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RESUMO

A presente pesquisa tem como objeto de estudo as classes hospitalares, entendidas ao mesmo tempo
como um direito dos estudantes e um novo desafio da gestão educacional. Partindo do pressuposto da
garantia constitucional do direito à educação, independentemente da condição em que se encontra a
criança e o adolescente, a pesquisa busca compreender quais os desafios postos à gestão educacional
a partir do acompanhamento pedagógico de estudantes em situação de internação, privados do
convívio social e da frequência à escola de educação básica. Teoricamente, o estudo será
referenciado em Ceccim e Carvalho (1997); Novaes (2006); Fonseca (2003); Calegari (2003) e na
legislação nacional sobre a Pedagogia Hospitalar e as classes hospitalares; assim como nos estudos
de Correa (2011; 2012); Ens e Romanowski (2006); Ferreira (2002); Lima e Mioto (2007), Lourenço
Filho (2004) sobre as metodologias de pesquisa conhecidas como bibliográfica e Estado da Arte.

Palavras-chave: Classes hospitalares – Gestão educacional – Produção Acadêmica – Estado da Arte

RESUMEN

La presente investigación tiene como objeto de estudio las clases hospitalarias, entendidas al mismo
tiempo como un derecho de los estudiantes y un nuevo desafío de la gestión educativa. A partir del
supuesto de la garantía constitucional del derecho a la educación, independientemente de la
condición en que se encuentre el niño y el adolescente, la investigación busca comprender cuáles son
los desafíos puestos a la gestión educativa a partir del acompañamiento pedagógico de estudiantes en
situación de internación, privados de la convivencia social y de la frecuencia a la escuela de
educación básica. Teóricamente, el estudio será referenciado en Ceccim y Carvalho (1997); Novaes
(2006); Fonseca (2003); Calegari (2003) y en la legislación nacional sobre la Pedagogía Hospitalaria
y las clases hospitalarias; así como en los estudios de Correa (2011; 2012); Ens y Romanowski
(2006); Ferreira (2002); (2003), Lourenço Filho (2004) sobre las metodologías de investigación
conocidas como bibliográfica y Estado del Arte.

Palabras clave: Clases hospitalarias - Gestión educativa - Producción Académica - Estado del Arte

SUMMARY

The purpose of this study is to study the hospital classes, understood both as a student right and a
new educational management challenge. Based on the assumption of the constitutional guarantee of
the right to education, regardless of the condition of the child and the adolescent, the research seeks
to understand the challenges posed to educational management from the pedagogical accompaniment
of students hospitalized, deprived of social interaction school attendance. Theoretically, the study
will be referenced in Ceccim and Carvalho (1997); Novaes (2006); Fonseca (2003); Calegari (2003)
and in the national legislation on Hospital Pedagogy and hospital classes; as well as in the studies of
Correa (2011; 2012); Ens and Romanowski (2006); Ferreira (2002); Lima and Mioto (2007),
Lourenço Filho (2004) on the methodologies of research known as bibliographical and State of the
Art.
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1. Introdução

O curso de Pedagogia é um dos poucos cursos de graduação que forma o aluno para atuar de forma
diversa em ambientes formais e não-formais como empresas, presídios, editoras, clínicas de
atendimentos para pessoas com deficiência, hospitais (lócus da pesquisa), entre outros. Para Mutti
(2016) o atendimento pedagógico em contexto hospitalar é um grande ponto de aprendizagem
significativa, à luz da pedagogia.

O presente estudo tem por objetivo fazer um levantamento sistemático nos principais bancos de
dados digitais sobre as classes hospitalares, em um recorte temporal de 2008 a 2018. O texto em tela
apresenta os dados parciais coletados até aqui sobre a produção acadêmica que tem como escopo as
classes hospitalares. Nesta primeira parte da pesquisa foi realizada a análise das teses e dissertações.

