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RESUMO
O presente artigo tem por finalidade destacar a importância do direito a educação para crianças ou adolescentes que se
encontram hospitalizados por longos períodos, e ainda, relacionar a educação ao direito à dignidade da pessoa humana,
bem como aos direitos da personalidade dentro do contexto da escolarização hospitalar, buscando nas políticas públicas
e no seu envolvimento pedagógico, a evolução da Escolarização Hospitalar dentro do nosso país, visando, contudo, a
interação e a humanização de cada jovem ou criança que se encontre hospitalizada,  tendo em vista que a educação é
um dos caminhos para que se possa criar uma consciência humanizada, justificando a criação e a promoção de políticas
públicas que visem integrar e desenvolver crianças e jovens através uma educação social com qualidade, garantindo a
todos o direito ao conhecimento, aprendizado, desenvolvimento pessoal e social e a uma vida com dignidade. O método
de abordagem utilizado na pesquisa deste trabalho foi o hipotético dedutivo, em que se buscou investigar o tema foram
feitas  investigações bibliográficas,  que procurarão  explicar  o  problema que  envolve  o  tema a  partir  de referências
teóricas, revisão de literatura, obras e documentos, buscando compreender os conceitos envolvidos na discussão sobre
a educação e os direitos da personalidade dentro do contexto da escolarização hospitalar.

PALAVRAS CHAVE: Educação; Direitos da Personalidade; Escolarização Hospitalar. 

1 INTRODUÇÃO

É fato que a nossa Constituição Federal de 1988 nos traz garantias quanto ao direito a uma
educação de qualidade e de forma igualitária a todos nós brasileiros, sendo assim, a educação
hospitalar vem como uma prova de que a nossa educação está procurando formas de cumprir o que
se dita a nossa Lei Maior.

 Mas não obstante, foram e ainda estão sendo criadas leis específicas para atender e reforçar
as garantias previstas em nosso ordenamento jurídico, buscando levar tanto o conhecimento, como
também uma estadia com vida digna e humanizada dentro de um hospital  onde vários jovens e
crianças, que se encontrem impossibilitados de dar continuidade aos seus estudos devido alguma
doença crônica ou que os impossibilite para isso, consiga ter acesso a essa escolarização, de forma
adequado a sua realidade, tentando, além de dar-lhes conhecimento, também amenizar a tristeza e
sofrimento que este lugar causa a qualquer ser humano.

No entanto, o objetivo deste trabalho, se fundamenta em especificar o papel da educação
dentro de um hospital,  e o  quanto é significativa à assistência educacional  tanto para a família
quanto para o paciente que a usufrui, tendo em vista o desenvolvimento humanístico que cresce em
cada pessoa, justificando e garantindo a dignidade humana, com a proposta de vida digna e com
qualidade,  que transforma um ambiente hostil  em um ambiente de esperança e qualificação do
conhecimento e integrando o paciente a realidade social.

Sendo a educação um direito  social  garantido por  lei,  e  de  acordo com o problema que
envolve o tema proposto neste trabalho, analisa-se a situação de uma criança ou adolescente que
se encontre hospitalizado por longos períodos, levando-os muitas vezes a um isolamento social,
causando-lhes  certa  carência  tanto  psíquica  como  motivacional,  podendo  comprometer  o  seu
desenvolvimento  humano,  por  isso  se  fundamenta  e  justifica-se  a  importância  da  escolarização
hospitalar e a garantia dos direitos a uma educação com qualidade dentro ou fora do ambiente
escolar convencional.
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2 A  EDUCAÇÃO  E  OS  DIREITOS  DA  PERSONALIDADE  DENTRO  DO  CONTEXTO  DA
ESCOLARIZAÇÃO HOSPITALAR

Ao se tratar do tema sobre a escolarização hospitalar, deve-se observar a importância que
tem a  educação  na  vida  e  no  desenvolvimento  social  de  uma criança  ou  adolescente  que  se
encontrem impossibilitados  de  estudar  em um ambiente  escolar  convencional,  destacando-se  o
direito  garantido  por  lei  à  continuidade  dos  seus  estudos  em ambiente  hospitalar  ou  domiciliar
durante o tratamento de saúde.

