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Resumo

O presente artigo trata de um estudo bibliográfico iniciado para o trabalho de conclusão de curso da
Universidade Federal de Alagoas, nele pretendemos expor um pouco sobre o que é a Pedagogia Hospitalar,
qual o profissional que poderá atuar nesta área, quais as leias que garantem ao enfermo em fase de
escolarização dar continuidade aos seus estudos dentro dos hospitais. Para isso nos apoiamos na Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 9.394/96), no documento Classe Hospitalar e atendimento
pedagógico domiciliar: orientações e estratégias (BRASIL, 2002), e nas produções das pesquisadoras Elizete
Matos e Margarida Mugiatti (2012) e Tyara de Oliveira (2013).
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Resumé

La présent article vient de un étude bibliographique initier pour un travaille de conclusion de la cours de
l&39;université Fédérale d&39;Alagoas, il avoir l&39;intention exposer un peu sur ce qui est la Pédagogie
Hôpital, qui un professionnel qui pouvez acte en ce zone, qui la lois qui garantie où malade dans phase de
scolarité pouvez donner continuité à leurs étudie dans à hôpital. Pour ce nous soutien dans en Droit dans
Directrices et Bases de l&39;Éducation National (LDB nº 9.394/96), un document Classe Hôpital et Traitement
Pédagogique Maison (Brésil, 2002), et dans productions de la chercheurs Elizete Matos et Margarida Mugiatti
(2012) et Tyara de Oliveira.

MOTS-CLÉS: pédagogie hôpital – la lois – classe hôpital.

1. INTRODUÇÃO

A atual demanda para o atendimento pedagógico hospitalar é extremamente grande, visto que a cada dia
crianças, jovens e adultos dão entrada nos hospitais brasileiros com uma frequência exorbitante. Diante deste
fato eu, particularmente, tive uma experiência de observar uma pessoa próxima necessitar desse
atendimento dentro do hospital e não ter seu direito atendido por falta de uma equipe que pudesse
proporcionar a continuidade dos seus estudos.
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Assim surgiu a curiosidade de pesquisar sobre o que a legislação brasileira garante aos enfermos em idade de
escolarização. A priori foi feito um pré-projeto de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), no curso de
licenciatura em Pedagogia, intitulado Pedagogia Hospitalar: um direito ao desenvolvimento cognitivo. O
trabalho ainda está em fase de produção.

Diante dos estudos para a produção do TCC sentimos a necessidade de compartilhar o que fomos
encontrando nas leis brasileiras e que garantem a aplicação imediata dessa nova modalidade de ensino nos
hospitais. Não tão nova assim, vista que a primeira classe hospitalar surgiu na França em 1935 (OLIVEIRA,
2013). Porém, no Brasil apenas em 1994 essa modalidade foi reconhecida pelo Ministério da Educação e do
Desporto (MEC) através da politica da Educação Especial.

Visto que no curso do qual fazemos parte o assunto é tratado apenas de forma superficial e não encontramos
hospitais públicos em Alagoas que ofertem esse atendimento (OLIVEIRA, 2013). Colocamo-nos a disposição
para fazer algo que possa ser ao mesmo tempo explicativo e informativo para os leigos no assunto e para
aqueles que estão se formando na área e que poderão atuar dentro dos hospitais.

1. ATENDIMENTO PEDAGOGICO HOSPITALIZADO

Segundo Oliveira (2013), o primeiro mapeamento sobre as classes hospitalares no Brasil foi iniciado em julho
de 1997 a fevereiro de 1998, essa pesquisa se deu graças ao grupo de profissionais que atuavam nessa
modalidade de ensino, ou seja, os próprios professores dos hospitais. Podemos identificar os estados
brasileiros que disponibilizam em alguns hospitais o ensino aos enfermos em processo de escolarização no
período de sua permanência no hospital. Oliveira (2013) afirma:

De acordo com a última atualização realizada em maio de 2011, o Brasil conta com
128 hospitais com classes hospitalares distribuídas por dezenove Estados e no
Distrito Federal conforme a listagem apresentada: Região Norte – total 10 hospitais
com escolas; Região Nordeste – total de 23 hospitais com escolas; Região
Centro-Oeste – total 24 hospitais com escolas; Região Sudeste- total de 52 hospitais
com escolas e Região Sul- total de 19 hospitais com escolas. Estados Brasileiros que
segundo esse levantamento, não há informação sobre a existência de hospitais com
classe hospitalar para as crianças e/ou adolescentes internados: Amazonas,
Rondônia, Amapá, Piauí, Paraíba, Pernambuco e Alagoas (OLIVEIRA, 2013, p.10).

Matos e Mugiatte (2013) fizeram um levantamento numérico dos hospitais no Brasil que têm o atendimento
pedagógico. No total existem em torno de 250.000 leitos, em 6.433 hospitais, sendo que destes 2.418 são
públicos entre federais, estaduais, municipais e universitários, e 4.015 são privados. Podemos perceber que
os hospitais particulares estão saindo na frente, o atendimento pedagógico na rede particular é tão
importante quanto o da rede pública, porém percebemos neste levantamento que os hospitais públicos ainda
são um minoria gritante.

A pedagogia hospitalar é uma modalidade da Educação Especial que tem como objetivo dar continuidade ao
processo de ensino aprendizagem de educandos hospitalizados. Segundo Oliveira (2013), o surgimento da
primeira classe hospitalar ocorreu na França em meado da década de 30, porém no Brasil existe registro de
atendimento educacional aos enfermos da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo no ano de 1600. No
entanto, no Brasil somente em 1994 essa modalidade de ensino foi reconhecida pelo Ministério da Educação e
do Desporto (MEC), através da politica da Educação Especial, e posteriormente normalizado entre os anos de
2001 e 2002, intitulados de: Diretrizes Nacionais para Educação Especial na Educação Básica (BRASIL, 2001)
e Classe Hospitalar e atendimento pedagógico domiciliar: orientações e estratégias (BRASIL, 2002).

Segundo Oliveira (2013), na França essa modalidade já estava funcionando desde 1929, e em 1935 já se
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tinha estudos mais avançados sobre o tema e projetos de leis em andamento. Ainda de acordo com o artigo
de Oliveira (2013) o Centro Nacional de Estudos e de Formação para a Infância Inadaptada (CNEFEI) de
Suresnes, cidade periférica de Paris, foi criado em 1939 com o objetivo de formar professores para o trabalho
em institutos especiais e em hospitais. Nesse mesmo ano foi criado o cargo de professor hospitalar junto ao
Ministério da Educação na França, essa fundação funciona até hoje com o mesmo objetivo.

De acordo com o documento Classe Hospitalar e Atendimento Pedagógico Domiciliar (2002),

O atendimento educacional hospitalar e o atendimento pedagógico domiciliar devem
estar vinculados aos sistemas de educação como uma unidade de trabalho
pedagógico das Secretarias Estaduais, do Distrito Federal e Municipais de Educação,
como também às direções clínicas dos sistemas e serviços de saúde em que se
localizam (BRASIL, 2002, p. 15).

A pedagogia hospitalar tem como objetivo proporcionar ao educando enfermo o direito a educação, como
garante a legislação brasileira, através da continuidade de seus estudos no ambiente hospitalar e assim
desenvolver-se normalmente como os outros estudantes da sua idade. De acordo com Matos e Mugiatti
(2012),

O objetivo da pedagogia hospitalar é claro e definido, isto é, manter e potencializar
os hábitos próprios da educação intelectual e da aprendizagem de que necessitam as
crianças/adolescentes em idade escolar, mediante atividades desenvolvidas por
pedagogos em função docente (MATOS & MUGIATTI, 2012, p. 69).

O documento Classe Hospitalar e atendimento pedagógico domiciliar: orientações e estratégias (BRASIL,
2002), consta que cabe às classes hospitalares a elaboração de estratégias que visem o acompanhamento e
desenvolvimento pedagógico do educando enfermo (crianças, jovens e adultos), que encontram-se
impossibilitados de frequentar uma instituição de ensino regular, temporário ou permanentemente,
garantindo um currículo flexível e/ou adaptado que favoreça seu retorno a instituição escola de origem.

