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PERCURSO LEGAL PARA A IMPLANTAÇÃO DA CLASSE HOSPITALAR NO 

BRASIL 

O objetivo deste estudo é apresentar um panorama histórico do processo de 

implantação de Classes Hospitalares em hospitais da rede pública do Brasil, através do 

levantamento e análise dos documentos legais sobre o tema, no sentido de contribuir para a 

compreensão dos profissionais envolvidos com a educação e em instituições de saúde sobre 

a existência de recursos legais para a implantação de Casses Hospitalares.  

Trata-se de uma pesquisa documental bibliográfica por conta da leitura de obras 

que articulam o conceito de Classe Hospitalar à estruturação legal de tal atividade no âmbito 

hospitalar público em nosso país. Como base documental realizou-se a leitura de documentos 

oficiais que abordem a relevância do direito à educação como Direitos da criança e do 

adolescente hospitalizado1, a Política Nacional de Educação Especial2, Classe Hospitalar e 

atendimento pedagógico domiciliar: estratégias e orientações3, publicado pela Secretaria de 

Educação Espacial em 2002, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional4.  

No âmbito do que propõe o presente estudo, cabe compreender a Classe Hospitalar 

como uma modalidade inserida na Pedagogia Hospitalar e que se justifica no meio 

educacional como processo de ensino e aprendizagem fora do ambiente escolar, adotando o 

espaço intra-hospitalar como de construção do saber. A Classe Hospitalar deve, portanto, 

ser considerada como a ponte entre a escola e o aluno (paciente) oferecendo subsídios 

facilitadores para o desenvolvimento escolar da criança e adolescente, de forma a estimular 

o desempenho escolar e o prosseguimento do aluno nos anos subsequentes da educação 

básica. Esta continuidade é de suma importância para a formação da identidade crítica do 

cidadão, além do suporte à autoestima dos pacientes envolvidos no processo, contribuindo 

para que não se sintam excluídos do grupo escolar5. 

Focando o embasamento legal como suporte para a Classe Hospitalar, 

historicamente, no Brasil, o reconhecimento da necessidade de atendimento educacional nos 

meios hospitalares só se deu em 1989, por meio do artigo 2º, inciso I, alínea “d”, de 24 de 

outubro de 1989 que estabelece que “O oferecimento obrigatório de programas de Educação 

especial a nível pré-escolar, em unidades hospitalares e congêneres nas quais estejam 

internados, por prazo igual ou superior a um ano, educandos portadores de deficiência” 6. 
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No entanto, tal modalidade educacional se restringiu a uma faixa etária específica 

(pré-escola). Foi com a aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) que o 

suporte legal à criança e adolescente tomou relevância no sentido de que, na Lei n. 8.069, no 

seu artigo 3º, ficou assegurado que, 

A criança e o adolescente gozam de todos os direitos inerentes à pessoa humana, 
sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, 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 de dignidade7.  
 

Com o mesmo objetivo do ECA, de seguridade e assistencialismo legal à criança e 

adolescente, surgiram outras iniciativas de proteção ao menor como o Conselho Nacional 

dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA), o Programa Nacional de Atenção 

Integral à Criança e ao Adolescente (PRONAICA), o Conselho da Comunidade Solidária e 

os Conselhos Tutelares.  

Por meio do CONANDA, fundado em 1995, foi possível a elaboração e aprovação 

da resolução nº 41, de outubro de 1995, item 9 (nove), quando se percebeu a legalidade da 

promoção da Pedagogia Hospitalar, tendo em vista que se estabelece à criança e adolescente 

o “Direito de desfrutar de alguma forma de recreação, programas de educação para a saúde, 

acompanhamento do currículo escolar durante sua permanência hospitalar”. 

 No ano seguinte, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, nº 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, no artigo 5º, vem reforçar o já estabelecido na resolução 

nº 41/95, quando determina que “O atendimento educacional será efetivado em escolas, 

classes ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos 

alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular”8.  

Em 2001, no sentido de especificar o atendimento educacional no ambiente 

hospitalar, o Conselho Nacional de Educação, juntamente com a Câmara de Educação 

Básica, cria a resolução nº 2, artigo 13, parágrafos 1º e 2º, a qual esclarece que, 

 Os sistemas de ensino, mediante ação integrada com os sistemas de saúde, devem 
organizar o atendimento educacional especializado a alunos impossibilitados de 
frequentar as aulas em razão de tratamento de saúde que implique internação 
hospitalar, atendimento ambulatorial ou permanência prolongada em domicílio 9. 
 

 No entanto, mesmo com tais legislações, ainda não havia sido dado o real suporte 

para o estabelecimento de diretrizes de atuação na área, o que só ocorreu em 2002, quando 

o Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação, elaborou documento sobre 
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as estratégias e orientações para atendimento nas classes hospitalares. Dessa maneira, o 

atendimento escolar em ambulatórios de atenção integral à saúde ou em domicílio passou a 

ser uma exigência legal no país, ressaltando a necessidade da existência de um ambiente que 

deve ser projetado com o propósito de favorecer o desenvolvimento e a construção dos 

conhecimentos para crianças, jovens e adultos, no âmbito da educação básica, respeitando 

suas capacidades e necessidades educacionais especiais individuais (Brasil, 2002, p. 15-16). 

 Reforçando essa compreensão, no dia 16 de agosto de 2017, o Ministério da 

Educação retomou a discussão sobre o atendimento pedagógico em ambiente hospitalar e 

domiciliar, determinando que as diretrizes para esse tipo de atendimento sejam definidas por 

um comitê e enviadas ao Conselho Nacional de Educação (CNE) para apreciação.  Também 

foi orientado que seja criado um programa de formação de professores para atuarem nos 

ambientes hospitalares e domiciliares. A partir de então, o Ministério da Educação apontou 

que cabe à Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão 

(Secadi) e a Secretaria de Educação Básica (SEB) do MEC a responsabilidade por elaborar a 

proposta de orientações normativas a serem enviadas ao Conselho Nacional de Educação 

para apreciação e regulamentação. 

Este estudo, ao abordar a Classe Hospitalar do ponto de vista legal, deixando claro 

que o tema em questão vem sendo abordado há 29 anos em nosso país, esclarece a 

importância da implantação da pedagogia hospitalar (classe hospitalar) no âmbito das 

instituições públicas de saúde, bem como o investimento das IES na formatação da sua grade 

curricular para tratar do atendimento educacional aos pacientes em ambiente hospitalar e, 

principalmente, criar programas para a formação de professores que atuam nessa modalidade 

de ensino. Mesmo assim, identifica-se a carência de engajamento e de iniciativas de atuação 

conjuntas dos governos Federal, Estaduais e Municipais, para a formação de professores 

especializados, com resultados de impacto na garantia do direito à educação de crianças e 

adolescentes em condições de tratamento hospitalar.  
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