Fc

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE
DARCY RIBEIRO – UENF
CENTRO DE CIÊNCIAS DO HOMEM – CCH
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COGNIÇÃO E
LINGUAGEM – PPGCL

ENFRENTAMENTOS DE INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NA REDE
REGULAR DE ENSINO:
aspectos pedagógicos e jurídicos

FERNANDA VIVACQUA VIEIRA

CAMPOS DOS GOYTACAZES – RJ
ABRIL – 2018

ENFRENTAMENTOS DE INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NA
REDE REGULAR DE ENSINO:
aspectos pedagógicos e jurídicos

FERNANDA VIVACQUA VIEIRA

Dissertação apresentada ao Programa de
Pós-Graduação
em
Cognição
e
Linguagem do Centro de Ciências do
Homem, da Universidade Estadual do
Norte Fluminense como parte das
exigências para a obtenção do título de
Mestra em Cognição e Linguagem.

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Nadir Francisca
Sant’Anna
Coorientadora:
Prof.ª
Dr.ª
Shirlena
Campos de Souza Amaral

CAMPOS DOS GOYTACAZES – RJ
ABRIL – 2018

ENFRENTAMENTOS DE INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NA REDE
REGULAR DE ENSINO:
aspectos pedagógicos e jurídicos

FERNANDA VIVACQUA VIEIRA

Dissertação apresentada ao Programa de
Pós-Graduação
em
Cognição
e
Linguagem do Centro de Ciências do
Homem, da Universidade Estadual do
Norte Fluminense, como parte das
exigências para a obtenção do título de
Mestra em Cognição e Linguagem.

APROVADA: ______/______/_____

BANCA EXAMINADORA:

___________________________________________________________________
Prof. Dr. Cristiano Simão Miller (Direito Processual Civil – PUC/SP)
Centro Universitário Fluminense – UNIFLU

___________________________________________________________________
Prof.ª Dr.ª Eliana Crispim França Luquetti (Linguística – UFRJ)
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF

___________________________________________________________________
Prof. Dr. Carlos Henrique Medeiros de Souza (Comunicação – UFRJ)
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF

___________________________________________________________________
Prof.ª Dr.ª Shirlena Campos de Souza Amaral (Sociologia e Direito – UFF)
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF
(Coorientadora)

___________________________________________________________________
Prof.ª Dr.ª Nadir Francisca Sant’Anna (Ciências – UERJ)
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF
(Orientadora)

Dedico este trabalho a minha mãe, razão de
eu ter chegado até aqui. És uma inspiração
para mim, mãe!

AGRADECIMENTOS
A Jesus Cristo, meu redentor, pela companhia sempre constante em todas as
circunstâncias.
Em especial, aos meus pais, Eduardo e Eliane. Minha eterna gratidão por
todo ensinamento, amor e dedicação e por terem suportado com paciência a minha
ausência.
Ao meu irmão e a minha cunhada, Dudu e Gabriella, sempre acreditando nos
meus sonhos. Não sei o que seria de mim sem o carinho de vocês.
Aos meus amigos queridos que sempre estiveram presentes, mesmo quando
eu estava distante.
À minha querida Prof.ª Helia Coelho, que foi fundamental durante toda minha
caminhada. Sem ela, certamente, não conseguiria chegar tão longe. Obrigada pelo
cuidado, por todo o ensinamento na área de linguística e pela seriedade.
À minha orientadora, Prof.ª Dr.ª Nadir F. Sant’Anna, pelo incentivo, confiança,
paciência, amizade, brandura e ternura durante todo o meu desenvolvimento
acadêmico.
À Prof.ª Dr.ª Shirlena, por todo apoio, compreensão e dedicação.
Ao Prof. Dr. Carlos Alexandre Azevedo Campos, que dispensa comentários.
O senhor é uma inspiração para mim. Obrigada!
A Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, pela
oportunidade e acolhimento da pesquisa e pelo desenvolvimento acadêmico
conquistado.
À Coordenação, aos professores e alunos do Programa de Cognição e
Linguagem, pelos ensinamentos e valores dos quais jamais esquecerei.
À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ),
pelo subsídio financeiro deste estudo.

“Não sei se a vida é curta ou longa para nós,
mas sei que nada do que vivemos tem
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durar. Feliz aquele que transfere o que sabe
e aprende o que ensina”. (Cora Coralina)

RESUMO
VIEIRA, F. V. Enfrentamentos de inclusão de pessoas com deficiência na rede
regular de ensino: aspectos pedagógicos e jurídicos. Campos dos Goytacazes, RJ:
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, 2018.
A dificuldade de garantir a igualdade de acesso e permanência para as pessoas com
deficiência em instituições de ensino regular tem inspirado diversas reformas e
inovações no ordenamento jurídico pátrio. Nesse ínterim, destacam-se a Declaração
de Salamanca, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e a Convenção
Internacional de Direitos da Pessoa com Deficiência, que trouxeram mudanças
significativas acerca da educação brasileira. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa
com Deficiência n.º 13.146, de 2015, reforçou direitos já existentes na educação de
pessoas com deficiência e os assegurou, de forma mais abrangente, a inclusão
escolar. Apesar desse avanço, muitos pontos ainda precisam ser analisados,
principalmente a efetividade da lei frente aos aspectos educacionais e sociais do
processo inclusivo, visando a identificar o alcance social dessas normas no dia a dia
escolar já que, segundo Sousa, a lei, ainda hoje, não ocorre de fato. Considerando
esse cenário, surgiu a seguinte questão-problema: quais fatores podem estar
interferindo na eficiência do processo de inclusão da pessoa com deficiência na rede
regular de ensino? Iniciamos nossos estudos com um levantamento da estrutura do
Atendimento Educacional Especializado (AEE) disponibilizado pelo Ministério da
Educação (MEC), para as escolas regulares desde 2005, para apoio ao processo de
ensino/aprendizagem. Posteriormente, buscamos verificar a eficácia da referida lei e
contextualizar os aspectos constitucionais do direito ao acesso da pessoa com
deficiência. Descrevemos também as tensões jurídicas no processo de inclusão e o
posicionamento do poder judiciário sobre o assunto, incluindo um levantamento do
número de denúncias feitas à ouvidoria do Ministério Público do Estado do Rio de
Janeiro, de janeiro de 2015 até dezembro de 2016, buscando relacionar alterações
no número de registros sobre problemas ocorridos na educação especial e inclusiva,
com a possível eficácia da lei de inclusão. Fizemos, junto a professores da rede
regular, uma pesquisa sobre a experiência deles com pessoas com deficiência, a fim
de identificar as fragilidades profissionais e institucionais que eles têm encontrado.
Por fim, verificada a persistência de dificuldades para o processo inclusivo,
abordamos os aspectos sociais que poderiam estar dificultando a inclusão. Na
investigação da estrutura do AEE disponibilizado à rede regular, na análise legal e
no levantamento das questões sociais provavelmente envolvidas no processo
inclusivo, utilizamos pesquisa qualitativa bibliográfica. No estudo feito com os
professores sobre a visão desses profissionais a respeito do processo inclusivo e
suas condições atuais de trabalho, fizemos uma análise quali-quantitativa por meio
da aplicação de questionário com perguntas fechadas. Nossos resultados
demonstraram que apesar da lei e das normas do MEC oferecerem subsídios para
uma inclusão efetiva de pessoas com deficiência na rede regular de ensino, ela
ainda não ocorre de fato. Isso sugere que questões sociais e pedagógicas podem
estar contribuindo para um processo de inclusão perversa.
Palavras-chave: Educação Inclusiva, Direito da Pessoa com Deficiência, Lei de
Inclusão.

ABSTRACT
VIEIRA, F. V. Study of the process of inclusion of people with disabilities in the
regular educational system: pedagogical, legal and social aspects. Campos dos
Goytacazes, RJ: Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF,
2018.
The difficulty of ensuring equal access and permanence for people with disabilities in
institutions of regular education has inspired a number of reforms and innovations in
the national legal order. In the meantime, the Salamanca Declaration, the Law on the
Guidelines and Bases of Education and the International Convention on the Rights of
Persons with Disabilities, which have brought about significant changes in Brazilian
education, stand out. The Brazilian Law on the Inclusion of Persons with Disabilities
No. 13.146, of 2015, reinforced existing rights in the education of persons with
disabilities and ensured them, in a more comprehensive way. Despite this progress,
many points still need to be analyzed, especially the effectiveness of the law in
relation to the educational and social aspects of the inclusive process, aiming at
identifying the social reach of these norms in the school day-to-day, since, according
to Sousa et al. (2017), the law still does not actually occur. Considering this scenario,
the following problem question emerged: what factors may be interfering with the
efficiency of the process of inclusion of the disabled in the regular school system?
We began our studies with a survey of the structure of the Specialized Educational
Assistance (SAE), made available by the Ministry of Education (MEC), for regular
schools since 2005, to support the teaching/learning process. Subsequently, we
sought to verify the effectiveness of this law and contextualize the constitutional
aspects of the right to access of the disabled person. We also describe the legal
tensions in the process of inclusion and the position of the judiciary on the subject,
including a survey of the number of complaints made to the public prosecutor's office
of the State of Rio de Janeiro, from January 2015 to December 2016, seeking to
relate changes in the number of records about problems in special and inclusive
education, with the possible effectiveness of the inclusion law. We did, with teachers
of the regular system, a survey about their experience with people with disabilities in
order to identify the professional and institutional weaknesses that they have found.
Finally, in view of the persistence of difficulties for the inclusive process, we
addressed the social aspects that could be making it difficult to include. In the
investigation of the structure of the SAE made available to the regular system, in the
legal analysis and in the survey of social issues probably involved in the inclusive
process, we used qualitative bibliographical research. In the study made with the
teachers about the vision of these professionals regarding the inclusive process and
their current working conditions, we made a qualitative-quantitative analysis through
the application of a questionnaire with closed questions. Our results demonstrated
that although MEC law and norms offer subsidies for the effective inclusion of people
with disabilities in the regular education system, it still does not happen. This
suggests that social and pedagogical issues may be contributing to a perverse
inclusion process.
Keywords: Inclusive Education, Right of the Person with Disabilities, Inclusion Law.