É importante frisar que existe uma diferença entre Classe Hospitalar e Hospitalização Escolarizada, a primeira
diz respeito ao atendimento em conjunto dos estudantes enfermos, em uma sala disponibilizada pelo hospital,
respeitando o estado de saúde de cada criança e a ligação com a instituição de origem; o segundo consiste no
atendimento individual de cada enfermo, de acordo com suas especificidades e mantendo sempre a ligação
com a escola de origem (MATOS E MUGIATTI, 2012).

A Pedagogia Hospital é um direito amparado pelas leis que regem a educação brasileira, tais como: Diretrizes
Nacionais para Educação Especial na Educação Básica (BRASIL, 2001), Classe Hospitalar e atendimento
pedagógico domiciliar: orientações e estratégias (BRASIL, 2002), Lei nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do
Adolescente e LDB nº 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Mesmo mediante esses
direitos estabelecidos por lei, muitas crianças não são contempladas com a educação durante o período que
passa internada. O que falta são profissionais qualificados para atuarem na área?
Abordaremos um pouco do perfil do profissional que a lei delibera para assumir as classes hospitalares.

1. O PERFIL DO PROFESSOR DA CLASSE HOSPITALAR

A LDB (Lei nº 9.394/96) no artigo 5º, paragrafo 5º, fala que “para garantir o cumprimento da obrigatoriedade
de ensino, o Poder Público criará formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino,
independentemente da escolarização anterior”. E no Capitulo V – Da educação especial, artigo 59º, inciso de
I, garante que os sistemas de ensino devem propiciar aos seus educando com necessidades especiais um
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“currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender às suas
necessidades”.

A classe hospitalar nada mais é do que uma instituição com educandos que necessitam de atendimento
especializado, aí é que entra o papel do pedagogo hospitalar. Segundo o documento Classe hospitalar e
atendimento pedagógico domiciliar

O professor que irá atuar em classe hospitalar ou no atendimento pedagógico
domiciliar deverá estar capacitado para trabalhar com a diversidade humana e
diferentes vivências culturais, identificando as necessidades educacionais especiais
dos educandos impedidos de freqüentar a escola, definindo e implantando
estratégias de flexibilização e adaptação curriculares. Deverá, ainda, propor os
procedimentos didático-pedagógicos e as práticas alternativas necessárias ao
processo ensino-aprendizagem dos alunos, bem como ter disponibilidade para o
trabalho em equipe e o assessoramento às escolas quanto à inclusão dos educandos
que estiverem afastados do sistema educacional, seja no seu retorno, seja para o
seu ingresso (Brasil, 2002, p. 22).

O educador que assumir uma classe hospitalar deve se adaptar aos horários do estudante não causando
interferência no tratamento de saúde dele. O hospital deve proporcionar um ambiente agradável para que as
atividades pedagógicas possam acontecer.

Sendo a Pedagogia Hospitalar uma modalidade da Educação Especial que visa o processo de aprendizagem do
individuo fora do contexto formal da escola, pois levanta parâmetros para o atendimento de necessidades
especiais transitórias do aluno enfermo, essa modalidade trata-se de uma realidade nova que engloba uma
educação multi/inter/transdicipliar que envolve os profissionais da saúde e da educação (MATOS e MUGIATTI,
2013). Entre esses profissionais se encontra com papel principal a figura do Pedagogo e a necessidade de
formação especifica.

O ambiente da classe hospitalar necessita ser diferenciado, tem que ser acolhedor,
com estimulações visuais, brincadeiras, jogos, sendo assim um ambiente alegre e
aconchegante. É através do brincar que as crianças e adolescente internados
encontram maneiras de viver a situação de doença, de forma criativa e positiva
(OLIVEIRA; FILHO; GONÇALVEZ, 2008, p. 2).

