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RESUMO: O objetivo deste artigo é refletir sobre a utilização da Tecnologia Assistiva como recurso na
mediação no trabalho pedagógico com crianças atendidas por professores através da Classe Hospitalar e
Domiciliar. Tentaremos de maneira geral traçar um perfil destas classes em Salvador-ba e como o uso de
tais recursos medeiam a interação entre aluno e professor, aluno e conhecimento. Como referência na
discussão sobre mediação, partiremos de alguns conceitos desenvolvidos por Vigotski (2007); Para
compreender sobre os estudos atuais sobre a Tecnologia Assistiva na Educação serão utilizadas algumas
das produções de Galvão Filho (2009); Buscaremos também, trazer o conceito de Barros (2007) sobre a
classe hospitalar e domiciliar, procurando ter como base a realidade expressa no contexto das classes
hospitalares da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e da secretaria municipal de educação (SMED) para
pensar nas especificidades que demandam o uso da Tecnologia Assistiva e assim possibilitar atendimento
pedagógico para a aprendizagem dos alunos.
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ABSTRACT: The objective of this paper is to discuss the use of assistive technology in mediation as a
resource in pedagogical work with children served by teachers through Class Hospital and Home. Generally
try to profile these classes in Salvador-BA and how the use of these resources mediate the interaction
between student and teacher, student and knowledge. As a reference in the discussion of mediation, will
leave some concepts developed by Vygotsky (2007) to understand about the current studies on Assistive
Technology in Education will use some of the productions Galvão Filho (2009) seek to also bring the
concept of Barros (2007) on the class hospital and home, trying to take as a basis the reality expressed in
the context of class hospital of the Federal University of Bahia (UFBA) and the municipal education (SMED)
to think about the specifics that require the use of Assistive Technology and thus provide pedagogic
approach to student learning.
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1 INTRODUÇÃO

A utilização da Tecnologia Assistiva como recurso na mediação no trabalho pedagógico com crianças
atendidas por professores através do atendimento da Classe Hospitalar e Domiciliar, que tem o objetivo de
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garantir o direito à escolarização destes sujeitos acometidos pelo adoecimento, considerando neste caso
específico a patologia que em algumas situações impõe limitações estando também associados a algum
tipo de deficiência. Tentaremos de maneira geral caracterizar este público e as demandas trazidas e como
o uso de tais recursos medeiam a interação entre aluno e professor, aluno e conhecimento.

Como referência na discussão sobre mediação, partiremos de alguns dos conceitos desenvolvidos por
Vigotski (2007) que serão essenciais na compreensão sobre seus estudos sobre o desenvolvimento e
aprendizagem de crianças sem deficiência e com deficiências. Para compreender sobre os estudos atuais
que definem, classificam e discutem sobre a Tecnologia Assistiva na Educação serão utilizadas algumas
das produções de Galvão Filho (2009), para tratar especificamente sobre a Tecnologia Assistiva.
Buscaremos também, trazer o conceito de Barros (2007) sobre a Classe Hospitalar e Domiciliar,
procurando ter como base a realidade expressa no contexto da Classe Hospitalar da Universidade Federal
da Bahia (UFBA) e das Classes Hospitalar e Domiciliares da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) do
município de Salvador para pensar nas especificidades que demandam o uso de recursos da Tecnologia
Assistiva na mediação dos processos inclusivos e assim possibilitar atendimento pedagógico para a
aprendizagem dos alunos.

Vigotski (2007) o que pressupõe o aprendizado humano são as condições sociais específicas de cada
sujeito, bem como, os processos através do qual as crianças participam a partir de sua interação na vida
intelectual dos que com elas convivem. Partindo dessa ideia, Vigotski define dois níveis de
desenvolvimento que são o real, que é caracterizado pelas funções já adquiridas pela criança e o
proximal, caracterizado pelo desenvolvimento possível a partir das condições definidas pelas
possibilidades mediadas para a criança. Um conceito “chave” para entender nas pesquisas sobre
desenvolvimento está na formulação de Vigotski sobre a zona de desenvolvimento proximal (ZDP) que
são:

[...] a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma
determinar através da solução independente de problema, e o nível de
desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas sob a
orientação de um adulto ou em colaboração de companheiros mais capazes.
(VIGOTSKI, 2007, p. 97).