No entanto, cabe destacar, segundo Libâneo (2001, p.137), que “a educação é uma prática
humana social, que modifica os seres em seus estados físicos, mentais, espirituais, culturais, e que
dá uma configuração à existência humana individual e grupal”. Ainda segundo o autor, a educação
compreende:

O conjunto dos processos, influências, estruturas e ações que intervêm no desenvolvimento
humano  de  indivíduos  e  grupos  na  sua  relação  ativa  com  o  meio  natural  e  social,  num
determinado contexto de relações entre grupos e classes sociais, visando à formação do ser
humano (LIBÂNEO, 2001, p. 137).

Visto que a situação de uma criança ou adolescente que se encontre hospitalizado por longos
períodos, não pode ser considerada uma situação muito confortável, levando-os muitas vezes a um
isolamento social,  causando-lhes certa carência tanto psíquica como motivacional  diante do seu
desenvolvimento humano, é que se analisa a importância da escolarização hospitalar.

Cabe ainda ressaltar a importância e a necessidade de todos ao direito à educação citado no
art. 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos onde se reconhece que este será voltado ao
“pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito  pelos direitos
humanos e pelas liberdades fundamentais”.

De  acordo  com  Bittar,  a  educação  carrega  em  si  as  características  dos  direitos  da
personalidade, não estando sujeita aos caprichos do estado ou a vontade do legislador, pois está
interligada  a  personalidade  humana  de  se  desenvolver,  assim  como  a  própria  estrutura  e
constituição humana:

O direito à educação carrega em si as características dos direitos da personalidade, ou seja,
trata-se  de  um  direito  natural,  imanente,  absoluto,  oponível  erga  omnes,  inalienável,
impenhorável, imprescritível, irrenunciável [...] não se sujeitando aos caprichos do Estado ou à
vontade  do  legislador,  pois  trata-se  de  algo  ínsito  à  personalidade  humana  desenvolver,
conforme a própria estrutura e constituição humana (BITTAR, 2001, p. 158).

No entendimento de Clarice Seixas Duarte (2006, p. 271) “o direito à educação não se reduz
ao direito do indivíduo de cursar o ensino fundamental para alcançar melhores oportunidades de
emprego  e  contribuir  para  o  desenvolvimento  econômico  da  nação”,  mas  deve  ter  por  escopo
oferecer condições para o desenvolvimento pleno da pessoa no que se refere as suas capacidades
individuais, não se limitando apenas as exigências do mercado de trabalho, mas devendo buscar a o
crescimento e a expansão no plano intelectual, físico, espiritual, moral, criativo e social.

A  preocupação  com  a  educação  da  criança  e  do  adolescente  que  se  encontram
hospitalizados ou que de alguma forma, por motivo de saúde, se encontrem impossibilitados de
frequentar a escola, vem causando grande preocupação e grande interesse por parte de pessoas e
autoridades envolvidas com o tema, como também por parte do governo que sugere proposta a
serem implantadas nos hospitais e clínicas para estarem contribuindo com a criança no sentido de
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que esta não fique totalmente isolada dos assuntos escolares, e assim, “atender eficientemente as
necessidades e interesses daqueles que dela precisa” (FONSECA, 2003, p. 15). 

Para Ceccim (1999, p. 41-44) a função da educação com a criança hospitalizada é resgatar
sua subjetividade, criando um novo significado para o espaço hospitalar por meio da linguagem, do
afeto  e das interações sociais  que o  professor  venha a  propiciar,  tornando possível  pensar  no
hospital como um espaço de educação para crianças e adolescentes internadas, e mais do que isso,
considerá-lo como um lugar de encontros e transformações, tornando-o um ambiente propício ao
desenvolvimento integral.

3 O DIREITO A ESCOLARIZAÇÃO HOSPITALAR NO BRASIL:

Santos e Souza (2009, p.109-117), nos ensinam que no Brasil em 1950, no estado do Rio de
Janeiro, começaram a realizar as primeiras práticas pedagógicas em Pedagogia Hospitalar, sendo
que o primeiro hospital  a receber tal  atendimento foi  o Hospital  Municipal Jesus, que em 14 de
agosto de 1950, teve a primeira classe hospitalar o que pode ser reconhecido como uma importante
data história para a Pedagogia Hospitalar no Brasil.

