistema educacional assume na atualidade, e as 

características dos alunos que permeiam tais configurações, a pesquisa tem sido 

sistematizada. 

Tendo em vista os aspectos legais da educação brasileira e os novos espaços de 

articulação das práticas pedagógicas que surgem diante da sociedade, a classe 

hospitalar é a denominação de um ambiente educacional legítimo que se estrutura 

dentro das Unidades de Saúde (BRASIL, 2002).  De modo a atender 

educacionalmente o aluno que possui o hospital como um lugar de convivência, sob 
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a circunstância de tratamento de saúde, o papel do professor nesse contexto vai ao 

encontro das reais necessidades do educando, evitando, nesse sentido, sua 

marginalização quanto ao seu curso educacional (GONZÁLEZ & GONZÁLEZ, 2007). 

Reconhecendo o modo como as escolas nos hospitais tem se destacado no cenário 

da educação nacional, conforme os estudos de Arosa e Schilke (2008), Fonseca 

(2008), Covic e Oliveira (2011) e Rodrigues (2012), o hospital pode ser considerado 

como uma área de exercício da educação em artes visuais, onde o educador em 

arte pode assumir uma postura colaborativa de trabalho. Tendo em vista tal 

configuração educacional, novas questões e necessidades surgem de modo a 

potencializar novas ações e sistematizações de formação e conhecimento. Assim, 

ao traçar um processo de investigação, nessa perspectiva, como as práticas 

artísticas podem contribuir para o atendimento educacional hospitalar? Sob um viés 

educacional será possível a articulação de trabalhos artísticos que estejam 

coerentes com tal realidade? Por meio de tais considerações o presente artigo 

propõe um processo reflexivo acerca dessas questões, apontando, ainda que 

inicialmente, possibilidades de articulação das práticas educativas em artes visuais 

no ambiente hospitalar. 

A título de análise e configuração do atendimento educacional hospitalar, o 

profissional pedagogo, é, em geral, o responsável por esse serviço. Entretanto, no 

confronto com a realidade, sobretudo na perspectiva de se estruturar uma ação 

educacional coerente com as especificidades do aluno, tendo em vista os aspectos 

complexos e dinâmicos das vivências e experiências, um processo colaborativo 

pode ser problematizado na possibilidade de estarem envolvidos os demais atores 

da educação na classe hospitalar. 

O hospital pode ser reconhecido como um espaço fecundo de vivências e 

experiências. Nesse cenário estão envolvidos diversos agentes, os quais se 

reconstroem em cada nova interação. Nesse contexto de trânsito e de 

complexidades, o educador em artes visuais poderá assumir uma postura que 

concebe o aluno em sua condição, considerando seu potencial criativo e as 

particularidades de sua identidade. Esse processo pode exigir do professor uma 

“escuta sensível” à “voz” dos alunos hospitalizados. 
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A partir da pesquisa de campo articulada em uma das Unidades de Saúde do 

Distrito Federal, na tentativa de tecer relações entre as práticas pedagógicas da 

classe hospitalar e as possibilidades da educação em artes visuais, um conceito 

importante emerge no contexto da pesquisa de modo a potencializar tais relações. 

Assim, ao reconhecer e refletir de forma crítica acerca das questões encontradas na 

realidade, o atendimento educacional hospitalar é apresentado à luz das 

possibilidades inerentes ao contexto da escuta sensível (BARBIER, 1998, 2002; 

CERQUEIRA & SOUSA, 2011), de maneira a relacioná-lo às perspectivas da 

educação em artes visuais na contemporaneidade.  

Ao pensar em um percurso colaborativo entre a educação em artes visuais e a 

classe hospitalar, um processo permeado da prática da observação poderá oferecer 

“dados” e informações importantes acerca dos alunos que se encontram no hospital. 

Por meio da observação o aluno hospitalizado poderá ser compreendido e inserido, 

em perspectivas futuras de trabalho, em uma possível ação pedagógica, nesse 

contexto, em artes visuais. Assim, a ação de observar se configura como um 

importante fator para a articulação das práticas artísticas, pois “o olhar é ir além, é 

captar estruturas, é interpretar o que foi observado” (ZAMBONI, 2001, p. 56). 