Classe hospitalar é a nomenclatura usada para o atendimento pedagógico-educacional que ocorre em
ambientes de tratamento de saúde. Para Brasil (2002), o atendimento hospitalar ocorre seja na
circunstância de internação, como tradicionalmente conhecida, seja na circunstância do atendimento
em hospital-dia e hospital-semana ou em serviço de atenção integral à saúde mental. Segundo a
Constituição Nacional (BRASIL, 1988), o Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990) a
Lei Orgânica da Saúde (BRASIL,1990) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira
(BRASIL, 1996), o atendimento à saúde deve ser integral e a educação escolar deve ser de acordo às
necessidades especiais dos educandos (OLIVEIRA, 2004).

Atualmente a realidade educacional brasileira do pedagogo atende as mais diversas modalidades de
ensino no que tange sua formação inicial, pois como dito anteriormente, o pedagogo é habilitado aos
ambientes formais e não-formais, a formação continuada parte da sua escolha de seguir determinada
área, o que dará aptidão com foco no que o sujeito escolheu e se qualificou.

Refletindo sobre o campo de atuação do pedagogo, o texto das “Diretrizes Curriculares Nacionais
dos Cursos de Pedagogia”, aprovado em 2006 pelo Conselho Nacional de Educação, cuja redação
afirma que a formação do licenciado em Pedagogia fundamenta-se no trabalho pedagógico realizado
em espaços escolares e não-escolares, que tem a docência como base”. (BRASIL, 2006, p. 7).

Nesta perspectiva, Libâneo (2007, p. 51) afirma que:

É quase unânime entre os estudiosos, hoje, o entendimento de que as práticas
educativas estendem-se às mais variadas instâncias da vida social não se
restringindo, portanto, à escola e muito menos a docência, embora estas
devam ser a referência da formação do pedagogo escolar. Sendo assim o
campo de atuação do profissional formado em pedagogia é tão vasto quanto
são as práticas educativas na sociedade. Em todo lugar onde houver uma
prática educativa com caráter de intencionalidade, há aí uma pedagogia.

De acordo com o autor, o pedagogo é considerado um profissional especializado nos estudos, ações e
problemáticas relacionadas à educação. Portanto, a responsabilidade da intervenção pedagógica
ocorre em várias dimensões educativas, compreendendo que o hospital se insere neste campo.

A educação hoje vem alcançando variados espaços e não mais se restringe à tradicional sala de aula.

De acordo com Fontes (2008), um dos campos mais exitosos que tem crescido bastante, é a
Pedagogia Hospitalar. Com isso, é cada vez mais frequente a presença do pedagogo em outros
ambientes, atuando de forma a complementar, buscando humanizar o tratamento clínico a crianças e
adolescentes em idade de escolarização através de métodos educacionais.
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O papel da educação no hospital e, com ela, o do professor, é propiciar a
criança o conhecimento e a compreensão daquele espaço, ressignificando não
somente a ele, como a própria criança, sua doença e suas relações nessa nova
situação de vida. A escuta pedagógica surge, assim, como uma metodologia
educativa própria do que chamamos pedagogia hospitalar. Seu objetivo é
acolher a ansiedade e as dúvidas da criança hospitalizada, criar situações
coletivas de reflexão sobre elas, construindo novos conhecimentos que
contribuam para uma nova compreensão de sua existência, possibilitando a
melhora do seu quadro clínico.” (FREITAS 2005, p. 135 apud CASTRO
2009, p. 47).

A Pedagogia Hospitalar se insere fundamentalmente na concepção de direitos humanos, que
considera a igualdade e a diferença enquanto adjetivos indissociáveis, que avança em um aspecto de
equidade, que tem por finalidade tentar diminuir as barreiras de exclusão historicamente produzidas
dentro e fora das escolas, fundamentadas por meio das políticas públicas vigentes que as escolas
busquem soluções e alternativas para superar a lógica da exclusão.

A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes
à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral [...] assegurando-lhes,
por lei, ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de
lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em
condições de liberdade e dignidade (BRASIL, 1990. p. 7-8).

