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Resumo No Brasil, o serviço de classe hospitalar encontra-se vinculado à área de Educação Especial, 

tendo como objetivo a continuidade da escolarização de crianças e adolescentes, oriundos da 

educação infantil, do ensino fundamental e médio, internados e/ou em tratamento de saúde. Nesse 

contexto, independentemente da patologia ou do tempo de hospitalização, um grande desafio é a 

inclusão do educando às vivências acadêmicas, próprias de sua idade, respeitado suas condições 

físicas, cognitivas, sociais e emocionais. A classe hospitalar, nesse sentido, permitirá dar 

prosseguimento às atividades escolares, o que facilitará, após alta hospitalar, o retorno do aluno à 

escola, além de contribuir para a amenização do impacto de sua hospitalização e seu tratamento. 

Compreender quem é o aluno da classe hospitalar pode contribuir para uma melhor atuação do 

professor nesse espaço. Assim, este estudo visou a identificar o perfil educacional de vinte alunos 

com neoplasias, de seis a doze anos, matriculados no ensino fundamental de duas classes hospitalares: 

uma no Estado de Mato Grosso do Sul e outra no Estado do Espírito Santo. Esta pesquisa foi efetivada 

em 2013, por meio de entrevistas com os pais e/ou responsáveis e com os profissionais da área da 

educação e saúde, da análise de documentos e de intervenções lúdicas realizadas com as crianças. O 

estudo foi ancorado na matriz sócio-histórico-cultural, que compreende as crianças como sujeitos 

constituídos historicamente; tomou como referência a escola como instituição de transmissão e 

apropriação de conhecimentos e a classe hospitalar como espaço que contribui no processo de cura 

da criança. Na análise dos dados, foram consideradas, além de seu histórico clínico, as informações 

sobre a criança na família, na escola e na classe hospitalar. Em geral, pode-se observar, neste estudo, 

que as crianças selecionadas demonstraram um potencial significativo de enfrentamento da doença; 

envolveram-se de forma ativa nas atividades escolares na classe hospitalar e apresentaram boa 

interação com profissionais da área da educação e de saúde. 
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