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INTRODUÇÃO  

 
Existe uma crença hindú em que cada pessoa vive em uma casa 

de quatro cômodos: um físico, um mental, um emocional e um 

espiritual. A maioria de nós tende a viver em um dos cômodos 

a maior parte do tempo, mas a menos que entremos em todos 

os cômodos todos os dias, mesmo que somente para mantê-los 

arejados, nós não estaremos completos. 

Rumer Godden 

 

Os hospitais têm a função de atender as necessidades orgânicas dos pacientes. Os demais 

cuidados, afetivos, sociais, educacionais e psicológicos geralmente são deixados de lado para 

prevalecer os cuidados médicos.  

Percebe-se que aos poucos  este paradigma vem sofrendo mudanças. Muitos hospitais têm 

buscado aumentar sua equipe de trabalho com profissionais de diversas áreas, dentre elas 

psicólogos e pedagogos. 

Nesse contexto surge reflexões sobre a humanização no ambiente hospitalar e a possibilidade 

de oferecer novas práticas e métodos, bem como um novo olhar ao paciente. E agora o 

ambiente, que antes pertencia aos bisturis, macas, medicamentos e agulhas, abre espaço para 

os livros, lápis e cadernos. 

A Classe Hospitalar se configura como uma possibilidade de auxiliar o paciente a enfrentar as 

situações dolorosas de forma menos traumática, minimizando sua angústia e seu sofrimento 

físico, emocional e psíquico, dando-lhe ferramentas para ressignificar e reconstruir sua 

própria história. 

São inegáveis os avanços que temos presenciado no tratamento às doenças e transtornos 

mentais e psíquicos. Todavia, apesar de, todo o avanço e debates que tem-se manifestado na 

busca por proporcionar melhor qualidade de vida a esses pacientes,  não é raro presenciarmos 

situações de descaso com as pessoas que sofrem com problemas psiquiátricos. 

 Todos os anos milhares de jovens em nosso país, têm sua vida transformada por diferentes 

fatores, sejam eles de ordem física ou emocional.  Bulemia, anorexia, síndrome do pânico, 
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depressão, esquizofrenia, vício em drogas, álcool, já não estão mais distantes dos lares 

brasileiros, e a cada dia, esses problemas têm vitimado jovens  cada vez mais novos. A 

dependência química, talvez hoje, seja um dos problemas que mais tem levado os 

adolescentes e jovens a tratamentos psíquicos, seja por vontade própria, por iniciativa dos pais 

ou da justiça. Nem sempre o jovem tem condições de buscar um tratamento alternativo em 

uma clínica especializada, muitos vivenciam situações de desigualdade social, são 

desprivilegiados economicamente e encontram-se precariamente assistidos pelas leis que 

deveriam protegê-los. Nesses casos a alternativa que se tem é interná-los em hospitais 

psiquiátricos para tratar do vício em crack, maconha, cocaína e outras drogas.  

Durante a hospitalização na instituição psiquiátrica, o adolescente ou jovem irá ter contato 

com todo tipo de transtorno e doença mental que acometem pessoas de todas as idades. A 

partir desta experiência, pode-se desencadear uma série de outros problemas advindos das 

vivências que terá durante a internação. Inicialmente, uma das marcas deixadas como herança 

cultural a respeito dos sanatórios vem a ser o preconceito. Pessoas internadas em hospitais 

psiquiátricos são vistas com repulsa pela população, causam medo, desprezo, são 

consideradas incapazes de viver em sociedade, e levam a marca da internação por toda sua 

vida como se fosse uma tatuagem em sua pele, mesmo tendo seu problema controlado. Isto 

faz parte da história de nossa sociedade que sempre viu os hospitais psiquiátricos como algo 

repulsivo e assombroso. 