A nossa legislação também reconheceu, através do Estatuto da Criança e do Adolescente
Hospitalizado, por meio da Resolução nº. 41 de outubro e 1995, no item nove, o “Direito de desfrutar
de  alguma  forma  de  recreação,  programas  de  educação  para  a  saúde,  acompanhamento  do
currículo escolar durante sua permanência hospitalar” (BRASIL, 1995).

Dentro do contexto jurídico do nosso país,  pode-se citar o art.  205 da nossa Constituição
vigente,  que  fundamenta  “a  educação,  é  direito  de  todos  e  dever  do  Estado  e  da  família,  e
incentivada com a colaboração da sociedade,  visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.

Também é importante destacarmos o art. 214 da Constituição de 1988, elucida os objetivos
da  educação,  que  visam  um  regime  de  colaboração  para  a  definição  de  diretrizes,  metas  e
estratégias para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis,
etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas
federativas, buscando:

Art. 214. (...) I - erradicação do analfabetismo; 
II - universalização do atendimento escolar;
III - melhoria da qualidade do ensino; 
IV - formação para o trabalho;
V - promoção humanística, científica e tecnológica do País. VI - estabelecimento de
meta de aplicação de recursos públicos  em educação como proporção do produto
interno bruto (BRASIL, 1988).

Através  da  Política  Nacional  de  Educação  Especial  é  que  se  inseriu  o  termo  “classes
hospitalares”,  atribuindo  importância  à  responsabilidade  da  execução  do  direito  das  crianças  e
adolescentes hospitalizados no que pertence à educação (Brasil, 1994, p. 66). 

A Lei de Diretrizes e Bases – LDB 9394/96 no título II “Dos princípios e fins da educação”
fundamenta em seus arts. 2º e 3º que a educação é um dever da família e do Estado, baseando-se
nos princípios da liberdade e nos ideais de solidariedade, alicerçada no preparo para o exercício da
cidadania e qualificação para o trabalho, sendo ministrado com base na igualdade de condições ao
acesso e permanência na escola.
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Cabe ressaltar que a Resolução do Conselho Nacional de Educação instituiu as Diretrizes
Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica (RESOLUÇÃO CNE/CEB nº 2/01), em
seu art. 13 traz as especificidades do atendimento pedagógico hospitalar, vejamos:

Art. 13. 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
(BRASIL, 2001, p.4).

Em 2002 o Ministério da Educação (MEC) criou o documento intitulado “Classe Hospitalar e
Atendimento Pedagógico Domiciliar, onde se formaram e desenvolveram estratégias e orientações”,
no  qual  foi  publicado  com objetivo  específico  de  estruturar  ações,  políticas  de  organização  do
sistema de atendimento educacional em ambientes hospitalares e domiciliares (BRASIL, 2002).

4 O SIGNIFICADO DA EDUCAÇÃO NA VIDA DE UM SER HUMANO

Para entendermos melhor o significado da palavra Educação, Fernandes (1995, p. 47) nos
explica que devemos entender primeiramente que esta palavra vem do latim,  educatione,  e que
significa ato de educar; conjunto de normas pedagógicas aplicadas ao desenvolvimento geral do
corpo e do espírito; polidez; cortesia; instrução; disciplinamento.

É interessante frisarmos que desde os tempos mais remotos a educação já se fazia presente
na vida da sociedade e através dela os povos buscavam o seu desenvolvimento e a sua evolução.
Mas, a educação não parou no tempo, e ao longo dos anos ela foi se aprimorando cada vez mais, e
buscando cumprir também uma função social, e assim acabou se tornando algo fundamental para o
desenvolvimento das culturas sociais.

A educação nos dias atuais se entrelaça a ideia de dignidade, e com tudo acabou sendo
tomada de consciência e por mudanças de atitude. De acordo com Zeni e Felix (2011, p. 173),  a
educação firma-se em um processo pelo qual o homem passa de uma mentalidade sensitivamente
comum para uma mentalidade consciente, ou seja, sair de uma concepção fragmentária, incoerente,
passiva e simplista, para assumir uma concepção unitária, coerente, articulada, intencional, ativa e
cultivada. Educar é evoluir, capacitar à dignidade.