Há a Educação Inclusiva, e dentro de um dos aspectos dessa educação, está a Classe Hospitalar,
modalidade de ensino que demanda um pedagogo habilitado com teorias e práticas de ensino que
resultem no êxito do trabalho pedagógico. Nessa perspectiva, a Educação Especial é um direito de
todos e dever do Estado, sendo este responsável pela sua efetivação e pela exigência de adequação
dos educandos para com as suas particularidades, desde a flexibilização do currículo até a
organização do espaço. O documento “Classe Hospitalar e Atendimento Pedagógico Domiciliar:
estratégias e orientações”, implementado pelo Ministério da Educação, conceitua que:

Denomina-se classe hospitalar o atendimento pedagógico-educacional que
ocorre em ambientes de tratamento de saúde, seja na circunstância de
internação, como tradicionalmente conhecida, seja na circunstância do
atendimento em hospital-dia e hospital-semana ou em atenção integral à
saúde mental (MEC/SEESP, 2002, p. 13).

A classe hospitalar deve levar em consideração que a humanização é fundamental para melhorar o
convívio de todos os profissionais no ambiente hospitalar, bem como para com os familiares. Neste
caso, estão lidando não tão somente com a dor do paciente, mas também com a angústia dos
familiares e dos profissionais da saúde.

A empatia é o grande trunfo diferencial entre quem trabalha em um hospital para quem trabalha em
ambiente de educação tradicional. Para compreender emocionalmente a situação do outro, é de suma
importância se colocar no lugar dele.

Num momento de tanta fragilidade emocional, física ou o conjunto das duas, é importante que o
pedagogo mantenha o foco em seus projetos e saiba trabalhar suas emoções para que o sentimento de
pena não seja maior que sua vontade de ensinar e a ministrar o tempo, mesmo porque, a maior
propriedade que os seres vivos possuem que é a vida, pode estar em risco.
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Ser professor envolvendo as atividades que são postas pela profissão não é nada fácil, vai além de
ensinar conteúdo e a ler e escrever, é preciso despertar o aluno para além da alfabetização básica, e o
trabalho promovido no ambiente hospitalar não devem ser diferente, levando em consideração que o
sujeito está em estado de internação, o professor precisa compreender que ele é o mediador em levar
um pedaço do mundo externo para dentro do ambiente hospitalar sem deixar de considerar as
condições clinicas do aluno, não tão somente para dar continuidade aos estudos, mas também para
não permitir que o aluno fique prejudicado enquanto estiver dentro do ambiente hospitalar.

Em 2006 foi aprovada a resolução do Conselho Nacional de Educação CNE 01 de 15 de maio de
2006, que definiu o campo de atuação do pedagogo em ambientes formais e não-formais, tendo
como base a docência da educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, fortalecendo assim,
a importância desse profissional.

O curso de Pedagogia forma para além da sala de aula, habilitando assim, o pedagogo a atuar em
ambientes formais e não formais. Essa formação inicial é também grande responsabilidade da
comunidade acadêmica, como se dá essa formação inicial e quais são os problemas que os
professores universitários vêm tentando desbravar para a essa formação? Pérez (2006, p. 271) traz
alguns desses questionamentos quando problematiza e nos faz refletir ao indagar: “¿qué formación
proporciona la universidad a esos profesores que necesita la escuela del siglo XXI? En geral, uma
formación compartimendatada en múltiples disciplinas y desconectada de los problemas prácticos
profesionales reales”.

1. Os Repositórios Institucionais Públicos: um balanço geral
Durante o primeiro semestre da presente pesquisa foi feito um levantamento quantitativo nos
repositórios institucionais das IES – Instituições de Ensino Superior, dos trabalhos (artigos,
monografias, dissertação e tese) defendidos no Brasil, de 2008 a 2018.

Durante os estudos novas siglas e nomenclaturas foram descobertas. As Classes Hospitalares muitas
vezes são nomeadas, genericamente, de Pedagogia Hospitalar, Atendimento Escolar Hospitalizado –
AEH, ou Hospitalização Escolarizada. Para além da variedade vocabular, o importante é salientar
que a pedagogia hospitalar tem por objetivo a promoção da aprendizagem da criança ou adolescente
hospitalizado independente de ambiente, seja hospital ou domiciliar, de modo que o mesmo continue
sua formação educacional.

Para a catalogação dos dados coletados nos repositórios institucionais, usou-se a divisão por região,
começando pelo Norte e Nordeste, depois Sul e Sudeste e por fim, Centro-Oeste.

