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Resumo No Brasil, o serviço de classe hospitalar foi criado pelo Ministério da Educação e Cultura, 

com vistas à continuidade do processo escolar de crianças e adolescentes hospitalizados e/ou em 

tratamento de saúde, possibilitando-lhes, após alta, pouco ou nenhum prejuízo em tais aspectos. 

Nesse propósito, visando ao seu amparo, algumas legislações foram implementadas: Lei nº 

9.394/1996; Constituição Federal (1988); Resolução nº 2/2001; Declaração da Criança Hospitalizada 

(1995). Destina-se, em geral, a alunos matriculados na educação infantil, no ensino fundamental e 

médio de escolas municipais, estaduais e particulares, além de educandos de instituições 

especializadas. Nesse contexto, são também atendidos alunos que se encontram fora ou evadidos da 

escola, sendo incentivados a retornar a seus estudos. No Estado de Mato Grosso do Sul, esse trabalho 

existe desde 1994 e é acompanhado pela Secretaria de Estado de Educação, sendo operacionalizado 

em oito hospitais em leitos, salas de aula e brinquedoteca, atendendo aproximadamente 7.000 alunos 

ano. No Estado do Espírito Santo, esse trabalho é supervisionado pela Secretaria de Estado de 

Educação desde 2001, atendendo também nesses espaços, anualmente, uma média de 4.000 alunos, 

disponibilizando no primeiro Estado uma equipe de 22 professores e no segundo, em quatro 

instituições, 15 professores, formados nas áreas de humanas, exatas e biológicas. Este relato trata dos 

profissionais, da proposta pedagógico-educacional, das metodologias, dos recursos e formas de 

avaliação específicas utilizadas para os alunos, respeitando suas condições físicas, cognitivas, sociais 

e emocionais, independentemente de sua patologia ou tempo de internação e de atendimento do 

serviço. Os resultados observados neste trabalho indicam que crianças e/ou jovens internados e 

acompanhados pela classe hospitalar apresentam menores reações de ansiedade, depressão, 

isolamento ou mesmo de recusa ao tratamento e à hospitalização, além de melhor aprendizagem com 

relação aos conteúdos pertinentes ao seu ano escolar. 
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