Ainda, segundo os autores a educação parte de três princípios básicos: a natureza, o homem,
e as coisas. O desenvolvimento interno das faculdades do homem e de seus órgãos é a educação
da natureza; o uso que o ensina a fazer desse desenvolvimento é a educação; e a aquisição de
conhecimento dos objetos que o impressionam, por experiência própria, é a educação das coisas
(ZENI E FELIX, 2011, p. 173). Sendo assim, a educação não é somente uma atividade, é, acima de
tudo,  a  construção  de  um saber  que  ultrapassa  o  sentido  escolar  e  se  torna  uma  construção
permanente na vida do ser humano. 

  Para  Atique  (2006,  p.  38),  a  educação  consiste  em uma  atividade  que  potencializa  e
desenvolve o ser humano em todos os sentidos:

A educação não pode ser confundida com o simples desenvolvimento ou crescimento dos seres vivos,
nem com a mera adaptação do indivíduo ao meio. É muito mais que isso: consiste em uma atividade
criadora,  que  visa  levar  a  pessoa  a  realizar  as  suas  potencialidades  físicas,  morais,  espirituais  e
intelectuais,  por conseguinte,  é um meio pelo qual  a pessoa humana (criança ou adulto) desenvolve
potencialidades biopsíquicas inatas,  embora seja o amadurecimento ou o desenvolvimento alcançado
pelo  homem,  esse,  entretanto,  não  atinge  a  sua  perfeição,  ainda  que  se  esforce  por  sua
autoeducação. Os que estudam, pesquisam e escrevem a respeito, tratam da educação como
um conjunto de práticas interativas, interpessoais e coletivas.

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2



Segundo Zeni e Felix (2011, p. 174-175) a educação vem como um processo para capacitar o
ser humano a desenvolver-se resistindo às ideologizações, mantendo-se conectado à sua natureza,
na construção de sua dignidade enquanto pessoa. Educar é despertar o ser humano para todas as
suas capacidades e possibilitar a transformação de uma hipótese em caso concreto, fenômeno que
corresponderia à transfusão de humano à pessoa.

5 A  IMPORTÂNCIA  DA  CRIAÇÃO  E  DO  DESENVOLVIMENTO  DA  ESCOLARIZAÇÃO
HOSPITALAR

Para  se  tentar  entender  a  grandiosa  importância  que  a  educação  tem na  vida  de  cada
indivíduo,  torna-se  relevante  o  que  nos  ensina  Esteves  (2007,  on-line)  a  respeito  formação  da
primeira classe hospitalar no âmbito internacional:

Após a segunda Guerra  Mundial,  e  com o objetivo  de suprir  as  dificuldades escolares  de
crianças  tuberculosas,  teve-se  início  em 1935,  a  primeira  classe  Hospitalar,  quando  Henri
Sellier  inaugurou a primeira  escola  para crianças inadaptadas,  nos arredores de Paris.  Se
estendendo para vários países, como Alemanha, na Europa e nos Estados Unidos, em toda a
França.

Vasconcelos  (2005,  on-line)  nos  afirma  que  os  objetivos  que  regem a  classe  hospitalar,
possibilitam a criança viver um pouco dentro da sua normalidade enquanto ser social, levando do
professor hospitalar a se tornar um tutor global, garantindo que a criança hospitalizada recupere seu
caminho e consiga fazer o reconhecimento da sua identidade.

Os objetivos  da  Classe  Hospitalar  possibilitam  compensar  faltas  e  devolver  um pouco  de
normalidade  à  maneira  de  viver  da  criança.  A  autora  ainda  nos  ensina  que  o  professor
hospitalar será o tutor global da criança para que ela possa ser tratada de seu problema de
doença,  sem  esquecer  as  necessidades  pessoais.  A  intervenção  faz  com  que  a  criança
mantenha rastros que a ajudem a recuperar seu caminho e garantir o reconhecimento de sua
identidade. 