Atualmente no Brasil existem 129 (cento e vinte e nove) Instituições públicas de Ensino Superior,
que dividas por região são: 07 (sete) no Norte, 24 (vinte e quatro) no Nordeste, 10 (dez) no
Centro-Oeste, o Sul com 27 (vinte e sete) e o Sudeste conta com 61 (sessenta e uma) Instituições de
Ensino Superior. Essas instituições têm, entre outras formas, uma organização e disseminação de seu
acervo um repositório online onde consta, de forma sistemática, suas monografias, teses, dissertações
e em algumas, artigos.

Cada repositório institucional das universidades contempla as pesquisas de todos os seus cursos de
graduação, mestrado e doutorado de todas as suas linhas de pesquisa, classificando em tese ou
dissertação e também, fazendo um recorte temporal por ano de defesa, tudo para facilitar a busca do
leitor, aluno ou pesquisador.

Fizemos um levantamento quantitativo de teses, dissertações, artigos e monografias pertinentes as
classes hospitalares de 2008 a 2018, separando por região para fazer um balanço geral de produções
que contemplam a temática em questão. Para catalogar os dados foram considerados os trabalhos
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com ano de defesa a partir de 2008. Entretanto, é importante e significativo salientar que em 1998 a
PUC-PR teve sua primeira dissertação sobre a temática em tela defendida, intitulada O desafio ao
professor universitário na formação do pedagogo para atuação na educação hospitalar, trata de
uma pesquisa de mestrado que trouxe problemáticas e pensamentos reflexivos a cerca da formação
do pedagogo com foco no professor universitário enquanto preceptor dos conhecimentos na
formação inicial do pedagogo, tendo como lócus a educação hospitalar e suas práticas, o repositório
da PUC do Paraná tem em seu acervo uma gama de escritos sobre a temática, em que as
palavras-chave mais mencionadas são: pedagogia hospitalar, classe hospitalar, educação hospitalar.

O quadro abaixo sistematiza os resultados parciais alcançados:

QUADRO I – PRODUÇÃO CIENTÍFICA SOBRE AS CLASSES HOSPITALARES NOS
REPOSITÓRIOS INSTITUCIONAIS PÚBLICOS DO BRASIL (2008-2018)

PRODUÇO CIENTÍFICA
Região Teses Dissertações Artigos Monografias Total por Região
Norte - 02 - 01 03
Nordeste - 07 - 18 25
Centro-Oeste 02 05 - 08 15
Sudeste 09 15 01 06 31
Sul[1] 02 21 02 07 32
TOTAL 13 50 03 40 106

Fonte: Dados da pesquisa

Das 129 (cento e vinte e nove) Instituições de Ensino Superior que tivemos acesso aos seus
respectivos repositórios, apenas 36 (trinta e seis) tiveram dados coletados, os repositórios que não
foram catalogados na presente pesquisa apresentaram problemas técnicos ou não tinham nenhum
acervo sobre as classes hospitalares ou pedagogia hospitalar.

Entretanto, foram catalogados 40 (quarenta) monografias, 13 (treze) teses, 50 (cinqüenta)
dissertações e 03 artigos, totalizando 106 produções científica acadêmicas no que tange à Pedagogia
Hospitalar/Classe Hospitalar. Esses números equivalem a um balanço geral da produção nacional das
IES no período de 2008 a janeiro de 2018

A partir dos dados coletados, pode-se inferir que o Sudeste, mesmo sendo a região com mais
instituições de ensino superior, tem o total de 31 (trinta e um) trabalhos em seus repositórios
institucionais, esse número equivale a 24% de teses, 33% de dissertações de 57% dos trabalhos
analisados.

Especificamente sobre as regiões Norte e Nordeste, em termos quantitativos, o número total de
trabalhos equivale a 28 (vinte e oito) trabalhos com a temática em questão,. As duas regiões e juntas
totalizam 31 (trinta e uma) instituições de ensino superior, número ainda menor quando comparado à
região Sudeste. Tais números representam 26% de monografias e 74% de dissertações com a
temática nas Classes Hospitalares ou Pedagogia Hospitalar.