O pressuposto da mediação nesta teoria é fundamental para entender como se constituem os processos
que impulsionam o desenvolvimento das funções mentais superiores (capacidade de planejamento,
memória voluntária, imaginação, etc.) que são construídos nas relações sociais interpsíquicas através dos
instrumentos técnicos e dos sistemas de signos na mediação dos indivíduos entre e si e com o mundo.
Vigotski destaca a linguagem como um importante signo mediador por carregar em si os conceitos
elaborados historicamente na cultura humana.

Compreender a questão da mediação, que caracteriza a relação do homem com o
mundo e com os outros homens, é de fundamental importância justamente
porque é através deste processo que as funções psicológicas superiores,
especialmente humanas, se desenvolvem. Vygotsky distingue dois elementos
básicos responsáveis por essa mediação: o instrumento, que tem a função de
regular as ações sobre os objetos e o signo, que regula as ações sobre o
psiquismo das pessoas. (REGO, 2012, p. 50)

Os instrumentos e os signos têm um papel mediador na atividade psicológica e nas transformações que
ocorrem ao longo da vida dos sujeitos, para Vigotski, o uso dos signos (relacionar, comparar, lembrar,
escolher, etc.) possibilita a ampliação das construções cognitivas e os instrumentos têm a função de
auxiliar os indivíduos nas suas atividades psíquicas.
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Em Fundamentos de Defectologia (1983), Vigotski traz a crítica para a priorização do “déficit” que limita a
consideração da criança em si, alertando para a atenção à criança como um todo na complexidade de seu
funcionamento, no que ele propõe que se considere o desenvolvimento em sua dinâmica, privilegiando os
potenciais e talentos da criança que requer a criação de “caminhos alternativos” e “recursos especiais”
para a compensação ou a criação das “vias compensatórias”, sendo estes, um processo fundamental do
seu desenvolvimento. As ações sociais propiciadoras do desenvolvimento devem ser orientadas para a
compensação numa visão prospectiva de aprendizagem.

O pensamento conceitual de Vigotski, sem dúvida é um referencial para a compreensão de alguns
aspectos relacionados às especificidades e demandas da criança nas suas necessidades e perdas em
decorrência do processo de adoecimento, ao considerar que deficiência nesse caso pode ser entendida no
seu sentido mais amplo, dos seus comprometimentos motores, auditivos, intelectuais ou outros que por
vezes acometem as pessoas em função de alterações ocasionadas por tratamento de saúde e pela própria
doença. Sendo estes conceitos relevantes quando pensado nos contextos em que os indivíduos se inserem
definindo o que e onde eles podem chegar.

A Tecnologia Assistiva (TA) é considerada como um tipo de tecnologia que aponta para a independência e
autonomia dos seus usuários. Segundo Galvão Filho (2009), a “TA é utilizada como mediadora, como
instrumento e como ferramenta, para o empoderamento, para a atividade autônoma e para a equiparação
de oportunidades da pessoa com deficiência na sociedade atual.” O Comitê de Ajudas Técnicas (CAT) de
2007 a define como uma área de conhecimento, interdisciplinar, que engloba especialmente produtos e
serviços para as pessoas com deficiência, incapacidade ou com mobilidade reduzida, visando também a
sua autonomia e inclusão social.

A educação deve abranger todos os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na
convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e
organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Dado esse contexto, a Classe hospitalar e
Domiciliar é uma modalidade de atendimento educacional às crianças e/ou adolescentes, jovens e adultos
com necessidades educativas especiais e impossibilitados de frequentar a escola regular.

Essa modalidade de atendimento foi estabelecida pelo Ministério da Educação, por meio da publicação da
Política Nacional da Educação Especial (MEC/SEESP, 1994), garantindo o direito ao atendimento
educacional a crianças e jovens impossibilitados de frequentar a escola regular. Este direito também é
assegurado pela Resolução nº 41 de 13 de outubro de 1995, que trata dos Direitos da Criança e do
Adolescente Hospitalizados, reafirmando o direito ao acompanhamento do currículo escolar.