LISTA DE GRÁFICOS
Gráfico 1 - Denúncias à ouvidoria do Ministério Público Estadual - junho de 2015 ... 71
Gráfico 2 - Denúncias registradas na ouvidoria do Ministério Público Estadual - julho
de 2015 ..................................................................................................................... 72
Gráfico 3 - Denúncias registradas na ouvidoria do Ministério Público Estadual setembro de 2015 ..................................................................................................... 73
Gráfico 4 - Denúncias registradas na ouvidoria do Ministério Público Estadual outubro de 2015 ........................................................................................................ 74
Gráfico 5 - Denúncias registradas na ouvidoria do Ministério Público Estadual novembro de 2015 .................................................................................................... 75
Gráfico 6 - Denúncias registradas na ouvidoria do Ministério Público Estadual dezembro de 2015 .................................................................................................... 76
Gráfico 7 - Denúncias registradas na ouvidoria do Ministério Público Estadual janeiro de 2016.......................................................................................................... 77
Gráfico 8 - Denúncias registradas na ouvidoria do Ministério Público Estadual fevereiro de 2016 ...................................................................................................... 78
Gráfico 9 - Denúncias registradas na ouvidoria do Ministério Público Estadual março de 2016 .......................................................................................................... 79
Gráfico 10 - Denúncias registradas na ouvidoria do Ministério Público Estadual - abril
de 2016 ..................................................................................................................... 80
Gráfico 11 - Denúncias registradas na ouvidoria do Ministério Público Estadual maio de 2016............................................................................................................. 81
Gráfico 12 - Denúncias registradas na ouvidoria do Ministério Público Estadual junho de 2016............................................................................................................ 82
Gráfico 13 - Denúncias registradas na ouvidoria do Ministério Público Estadual julho de 2016 ............................................................................................................. 83
Gráfico 14 - Denúncias registradas na ouvidoria do Ministério Público Estadual agosto de 2016.......................................................................................................... 84
Gráfico 15 - Denúncias registradas na ouvidoria do Ministério Público Estadual setembro de 2016 ..................................................................................................... 85
Gráfico 16 - Denúncias registradas na ouvidoria do Ministério Público Estadual outubro de 2016 ........................................................................................................ 86
Gráfico 17 - Denúncias registradas na ouvidoria do Ministério Público Estadual novembro de 2016 .................................................................................................... 87
Gráfico 18 - Denúncias registradas na ouvidoria do Ministério Público Estadual dezembro de 2016 .................................................................................................... 88
Gráfico 19 - Resposta dos professores quando perguntado se conheciam o conteúdo
da Lei de inclusão de n.º 13.146, de 2015 .............................................................. 104
Gráfico 20 - A visão dos professores é viável a inclusão de deficientes nos moldes
da lei 13.146? .......................................................................................................... 104
Gráfico 21 – O professor sozinho consegue promover a inclusão em sala de aula?
................................................................................................................................ 105
Gráfico 22 – Já teve alunos com deficiência? ......................................................... 105
Gráfico 23 – Teve dificuldades em incluir alunos com deficiência? ......................... 106
Gráfico 24 – Tem dificuldades de preparar material para alunos com deficiência? 106
Gráfico 25 - Acredita ser necessário ter preparo para produzir material para alunos
com deficiência? ...................................................................................................... 107

LISTA DE QUADROS
Quadro 1 - Normas técnicas para acessibilidade de pessoas com deficiência ......... 26

LISTA DE TABELAS
Tabela 1 - Detalhamento dos equipamentos e recursos básicos que devem estar
presentes nas salas Tipo I......................................................................................... 23
Tabela 2 - Detalhamento dos equipamentos e recursos básicos que devem estar
presentes nas salas Tipo II........................................................................................ 23

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS
AEE – Atendimento Educacional Especializado
CADH – Convenção Americana de Direitos Humanos
CAPES – Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior
CCH – Centro de Ciências do Homem
CRFB/1988 – Constituição da República Federal Brasileira
DDH – Declaração dos Direitos do Homem
DUDH – Declaração Universal dos Direitos Humanos
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
INEP – Instituto Nacional de Pesquisas Escolares
MP – Ministério Público
MEC – Ministério da Educação e Cultura
NEE – Necessidades Especiais Educacionais
ONU – Organização das Nações Unidas
PNE – Política Nacional da Educação
SciELO – Scientific Eletronic Library Online
STF – Supremo Tribunal Federal
STJ – Superior Tribunal de Justiça
UENF – Universidade Estadual do Norte Fluminense
UNATI – Universidade Aberta da Terceira
UNFPA – Fundo das Nações Unidas
UNFPA – Fundo de População das Nações Unidas
UNIFLU – Centro Universitário Fluminense
USA – Estados Unidos da América

SUMÁRIO
CONSIDERAÇÕES INICIAIS .................................................................................... 14
1 EDUCAÇÃO INCLUSIVA: O OLHAR PEDAGÓGICO .......................................... 18
1.1 O ensino para pessoas com deficiência: recursos pedagógicos que devem
ser disponibilizados nas escolas regulares .......................................................... 21
1.1.1 Visão dos Professores...................................................................................... 25
1.1.2 Acessibilidade .................................................................................................. 25
2 ASPECTOS JURÍDICOS DA INCLUSÃO ............................................................. 29
2.1 Direitos Fundamentais: conceitos, historicidade e processos sociojurídicos
.................................................................................................................................. 29
2.2 Educação Inclusiva e Direitos Fundamentais ................................................. 37
2.2.1 Educação para todos........................................................................................ 37
2.2.2 Fundamentação Jurídica da Educação Inclusiva ............................................. 40
3 EFICÁCIA SOCIAL ................................................................................................ 51
3.1 Eficácia Jurídica, Eficácia social (Efetividade) e Aplicabilidade das normas
.................................................................................................................................. 51
3.2 Obstáculos para a eficácia social .................................................................... 53
3.2.1 Desigualdade social ......................................................................................... 53
3.2.2 Violência simbólica ........................................................................................... 55
3.2.3 Justiça seletiva ................................................................................................. 56
4 TENSÕES JURÍDICAS NO PROCESSO DE INCLUSÃO E O POSICIONAMENTO
DO PODER JUDICIÁRIO .......................................................................................... 61
4.1 Normas constitucionais e infraconstitucionais: da perspectiva à realidade
.................................................................................................................................. 61
4.2 A Lei nº. 13.146 de 2015 e a ADI nº. 5357 ajuizada pela Confederação
Nacional dos Estabelecimentos de Ensino ........................................................... 65
4.2.1 Supremo Tribunal Federal: conceito, composição e funções ........................... 65
4.2.2 Julgamento ....................................................................................................... 66
4.3 Denúncias anônimas feitas ao Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ)
.................................................................................................................................. 71
4.4 Jurisprudência: inclusão e a tendência das decisões dos tribunais
superiores ................................................................................................................ 89
5 CONHECIMENTO DOS PROFESSORES SOBRE A LEI Nº. 13.146 E SUA
PERCEPÇÃO SOBRE OS ENFRENTAMENTOS PARA INCLUSÃO ................... 104
CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................... 112
REFERÊNCIAS ....................................................................................................... 114

14

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Sabemos que a deficiência é uma condição que requer suportes específicos e
a busca pela superação das barreiras impostas por ela tem sido constante. Desde a
Constituição República Federativa do Brasil de 1988 as pessoas com deficiência têm
garantidos o direito à educação e ao trabalho. Tais direitos foram fortalecidos por
diversas outras leis, das quais a mais recente é a Lei nº. 13.146 (BRASIL, 2015),
todavia, existe uma evidente falta de aproximação dessa lei com a realidade escolar
(SOUSA et al., 2017).
Ao longo do tempo, as leis foram surgindo e sendo aperfeiçoadas com a
finalidade de garantir a inclusão de pessoas com deficiência da forma mais ampla
possível. Contudo, embora seja nítido o aumento do número de pessoas com
deficiência na escola, a permanência delas tem se mostrado abaixo das
expectativas, conforme dados do Censo Escolar (MEC, 2015). As metodologias de
ensino/aprendizagem também vêm sendo aprimoradas significativamente nos
últimos tempos, conforme dados divulgados pelo MEC (2012). Tanto a montagem de
salas de recursos multifuncionais quanto o curso de formação continuada de
professores para atuarem nessas salas, por meio de incentivos como o do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação (FUNDEB), criado pela Emenda Constitucional nº.
53/2006 e regulamentado pela Lei nº. 11.494/2007 e pelo Decreto nº. 6.253/2007,
trouxe

uma

grande

expectativa

de

melhora

no

Atendimento

Educacional

Especializado (AEE) nas escolas, pois o atendimento, que antes era feito apenas
periodicamente por professores itinerantes especializados, passou a ser feito
diariamente nas unidades educacionais onde essas salas foram implantadas.
Contudo, nem as leis nem essas modificações pedagógicas parecem ter sanado as
dificuldades do processo inclusivo.
Do ponto de vista legal, nas três últimas décadas, o Direito Positivo1 vem se
revelando como um instrumento fundamental para o tema por meio de elaboração
de normas jurídicas constitucionais e infraconstitucionais. O direito à educação, além
de estar positivado na Constituição da República como direito fundamental, também