O Nordeste é a região com mais dissertações e TCC – Trabalho de Conclusão de Curso. Os números
apontam que a região Norte tem o total de 02 (duas) dissertações que foram catalogadas no
repositório da Universidade Federal do Pará – UFPA, que equivalem a 18% do total de 10
dissertações catalogadas, e 01 (um) TCC, equivalente a 5% do total de 19 trabalhos de conclusão de
curso. A Universidade Federal de Rondônia – UNIR teve o primeiro TCC defendido sobre a Classe
Hospitalar em 2016, intitulado A pedagogia hospitalar e o acompanhamento escolar de alunos em
tratamento de saúde.
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O Nordeste tem o total de 07 (sete) dissertações catalogadas, 01 (uma) no repositório da
Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, e 02 (duas) dissertações catalogadas no repositório da
Universidade Federal de Alagoas – UFAL, 02 (duas) nos repositórios da Universidade Federal de
Sergipe e da Universidade Federal de Rio Grande do Norte. A dissertação mais antiga foi catalogada
no repositório da UFS, intitulada Ludoterapia: uma estratégia da pedagogia hospitalar na ala
pediátrica do Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe, defendida em 2010.

O Nordeste tem, ainda, o total de 20 (vinte) TCC 10 (dez) no repositório da Universidade Federal da
Paraíba, 04 (quatro) no da Universidade Estadual de Feira de Santana, 02 (dois) no repositório da
Universidade Federal do Ceará – UFC e 01 (um) nos repositórios da Universidade Estadual do Vale
do Acaraú – UVA e da Universidade Federal da Bahia – UFBA, e dois (2) dois trabalho de
conclusão de curso no repositório da Universidade Federal de Alagoas – UFAL, o mais recente,
defendido em Maio de 2019, intitulado “A Classe Hospitalar em Território Nacional: uma
cartografia contemporânea”.

Nenhuma tese com a temática da pesquisa foi catalogada nos repositórios do Norte e Nordeste.

Quando comparado os 129 (cento e vinte e nove) repositórios institucionais públicos e o número
total trabalhos com temática em tela, inferimos que até o presente momento da pesquisa, confirma-se
que ainda há uma incipiente produção acadêmica sobre a temática, isto porque, foram catalogados
106 (cento e seis) produções nos 36 (trinta e seis) repositórios institucionais a que tivemos acesso.

Junto aos 106 (cento e seis) estudos sobre a classe hospitalar foi feito um levantamento dos temas,
resumos e principais referências bibliográficas. Dos trabalhos catalogados, apenas 05 (cinco) não
tiveram seus resumos e as principais referências bibliográficas catalogadas, pois ao abrir os
respectivos arquivos, eles apresentavam um erro de exibição este problema técnico aconteceu nos
repositórios da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e da Pontifícia Universidade Católica
do Paraná – PUC-PR.

É significativo salientar que nem todos os repositórios estão atualizados e a outros não tivemos
acesso por estarem fora do sistema ou com erros ao abrir o documento solicitado, esse contratempo
aconteceu por diversas vezes durante a catalogação dos dados, para ser mais exato, 04 (quatro)
repositórios institucionais de diferentes universidades apresentaram problemas ou estavam em
manutenção durante o levantamento dos dados, são eles, Universidade Federal do Rio Grande do
Norte, Universidade Católica de Goiás e Universidade Federal da Bahia.

A tabela a seguir apresenta a porcentagem dos trabalhos disponíveis nos repositórios institucionais,
em ordem decrescente, levando em consideração a porcentagem que equivale a 100% de todo
repositório institucional pesquisado.