Durante a internação o jovem perde sua identidade, passa a ser o paciente do leito nº tal ou 

portador de determinada doença mental, perde sua singularidade e individualidade, podendo 

levá-lo a uma diminuição da auto-estima e a maiores danos emocionais. Ao entrar pelos 

portões do hospital psiquiátrico o paciente tem sua vida transformada. As atividades do 

cotidiano agora dão lugar a uma série de regras e horários específicos a cada atividade: 

horário para dormir, acordar, comer, realizar atividades físicas, horário para medicação. Ele é 

afastado das atividades que realizava no dia a dia e que lhe causavam prazer na maioria das 

vezes. O rigor da disciplina médica, dos tratamentos prescritos e da rotina da instituição são 

elementos necessários ao tratamento, mas podem causar angústias e dificuldades de 

adaptação. 

A adolescência e juventude também são fases em que é expressiva a necessidade de ser aceito 

em um grupo, de se identificar com alguém que lhe cause admiração e de relacionar-se com 

seus pares. No ambiente psiquiátrico, essas ações tão características da juventude e comuns a 

vida cotidiana do adolescente e do jovem, tornam-se praticamente inexistentes, uma vez que o 

próprio jovem deixa de reconhecer-se enquanto pessoa. 

Apesar de todos os debates, ações e discursos médicos-higienistas para tornar os tratamentos 

em hospitais psiquiátricos mais humanos, observa-se que ainda hoje há a utilização de 

métodos invasivos, a utilização de fortes medicamentos que causam no paciente, diversos 

sintomas, descaracterizando-os e contribuindo para a ausência do eu.  

Analisando os aspectos supracitados percebe-se a importância de inserir no ambiente 

psiquiátrico formas de minimizar as angústias vivenciadas durante a internação, 

oportunizando métodos mais humanísticos e a possibilidade de estreitar a distância entre a 

vida de fora e de dentro dos hospitais.  

A classe hospitalar foi criada para garantir o direito ao acesso, a manutenção e a continuidade 

da escolarização, mas sua existência tem mostrado que a contribuição deste trabalho é bem 
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maior. Ela pode proporcionar um ambiente propício a afetividade, onde se constroem 

vínculos, onde o sujeito é ouvido e reconhecido pela sua individualidade, podendo assim 

proporcionar condições de bem estar e até mesmo auxiliar na melhoria do paciente-aluno. A 

classe hospitalar auxilia na reescrita de uma nova história de vida, mostrando ao aluno suas 

potencialidades e resignificando sua dignidade enquanto ser humano.  

A educação é um direito de toda pessoa. Este direito é garantido por lei. Em julho de 2002 

através da Secretaria de Educação Especial, o Ministério da Educação elaborou um 

documento sobre Classe Hospitalar e Atendimento Pedagógico Domiciliar que diz: 
 

a impossibilidade de frequentar à escola, durante o período sob o tratamento de 

saúde ou de assistência psicossocial, as pessoas necessitam de formas alternativas de 

organização e oferta de ensino de modo a cumprir com os direitos à educação e à 

saúde, tal como definidos na Lei e demandados pelo direito à vida em sociedade 

(BRASIL, 2002, p. 12). 

 

A LDB 9495/96 (art. 5°, & 5), também garante o direito a educação e responsabiliza o poder 

público para criar alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, podendo organizar-se 

de diferentes formas para garantir o processo de aprendizagem. 

No Brasil a inserção das classes hospitalares ainda caminha de forma lenta. O 

acompanhamento pedagógico hospitalar, seja em hospitais públicos ou privados, tem sido 

insuficiente para que os pacientes possam dar continuidade aos seus estudos. Fonseca (1999), 

comenta que a primeira escola hospitalar no Brasil foi criada em 1950 no Hospital Jesus no 

Rio de Janeiro, mas somente em 1994 foi que o Ministério da Educação (MEC), reconheceu 

esta modalidade de ensino (BRASIL, 1994). A partir daí, Secretarias de Educação de alguns 

estados brasileiros atentaram para esta necessidade e passaram a realizar convênios com 

alguns hospitais para inserir o trabalho educacional. Mas percebe-se que o número de 

hospitais atendidos ainda é pouco, isto mostra que há muitas crianças que ainda ficam sem 

receber assistência educacional enquanto realizam tratamentos de saúde nas instituições 

hospitalares.  A classe hospitalar  é uma modalidade de ensino acolhida pela educação 

especial, embora haja muitos questionamentos e discordâncias a respeito disto
3
, pois  foi esta 

a única a preocupar-se com as crianças e adolescentes que são afastados das escolas de origem 

para serem internadas nas instituições de saúde.  