1

Cf. O direito positivo (estatutário), que procede sempre da vontade fáctica de um legislador,
independentemente de se tratar de um monarca ou dos representantes eleitos democraticamente
pelo povo.
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está consolidado em legislações infraconstitucionais, as quais podem ser nacionais
(Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - conhecida como LDBEN) e
internacionais (Convenção de Salamanca). Em suma, o direito à educação ao que
toca a sua aplicabilidade é compreendido enquanto direito fundamental de natureza
social, por ser um direito inerente a pessoa positivado na Constituição Federal.
Intencionando a efetivação e asseveração desse direito constitucional, alguns
decretos e políticas afirmativas, tanto no âmbito internacional quanto no nacional,
foram criados com a finalidade de haver a concessão e aplicabilidade da norma em
sua forma prática e social.
Em 2015, tem-se decretada a Lei nº. 13.146, denominada Lei Brasileira de
Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência) (BRASIL,
2015). A nova lei, além de reforçar vários direitos acerca de acessibilidade, busca
garantir a permanência de pessoas com deficiência no âmbito escolar, regulamenta
de forma mais consistente a obrigatoriedade das escolas - sejam elas de rede
pública ou privada - de oferecer aos alunos espaços físicos adequados, equipe
pedagógica especializada e até mesmo a contratação de mediadores, se
necessário, para auxiliá-los no processo de ensino/aprendizagem, sendo vedada
qualquer cobrança adicional à matrícula ou mensalidade para o oferecimento desses
serviços, sob pena de responsabilidade civil.
Inobstante o processo de lutas por garantia de direitos a uma educação
inclusiva tenha tido avanços na legislação, é possível verificar que o debate não se
limita à legalidade da norma de inclusão de pessoas com deficiência no âmbito
escolar ou de sua efetividade no campo jurídico, mas de seu alcance no cotidiano
escolar. Isso requer um olhar interdisciplinar sobre o tema e optamos por estudar a
questão sob os pontos de vista jurídico, pedagógico e social.
Neste trabalho buscamos saber quais fatores poderiam estar interferindo na
eficiência do processo de inclusão da pessoa com deficiência na rede regular de
ensino. Nossa hipótese era de que a lei não estaria sendo eficaz na garantia do
processo de inclusão escolar. Nosso objetivo geral é estudar aspectos legais e
pedagógicos dos enfrentamentos de inclusão de pessoas com deficiência na rede
regular de ensino visando uma melhor compreensão das dificuldades existentes no
cotidiano escolar. Nossos objetivos específicos para comprovar esta hipótese foram:
estudar

a

estrutura

do

Atendimento

Educacional

Especializado

(AEE),
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disponibilizado pelo Ministério da Educação (MEC) para as escolas regulares desde
2005; estudar os aspectos constitucionais do direito ao acesso da pessoa com
deficiência; verificar o número de denúncias relacionadas a educação inclusiva feitas
à ouvidoria do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro desde Janeiro de 2015
até Dezembro de 2016; levantar as tensões jurídicas envolvidas no processo de
inclusão e o posicionamento do poder judiciário sobre o assunto; verificar através de
questionário direcionado a professores através de questionários e, por fim, estudar
alguns aspectos que poderiam estar dificultando a inclusão.
O tema inclusão de pessoas com deficiência nas escolas regulares tem sido
foco de vários debates por profissionais de diferentes áreas, com o propósito de criar
novos caminhos e aperfeiçoar os já existentes (PLETSCH; LEITE, 2017). Isso nos
levou a uma profunda reflexão sobre o assunto e um anseio em contribuir na busca
de soluções para o processo.
Este estudo está estruturado da seguinte forma: na primeira seção,
estudaremos a educação inclusiva nas escolas regulares, na segunda discorreremos
sobre os aspectos jurídicos da inclusão, na terceira, apresentaremos as tensões
jurídicas envolvidas no processo inclusivo na quarta seção, apresentaremos os
resultados de um questionário respondido por 42 professores de diferentes níveis de
ensino da rede pública (educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e
superior); na quinta seção, abordamos os conceitos de poder simbólico e estigma
estudados respectivamente pelos Sociólogos Bourdieu e Goffman e a visão de
inclusão de Boaventura de Souza Santos.
 Metodologia

No que se refere aos objetivos, a pesquisa foi qualitativa pela busca em
compreender e dar significado a pesquisa. Exploratória, já que compreende
levantamento bibliográfico sobre o tema e questionários com professores que
possuem uma experiência com a temática a ser pesquisada. É descritiva (GIL,
1991), pois relata as particularidades em torno das vertentes da inclusão na visão
dos professores, correlacionando os dados obtidos com os registros de denúncias
na ouvidoria do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e com as decisões
judiciais oriundas de conflitos jurídicos acerca do assunto.
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De acordo com os procedimentos técnicos, a pesquisa é bibliográfica, pois se
desenvolve a partir de literatura específica acerca do tema. Este estudo é também
de levantamento de informações, tendo em vista que abrange a indagação direta
dos sujeitos envolvidos na problemática. Procurou-se, inicialmente, realizar uma
sondagem bibliográfica relativa ao processo de inclusão de pessoas com deficiência
e

seus

desdobramentos

socioeducacionais.

Por

no

recorte

conseguinte,

da

teoria

definiu-se

o

jurídica

e

grupo

de

dos

ensinos

pesquisa

e,

consequentemente, foi feita a elaboração e aplicação de instrumentos (GIL, 1999
apud KAUARK; MANHÃES; SOUZA, 2010).
Na pesquisa feita com os professores sobre a visão deles a respeito do
processo inclusivo e suas condições atuais de trabalho, fizemos uma análise
quantitativa por meio da aplicação de um (1) questionário com 15 perguntas
fechadas aplicadas a 42 professores da rede pública de diferentes níveis de ensino.
Nossos resultados demonstraram que apesar da lei e das normas jurídicas
oferecerem subsídios para uma inclusão efetiva de pessoas com deficiência na rede
regular de ensino, a inclusão ainda não ocorre de fato.
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1 EDUCAÇÃO INCLUSIVA: O OLHAR PEDAGÓGICO

Nesta seção buscamos analisar a inclusão de pessoas com deficiência
através do apoio pedagógico, diferenciando integração de inclusão, perpassando
pelos seus fundamentos e efeitos contextualizando esse processo inclusivo no
âmbito escolar.
A partir da promulgação da Constituição Federal de 1988 e principalmente
após o Atendimento Educacional Especializado (AEE) ter sido reconhecido como
uma modalidade de ensino pela LDBEN de 1996, diversas ações do Ministério da
Educação foram implementadas, com a finalidade de garantir o apoio pedagógico à
pessoa com deficiência na rede regular pública de ensino. Todavia, antes de
adentrar no tema, necessário se faz distinguir educação especial de educação
inclusiva, pois, apesar de estarem interligados, apresentam significados diferentes,
perpassando pelos modelos sociais vivenciados pelas pessoas com deficiência.
Desde a idade antiga, a pessoa com deficiência era vista como incapaz de
trabalhar, isenta dos deveres de senso comum considerados como normais levando
uma vida inútil. Assim no final do século XX verificou-se a necessidade de mudar
suas estruturas legais e políticas e atitudes como cidadãos para incluir, surgindo a
ideia de integração.
Em meados do século XX, em torno da década de 1960, com origem na
Europa, nos países nórdicos, aposta-se na escolarização das crianças em situação
de deficiência sensorial no sistema regular de ensino, iniciando-se, assim, o
movimento da integração escolar. Os países que aderiram a esse movimento
colocaram as suas crianças e jovens em situação de deficiência nas classes
regulares, acompanhados por professores de ensino especial, previamente
formados para essa finalidade. Na Inglaterra, a criança que possui necessidades
educativas especiais e também apresenta dificuldades de aprendizagem acabam
sofrendo uma intervenção educativa especial, concebida especificamente para ela.
Já em Portugal, a integração escolar iniciou-se na década de 1970, de modo que
criou e regulamentou equipes de professores de educação especial, além do regime
educativo especial para os alunos com necessidades educativas especiais, por meio
do Decreto nº. 319/91, de 23 de agosto. Foram duas medidas essenciais para a
definição da política educativa (SANCHES; THEODORO, 2006). Nesse último caso,
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a ideia era a de prover, dentro das instituições, todos os serviços possíveis já que a
sociedade não aceitava receber pessoas com deficiência nos serviços existentes na
comunidade.
Em que pese somatório de esforços, a segregação institucional continuou
sendo praticada, pois ela tinha e tem o mérito de inserir o portador de deficiência na
sociedade, mas desde que ele esteja de alguma forma pronto para superar as
barreiras físicas, programáticas e atitudinais nela existentes. Nas palavras de
Sassaki (1997, p. 34):

Sob a ótica dos dias de hoje, a integração constitui um esforço
unilateral tão somente da pessoa com deficiência e seus aliados (a
família, a instituição especializada e algumas pessoas da
comunidade que abracem a causa da inserção social), sendo que
estes tentam torná-la mais aceitável no seio da sociedade. Isto
reflete o ainda vigente modelo médico da deficiência .

A integração surge com a finalidade de evitar a segregação de modo que
todas as pessoas, inclusive as portadoras de deficiência, pudessem ter acesso a
todos os bens e serviços na mesma proporção que os demais indivíduos da
sociedade. Nesse contexto, adveio a preocupação com a inclusão social, momento
em que nasce o modelo social.
Conceitua-se a inclusão social como o processo pelo qual a
sociedade se adapta para poder incluir, em seus sistemas sociais
gerais, pessoas com necessidades especiais e, simultaneamente,
estas se preparam para assumir seus papéis na sociedade. A
inclusão social constitui, então, um processo bilateral no qual as
pessoas, ainda excluídas, e a sociedade buscam, em parceria,
equacionar problemas, decidir sobre soluções e efetivar a
equiparação de oportunidades para todos (SASSAKI, 1997, p. 3).