O conhecimento e o reconhecimento das características do aluno e do contexto 

educacional podem ser sistematizados por meio da escuta sensível. Sendo esta um 

fator motor para a atividade do professor no contexto hospitalar e na sua 

consequente relação com o aluno. Ao considerar tal contexto e possibilidades que a 

escuta sensível engendra na práxis educativa, sua sistematização no contexto 

hospitalar pode ser considerada, aqui, como um arcabouço metodológico no 

trabalho em hospital, uma vez que tal processo pode estar voltado para o alcance de 

uma abordagem específica da realidade, a saber, o conhecimento do aluno e do seu 

respectivo contexto. 

A questão da “sensibilidade” pode adentrar o território educacional de modo a 

conceber as características dos sujeitos em suas questões essenciais, suas 

significações, referências e valores (BARBIER, 1998). A trama que constitui os 

sujeitos em seus aspectos subjetivos os quais dizem respeito à constituição da 

identidade podem ser reconhecidos por meio da escuta sensível. Para Barbier 
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(2002), a escuta sensível é um movimento de escutar-ver e se apóia em uma 

postura de empatia diante do outro, sendo esta uma aceitação incondicional do 

sujeito. Trata-se de uma abertura holística, por meio de uma relação com a 

totalidade do outro, considerando-o em sua existência dinâmica do momento 

presente. “É apenas a plena consciência de estar com o que é, aqui e agora, o 

mínimo gesto, a mínima atividade da vida cotidiana” (BARBIER, 1998, p. 191).  

Nesse sentido, esse movimento de escutar-ver não se apóia em processos 

interpretativos e excludentes, se relacionando, antes, a um reconhecimento e 

aceitação do outro sem julgamentos pré-estabelecidos. É um movimento que 

acontece no presente, diante das configurações da realidade. “A escuta sempre é 

uma escuta-ação espontânea. Ela age mesmo sem se dar conta. A ação é 

completamente imediata e se adapta com perfeição ao acontecimento” (BARBIER, 

1998, p.192). 

Ao lidar com as questões do cotidiano, o “acontecimento” das práticas educativas 

em hospital podem ser responsáveis por enfatizar os aspectos do presente por meio 

dos vínculos entre a professora, o aluno e seus familiares. As práticas educativas 

podem emergir por meio do envolvimento entre os sujeitos que vivenciam o 

ambiente hospitalar, considerando o contexto e as particularidades do espaço 

educacional. Assim, a escuta sensível pode se fazer presente nesse cenário. 

A questão baseia-se na concepção de que é impossível 
compreender o sujeito, deslocado do espaço-tempo a que está 
intrinsecamente vinculado e com o qual dialoga há todo momento da 
sua própria constituição como sujeito, seja qual for este espaço e 
este tempo (AROSA, 2007, p. 50). 

Ao observar a ocorrência das práticas educativas no hospital, as questões voltadas 

para o contexto são significativas. Quanto ao contexto, aqui, não se trata somente 

do contexto relacionado ao espaço hospitalar, mas também ao contexto vivenciado 

pelo aluno, tendo em vista sua comunidade e sua escola de origem. A postura do 

educador por meio da escuta sensível permite identificar as construções e 

representações que o aluno possui acerca da realidade e as características de sua 

respectiva comunidade, permitindo, também, identificar as possíveis reações, 

respostas e anseios diante do processo de internação. 
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Nesse sentido, ao conceber a postura do professor por meio da escuta sensível é 

importante compreender os conceitos de “ouvir” e “escutar”. De maneira distinta, o 

“ouvir” e o “escutar” permitem estruturar uma nova perspectiva da prática educativa. 

Segundo Ceccim (2001), o fenômeno da audição está voltado para os órgãos do 

sentido, na possibilidade de captação de sons, enquanto que a escuta se volta para 

a captação das sensações do outro, por meio da integração ouvir-ver-sentir. Por 

meio dessa distinção a ação da classe hospitalar pode ir ao encontro da 

possibilidade de “escutar”, de modo sensível, e crítico, os alunos em processo de 

internação. Ao perscrutar as características e o conhecimento dos estudantes, a 

“escuta” vai além do campo da fala. 

O termo escuta provém da psicanálise e diferencia-se da audição. 
Enquanto a audição se refere à apreensão/compreensão de vozes e 
sons audíveis, a escuta se refere à apreensão/compreensão de 
expectativas e sentidos, ouvindo através das palavras, as lacunas 
do que é dito e os silêncios, ouvindo expressões e gestos, condutas 
e posturas. 

A escuta não se limita ao campo da fala ou do falado, ao contrário, 
busca perscrutar os mundos interpessoais que constituem nossa 
subjetividade para cartografar o movimento das forças de vida que 
engendram nossa singularidade (CECCIM, 1997, p. 31).  