A atuação dos docentes na classe hospitalar, é um desafio constante. A formação de 

professores sempre foi voltada para a sala de aula convencional. Mesmo hoje com tanta 

diversidade e avanços na educação, pouco se fala e se prepara o profissional para atuar em 

outros contextos. 

O professor da Classe Hospitalar necessita ter muita habilidade, pois além de realizar seu 

trabalho enquanto docente, necessita conhecer seus alunos, sua escolaridade, seu 

desenvolvimento, sua enfermidade, sua escola de origem e como era a relação do aluno com 

esta escola, precisa conhecer e manter contato com a escola de onde o aluno veio, dentre 

outros aspectos que possam contribuir para o professor identificar o histórico escolar do aluno 

e traçar propostas de trabalhos coletivos e individuais. Ele deve ser um parceiro da criança 
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durante a internação, auxiliando-a na interação com o ambiente hospitalar, com os demais 

internos, com a família e com toda a equipe de saúde. 

Na atuação em hospital psiquiátrico o docente, também deve estar preparado para lidar com 

possíveis surtos psicóticos de seus alunos, conhecer os efeitos medicamentosos que incidem 

sobre o corpo e a mente dos pacientes e ter noções das patologias existentes em sua turma. O 

trabalho do professor hospitalar não resume-se apenas no ato de ensinar mas também no de 

cuidar e este cuidar envolve uma escuta pedagógica que transmita segurança e confiança. 

Além disso  é  importante  que o professor desafie diariamente seus alunos criando situações 

com o intuito de instigar a vontade de saber, de descobrir, de aprender, motivando-os a fazer 

parte diretamente do processo de aprendizagem que se estabelece nas relações diárias dentro 

da classe. 

O hospital psiquiátrico, palco da pesquisa, em andamento, possui classes hospitalares em 

parceria com a Secretaria de Educação do Estado do Paraná através do Programa  de Serviço 

de Atendimento à Rede de Escolarização Hospitalar (SAREH), que foi criado com o objetivo 

de ofertar atendimento educacional aos educandos matriculados ou não na Educação Básica 

que encontram-se impossibilitados de frequentar a escola por motivos de enfermidades que os 

levam a um internamento hospitalar (PARANÀ, 2007). O hospital é privado, mas, também 

realiza atendimentos através do Sistema Único de Saúde. Todos os meses seus leitos são 

preenchidos e mantém lista de espera, pois atende jovens de diferentes partes do estado. 

Ao ser criado em 2007, o SAREH estava vinculado ao Departamento de Educação Especial e 

Inclusão Educacional. A partir de 2008 o programa passou a fazer parte da Diretoria de 

Políticas e Programas Educacionais. Para nortear as ações do programa, foi formulado um 

documento base (PARANÁ, 2007), para o atendimento hospitalar ou domiciliar. 

Neste hospital o atendimento é fornecido para pessoas de ambos os sexos a partir dos 12 anos. 

A grande maioria dos internos,  são adolescentes e jovens que estão internados devido o vício 

em drogas ilícitas e passam meses no hospital, mas também atende jovens com diferentes 

transtornos como depressão, esquizofrenia entre outros.  

Nesse contexto, a pesquisa em andamento, objetiva analisar como se dá o processo ensino-

aprendizagem dentro do hospital psiquiátrico, e como ocorre a prática docente e a criação do 

currículo para esta modalidade de ensino. O estudo tem como questões norteadoras: a) a 

configuração do processo de ensino dentro da Clínica Psiquiátrica; b) A constituição das 

práticas pedagógicas docentes na Classe Hospitalar da Clínica Psiquiátrica. 