Nesse novo modelo, a sociedade tinha que se preparar para atender as
pessoas com deficiência, de acordo com suas diferenças. A inclusão não excluía a
educação especializada.
Enquanto a Educação Especial constitui uma modalidade de ensino voltada
para o atendimento de pessoas que possuem apoio especializado durante o
processo de ensino/aprendizagem, a Educação Inclusiva consiste em um processo
de mudança no meio escolar, cujo propósito não é apenas transferir conhecimento
para o aluno, mas de transformar a visão de todos os envolvidos no sistema
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educacional, de modo a tornar o aluno com deficiência parte do todo. Incluir é trocar,
entender, respeitar, valorizar, lutar a favor da inclusão, transpor barreiras que a
sociedade criou para as pessoas. É oferecer, à pessoa com deficiência,
possibilidade de desenvolvimento da autonomia e cidadania, por meio da
organização de pensamentos e formulação de juízo de valor, a fim de que ela possa,
quando limitações mentais não a impedirem, decidir como agir nas diferentes
circunstâncias da vida (SASSAKI, 1997).
Na Escola Inclusiva, todas as pessoas, sem qualquer tipo de discriminação,
têm direito à escolarização. Seu principal objetivo é acolher a todos, independente
da diferença. Portanto, estamos falando de uma sociedade na qual a escola deve
estar inserida a fim de garantir direitos a todos (JESUS, 2005).
Para tanto, deve-se promover um cenário que proporcione a inclusão, o que
só é possível quando todos passam a valorizar o diálogo e atuam em parceria com a
escola (MITTLER, 2003), de maneira a oportunizar ao aluno, individualmente, o
processo de aprendizagem, respeitando suas diferenças (FERREIRA, 2005). Assim,
compreendemos que a palavra inclusão não alcança somente pessoas que
poderiam ser excluídas do âmbito escolar por apresentarem dificuldades de
aprendizagem, mas também a todos os alunos, inclusive aqueles sem deficiência,
mas que se apresentem com algum tipo de desvantagem, como ocorre em vários
outros setores da sociedade e em diferentes partes do mundo, pois, como observou
Bourdieu (1989), quando pessoas se apresentam com algum tipo de desvantagem
frente a determinados grupos sociais, tendem a ser excluídas e até mesmo
exploradas por esses grupos.
O trabalho em direção a uma sociedade mais inclusiva tem que ser iniciado
muito antes da pessoa com deficiência atingir a idade escolar. A sua base
fundamental descansa em uma sociedade em que pais possam sentir-se apoiados,
tanto financeira quanto socialmente, para cuidarem de seus filhos; uma sociedade
em que todas as crianças possam ser valorizadas e aceitas em qualquer contexto
social (MITTLER, 2003), sem terem que enfrentar, por serem diferentes, o estigma
de incapacidade (TAVARES, 2012).
De fato, várias são as preocupações para se garantir a inclusão, sendo a
implantação de recursos pedagógicos uma dessas, por isso vislumbramos um
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espaço para expor os métodos didáticos imprescindíveis para atender as
necessidades de uma pessoa com deficiência.
1.1 O ensino para pessoas com deficiência: recursos pedagógicos que devem
ser disponibilizados nas escolas regulares

Na educação os métodos didáticos são fundamentais, mas muitas vezes as
escolas não possuem materiais que atendam as necessidades das pessoas com
deficiência (SOUZA; SANTA ROSA, 2003). Por outro lado, quando esses recursos
existem (como softwares, impressoras especiais, equipamentos de multiplicação de
matrizes adaptadas), os professores podem não estar formados para utilizá-los de
forma adequada (CERQUEIRA; FERREIRA, 2000; MEIXNER, 2001).
A partir da década de 90, a preocupação com a adequação de recursos
didáticos tem sido muito grande, uma vez que tais recursos muitas vezes são
fundamentais para a formação de imagens mentais que permitam a estruturação do
pensamento e da linguagem de alunos com deficiência (MASINI, 1994; SANTANNA,
2014). Quando esses recursos são disponibilizados, de um modo geral, são
preparados

por

professores

responsáveis

pelo

atendimento

educacional

especializado, de acordo com a idade e habilidade específica apresentada pelo
aluno. Contudo, a proposta é que sejam utilizados visando a inclusão desses alunos
em sala de aula, sendo reafirmado pelo Decreto nº. 7.611 de 2011 (BRASIL, 2011)
trazem novos contornos acerca desse problema.
A proposta inclusiva tem sido norteadora na educação especial, direcionando
muitos programas e políticas educacionais, além do processo de reabilitação em
vários países, incluindo o Brasil (CARDOSO, 1992; CARVALHO, 1994; MANTOAN,
1997; GLAT, 1998; DIAS DE SÁ, 2007). Nessa proposta, os professores devem
aprender a conviver com a diferença, possibilitando que eles também ocupem seu
espaço na sociedade. Respeitar as diferenças é o primeiro passo na construção de
uma sociedade mais justa (FÁVERO, 2005).
Uma grande aliada no processo inclusivo tem sido a sala de recursos. Elas
foram criadas por meio de uma portaria normativa do MEC, em 24 de abril de 2007,
com base na Constituição Federal (BRASIL, 1988), na LDB (BRASIL, 1996) e na
resolução do CNE/CEB Nº 2/2001 (BRASIL, 2001).
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Porém, ocorrendo dentro ou fora das salas de recursos, o AEE tem sido
obrigatório na rede pública regular de ensino desde a LDB de 1996. A resolução do
Conselho Nacional de Educação CNE/CEB Nº 2/2001 (BRASIL, 2001), no corpo de
seu Art. 2º, definiu que cabe às escolas a organização para atendimento aos alunos
com necessidades especiais. No Art. 3°, parágrafo único, determinou que as escolas
constituíssem e fizessem funcionar um setor que se tornasse responsável pelo AEE
e que desse sustentação à inclusão desses alunos. No Art. 8°, item I, também
determinou que tanto os professores das classes comuns, quanto os do AEE,
fossem formados para lidar com as diferenças educacionais dos alunos. Nesse
mesmo artigo, no item V, determinou que o apoio pedagógico especializado, para
complementação ou suplementação curricular, ocorresse em sala de recursos com
procedimentos, material didático e equipamentos adequados. No Art. 18, § 1º,
considera professor capacitado para atuar nas salas regulares com alunos que
apresentem necessidades educacionais especiais aquele que comprovar curso
médio ou superior com conteúdo que permita competência para detectar
necessidades especiais, flexibilizar a ação pedagógica em diferentes áreas do
conhecimento, avaliar de forma contínua o processo educativo aplicado e atuar com
professores especializados.
A Portaria Normativa nº. 13, de 24 de abril de 2007, em seu artigo 1º, cria o
Programa de Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais com o intuito de
apoiar os sistemas públicos de ensino na organização e oferta do atendimento
educacional especializado e, ainda, contribuir para o fortalecimento do processo de
inclusão educacional nas classes comuns de ensino” (MEC, 2007).2
Em seguida, o Manual de Orientação do Programa de Implantação de Sala de
Recursos Multifuncionais (MEC, 2010) vem com o objetivo de implantar dessas salas
em escolas públicas, para oferecer apoio a educação especial no ensino regular,
“[...] de forma não substitutiva à escolarização”(MEC,2010). Esse documento define
a composição das salas de recursos de acordo com a classificação que recebem
como do tipo I e II (Tabelas 1 e 2).3

2

Tal portaria dispõe sobre a criação do "Programa de Implantação de Salas de Recursos
Multifuncionais. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/multifuncional.pdf
3
Cf. A distribuição do Manual de Orientação do Programa de Implantação de Salas de Recursos
Multifuncionais tem como objetivo informar os sistemas de ensino sobre as ações deste Programa,
instituído pelo Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação Especial/SEESP, para
apoiar a organização do atendimento educacional especializado – AEE aos alunos com deficiência,
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Tabela 1 - Detalhamento dos equipamentos e recursos básicos que devem estar presentes
nas salas Tipo I

Fonte: MEC, 2010, p. 11.
Tabela 2 - Detalhamento dos equipamentos e recursos básicos que devem estar presentes
nas salas Tipo II

Fonte: MEC, 2010, p. 12.

Segundo esse documento do MEC, o Programa de Implantação de Salas de
Recursos Multifuncionais deve disponibilizar tais itens com base nas informações
fornecidas pela escola no Censo Escolar. A Secretaria de Educação Especial do
MEC (SEESP) planeja a atualização das salas, a conversão de salas tipo I em tipo II,
o apoio complementar, as visitas técnicas e o recebimento de informativos (MEC,
2010).