Esteves (2007, on-line),  também nos ensina que a classe hospitalar deve se estender as
famílias  e  buscar  recuperar  a  socialização  da  criança  dando-lhe  continuidade  ao  seu  ensino-
aprendizado:

A classe hospitalar se dirige às crianças, mas deve se estender às famílias, sobretudo àquelas
que  não  acham  pertinente  falar  sobre  doenças  com  seus  filhos,  buscando  recuperar  a
socialização da criança por um processo de inclusão, dando continuidade a sua aprendizagem.
Esta inclusão social será o resultado do processo educativo e reeducativo. A classe hospitalar
foi criada para assegurar as crianças e aos adolescentes hospitalizados, a continuidade dos
conteúdos regulares,  possibilitando  um retorno  após a  alta  sem prejuízos  a  sua  formação
escolar  e  que  tanto  na  infância  como  na  adolescência  a  hospitalização  pode  alterar  o
desenvolvimento emocional, pois restringe as relações de convivência da criança, pois a afasta
da sua família, de casa, dos amigos e da escola.

Deve-se  observar  ainda,  que  a  implantação  da  Classe  hospitalar  nos  hospitais  tem  por
finalidade integrar a criança doente ao seu novo modo de vida, o mais rápido possível e dentro de
um ambiente acolhedor e humanizado, o que a leva a estar sempre em contato com seu mundo
exterior, privilegiando suas relações sociais e familiares (ESTEVES, 2007, on-line).

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2



E, Vasconcelos (2005, on-line) nos confirma que o contato com a escolarização dentro de um
hospital, faz com que este se torne uma agência educacional onde a criança hospitalizada possa
desenvolver atividades que a ajudem a construir um percurso cognitivo, emocional e social  para
manter uma ligação com a vida familiar e a realidade no hospital.

6 POLÍTICAS  PÚBLICAS  DE  DESENVOLVENDO  DA  EDUCAÇÃO  HOSPITALAR  NO
BRASIL

Sabe-se que a educação hospitalar  no Brasil  caminha em passos lentos,  porém, existem
pensamentos que reconhecem a complexidade das práticas educacionais dentro de um ambiente
hospitalar. Diante desta visão, cabe aos Estados e Municípios criarem e desenvolverem políticas
públicas que garantam a educação em seus diferentes níveis a todas as crianças e adolescentes
que se encontrem impossibilitados de frequentar uma escola convencional.

No  Brasil  muitos  Estados  estão  apoiando  e  desenvolvendo  políticas  educacionais  para
atender crianças em estados especiais de saúde, como por exemplo, o Estado do Paraná,  que
através do seu Conselho Estadual de Educação definiu normas para a Educação Especial, em 2007
criou o Serviço de Atendimento à Rede de Escolarização Hospitalar (SAREH), por meio da parceria
entre a Secretaria de Estado da Educação e a Secretaria de Estado da Saúde (CARREIRA, 2016, p.
21). 

O trabalho desenvolvido pelo Estado do Paraná através do SAREH nasceu com o objetivo de
atender crianças, adolescentes e adultos “que se encontram impossibilitados de frequentar a escola
em virtude do internamento hospitalar ou sob outras formas de tratamento de saúde, permitindo-lhe
a continuidade do processo de escolarização, contribuindo para seu retorno e reintegração na escola
de origem e até mesmo a inserção daqueles não matriculados no sistema educacional” (SEED/PR,
2010).

As equipes do SAREH atendem preferencialmente às séries finais do ensino fundamental,
ensino médio e Educação de Jovens e Adultos, e mantém alguns convênios com os municípios,
objetivando o atendimento à educação infantil em ambientes hospitalares por parte das prefeituras
(CARREIRA, 2016, p. 21).

No entanto, em nosso país, segundo o que nos afirma Carreira (2016, p. 156) que em 1997
iniciou-se um levantamento que acabou sendo atualizado em dezembro de 2015 pela professora
doutora Eneida Simões da Fonseca, chefe do Departamento de Estudos da Educação Inclusiva e
Continuada da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro onde se
constata que somente 161 das 6.750 instituições hospitalares realizam o atendimento educacional
em nosso país, sendo:

3 Instituições no Estado do Acre;
5 Instituições no Estado do Pará;
1 Instituição no Estado do Roraima;
1 Instituição no Estado do Tocantins;
14 Instituições no Estado do da Bahia;
3 Instituições no Estado do Ceará;
1 Instituição no Estado do Maranhão;
6 Instituições no Estado do Rio Grande do Norte;
2 Instituições no Estado de Sergipe;
1 Instituição no Estado de Pernambuco;
12 Instituições no Estado do Distrito Federal;

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2



5 Instituições no Estado de Goiás;
3 Instituições no Estado de Mato Grosso; 
6 Instituições no Estado de Mato Grosso do Sul;
1 Instituição no Estado do Espírito Santo;
10 Instituições no Estado de Minas Gerais;
17 Instituições no Estado do Rio de Janeiro;
41 Instituições no Estado de São Paulo;
9 Instituições no Estado de Santa Catarina;
4 Instituições no Estado do Rio Grande do Sul;
16 Instituições no Estado do Paraná.