 

MÉTODO  

 

Para a realização deste estudo  utiliza-se metodologia qualitativa, tendo como base as ideias 

de alguns autores e estudiosos sobre o tema em questão, bem como análise de teses, 

dissertações e artigos, procurando identificar nestes estudos dados sobre classes hospitalares 

que possam contribuir para uma melhor compreensão do tema. Para construção de 

informações oriundas com campo de investigação, utiliza-se como instrumentos a análise 

documental, entrevista semiestruturada e observações assistemáticas. 

As entrevistas têm como objetivo obter informações a respeito do tema, e estão por se realizar 

com três professoras e uma pedagoga, que atuam na Classe Hospitalar da Clinica Psiquiátrica 

H.J., e com a uma responsável pela implantação do SAREH no referido hospital. 



 
VIII ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISADORES EM EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Londrina de 05 a 07 novembro de 2013 - ISSN 2175-960X 

 

 

3070 

As questões das entrevistas com os pedagogos e professores são referentes: às atribuições do 

profissional de educação em contexto hospitalar na clinica psiquiátrica; como acontecem as 

práticas pedagógicas desenvolvidas por eles, quais são as dificuldades encontradas e quais os 

pontos positivos para a formação docente a atuação neste ambiente, dentre outras questões 

que se fizerem necessárias durante a pesquisa. 

Quanto a responsável pela implantação do SAREH, buscamos identificar quais as 

dificuldades para a implantação, como ocorreu a inserção neste hospital e porque a escolha do 

complexo psiquiátrico, quando há outros hospitais, inclusive infantil, na cidade.  

Após transcrição das entrevistas gravadas nas dependências da Clínica Psiquiátrica, realizar-

se-á posterior análise de interesse de seu conteúdo. Não foi estipulado previamente o número 

de observações de aulas, pois isso depende da dinâmica do atendimento oferecido, no âmbito 

da Clínica, ao longo do estudo. 

 

DISCUSSÃO PRELIMINAR 

 

Com a perspectiva da educação inclusiva e a obrigatoriedade ao acesso educacional, muitas 

crianças e adolescentes que estavam a margem do processo de escolarização devido 

problemas de saúde, começam a receber assistência pedagógica, ao mesmo tempo em que 

passa-se a colocar em xeque as práticas didáticas e as organizações curriculares que 

convencionalmente sempre privilegiaram e se pautaram na lógica da homogeneização. A 

necessidade de mudanças significativas nas práticas pedagógicas tem sido evidente e cada vez 

mais urgente. Debates a este respeito têm sido propulsores para se pensar em uma educação 

diferente, sobretudo porque estamos vivenciando um processo de democratização do ensino 

onde a lei diz que o acesso a educação gratuita é um direito de todos:  

 
I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de 

idade, organizada da seguinte forma: (LDB 9394/96. Redação dada pela Lei nº 12.796, 

de 2013). Art. 5o  O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, 

podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização 

sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e, ainda, o Ministério 

Público, acionar o poder público para exigi-lo.   (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 
2013). § 5º Para garantir o cumprimento da obrigatoriedade de ensino, o Poder Público 

criará formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, independentemente 

da escolarização anterior. (LDB 9394/1996)4  

 

A escola precisa ser democrática e acessível a todos, baseando-se na perspectiva da inclusão 

para que possa-se vivenciar uma grande diversidade de alunos tendo acesso aos conteúdos 

escolares. As portas da escola já começaram a ser abertas para o trabalho com a diversidade, 

precisa-se agora buscar cada vez mais alternativas e soluções de como trabalhar com tanta 

heterogeneidade de modo que essas diferenças possam se manter presentes e ativas na escola, 

para que todos possam continuar tendo acesso a educação e terem sua individualidade 

respeitada, aprendendo também a respeitar e a conviver com as diferenças. 

                                                             
4
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Nesse processo de mutação das práticas pedagógicas deve-se considerar que os alunos são 

seres em permanente construção, em eterna mutabilidade, que possuem uma história que é 

levada com eles para as salas de aula. Ao levar em conta esses aspectos torna-se possível 

favorecer o processo de mudanças conceituais atinentes ao trabalho docente e à escola em seu 

papel social contemporâneo.  