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, matriculados no ensino
regular.
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Por isso, os registros devem ser sempre atualizados no Censo Escolar. As
salas do tipo I devem ser compostas como disposto na Tabela 1. As salas tipo II
necessitam de recursos complementares para deficientes visuais, como previsto no
“Manual de Orientação do Programa de Implantação de Sala de Recursos
Multifuncionais” para atendimento a deficientes visuais (DUTRA et al., 2010).
O atendimento educacional especializado, desde a educação infantil até o
ensino superior, é feito nas salas de recursos. Além da produção, adaptação,
reprodução e utilização de material pedagógico, também é da responsabilidade das
salas de recursos o ensino de LIBRAS, Braille e Sorobã (OLIVEIRA; ARAÚJO, 2011)
além da adaptação, produção e reprodução de material didático. Contudo,
Sant’Anna et al. (2014) alertam para a importância de o material ser produzido na
sala de recursos, mas ser utilizado na sala regular, visando a realização de aulas
realmente inclusivas, onde a pessoa com deficiência aprende, apesar de suas
diferenças, na sala com seus colegas, no momento em que o conteúdo está sendo
ministrado por seu professor. As salas de recursos também podem orientar
deficientes em atividades da vida diária e orientação e mobilidade (TORRES; CORN,
1988).
Na visão de gestores, podemos vislumbrar alguns pontos contundentes.
Iniciaremos por Porto (2013). De acordo com o estudioso, publicaram um estudo
feito com gestores do Departamento Municipal de Educação de uma cidade do
interior do Paraná, incluindo a equipe que coordenava a Educação Especial. Eles
entrevistaram profissionais responsáveis pelo AEE e observaram que 74% dos
alunos que frequentavam salas de recursos multifuncionais não tinham sido
avaliados e eram atendidos sem nenhum tipo de encaminhamento orientado pela
Secretaria Estadual de Educação (SEED) para o ingresso no AEE. Tartuci (2014)
chamou atenção dos gestores para a importância da avaliação do aluno antes do
encaminhamento ao AEE.
Após apontarmos obras de estudiosos acerca da visão dos gestores quanto
ao tema, perpassaremos por pontos cruciais como: acessibilidade e visão dos
professores. Expor as resoluções e os decretos que impõem normas técnicas para
garantir a acessibilidade e levantamento de trabalhos já realizados para demonstrar
a visão dos professores quanto à lei se revelam importante para o desenvolvimento
do presente trabalho.
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1.1.1 Visão dos Professores

Antes da existência das salas de recursos, os alunos com deficiência eram
atendidos em classes especiais, num processo escolar denominado integracionismo
(MANTOAN, 1997). O trabalho de inclusão é posterior à visão integracionista e as
salas de recursos começaram a ser implantadas com apoio legal em 2007 (BRASIL,
2007). Artioli (2006), entrevistando professores sem formação em educação especial
sobre a presença de deficientes na escola regular, relatou que grande parte desses
professores entendia que a sala comum não era o local mais adequado para os
deficientes. Embora fossem a favor desses alunos frequentarem a escola, fizeram
declarações como: “O deficiente não pensa como o aluno normal”. Segundo a
autora, a dificuldade no processo inclusivo transcende técnicas e práticas
pedagógicas, sendo dificultada pelo estigma de que o deficiente é incapaz de
aprender e conviver socialmente (GOFFMAN, 1982).
Esses relatos nos levam a crer que as leis e/ou as salas de recursos não têm
sido suficientes para promover de forma efetiva a inclusão escolar. Tal dificuldade na
inclusão escolar pode estar relacionada também às questões sociais. Nesse sentido,
no decorrer do trabalho abordaremos alguns conceitos sociais que podem explicar
as dificuldades encontradas no processo de inclusão.
1.1.2 Acessibilidade

A acessibilidade é outro ponto necessário à inclusão da pessoa com
deficiência no ambiente escolar (Quadro 1). Deve-se viabilizar a entrada e
permanência do aluno com deficiência nesse ambiente como em qualquer outro,
como garantido pela Lei no. 10.098, de 19 de dezembro de 2000 (BRASIL, 2000).
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Quadro 1 - Normas técnicas para acessibilidade de pessoas com deficiência
Fonte: <http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/normas-abnt>. Acesso em: 12 fev.
2018.
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Quadro 1 - Normas técnicas para acessibilidade de pessoas com deficiência (continuação)
Fonte: <http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/normas-abnt>. Acesso em: 12 fev.
2018.

Segundo essa pesquisa inicial das normas de acessibilidade e atendimento
educacional especializado, pelo menos em escolas públicas, as dificuldades para a
implementar do processo de inclusão vêm diminuindo a cada dia. Isso porque o
FUNDEB financia a formação continuada docente e o MEC subsidia a montagem de
salas de recursos equipadas para esse atendimento educacional especializado.
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Essa necessidade precisa ser devidamente informada pelos gestores no censo
escolar, para que as escolas sejam devidamente atendidas.
Na próxima seção veremos o que a Lei nº. 13.146 acrescenta nesse cenário,
com seu texto, para o processo inclusivo também nas escolas particulares.
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2 ASPECTOS JURÍDICOS DA INCLUSÃO

Nesta seção buscamos explorar as principais normas jurídicas criadas em
favor da inclusão das pessoas com deficiência no âmbito educacional, perpassando
pelos seus fundamentos e efeitos, contextualizando esse direito em seus aspectos
jurídicos.
2.1 Direitos Fundamentais: conceitos, historicidade e processos sociojurídicos

Teorias das mais variadas espécies possuem o condão de explicar os direitos
fundamentais, como as teorias jurídicas - que preocupam com problemas
relacionados a todos os direitos fundamentais -, as teorias filosóficas - responsáveis
por esclarecer seus fundamentos -, as teorias sociológicas - que se empenham em
esclarecer a função desses direitos no sistema social - e as teorias históricas - que
explicam seu desenvolvimento (PENA, 2014).
A vinculação essencial dos direitos fundamentais à liberdade e dignidade
humana conduzirá - enquanto valores históricos e filosóficos - sem óbices ao
significado de universalidade inerente a esses direitos como ideal da pessoa
humana.
A história dos direitos fundamentais é um tema tratado pela maioria dos
constitucionalistas do ordenamento jurídico, no entanto, quando o assunto é sobre o
termo inicial, não há unanimidade entre eles. Afirma-se a Petition of Rights4, de
1628, bem como o Habeas Corpus Act5, de 1679, e Bill of Rights, de 16896, como os
primeiros direitos fundamentais positivados. Em contrapartida, outros estudiosos
apontam que os direitos fundamentais apenas foram positivados a partir da
Revolução Francesa, com a Declaração dos Direitos do Homem, em 1789 7
Trata-se de um documento elaborado pelo Parlamento Inglês, “Petições de Direitos”, conferindolhes ao indivíduo direitos civis e políticos baseando-se em estatutos e cartas anteriores reafirmando,
inclusive, direito de habeas corpus. Disponível em: <https://www.law.gmu.edu/assets/files/academics/
founders/petitionofright.pdf>. Acesso em: 14 ago. 2017.
5
Trata-se de um documento estabelecido na Inglaterra, durante o período do reinado do Rei Charles
II, com intuito de repudiar a supressão de liberdade por medidas arbitrárias. Disponível em:
<http://www.legislation.gov.uk/aep/Cha2/31/2/data.pdf>. Acesso em: 14 ago. 2017.
6
Também é uma carta de direitos elaborada na Inglaterra conhecida como Declaração de Direitos de
1689. Esta Carta foi um importante avanço na questão dos direitos individuais. Disponível em:
<https://www.archives.gov/founding-docs/bill-of-rights>. Acesso em: 14 ago. 2017.
7
Este documento foi constituído pelos representantes do povo francês, em uma Assembléia
Nacional, na qual reconheceram e declararam direitos em 17 artigos, como direito a propriedade, a
4
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(BONAVIDES, 2017). Outros, aliás, compreendem que a Magna Carta de 12158 foi o
marco inicial da história dos direitos fundamentais.
No entanto, as declarações antecedentes de ingleses e americanos não
visavam a garantir as liberdades aos indivíduos em geral, e sim garantir o poder
político aos barões mediante a restrição dos poderes do rei, ao passo que a
Declaração Francesa de 1789 tinha por destinatário o gênero humano. Exatamente
por isso, bem como pelas circunstâncias da época, foi a mais abstrata de todas as
demais formulações solenes já feitas acerca da liberdade (BONAVIDES, 2017). Com
efeito, os direitos fundamentais foram evoluindo de acordo com a evolução das
constituições, processos pelas quais deram ensejo a terminologias como “geração
de direitos fundamentais”, “gestação de direitos fundamentais” e “dimensões de
direitos fundamentais”. Nas palavras de Bonavides (2017, p. 577),

Os Direitos fundamentais passaram na ordem institucional a
manifestar-se em três gerações sucessivas que traduzem sem
dúvida um processo cumulativo e qualitativo, o qual, segundo tudo
faz prever, tem por bússola uma nova universalidade: a
universalidade material e concreta, em substituição da universalidade
abstrata e, de certo modo, metafísica daqueles direitos, contida no
jusnaturalismo do século XVIIII.

A terminologia “geração” não é utilizada de forma unânime na doutrina ao
argumento de que seu significado dá ideia de ruptura, e não de cumulações de
direitos fundamentais. Inobstante, o importante é entender que cada direito
fundamental surgiu sob a égide de um momento histórico, que traduz em um
processo cumulativo e qualitativo.
Os direitos fundamentais da primeira geração são os direitos ligados à
liberdade individual, sendo os primeiros positivados em instrumento normativo
constitucional. São os direitos civis e políticos, originados no final do século XVIII

livre opinião e comunicação de pensamentos, liberdade religiosa, dentre outros ligados a liberdades
individuais.
Disponível
em:
<http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-deapoio/legislacao/direitos-humanos/declar_dir_homem_cidadao.pdf>. Acesso em: 10 mar. 2018.
8
A Magna Carta de 1215 foi constituída por João Sem Terra para garantir direitos à propriedade que
somente alcançavam barões. Para muitos foi a partir deste documento que os direitos fundamentais
apareceram pela primeira vez. Entretanto, vários autores negam ao documento o caráter de uma
conquista popular. Disponível em: <http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/182020/00011
37 91.pdf>. Acesso em: 10 mar. 2018.
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frente ao Estado Absoluto9, tendo por titular o indivíduo. A esse respeito, Paulo
Bonavides (2017, p. 577) complementa:

Se hoje esses direitos parecem já pacíficos na codificação política,
em verdade se moveram em cada país constitucional num processo
dinâmico e ascendente, entrecortado não raro de eventuais recuos,
conforme a natureza do respectivo modelo de sociedade, mas
permitindo visualizar a cada passo uma trajetória que parte com
frequência do mero reconhecimento formal para concretizações
parciais e progressivas, até ganhar a máxima amplitude nos quadros
consensuais de efetivação democrática do poder.