A Secretaria de Educação Especial do MEC edita o documento intitulado “Classe hospitalar e atendimento
pedagógico domiciliar: estratégias e orientações” que norteia o atendimento pedagógico no ambiente
hospitalar e domiciliar para atender ao educando cuja condição clínica interfere em sua permanência ou
freqüência escolar na rede regular de ensino, de forma temporária ou permanente, necessitando de um
acompanhamento educacional durante seu processo de hospitalização. Segundo este documento:

Art. 13 § 1º - 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, 2001,
p. 4)

Para Barros (2007, p. 259), classe hospitalar é “uma modalidade de atendimento prestado a crianças e
adolescentes internados em hospitais [...] e privados da convivência em comunidade, vivem sob risco de
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fracasso escolar e de possíveis transtornos ao desenvolvimento”. Conforme Arosa e Schilke (2007), a
construção de uma educação no hospital com uma amplitude e organização que o processo educativo
requer pensar na ação educativa como um processo emancipador, constituindo a atuação pedagógica com
o objetivo de promover a aprendizagem de conceitos, práticas sociais, valores e crenças, questionando-os
e revendo-os no sentido de transformar essas novas aquisições através de reflexões e discussões
coletivas.

Em Salvador-Bahia, as classes hospitalares atualmente funcionam da seguinte maneira: A classe
hospitalar da UFBA que funciona na pediatria do Hospital Universitário Professor Edgar Santos (HUPES) e
tem se configurado como um espaço de atendimento pedagógico as crianças em internamento e se
constitui desse modo, como um campo de estágio dos estudantes de graduação e pós-graduação.Vale
destacar que muitas pesquisas acadêmicas têm sido realizadas neste espaço, contribuído com a produção
científica em classe hospitalar; e as classes hospitalares da Secretaria Municipal de Salvador (SMED) com
o atendimento pedagógico hospitalar e domiciliar no município que acontece em 12 hospitais, 11
domicílios e 4 casas de apoio, com um quantitativo de 45 professores, em sua maioria pedagogos e 3
professores de música na continuidade do processo ensino aprendizagem do aluno/paciente.

De maneira geral, os alunos/pacientes atendidos nas classes hospitalares de Salvador (UFBA e SMED)
podem ou não estar matriculados no sistema regular de ensino, atendendo também às pessoas com
necessidades educacionais especiais (síndromes, deficiência visual, auditiva, intelectual, neuromotoras e
múltiplas deficiências), estando organizadas a partir da especificidade da clientela de cada unidade em que
funcionam.

Nos Hospitais, esse atendimento pedagógico é realizado em leitos, individual ou coletivamente nas
enfermarias ou em espaços disponibilizados para sala de aula, com grupos multisseriados. A ação acontece
nas alas de Clínica Médica Pediátrica, Oncologia, Nefrologia, unidades hospitalares especializadas em
doenças infecciosas e parasitárias, doenças pulmonares e cardíacas.

Em domicílios/residências o atendimento pedagógico individualizado acontece na residência do aluno
paciente. A família acolhe o trabalho pedagógico envolvendo-se neste processo e partilhando da ação
educativa. Os alunos que necessitam deste acompanhamento escolar apresentam diagnósticos médico de
patologia, síndromes, deficiências, bem como internamento domiciliar que impossibilitam a sua frequência
no espaço da escola comum.

O diálogo proposto até aqui dos estudos de Vigotski (2007), sobre mediação e deficiência, bem como da
Tecnologia Assistiva na mediação para as pessoas com deficiências e dos aspectos relacionados à Classe
Hospitalar a partir da realidade de atendimentos as pessoas com limitações impostas pela patologia e pela
deficiência, são importantes para se pensar sobre como é possível enriquecer e concretizar as práticas
pedagógicas mediante as condições dadas aos sujeitos para a sua atuação nas situações propostas para o
seu desenvolvimento e aprendizagem.

Para tanto, se faz necessário que o professor utilize diferentes recursos da TA para possibilitar a inclusão
destes sujeitos no seu trabalho pedagógicos a partir das necessidades inerentes à deficiência, e mais
ainda, que esse professor possa saber distinguir o que é uma Tecnologia Assistiva de uma estratégia
pedagógica para ter clareza das suas concepções e práticas.
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