Um dos papeis da educação na sociedade contemporânea é levar a assistência educacional a 

diversos contextos, onde existem pessoas para se apropriar dela. Um desses contextos são as 

Clínicas e Hospitais psiquiátricos. 

O internamento de adolescentes e jovens em clínicas psiquiátricas ocorre há anos. Com o 

consumo maior de drogas ilícitas por esta população, o número de internações só aumenta. 

São jovens e familiares que buscam tratamento para o vício e para outros problemas de ordem 

psíquica que muitas vezes são desencadeados pelo uso abusivo de substâncias químicas. Além 

destes, percebe-se também um aumento no número de pessoas com desordens psíquicas como 

depressão, síndrome do pânico, fobias, esquizofrenia, transtorno bipolar, transtornos 

alimentares etc. Dentre as pessoas que sofrem destes males o número de jovens com estes 

transtornos também cresce independente do uso ou não de substâncias químicas. 

De acordo com o Relatório Sobre a Saúde no Mundo, criado pela Organização Mundial da 

Saúde em 2001, cerca de 450 milhões de pessoas sofrem transtornos mentais ou de 

comportamento e ainda cita que uma em cada quatro pessoas terão algum tipo de sofrimento 

mental ou distúrbio neurológico em algum momento da sua vida. A cada ano, 1 milhão de 

pessoas se suicidam e 10 a 20 milhões tentam o suicídio, um terço de todas as incapacidades 

são devidas a transtornos psíquicos. Os transtornos mentais e de comportamento respondam 

por 12% da carga mundial de doenças (OMS, 2001). 

Apesar de todos esses dados, levantados em 2001, percebe-se que a preocupação por esses 

jovens e adolescentes que vivenciam estes males ainda é escassa e quando se refere a 

educação destes as ações implementadas são praticamente nulas. 

Culturalmente a sociedade brasileira, concebe pessoa com uma enfermidade mental como 

alguém incapaz e inútil. Tanto a sociedade de um modo geral quanto o Estado Brasileiro, têm 

tratado esses cidadãos como invisíveis calando suas vozes, negligenciando seus direitos, 

retirando seus desejos, excluindo-os completamente do sistema social.  

O fato de não se pensar em ações pontuais e mais humanas para atender esta população está 

no fato de que são consideradas como sujeitos sem expectativas de vida, sem sonhos, desejos, 

fantasias e que são incapazes de mudar seu destino ou fazer história. A maior preocupação é 

para que fiquem isoladas como prisioneiros para não “tumultuar” a vida em sociedade. 

Partindo desta ideia ainda vemos que alguns hospitais e clinicas psiquiátricas ficam bem 

afastados dos centros urbanos, cheios de grades de proteção e possui pacientes internados a 

anos sem um mínimo de apoio ou preocupação externa. 

O Estado do Paraná deu um salto grandioso quando em 2011 implantou, através do projeto 

SAREH a Classe Hospitalar na Clínica Psiquiatra H.J. localizada na cidade de União da 

Vitória. Pode-se considerar um projeto pioneiro por não haver registros de outras instituições 

psiquiátricas que dão oportunidades aos jovens para prosseguirem com seus estudos durante o 

internamento. 

O SAREH foi instituído no Estado do Paraná por meio da Resolução 2527/2007 (PARANÁ, 

2007), com os objetivos de proporcionar o atendimento educacional aos alunos que se 
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encontram impossibilitados de frequentar a escola em virtude de situação de internamento 

hospitalar ou tratamento de saúde e permitir a continuidade do processo de escolarização, a 

inserção ou a reinserção do aluno hospitalizado em seu ambiente escolar.  

Deve-se levar em conta que uma internação psiquiátrica dura em média 3 meses no mínimo e 

embora haja discussões para que os hospitais e clinicas que oferecem esse tipo de tratamento 

sejam fechados, o que é pouco provável mesmo que muitos já tenham fechado suas portas, é 

de extrema importância que se pense na continuidade dos estudos dos jovens e adolescentes 

que lá estiverem. 