Tais direitos traduzem-se como atributos da pessoa e ostentam uma
subjetividade, que é seu traço mais característico.
Na concepção filosófica, esses direitos compreendem-se na categoria do
status negativus da classificação Jellinek10, de maneira a ressaltar a separação entre
a sociedade e o Estado na ordem dos valores políticos.
Ao decorrer da história, nasceram os direitos fundamentais de segunda
geração. Diferente dos direitos de primeira geração, que somente se preocupava
com o homem-singular (o homem das liberdades abstratas, o homem da sociedade
mecanicista que compõe a chamada sociedade civil), os direitos de segunda
geração surgiram como um clamor ao Estado frente aos problemas sociais que
começaram a surgir, originando-se os direitos sociais, culturais e econômicos.
Da mesma maneira que os direitos da primeira geração, os da segunda foram
inicialmente objeto de uma formulação especulativa de natureza ideológica, de
maneira a dominar a maioria das constituições elaboradas após a Segunda Guerra
Mundial.
Em que pese terem sido proclamados nas declarações solenes das
constituições, passaram por um ciclo de baixa normatividade - ou eficácia duvidosa
(BONAVIDES, 2017) -, em razão de sua própria natureza. Nasceram abraçados ao
princípio da igualdade, de maneira que não se conseguem separar, pois fazê-lo
equivaleria a desmembrá-los da razão de ser que os ampara e estimula.

9

Diz respeito à concentração de todo o Poder do Estado nas mãos de uma pessoa considerada
soberana. Assim, todos os poderes eram exercidos diretamente pelo monarca ou por seus
representantes delegados, que por sua vez pertenciam a nobreza.
10
Jurista e filósofo nascido na Alemanha. Professor por mais de 30 anos e conhecido como fundador
da disciplina Teoria Geral do Estado. Grande influenciador de algumas escolas de direito público
portuguesa. Dentre seus ensinos, destaca-se a Teoria General Del Estado.
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Em suma, os direitos sociais foram conquistados por meio de movimentos
ocorridos no final do século XIX. Com isso, o início do século XX foi marcado pelo
processo de um Estado Liberal11 para um Estado Social12, em que a preocupação
passou a ser a igualdade entre os indivíduos para minimizar as desigualdades
sociais. Os principais direitos sociais reconhecidos foram os direitos econômicos e
culturais. Todavia, ao decorrer dos anos, outras necessidades foram surgindo,
necessidades essas de interesse de toda coletividade, ocasionando o surgimento
dos direitos de terceira dimensão, chamados de direitos coletivos.
São direitos coletivos os direitos ao meio ambiente equilibrado, à defesa do
consumidor, à paz, ao patrimônio comum da humanidade, dentre outros. A
preocupação passou-se a ser na coletividade em apreço à solidariedade e à
fraternidade. Tais direitos se destinam à proteção dos interesses individuais
homogêneos (que embora individuais, têm uma relação de base a um grupo
especifico), direitos coletivos propriamente ditos (são coletivos e têm como
destinatário determinado grupo) e os direitos difusos (aqueles metaindividuais). Os
direitos coletivos preocupam-se com gerações presentes e futuras, expressando a
ideia de fraternidade e solidariedade entre os diferentes povos e estados soberanos.
Há quem reconheça direitos fundamentais da quarta geração e até mesmo o
surgimento da quinta geração (BONAVIDES,2017). O reconhecimento da paz como
direito fundamental de 5ª Geração em razão do flagelo das ditaduras. Entretanto,
não há consenso sobre os bens protegidos exatamente por essas novas gerações
de direitos fundamentais.
Além dessas teorias históricas, jurídicas e sociológicas, alguns autores vêm
utilizando a Teoria Status, desenvolvida por Georg Jellinek. Ela possui viés filosófico
para classificar, de acordo com sua natureza, os direitos fundamentais reconhecidos
atualmente (ALEXY, 2017).
Jellinek descreve, por meio de vários modos, o que é um status. Ele possui,
como ideia principal, que todo indivíduo inserido no contexto de convivência social
encontra-se ligado ao Estado e relaciona-se com ele partindo-se de quatro modos:

11

Consiste em um período no qual as liberdades individuais passam a prevalecer e a intervenção
estatal passa a diminuir. Foi um período influenciado por pensadores defensores dos direitos naturais
como John Locke, que por sua vez é considerado por muitos como pai do liberalismo.
12
Estado de bem-estar social. Momento em que o Estado se torna o agente regulamentador e
organizador da política e da economia para responder de forma coletiva necessidades sociais de
cada indivíduo.
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status passivo, status negativus, staus positivo e status activus (AGRA, 2014, p.
206).
O Status passivo ou der passive status está relacionado à sujeição do
indivíduo frente ao Poder Público no âmbito de seus deveres individuais (ALEXY,
2017). Trata-se, portanto, de uma abstração sobre determinadas posições em uma
relação estabelecida entre o cidadão e o Estado, que por sua vez refere-se à esfera
de seus deveres individuais (ALEXY, 2017).
O Status negativo ou der negative Status estabelece garantias ao cidadão
dentro de um espaço de liberdade, resguardando-o da interferência arbitrária do
Estado, o que corresponderia à redução do Poder Estatal àquilo que Jellinek
denomina de “irrelevância jurídica” (ALEXY, 2017, p. 259).
Robert Alexy, em sua obra “Teoria dos Direitos Fundamentais”, explica que
nas palavras de Jellinek a relação entre o Estado e o cidadão não teria o condão de
produzir grandes efeitos pela sua irrelevância, citando o seguinte exemplo:

[...] Como exemplos de ações juridicamente irrelevantes Jellinek
utiliza a publicação de um impresso, o saborear de um vinho e o
passeio em sua própria propriedade. Ainda que a publicação de um
impresso possa estar associada à celebração de um contrato, essa
ação teria relevância apenas em face de terceiros. A irrelevância da
publicação de um impresso na relação com o Estado não é alterada
por esse fato (pp. 258-259).

Nesses termos, o cidadão é dotado por liberdades jurídicas para agir sob
limites jurídicos já fixados, sem sofrer qualquer interferência estatal, a não ser se
constatasse determinada extrapolação de sua atuação (AGRA, 2014).
A respeito do status passivo e negativo, segundo o ensino clássico acreditase que eles se encontram em uma relação de contradição, do mesmo modo que
acontece com o dever e a proibição, de um lado, e a faculdade, de outro (ALEXY,
2017).
O status positivo ou der status positive confere ao indivíduo, em determinadas
situações, o direito de exigir do Poder Público que atue positivamente a seu favor.
Jellinek chama de pretensões jurídicas positivas formais, isso porque o fato de o
indivíduo ter esse tipo de pretensão em face do Estado significa não só que ele tem
direitos a algo, mas que também ele possui direito à competência em relação ao seu
cumprimento (ALEXY, 2017). O seu status é, assim, positivo (status civitatis).
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Com isso, toda vez que um ato omissivo ou comissivo violar imposições
constitucionais será permitido socorrer ao Poder Judiciário para ver a sua
prerrogativa (direito de prestação material) assegurada. É nesse status que o
indivíduo passa a ter a capacidade de exigir as prestações positivas do Estado, seja
em qualquer esfera de Poder, já que é a sua obrigação.
Status activus se configura no direito que possui o indivíduo de participar na
formação da vontade do Estado como, por exemplo, pelo direito do voto (direitos
políticos), que devem ser visualizados em uma perspectiva formal e material, de
forma que todos consigam participar da vida pública da maneira mais livre possível
(AGRA, 2014).
Para Robert Alexy, o status ativo tem caráter rudimentar na teoria de Jellinek,
porém ainda é necessário desenvolvê-lo a partir de outras teorias mais precisamente
definidas (2017). Partindo dessa teoria, destaca-se como espécies de direitos
fundamentais: direitos de defesa (ou direitos de liberdade) e direitos a prestações
(ou direitos cívicos). Em relação a essas duas espécies, acrescenta-se a dos direitos
de participação.
Sobre a caracterização dos direitos fundamentais, Carl Schmitt estabeleceu
dois critérios formais (BONAVIDES,2017). Pelo primeiro, podem ser compreendidos
como direitos fundamentais os direitos ou garantias assentados no instrumento
constitucional. Pelo segundo, os direitos fundamentais são aqueles direitos que
receberam da Constituição um grau mais elevado de garantia ou de segurança
(imutáveis ou pelo menos de mudança dificultada).
No entanto, existem, ainda, vários dispositivos espalhados e vislumbrados
como direitos fundamentais:

[...] Vários dispositivos espalhados disciplinando direitos
fundamentais diretamente ou protegendo-os por meio da imposição
de deveres de conduta responsável aos titulares do poder público.
Destaque para os direitos em face do exercício do poder de tributar
(artigos 145, § 1º e § 2º, e 150 a 152), os princípios gerais da ordem
econômica (artigo 170), diferentes direitos sociais – seguridade social
[saúde, previdência social e assistência social], educação, cultura e
desporto (artigo 194 a 217) –, o direito ao desenvolvimento científico
e tecnológico (artigos 218 e 219), à liberdade de imprensa e
comunicação em geral (artigo 220 a 224), à proteção do meio
ambiente (artigo 225), da família e de grupos vulneráveis como a
criança, o adolescente, o jovem, o idoso e os índios (artigo 226 a
232) (CAMPOS, 2015, p. 26).
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Os

direitos

fundamentais

são

caracterizados

como

inalienáveis,

irrenunciáveis, imprescritíveis, históricos e não absolutos. Isso significa que os
direitos fundamentais são insuscetíveis de alienação, renúncia e prescrição,
podendo, inclusive, sofrer relatividade desde que o núcleo da dignidade humana
seja protegido.
Os direitos fundamentais são a sintaxe da liberdade nas Constituições. Com
eles, o constitucionalismo do século XX logrou a sua posição mais consciente, mais
nítida, mais característica. Em razão disso, faz-se mister introduzir nesse espaço
teórico o conceito do juiz social, enquanto consectário derradeiro de uma teoria
material da constituição, e sobretudo da legitimidade do Estado Social e seus
postulados de justiça, inspirados na universalidade, eficácia e aplicação imediata
dos direitos fundamentais. Coroam-se, assim, os valores da pessoa humana no seu
mais elevado grau de juridicidade e se estabelece o primado do homem no seio da
ordem jurídica, enquanto titular e destinatário, em última instância, de todas as
regras do poder.
Com a queda do positivismo e o advento da teoria material da constituição, o
centro da gravidade dos estudos constitucionais, que antes ficava na parte
organizacional da Lei Magna – separação de poderes e distribuição de
competências, enquanto forma jurídica de neutralidade aparente, típica do
constitucionalismo do Estado Liberal – se transportou para a parte substantiva, de
fundo e conteúdo, que entende os direitos fundamentais e as garantias processuais
da liberdade sob a égide do Estado Social.
Para alguns a Constituição é um texto político ou até mesmo uma carta de
boas intenções, para outros apenas lei ou direito de lei. Nas palavras de Georges
Burdeau, a Constituição é a lei das leis e o direito dos direitos; o código dos
princípios normativos que fazem a unidade e os espíritos do sistema, ligando a uma
ordem social de crenças e valores em que se fabrica o cimento de sua própria
legitimidade, isso para aperfeiçoar o sistema regulatório da sociedade, partindo do
texto da Constituição (LOBATO, 2001; BONAVIDES, 2017).
Por sua vez, o intérprete deve incorporar em seu juízo o entendimento sólido
das questões sociais, pressuposto inalterável de toda hermenêutica constitucional e
de seu conceito de concretização, de modo que as decisões judiciais serão
proferidas com mais sensibilidade para os direitos fundamentais e para o quadro
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social da ordem jurídica, a que se pretende, doravante, a dimensão nova, concreta e
objetiva dos direitos fundamentais (BONAVIDES, 2017).
A dimensão objetiva resulta do no significado dos direitos fundamentais como
princípios básicos da ordem constitucional. Esse fenômeno faz com que os direitos
fundamentais influam sobre todo o ordenamento jurídico, servindo de norte para a
ação de todos os poderes constituídos. Sob esse viés, assenta Gilmar Mendes
(2014, p. 168):

[...] os direitos de defesa apresentam um aspecto de direito a
prestação positiva, na medida em que a dimensão objetiva dos
direitos fundamentais cobra a adoção de providências, quer
materiais, quer jurídicas, de resguardo dos bens protegidos. Isso
corrobora a assertiva de que dimensão objetiva interfere na
dimensão subjetiva dos direitos fundamentais, neste caso atribuindolhe reforço de efetividade.

Entretanto, necessário se atentar que não cabe ao Judiciário indicar qual a
medida a ser adotada pelo legislador para resguardar os direitos e bens jurídicos
assegurados pelos direitos fundamentais, uma vez que os Poderes Públicos gozam
de discricionariedade para escolher uma das diferentes opções de ação que lhes
abrem, levando em consideração os instrumentos que estejam disponíveis, as
colisões de direitos e interesses envolvidos, bem como a sua escala de prioridades
políticas. O que é cabível ao Judiciário é analisar a legalidade, e não a
discricionariedade do órgão político.
Ainda na dimensão objetiva dos direitos fundamentais, vale ressaltar que tal
aspecto também se comunica com a eficácia, de maneira a alcançar a interpretação
e aplicação de todas as normas do ordenamento jurídico, inclusive nas relações
privadas (eficácia horizontal dos direitos fundamentais – que seria a eficácia dessas
prerrogativas na esfera privada, no âmbito das relações entre particulares).
A princípio, os direitos fundamentais surgiram para serem aplicados na
relação do Estado frente ao indivíduo (o que a doutrina chama de relações verticais).
Todavia, com o tempo, passou a estender seu âmbito de proteção na relação entre
indivíduos que se encontram no mesmo plano (o que a doutrina chama de relação
horizontal). Com efeito, não é possível excluir as relações privadas do raio de
incidência dos direitos fundamentais sob pena de cercear a promoção da dignidade
da pessoa. Inobstante, depois da Segunda Guerra Mundial, as inovações mais
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o

desenvolvimento (Enfalung) do conteúdo jurídico-objetivo dos direitos fundamentais.
Nas palavras de Ingo Sarlet (2012).
Por outro lado, passa-se a ter necessidade de cautelas no tocante à
dimensão objetiva dos direitos fundamentais, dado ao receio de que o status quo
social fique refém da instabilidade e da controvérsia, o que acontecerá toda vez que
se interpretarem esses direitos apenas pelo prisma da objetividade jurídica
(BONAVIDES, 2017).

2.2 Educação Inclusiva e Direitos Fundamentais

2.2.1 Educação para todos

Atendo-nos aos objetivos do presente trabalho, iniciaremos, nos parágrafos
seguintes, a busca por compreender a posição e o significado da educação para
todos como fundamento de nossa Carta Maior.
Consoante clareza, o Constituinte deixou transparecer de forma inequívoca a
sua intenção de outorgar a Educação como direito fundamental juntamente com os
princípios constitucionais.
O direito à educação não só está sedimentado como fundamento de nosso
Estado Democrático de Direito, mas também em outros capítulos vigentes de nossa
Constituição como um dos direitos sociais. Nesse viés, tomamos por referencial Ingo
Sarlet (2007, p. 3):

A fundamentabilidade formal encontra-se ligada ao direito
constitucional positivo e, ao menos na Constituição pátria, desdobrase em três elementos: a) como parte integrante da Constituição
escrita, os direitos fundamentais (e, portanto, também a saúde),
situam-se no ápice de todo o ordenamento jurídico, cuidando-se,
pois, de norma de superior hierarquia; b) na condição de normas
fundamentais insculpidas na Constituição escrita, encontram-se
submetidos aos limites formais (procedimento agravado para
modificação dos preceitos constitucionais) e materiais (as assim
denominadas “cláusulas pétreas”) da reforma constitucional; c) por
derradeiro, nos termos do que dispõe o art. 5, §1, da Constituição, as
normas definidoras de direitos e garantias fundamentais são
diretamente aplicáveis e vinculam diretamente as entidades estatais
e os particulares. A respeito de cada um destes elementos
caracterizadores da assim denominada fundamentalidade formal,
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notadamente sobre o seu sentido e alcance, ainda teremos
oportunidade de nos manifestar. Já no que diz com a
fundamentalidade em sentido material, esta encontra-se ligada à
relevância do bem jurídico tutelado pela ordem constitucional [...].
(SARLET, 2007, p. 3).

Embora entendamos a discussão em torno de sua fundamentalidade,
compartilhamos desse entendimento.
Tavares (2013) também defende a qualificação da educação enquanto direito
fundamental. Nas palavras do autor, a educação incide em um direito fundamental e
trata-se de um direito intimamente ligado ao direito de igualdade, a considerar que o
acesso ao conhecimento básico, bem como a formação continuada, deve ser
oferecido de forma regular e organizado para todos sem discriminação, cabendo
ainda a intervenção do Estado de forma positiva, senão vejamos:

Perante o direito à educação, como direito fundamental ao Estado.
surge um dever de atuar positivamente, positivamente, seja i) criando
condições normativas adequadas ao exercício desse direito
(legislação), seja ii) na criação de condições reais, com estruturas,
instituições e recursos humanos (as chamadas garantias
institucionais relacionadas diretamente a direitos fundamentais). Para
desincumbir-se satisfatoriamente desse dever, o Estado deve,
portanto, intervir positivamente (afasta-se a ideia de subsidiariedade,
típica do contexto econômico do Estado liberal) (TAVARES, 2013, p.
735).