Cabe ressaltar, nessa premissa, que “o reconhecimento do outro, a aceitação, a 

confiança mútua entre quem fala e quem escuta não representam um impedimento à 

ação pedagógica, isto é, a uma ação educativa intencional, planejada e 

conscientemente desenvolvida” (AROSA, 2007, p. 52). Assim, a escuta sensível não 

se limita às proposições terapêuticas, ela pode ser, antes, um percurso diretivo à 

ação educacional. De certo modo, a escuta sensível pode exigir daqueles que dela 

se apropriam certa organização e direcionamento. Essas questões não entram em 

confronto com o posicionamento da aceitação incondicional do outro e de sua 

respectiva “situação”, pois, o que se quer dizer, é que tal ação não se estrutura de 

forma aleatória e ingênua. Tal ação perpassa por uma postura consciente, indo além 

das estruturas identificadas, para que, dentro de um contexto educacional, os alunos 

estejam envolvidos considerando suas características, suas condições físicas e 

sociais, e os seus diferentes posicionamentos. 
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Embora espontânea, a ação da escuta sensível não acontece de forma involuntária. 

O professor, diante do seu aluno, pode perceber por meio do exercício da “escuta” a 

trama social que o constitui, sendo este um processo consciente de valorização dos 

sujeitos, de reconhecimento de seus anseios, medos e expectativas. Tal ação 

permite reconhecer as relações dinâmicas e complexas que perpassam a vida. 

De fato, todos nós caímos nas armadilhas dos esquemas de 
percepção, de representação e de ação que recebemos da família, 
de nossa classe social, e que nos arrastam para um conformismo 
social inconsciente (...) É preciso saber apreciar o “lugar” diferencial 
de cada um no campo das relações sociais para poder escutar sua 
fala ou sua aptidão “criadora”. Mas a escuta sensível recusa-se a 
ser uma obsessão sociológica que fixa cada um em seu lugar e o 
impede de se abrir para outros modos de existência diversos 
daqueles que são impostos pelo papel e pelo estatuto social 
(BARBIER, 1998, p. 187). 

Ao refletir acerca das práticas pedagógicas existentes na classe hospitalar, os 

processos da escuta sensível se fazem presentes, pois, os alunos hospitalizados 

não somente são considerados em suas especificidades e características, mas são, 

em meio a esse contexto, inseridos em uma ação educacional consistente com a 

realidade. Não se trata de uma realidade distante daquela vivenciada pelas crianças 

e adolescentes do hospital, mas se constitui como uma prática que aproxima o aluno 

do contexto educacional hospitalar e daquele vivenciado fora da instituição. Nesse 

sentido, as relações de empatia e identificação podem ser sistematizadas, 

produzindo, assim, uma ação educativa significativa para aluno e professor. 

Dentre as muitas especificidades dos alunos que se encontram no hospital, o hábito 

da “fala” nem sempre é um viés pelo qual os estudantes conseguem se expressar, 

assim “ainda incapaz de transpor para o campo verbal o que está sentindo, a criança 

encontra nas atividades lúdicas e plásticas um canal que dá vazão a seu mundo 

interno, simbolicamente” (OLIVEIRA, 2007, p. 28). O acesso ao universo criativo e 

simbólico dos alunos inseridos no contexto hospitalar é possível por meio do 

movimento da escuta sensível, que, mais uma vez, lida com os aspectos dinâmicos 

e complexos dos sujeitos. A trama que os constitui pode, em cada ação educacional 

no ambiente hospitalar, ser levada em consideração, envolvendo os processos de 

consciência de si e o conhecimento da realidade. 
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A escuta sensível pede a compreensão do sujeito como um todo. 
Isso envolve seu estado de um sujeito completo e complexo. A 
complexidade refere-se a compreender os vários elementos que 
fazem parte do contexto do sujeito. Entendido como um ser social, 
que sofre as influências do meio em que vive (CERQUEIRA & 
SOUSA, 2011, p. 25). 

Trazendo o entendimento de que os sujeitos podem ser considerados em sua 

complexidade, em um processo educacional, o exercício da escuta sensível pode 

ser responsável por reconhecer os alunos em sua totalidade, desenvolvendo 

possibilidades educativas que insistem em considerar tais questões. A dinâmica do 

trabalho pedagógico no hospital e as relações envolvidas entre o professor e os 

alunos estão imbuídas de tais questões, apontando, nessa perspectiva, as 

possibilidades de parcerias entre os diversos agentes profissionais. Sob esse 

cenário é possível problematizar a presença dos demais atores da educação no 

contexto hospitalar, podendo potencializar, ainda mais, o trabalho em classes 

hospitalares. 