Vivenciamos nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, um projeto onde adolescentes e 

jovens usuários de drogas são internados independente de sua vontade: a internação 

compulsória. Pode ser que esta medida se estenda a outros estados ou não, mas este fato 

mostra ainda mais, a importância de se fazer educação neste ambiente, se não esta medida 

acaba servindo apenas para esconder o problema e segregar uma parcela da população, 

punindo os dependentes químicos como criminosos ao invés de promover um atendimento à 

saúde mental. 

A falta de escolarização neste ambiente pode causar no jovem desestímulo para voltar a 

escola assim que receber alta, contribuindo para o processo de evasão. Enquanto que a 

existência da Classe Hospitalar pode ser um estimulo para que aqueles que já estavam 

evadidos retornem após a alta. 

Fazer educação neste ambiente é um desafio constante a todos os docentes, é um convívio 

diário com o inusitado. Muitas variáveis são diagnosticadas na realização do trabalho. Para 

fazer com que o processo de aprendizagem seja eficaz, o professor precisa conhecer seus 

alunos, suas histórias, suas patologias, as formas de tratamento que estão sendo submetidos, a 

medicação que está sendo utilizada e os prejuízos que ela pode causa na capacidade cognitiva 

do aluno paciente.  

A medicalização dá novos contornos ao processo de biologização do viver. Ela se faz 

necessária em muitos casos e dentro da grande parte das clínicas e hospitais psiquiátricos é 

um método utilizado sempre, em todos os sintomas, tratamentos e pacientes. A medicalização 

se caracteriza como um processo de cuidado e de controle, que muitas vezes se transforma em 

uma máquina fazendo da vida um objeto e tornando-se dona dos saberes, do agir e do pensar. 

A inserção das práticas educativas na instituição psiquiatra é uma possibilidade para o 

educador olhar para os dispositivos de sua prática  e ver que é capaz de fazer o novo, de 

reinventar-se, de aprender mesmo sem uma formação específica para atuar neste ambiente. 

Ele tem possibilitado a construção da escola para que os adolescentes e jovens em tratamento 

de saúde mental possam ter acesso a ela. 

O ambiente psiquiátrico pode parecer repulsivo, hostil e inusitado para o desenvolvimento de 

práticas pedagógicas, mas tem se apresentado como um ambiente rico de possibilidades 

desconhecidas e pouco investigadas. 

A classe hospitalar ainda, deve buscar o desenvolvimento de novas fontes de interesse pelo 

conhecimento e pelo saber, auxiliar na busca pela vontade de construir, de fortificar e 

consolidar a personalidade e o caráter dos pacientes devolvendo-lhes a vontade de viver e de 

reescrever sua própria história. 
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

Durante os estudos buscamos compreender as particularidades da classe hospitalar no 

ambiente psiquiátrico, bem como a estruturação do trabalho docente neste local tão inusitado 

e desafiador ao processo educativo. 

Cada vez mais, faz-se necessário uma educação pautada nos processos inclusivos, onde o 

conhecimento formal possa ser acessado a todos os sujeitos e em diferentes contextos. 

Quando se discute inclusão escolar, abre-se possibilidades de rompimento a uma visão 

simplificadora, simplista e preconceituosa do ato pedagógico e passa-se a reconhecer o outro 

como um ser com potenciais. Mesmo no ambiente psiquiátrico, onde a capacidade humana 

muitas vezes é negada, pode-se ampliar os olhares e  reconhecer que o paciente-aluno tem 

capacidades para desenvolver-se e para aprender. 

A convivência com outros gera uma complexa rede de significados e comportamentos que 

podem ser compartilhados, gerando uma série de novas aprendizagens, e dentre elas, talvez a 

mais significativa e desafiadora seja aprender a conviver com o outro. O outro, independente 

de suas fraquezas, convicções, condições socioeconômicas e sofrimento que vivencia, seja 

físico ou psíquico,  precisa ser legitimado em suas especificidades e a escola têm um 

importante papel na realização deste feito. O ser humano é um ser inacabado, que está sempre 

em  um processo de (des)construção. 