TABELA I – PRODUÇÕES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR SOBRE AS
CLASSES HOSPITALARES

INSTITUIÇÃO Nº TOTAL DE ESCRITOS PORCENTAGEM %
UFSC 08 64%
PUC-PR 08 64%
UFES 08 64%
UFSM 07 49%
UFPB 07 49%
UBC 06 36%
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PUC-SP 06 36%
UNB 05 25%
UFFS 04 16%
UNESP 04 16%
UNIG 04 16%
UNIDERP 03 9%
UEPB 03 9%
UFPR 03 9%
UFSCar 03 9%
UFPA 02 2%
UFAL 04 2%
UFC 02 2%
UFF 02 2%
UEL 02 2%
UFRGS 02 2%
UFRN 02 2%
UFS 02 2%
UFG 01 1%
UNIR 01 1%
UFBA 01 1%
UVA 01 1%
UFPE 01 1%
UNIFESP 01 1%
UFJF 01 1%
UFRJ 01 1%
UVA 01 1%
UM 01 1%
UEPG 01 1%
UFPR 01 1%
UNIVAL 01 1%
UFG 01 1%

Fonte: Dados da pesquisa

A região Sul é a região com mais pesquisas sobre a temática em questão como comprovado
inicialmente no quadro I, são 32 (trinta e dois) estudos, seguida pela região Sudeste com 31 (trinta e
um), esse ranking também se aplica na tabela a cima, isto porque a Universidade Federal de Santa
Catarina e a PUC-Paraná contabilizam por igual 08 (oito) trabalhos defendidos e disponibilizados
sobre a classe hospitalar. A Universidade Federal do Espírito Santo, também conta com 08 (oito)

02/04/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/classe_hospitalar_no_norte_e_nordeste_a_producao_e_a_disseminaca.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.8-12,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



pesquisas sobre a classe hospitalar, as três contam com a mesma porcentagem em seus repositórios, o
que equivale a 64% de 100% de todas as pesquisas defendidas e arquivadas a que tivemos acesso e
fizemos a análise.

Os dados e as instituições de ensino superior da tabela não foram separados por região. Vale salientar
que a Universidade de Brasília – UnB é a única que teve o total de 05 (cinco) pesquisas defendidas e
arquivadas em seu repositório até a elaboração desse relatório parcial.

Para compor a tabela acima foram considerados apenas os trabalhos que têm como grande área de
estudo a Educação. As palavras-chave asseguraram a catalogação dos dados. Em todos os arquivos
analisados estão presentes pelo menos uma das palavras-chave, como: pedagogia hospitalar, classe
hospitalar, atendimento especializado educacional – AEE ou educação hospitalar. Por se tratar de
uma pesquisa sistemática, o presente relatório, em sua versão final, apresentará todas as
palavras-chave e suas porcentagens, bem como a análise de suas referências bibliográficas. Para isso,
está sendo elaborado um quadro que divide por região e separa tema, resumo e autores que
subsidiaram esses estudos. Outros quadros, tabelas e gráficos, bem como os resumos e temas
catalogados foram feitos, mas em função do limite de páginas do presente relatório, serão usados
para a publicação de artigos e atualização dos dados.

1. Consideração final

A Educação Especial tem garantido que a modalidade de ensino se firme dentro dos hospitais e
continue em seu exercício da função, porém é nítido que apenas a formação inicial dos professores
não é tudo para tal especialidade. Fundamentado na perspectiva inter/multi/transdisciplinar e
comprometido com uma abordagem adequada à realidade do estudante, o atendimento considera que
o aprender é resultado de uma série de fatores que se relacionam com o conhecimento prévio e com
os aspectos afetivos e sociais vivenciado por este sujeito. Assim sendo, a aprendizagem é no tempo
do estudante, determinado por uma série de acontecimentos vividos pelo mesmo.

Desta forma, consideram-se os conteúdos mais significativos para dar continuidade ao processo de
escolarização do estudante, respeitando as habilidades e potencialidades de cada sujeito, pois é
necessário ter um olhar de estímulo, acreditar na capacidade do escolar em estado de internação, não
infantilizá-lo e nem excluí-lo por ser uma pessoa que necessitará de maiores cuidados e atenção.
Deve-se dar oportunidade para que ele participe de todas as atividades oferecidas, respeitando o
tempo de internação e seu tempo de aprendizagem.

A pedagogia hospitalar é uma modalidade pouco conhecida até pelos pacientes que a ela têm, por lei,
o direito. Independentemente de ser um afastamento temporário ou permanente, esses sujeitos
apresentam necessidades especiais e devem receber atendimento em classe hospitalar. Um dos
objetivos das classes hospitalares é 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. 53).