Desenvolver as potencialidades da criança, modificar o 
comportamento infantil, evitar a completa ruptura da criança com a 
escola e seu meio sociocultural e ambiental e, em suma, oferecer 
para a criança a possibilidade de um desenvolvimento global são 
tarefas que fogem das competências e das funções do pessoal da 
saúde, por isso a necessidade de recorrer à psicossociopedagogia e 
a seus profissionais para tornar possível tal projeto (GONZÁLEZ & 
GONZÁLEZ, 2007, p. 348). 

Por meio de um processo reflexivo, cabe, portanto, a mobilização de professores 

comprometidos com as questões emergentes do contexto educacional 

contemporâneo, construindo e partilhando o conhecimento por meio de um processo 

colaborativo. Ao pensarmos nos diversos atores da educação é importante ressaltar 

que o conhecimento adquirido na classe hospitalar é concebido de modo distinto por 

cada um desses atores e autores, uma vez que as respectivas áreas e protagonistas 

do processo educacional podem problematizar suas práticas tendo em vista seus 

objetivos e particularidades.  

Nessa premissa, um processo colaborativo de trabalho pode ser organizado para 

que o atendimento educacional ao aluno hospitalizado seja concretizado. Um 

processo no qual estão inseridos os diversos atores da educação, de modo a 

conceber o aluno em sua multiplicidade e diversidade. Tendo em vista os processos 
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que constituem a classe hospitalar, práticas educativas, em artes visuais, nos 

hospitais, podem ser problematizadas de modo a contribuir para a ação educativa no 

ambiente hospitalar. 

Quando o hospital se torna o lugar de desenvolvimento cognitivo e criativo, ele 

precisa ser reconhecido como um lugar de ressignificação. Por meio das 

contribuições sistematizadas por Bastos (2005, 2010), o hospital pode ser 

reconhecido, aqui, como a comunidade na qual o aluno atua e participa, um lugar 

onde experiências significativas acontecem. Dada a realidade dinâmica do hospital, 

alunos e professores se veem inseridos em um contexto de trocas intensas de 

conhecimento e experiências.  

  Valorizar as ligações intrínsecas entre a arte e a vida cotidiana 
constitui a base de uma arte/educação democrática, porque envolve o 
reconhecimento de várias práticas artísticas sem distinguir entre o 
erudito e o popular. Dentro dessa orientação, a arte/educação 
baseada na comunidade busca privilegiar a arte que já existe na 
comunidade em que a escola se situa... (BASTOS, 2010, p. 228) 

O hospital pode se configurar como um espaço no qual as práticas artísticas e 

culturais dos alunos podem se fazer presentes, um espaço diverso onde estão 

presentes as diversas camadas da sociedade. Cabe ressaltar que tais atividades e 

potencialidades podem carregar a identidade dos alunos, bem como a identidade de 

suas respectivas comunidades, sendo essas práticas um fator significativo para o 

reconhecimento do aluno como um ser legítimo dentro do contexto em que ele está 

inserido. 

Ao investigar os diferentes espaços para a atuação da educação em arte, bem como 

a elaboração de intervenções pedagógicas em artes visuais, Guimarães (2008) 

propõe a reflexão acerca das práticas da educação em artes visuais, onde o 

professor, em suas pesquisas e práticas, pode vivenciar a comunidade a ser 

explorada, e, a partir daí, levantar demandas e possibilidades para a articulação das 

práticas pedagógicas. Por meio de tais experiências, uma proposta de investigação 

e atuação da educação em artes visuais pode ser firmada tendo em vista a 

diversidade dos contextos educacionais.  
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No empreendimento de uma educação de emancipação², se fazem conhecidos 

contextos educacionais cada vez mais vinculados à realidade do aluno. É nessa 

articulação que se constitui uma ação educacional para a vida. O educador em artes 

visuais, nesse sentido, é um agente que contribui para o desenvolvimento das 

potencialidades artísticas e criativas dos sujeitos, uma vez que o aluno e sua 

comunidade estão envoltos de um arcabouço imagético capaz de trazer à tona 

discussões acerca das construções e comportamentos sociais. 