Nos demais estados do nosso país não há informações sobre a existência de hospitais com
atendimento escolar para os pacientes hospitalizados (CARREIRA, 2016, p. 157-163).

Para tanto, deve-se observar, o que nos esclarece Maria Tereza Uille Gomes (2009, p. 49)
quanto ao direito, o respeito à formulação e a execução das políticas públicas frente aos direitos
humanos e educacionais:

A mudança ideológica cultural e axiológica se faz através da correlação de forças existente
entre o interesse da sociedade e do Estado, na formulação e execução de políticas públicas e
na aliança com o Direito para exigir,  através da força coercitiva da lei,  o cumprimento dos
princípios constitucionais e a efetividade do direito fundamental social à educação de qualidade
para  todos.  Ou  seja:  a  efetivação  dos  direitos  humanos  e,  dentre  eles,  o  direito  humano
universal à educação. [...] O direito deve ser visto, neste contexto, como mero instrumento de
força para exigir  do Poder Público que assegure o direito igualitário à inclusão escolar e o
acesso à educação de qualidade para todos,  que propicie  a formação de valorosos seres
humanos, líderes capazes de transformar a realidade social em busca de uma sociedade mais
justa, livre e igualitária.

Então,  diante  do  que  se  expõe,  fica  esclarecido  que  toda  criança  ou  adolescente
impossibilitados  de  frequentar  uma  escola  regular,  durante  o  período  que  se  encontrarem  em
período de tratamento de saúde ou de assistência psicossocial,  terá seus direitos educacionais
respeitados, bem como as formas alternativas de organização e oferta de ensino de modo a cumprir
com os ditames da educação e da saúde, segundo o que estabelece o nosso ordenamento jurídico,
fundamentado no direito à vida em sociedade, onde reforça-se o direito ao desenvolvimento e a
execução de políticas públicas, assim como, a criação de novas leis fortaleçam e garantam a todos a
escolarização hospitalar de forma igualitária e com qualidade.

7 CONCLUSÃO

Diante do que se discute a respeito do tema neste trabalho, pode-se concluir que a legislação
brasileira  reconhece  o  direito  de  crianças  e  adolescentes  hospitalizados  ao  acompanhamento
pedagógico-educacional, frente ao que se fundamenta a Política Nacional de Educação Especial que
se  propõe  que  a  escolarização  hospitalar  seja  realizada  através  da  organização  de  classes
hospitalares, assegurando a oferta educacional aos que se estiverem impossibilitados de frequentar
o  ambiente  escolar  convencional,  garantindo  os  direitos  da  personalidade  a  uma  educação  de
qualidade e a dignidade da pessoa enquanto ser social.

Não se pode esquecer que a efetivação do direito à educação se faz pela igualdade nas
oportunidades e condições de acesso a escola e a um ensino de qualidade, sempre visando a
dignidade da pessoa humana. Sendo assim, o atendimento educacional em hospitais torna-se um
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serviço de forte  relevância na vida  de crianças e  adolescentes na medida em que se  busca a
continuidade do seu ensino e aprendizagem e sua qualificação para a vida em sociedade de modo
geral.

Conclui-se então que o número de hospitais que oferecem o serviço educacional em suas
instituições dentro do nosso país é muito pequeno, o que dificulta a efetivação das políticas públicas
quanto à execução do direito à educação nesta área. Deve-se entender que ao se efetivar o direito
de  crianças  e  adolescente  que  precisam receber  o  atendimento  educacional  especial  devido  a
condição  de  saúde  limitada  em que  se  encontram,  ainda  que  no  hospital  ou  na  residência,  é
concretizar um direito previsto em nosso ordenamento jurídico que prevê a igualdade e da dignidade
para todos, assim como, dar continuidade a educação o se justifica na construção de uma sociedade
justa, livre, igualitária, solidária e humanizada.
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