Nos hospitais psiquiátricos há uma maior necessidade de acompanhamento e auxilio aos 

pacientes, para que eles possam visualizar-se como seres humanos com potencialidades, 

tornando-se capazes de reconstruírem-se sempre que isto se fizer necessário. A inserção da 

classe hospitalar nesta instituição de saúde possibilita um novo olhar sobre si mesmo. Um 

olhar que possa trazer significado a sua vida, apesar da vulnerabilidade e do vazio existencial 

geralmente vivenciado por esses jovens, que possibilite um verdadeiro nascimento, "o 

verdadeiro lugar de nascimento é aquele em que lançamos pela primeira vez um olhar 

inteligente sobre nós mesmos” (Marguerite Cleenewerck de Crayencour).  

Os profissionais da classe hospitalar devem trabalhar em conjunto com os familiares e com a 

equipe de saúde para criar ações sistemáticas que desenvolvam uma assistência humanizada 

eficiente que contemplem a promoção e proteção a saúde. No entanto cabe a esses 

profissionais conhecer as necessidades coletivas e individuiais dos alunos-pacientes para 

poder planejar e desenvolver ações consistentes. 

A população encontrada nos hospitais psiquiátricos vivem em condições peculiares de 

desenvolviemento. O cuidado mental com esses jovens e adolescentes constitui-se em direito 

à saúde de natureza fundamental. Neste viés cabe salientar que na questão da saúde mental 

estão envolvidos vários aspectos bio-psico-socio-espiritual. Portanto um atendimento 

multidisciplinar, talvez seja a forma mais eficaz de abordar essa questão. 

Apesar de tantos avanços na área educacional e dos resultados positivos que a inserção das 

classes hospitalares tem demonstrando dentro das instituições de saúde, e apesar do amparo 

legal para que elas possam existir, a sua implementação ainda se apresenta como um desafio. 

O reconhecimento da educação dentro do hospital é bem recente e ainda realizam-se 

movimentos em prol da conquista por este espaço que ocorre de forma lenta e gradativa. O 

número de classes hospitalares ainda é reduzido se comparado ao número de crianças, 

adolescentes e jovens que são hospitalizados diariamente. Uma grande parcela da sociedade, 
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ainda não reconhece, ou desconsidera o ensino no hospital, rejeitam seus efeitos e não 

assumem que ele se constitui como um direito do cidadão em dar continuidade aos seus 

estudos mesmos estando impossibilitado de frequentar a unidade escolar. Talvez muitos 

acreditem que no hospital não há espaço para outros saberes que não os voltados a saúde ou 

trata-se de uma questão cultural, em acreditar que o conhecimento sistematizado pertença 

apenas as salas de aula convencionais. 

Outra questão muito pertinente e que deve ser destacada é em relação a formação profissional 

para a atuação nas classes hospitalares. Tradicionalmente os docentes são formados para 

trabalhar em salas comuns e homogêneas. Há pouco tempo, os cursos de licenciatura vem 

dando abertura para novos saberes voltados a uma educação inclusiva e diversificada. Sem 

uma formação adequada para a atuação em contextos diferentes, o profissional conta com a 

aprendizagem advinda da prática diária, e pode sentir-se angustiado, sobretudo no inicio do 

trabalho sem saber como agir em determinadas situações. 

O ambiente do hospital psiquiátrico gera no profissional uma atuação bem diferenciada 

quanto aos conhecimentos que devem ser adquiridos na práxis pedagógica. São inúmeras as 

variáveis que podem interferir na aquisição dos conteúdos e para isso, o professor precisa 

estar atento, conhecer toda a rotina hospitalar, a vida de seus alunos, o tratamento a que está 

sendo submetido cada um e as interferências cognitivas que podem advir deles, conhecer os 

familiares e trabalhar em conjunto com a equipe de saúde. 

Enfim não há como negar a importância das classes hospitalares nos ambientes de saúde. 

Todo o estudo realizado até o momento tem comprovado este dado. Dentro das instituições 

psiquiátricas a classe hospitalar auxilia na ressignificação do ser humano, resgatando a 

dignidade e a história de vida dos alunos.  
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