No ambiente hospitalar a realidade da educação pode acontecer de forma intensa e 

significativa, uma vez que estão em jogo não só o domínio dos valores sociais 

particulares, mas a diversidade de experiências sociais e culturais. Assim, o 

professor pode usar de tais estratégias na proposição das práticas pedagógicas na 

classe hospitalar. Muito mais que a preocupação de um currículo escolar 

sistematizado, o educador em artes visuais pode voltar-se para os anseios e 

expectativas culturais, estar atento para os valores culturais partilhados pela 

comunidade de origem dos alunos, uma vez que eles podem ser a “porta de 

entrada” para um ensino de qualidade. 

O aluno em condição de hospitalização deseja ser ouvido. É preciso reconhecer 

que, em sua maioria, o atendimento à saúde pode significar um fator de segregação 

e exclusão das vontades próprias dos sujeitos. Em contextos característicos, a 

criança, ou adolescente, se vê sendo induzido a procedimentos dolorosos que são 

contra a sua própria vontade, mas que, necessariamente, são importantes. Sob a 

realidade do tratamento da saúde o aluno não se vê no direito de escolha. 

Diferentemente, a ação educativa no hospital pode proporcionar experiências que 

estão em jogo a liberdade de decisão e discussão. Nessa perspectiva, o professor 

pode incentivar o aluno a participar das atividades escolares, respeitando, sempre, 

as circunstâncias de internação e as condições físicas e psicológicas do educando. 

Essencialmente, a classe hospitalar considera os sujeitos em suas decisões e 

características, se preocupando em estabelecer a todo o momento o diálogo com a 

família e com a respectiva comunidade, o que exige do professor certa flexibilidade e 

dinamicidade de trabalho. 
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As artes visuais, nesse contexto, pode considerar o aluno a partir da sua experiência 

com a cultura, podendo esta se tornar objeto de desenvolvimento das atividades 

educativas, promovendo a reflexão dos valores culturais, bem como promover a 

criatividade em tais processos, sendo a criatividade um motor que promove ações 

significativas na dimensão do humano (OSTROWER, 2010). 

Esse processo de “escuta”, aqui, pode ser responsável por reconhecer a identidade 

dos educandos no ambiente hospitalar, reconhecendo, ao mesmo tempo, a 

realidade social e cultural dos mesmos. É nesse percurso de escutar-ver que as 

práticas artísticas podem ser sistematizadas no hospital. Por meio das contribuições 

de Bastos (2005, 2010) e Guimarães (2008) as práticas artísticas podem se 

consubstanciar tendo em vista as experiências cotidianas e existenciais de alunos e 

professores. Assim, a escuta sensível pode ser um fator em potencial para a 

experimentação artística, onde o reconhecimento do outro, e sua respectiva 

realidade, assumem um campo de novas possibilidades educativas relacionadas às 

artes, sobretudo nos “novos” espaços de emergência das práticas educativas na 

contemporaneidade. 

 
 
NOTAS 
_____________________ 
 
1. Ao considerar a proposição do processo de investigação nesse contexto, o estudo considerou os aspectos 
éticos da pesquisa em instituições hospitalares, sendo apresentado e arquivado a uma base de dados e 
pesquisas vinculada ao Ministério da Saúde. Após a avaliação, foi deliberada sua aprovação no início do ano de 
2014. Assim, a pesquisa segue os trâmites burocráticos dos estudos e registros envolvendo seres humanos em 
ambiente hospitalar. 
2. Uma educação de emancipação, aqui, está relacionada à prática de diversos profissionais capazes de 
problematizar as questões sociais que atravessam a escola, de modo a garantir o pleno desenvolvimento dos 
estudantes e sua formação para o desenvolvimento de sua cidadania (AROSA & SCHILKE, 2008).  
 

 

 

REFERÊNCIAS 
 
AROSA, Armando C. Da escuta sensível ao diálogo “dodiscente”. In: AROSA, Armando C.; 
SCHILKE, Ana Lúcia (Org.). A escola no hospital: espaços de experiências 
emancipadoras. Niterói: Intertexto, 2007. p. 47-59. 
 
AROSA, Armando C.; SCHILKE, Ana Lúcia (Org.). Quando a escola é no hospital. Niterói: 
Intertexto, 2008. 
 



 
 

669 
 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

BARBIER, René. A escuta sensível na abordagem transversal. In: BARBOSA, Joaquim 
Gonçalves. Multirreferencialidade nas ciências e na educação. São Carlos, SP: Ed. da 
Universidade Federal de São Carlos, 1998. p. 168-199. 
 