Durante toda vida acadêmica as aprendizagens que temos contribuem de forma significativa para
nossa formação inicial.

Existem dois pilares: o que temos (diagnóstico da realidade) e o que queremos (porque é de direito,
porque é necessário, porque há conhecimentos e experiências que comprovam a efetividade do
"fazer"...) vão nos permitir estabelecer objetivas e metas, e definir as diretrizes e as estratégias a
serem adotadas para garantir a todos o direito de acesso, ingresso e sucesso nos bens e serviços
disponíveis, no caso específico deste texto, as classes hospitalares. As diretrizes, traduzidas como um
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dos capítulos do documento que contém o texto de determinada Política Pública Nacional, servem
como subsídios para a formulação de Planos de Ação nas diferentes IES, sempre em consonância
com a especificidade das realidades estaduais ou municipais.

Outra vantagem do texto escrito é que ele também serve como referencial para as lutas em prol da
concretização das ações necessárias à consecução dos objetivos estabelecidos, bem como da
proposição de outros, segundo as necessidades.

Assim tem sido com a Política Nacional de Educação Especial que, embora desatualizada (pois ela é
de 1994: o contexto atual é outro, como outro é o paradigma educacional escolar que nos move - a
inclusão, na escola e na sociedade), ainda serve aos propósitos para os quais foi consolidada, no
texto.

No caso das classes hospitalares, considerando-se que a natureza das ações que nelas se desenvolvem
são de cunho pedagógico-educacional, que devam realmente constar de documentos de Políticas
Educacionais.

Se entendermos a educação como direito de todos, sem necessidade de dicotomizar o processo em
regular e especial, eu diria que essa modalidade de atendimento educacional deve compor o elenco
das ofertas que a educação, enquanto função social deve prever e prover, por meio dos sistemas
educacionais para todos os alunos. Todos!

Em outras palavras, quero dizer que, se já tivéssemos - os que pensamos ou os que decidimos a
educação escolar - internalizado a proposta inclusiva como a melhoria da qualidade da oferta
educativa para qualquer aluno, esteja ele onde estiver, então não precisaríamos colocar as classes
hospitalares como modalidade de atendimento educacional escolar da educação especial, ainda
entendida como subsistema paralelo à educação regular.

Mas, considerando-se que, de modo geral e equivocado, compreende-se a educação inclusiva
destinada, apenas, aos portadores de deficiência e que não alcançamos o consenso geral, de que se
trata de incluir todos os nossos aprendizes na melhoria de nossas ofertas educativas, convém que, na
atualização da Política Nacional de Educação Especial, esteja garantido o espaço para as classes
hospitalares, no texto e no contexto. Em quantidade e qualidade de modo a atender a toda a demanda,
com sucesso.

Os relatos, os projetos e as experiências, são, na verdade, uma preparação para a vida fora da
Universidade. A Pedagogia Hospitalar é um campo novo de atuação para o pedagogo alagoano. A
temática em si é uma novidade para o Centro de Educação, não pelo desejo dos discentes, mas pela
falta docentes com estudos na área ou dispostos a conhecê-la. A partir do segundo semestre de 2018
esse cenário começou a mudar.

Os primeiros levantamentos dos dados foram frutos totalmente acessíveis, por se tratar de uma
temática específica e nova, mesmo que ainda não discutida fortemente, os autores, teses,
monografias, artigos, livros e resumos contribuíram de forma direta para o presente relatório e para a
produção de novos escritos sobre as classes hospitalares. Durante o primeiro semestre não houve
nenhum empecilho no levantamento dos dados, pois até as plataformas a que não tivemos acesso por
falta de funcionalidade, tornaram-se dados para o presente relatório.

O estudo até aqui trouxe novas inquietações e conhecimentos, novas práticas e fundamentos teóricos,
um jeito novo de ensinar em um ambiente não-formal.

[1] Única região com 01 (um) resumo expandido, intitulado Pedagogia hospitalar: um programa de
educação para a saúde com crianças hospitalizadas publicado no repositório da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul em 2000.
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