O profissional que deverá por lei atuar nesta modalidade deve ter formação em cursos de Pedagogia ou
licenciaturas com especialização em Educação Especial, ter noções sobre doenças e condições psicossociais
vivenciadas pelos educandos. Além de uma equipe de apoio que poderá ser formada por alunos do ensino
médio ou universitários da área da súde ou educação. Esse profissional de apoio ajudará o professor em
atividades de organização do espaço, controle da frequência, acompanhamento dos educandos para uso do
banheiro, alimentação da classe, etc (BRASIL, 2002).

As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia, sob o processo 23001.000188/2005-02,
aprovado pelo parecer do CNE/CP 5/2005, de 13/12/05, torna obrigatório disciplina dentro do curso de
Pedagogia que trate sobre a área da Pedagogia Hospitalar.

O projeto pedagógico de cada instituição deverá circunscrever áreas ou modalidades
de ensino que proporcionem aprofundamento de estudos, sempre a partir da
formação comum da docência, na Educação Básica e com objetivos próprios do curso
de Pedagogia. Consequentemente dependendo das necessidades e interesses locais e
regionais, neste curso, poderão ser, [...], aprofundadas questões que devem estar
presentes na formação de todos os educadores, relativas, entre outras, [...],
educação hospitalar [...] (DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAS apud MATOS E
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MUGIATTI, p. 34).

A criança/jovem hospitalizado passa por um momento frágil da sua vida, sem contar que ele lida com a morte
o tempo todo, e a mudança repentina na sua rotina pode afetar seu comportamento. A continuação dos
estudos dentro do ambiente hospitalar proporcionará uma ponte entre a rotina diária da criança/adolescente
antes de ser internada e depois de ser internada. Diversas pesquisas comprovam que manter a ligação da
criança com a sociedade pode ajudar no processo de recuperação.

1. CONCLUSÃO

Como já sabemos do direito da educação estabelecido a todos, podemos observar que a PEDAGOGIA
HOSPITALAR é um direito estabelecido por lei sendo reconhecida em 1994 como modalidade de ensino pelo
Ministério da Educação e do Desporto (MEC), através da politica da Educação Especial, e posteriormente
normalizado entre os anos de 2001 e 2002, intitulados de: Diretrizes Nacionais para Educação Especial na
Educação Básica (BRASIL, 2001) e Classe Hospitalar e atendimento pedagógico domiciliar: orientações e
estratégias (BRASIL, 2002). Embora exista legislação que garanta esse direito ao desenvolvimento intelectual
do enfermo, muito dos adolescentes e crianças hospitalizadas no Brasil não têm oferta de ensino no momento
em que se encontram internado.

Matos e Mugiatti (2013) irão defender a busca pela autonomia desta modalidade de ensino, como parte
essencial da Pedagogia, e com fundamentos científicos nos aspectos teórico-prático.

Nesta perspectiva, há que levantar questões imprescindíveis para fundamentar a
mencionada intervenção. Abre-se lugar à investigação científica e sistemática, com
vistas a ampliar a Pedagogia Hospitalar, sob um eixo técnico, social e, sobretudo,
ético (MATOS & MUGIATTI, 2012, p. 67 – 68).

Essa perspectiva parte do pressuposto de que o enfermo em idade escolar não deve optar por apenas um dos
seus direitos, à saúde ou à educação, o que necessita acontecer é uma articulação de ambos os direitos para
que assim se possa dá continuidade ao desenvolvimento intelectual da criança/adolescente dentro do
ambiente hospitalar. As normas legais que viabilizam a prática da Pedagogia Hospitalar ainda não são
suficientes para garantir que os hospitais brasileiros invistam em ambientes como a classe hospitalar. Falta de
profissional na área não é, visto que as Universidades Federais de todo o país possui curso de graduação em
Pedagogia e segundo a lei esta é a formação necessária para que se assuma uma classe hospitalar.

A pedagogia hospitalar necessita de investimento imediato por parte dos governantes para que possa ser
posta em prática em todo o país. Acreditamos que a legislação a respeito do tema é vasta.
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