_____________. Escuta sensível na formação de profissionais de saúde. 2002. 
<http://www.barbier-rd.nom.fr/ESCUTASENSIVEL.PDF>. Acesso em: 19 dez, 2013 
 
BASTOS, Flávia Maria Cunha. O perturbamento do familiar: Uma proposta teórica para a 
Arte/Educação baseada na comunidade. In: BARBOSA, Ana Mae (Org.). Arte/Educação 
Contemporânea: consonâncias internacionais. 3. Ed. São Paulo: Cortez, 2010. p. 227-244. 
 
_________________. Celebrando autorias: arte, comunidade, e cotidiano em arte-
educação. Visualidades, Goiânia, GO, v.3, n. 1, p. 70-85. 2005. 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Classe Hospitalar e atendimento pedagógico 
domiciliar: estratégias e orientações. Brasília, DF, 2002. 
 
CECCIM, Ricardo Burg. A escuta pedagógica no ambiente hospitalar. In Anais do 1º 
Encontro Nacional sobre Atendimento Escolar Hospitalar. 2000, Rio de Janeiro, (Anais), Rio 
de Janeiro: UERJ, 2001. 
 
__________________. Criança hospitalizada: a atenção integral como uma escuta à vida. 
In: CECCIM, Ricardo Burg; CARVALHO, Paulo Antoniacci (Org.). Criança Hospitalizada: 
atenção integral como escuta à vida. Porto Alegre: Ed. UFRGS. 1997. p. 27-41.  
 
CERQUEIRA, Teresa Cristina Siqueira; SOUSA, Elane Mayara. Escuta sensível: o que é? 
(Escuta sensível em diferentes contextos laborais). In: CERQUEIRA, Teresa Cristina 
Siqueira (Org.). (Con)textos em escuta sensível. Brasília: Thesaurus, 2011. p. 15-52. 
 
COVIC, Amália Neide; OLIVEIRA, Fabiana Aparecida de Melo. O aluno gravemente 
enfermo. São Paulo: Cortez, 2011. (Coleção educação e saúde; v.2) 
 
FONSECA, Eneida Simões da. Atendimento escolar no ambiente hospitalar. 2. Ed. São 
Paulo: Memnon, 2008. 
 
GONZÁLEZ, Eugenio; GONZÁLEZ, Crescenciana. Classes hospitalares. In: GONZÁLEZ, 
Eugenio et al. Necessidades educacionais específicas. Porto Alegre: Penso, 2007. p. 
344-369. 
 
GUIMARÃES, Leda. Prática Pedagógica como Prática Cultural. In 17º Encontro Nacional 
de Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas. 2008, Florianópolis, 
Panorama da Pesquisa em Artes Visuais, (Anais), Florianópolis, 2008. p. 1203-1214. 
 
OLIVEIRA, Vera Barros de. O lúdico na realidade hospitalar. In: VIEGAS, Drauzio (Org.). 
Brinquedoteca hospitalar: isto é humanização. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2007. p. 27-
32. 
 
OSTROWER, Fayga. Criatividade e processos de criação. 25. Ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 
2010. p. 9-75. 
 
RODRIGUES, Janine Marta Coelho. Classes hospitalares: O espaço pedagógico nas 
unidades de saúde. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2012. 
 



 
 

670 
 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

ZAMBONI, Silvio. A pesquisa em arte: Um paralelo entre arte e ciência. 2. Ed. Campinas, 
SP: Autores Associados, 2001.  
 

 

Marcos Vinícius Magalhães 
Licenciado em Artes Plásticas pela Universidade de Brasília (UnB), em 2012. Atualmente é 
mestrando do Programa de Pós-Graduação em Arte (PPG-Arte) da UnB. Possui estudos e 
trabalhos acadêmicos voltados para a reflexão e atuação do educador em artes visuais no 
contexto da educação especial e hospitalar. É associado à Federação de Arte Educadores 
do Brasil (FAEB). 
 
Thérèse Hofmann Gatti  
Licenciada em Educação Artística pela UnB (1990), Mestre em Arte e Tecnologia da 
Imagem pela UnB (1999) e Doutora em Desenvolvimento Sustentável pelo CDS/UnB (2008). 
Atualmente é diretora cultural da Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel e 
Professora Adjunta do Instituto de Artes da UnB, nos cursos de graduação e pós-graduação 
em artes visuais. É Decana de Extensão da UnB desde 2012. 