O direito à educação é fundamental porque diz respeito a uma conexão de
relações sociais, culturais ou econômicos que o indivíduo desenvolve para a
promoção de uma vida digna em sociedade (TAVARES, 2013).
Com efeito, parece-nos já ter sido suficientemente debatido que a educação,
como direito fundamental, não poderá ser retirada de nenhum ser humano, pela sua
essencialidade na formação do indivíduo para exercício de sua cidadania. Importa,
por sua vez, considerar que a educação possui uma qualidade de princípio e valor
fundamental, dotada em sua plenitude, de status constitucional formal e material e,
como tal, inequivocamente carregado de eficácia, podendo-se sinalar de seu
alcance enquanto valor fundamental da comunidade. Esse não é o propósito
principal deste estudo. Inclusive, pela restrição que nos é imposta para não fugir do
tema, cumpre salientar que adotamos a classificação das normas jurídicas e
constitucionais, em princípios e regras, seguindo a já mencionada obra de Robert
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Alexy a respeito da temática. De todo modo, é sempre válido repisar o caráter
jurídico dos direitos fundamentais sociais, especificamente ao que toca à educação
inclusiva, que possui qualificação de valor fundamental do nosso Estado
Democrático de Direito.
Importante enfatizar a nossa posição a respeito desse caráter normativo e do
reconhecimento de sua eficácia plena, assumindo feição de princípio (e até mesmo
como regra) constitucional fundamental, que não afasta seu papel como valor
fundamental geral para toda ordem jurídica, mas, pelo contrário, outorga a esse valor
uma maior pretensão de eficácia e efetividade.
É possível, aliás, aplicar a dupla dimensão dos direitos fundamentais, objetiva
e subjetiva que, por ora, guarda relação com valores fundamentais. A respeito dessa
dupla dimensão utilizaremos o conceito de Ingo Sarlet (2012). Os princípios e
direitos fundamentais são expressão jurídico-constitucional (mediante a incorporação
ao direito objetivo) de uma determinada ordem de valores comunitária, não podendo
ser reduzidos a direitos (posições subjetivas) individuais. Também por estas razões
(mas não exclusivamente), é que a dignidade da pessoa, do indivíduo, é sempre a
dignidade do indivíduo socialmente situado e responsável, implicando deveres
fundamentais conexos e autônomos (SARLET, 2012).
Por outro lado, convém explicitar que a educação é fundamental para o pleno
desenvolvimento da dignidade da pessoa humana e, que, na perspectiva
principiológica da dignidade da pessoa, atua no que se traduz das características
das normas-princípio em geral, como por exemplo, mandado de otimização, que
deve ser realizado na maior medida possível frente às possibilidades fáticas e
jurídicas do caso concreto, como pensa Alexy (2017).
Diante dessa dupla dimensão (princípio e regra), peculiar também à norma
contida no artigo 1º, inciso III, da nossa Carta Magna, não há como compartilhar –
ao menos não de todo – de Ferreira dos Santos, quando, divergindo frontalmente de
Alexy, expressa que a dignidade da pessoa constitui princípio de feições absolutas,
razão pela qual sempre e em todos os casos haverá de prevalecer em relação aos
demais princípios, questionando igualmente a coerência lógica do pensamento de
Alexy nesse ponto. Para além da controvérsia apontada, importa destacar, nas
palavras do jurista Ingo Sarlet (2012), que a dignidade na qualidade de valor
intrínseco da pessoa humana, de fato não poderá ser sacrificada, já que, em si
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mesma, é insubstituível. Tal questão não afeta a linha de pensamento de Alexy, já
que ele não sustenta, em nenhum momento princípio ser absoluto.
Diante do exposto, o que se pretende sustentar é que o direito à educação
inclusiva tenha um fundamento direto na dignidade da pessoa humana.

2.2.2 Fundamentação Jurídica da Educação Inclusiva

No Brasil, durante o período do Império, iniciou-se o primeiro atendimento às
pessoas com deficiência. Na época criaram duas instituições: o Imperial Instituto dos
Meninos Cegos (1854), que por sua vez é o atual Instituto Benjamin Constant (IBC);
e o Instituto dos Surdos Mudos (1857), que a partir de 1957 passou a ser chamado
de Instituto Nacional da Educação dos Surdos (INES), ambos localizados no Rio de
Janeiro.
Por conseguinte, em 1926 foi fundada uma instituição especializada para
atender pessoas com deficiência, o Instituto Pestalozzi (1926). Em meados do
século XX, foi fundada a primeira Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
(APAE), instituição especializada no atendimento às pessoas com deficiência
mental. Em 1945, tem-se a criação do primeiro atendimento educacional
especializado às pessoas com superdotação na Sociedade Pestalozzi.
No entanto, constitucionalmente, a temática de pessoas com deficiência só foi
tratada pela primeira vez na Constituição Brasileira de 1967, na qual existia, ao final
de seu texto, uma emenda constitucional a ser incorporada (Emenda de 1969). Seu
intuito era eliminar o preconceito por meio da inclusão dessas pessoas vulneráveis13.
13

Cf. KASSAR, 2011. Em 1967, a primeira Constituição após o Golpe de Estado de 1964 previu o
estabelecimento dos planos nacionais de educação. A Emenda Constitucional de 1969 estabeleceu a
execução dos planos nacionais e regionais de desenvolvimento. A legislação sobre as diretrizes e
bases da educação nacional foi revista e, em 1971, a Lei Educacional n° 5.692 passou a
obrigatoriedade da escolarização brasileira para oito anos. Esse período foi decisivo para o início da
formatação da Educação Especial como uma política de estado, com a criação de um órgão
vinculado ao Ministério da Educação e Cultura, o Centro Nacional de Educação Especial (CENESP),
que passou a ter a responsabilidade de formular e impulsionar às ações de Educação Especial no
Brasil. A criação deste órgão e a implantação de suas ações encontraram subsídio na perspectiva
desenvolvimentista adotada pelo regime militar à época. Para a sua concepção, foram convidados
como assessores técnicos os professores James J. Gallagher, da Universidade de Carolina do Norte
e David M. Jackson, da Superintendência da Educação Pública em Springﬁeld, Illinois, ambos dos
Estados Unidos da América11. A Educação Especial a ser implantada no país tinha como
fundamentos a teoria do Capital Humano e os princípios de normalização e integração, estes últimos
difundidos desde o ﬁnal da década de 1950. O presidente da República era Ernesto Garrastazu
Médici e o discurso corrente sobre a educação era de investimento para a formação de recursos
humanos e para o desenvolvimento do país (JANNUZZI, 2004). Gallagher (1974) defendia que: [...]
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A emenda nº. 1 de 1969 encontrava-se próxima à Constituição, mas de forma
isolada, o que demonstrava a falta de igualdade, já que tratava os direitos de
pessoas com deficiência de forma segregada.
Em 1978, esses direitos foram ampliados por meio da emenda constitucional
nº. 12, porém, somente em 1988 os direitos de pessoa com deficiência foram de fato
assegurados.

Ao tema foi dado um novo perfil, paternalista de um lado e realista de
outro, tal como veremos. As normas de proteção, localizadas em
apenas uma Emenda, na Constituição de 1969, espalham-se no
texto atual, cuidando de barreiras arquitetônicas, acesso a edifícios
públicos etc. Por seu turno, a sociedade, mobilizada em torno da
questão da pessoa com deficiência, procurou refletir a idéia de
proteção no texto constitucional. A Constituição, ao garantir os
direitos das pessoas com deficiência, estampou suas contradições e
seus conflitos, diante de problemas como a miséria, a fome, a
desnutrição infantil, a falta de habitação etc [...].

A Constituição de 1988, em seu art. 208, dispõe que é dever do Estado
promover atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, de
preferência na rede de ensino regular.
No âmbito nacional, adveio a Lei de Diretrizes e Bases, a qual separa um
capítulo exclusivo, dividindo-se em três artigos, para tratar da educação especial.
Nele há a seguinte definição: “Educação Especial como modalidade de educação
que garante sua oferta, preferencialmente, na rede regular de ensino desde a
educação infantil” (MELLO, 2016, p. 62).
A educação especial se organizou tradicionalmente como atendimento
educacional especializado substitutivo ao ensino comum, evidenciando diferentes
compreensões, terminologias e modalidades que levaram à criação de instituições
especializadas,

escolas

especiais

e

classes

especiais.

Essa

organização,

fundamentada no conceito de normalidade/anormalidade, determina formas de
atendimento clínico terapêutico fortemente ancorados nos testes psicométricos que,
por meio de diagnósticos, definem as práticas escolares para os estudantes com
um retardado e internado entre as idades de 10 e 60 anos, nos Estados Unidos, para ser cuidado,
custa ao Estado US$ 5.000 ao ano, ou um total de US$250.000 durante toda a sua vida. O mesmo
indivíduo recebendo educação e tratamento adequados pode tornar uma pessoa útil e contribuir para
a sociedade. Assim, o custo extra que representam os custos extras com educação especial pode ser
compensador quanto a benefícios econômicos maiores. Há um estudo segundo o qual um adulto
retardado e educado poderia ganhar US$ 40 para cada dólar extra despendido com sua educação.
(p. 100).
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deficiência.
Em 1961, o atendimento educacional às pessoas com deficiência passa a ser
fundamentado pelas disposições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
– LDBEN, Lei nº. 4.024/61, que aponta o direito dos “excepcionais” à educação,
preferencialmente dentro do sistema geral de ensino.
A Lei nº. 5.692/71, que altera a LDBEN de 1961, ao definir “tratamento
especial” para os estudantes com “[...] deficiências físicas, mentais, os que se
encontram em atraso considerável quanto à idade regular de matrícula e os
superdotados”, não promove a organização de um sistema de ensino capaz de
atender aos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e
altas habilidades/superdotação e acaba reforçando o encaminhamento dos
estudantes para as classes e escolas especiais.
Posteriormente, em 2001, o Conselho Nacional de Educação editou uma
Resolução de nº. 02/01, a qual instituiu uma ferramenta normativa de suma
importância: as diretrizes para educação especial na educação básica. Foi a partir
desse ato normativo que o termo “preferencialmente” fora substituído pelo
“extraordinariamente” e que, ainda, exigiu um setor específico dotado de recursos
para servir como base para a construção de uma educação inclusiva. No que tange
a esse preceito legal, observa Douglas de Mello (2016, p.63):

[...] deve-se levar em conta o aumento das responsabilidades dos
municípios em face do protagonismo, resultado da municipalização
do ensino, mas também a falta de estrutura da maioria deles. Além
das matrículas, os Municípios se responsabilizam também pelo
gerenciamento da estrutura referente à Educação Especial,
confrontando, repentinamente, os sistemas de ensino com novos
problemas, novos desafios, novas demandas em frente à
necessidade de reorganizações e redefinições.

No

âmbito

internacional

destacam-se

vários

dispositivos

jurídicos.

Inicialmente, a educação, antes de ser positivada na constituição vigente, já tinha
sido reconhecida no art. 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948:

Toda pessoa tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo
menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar
será obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a
todos, bem como a instrução superior, está baseada no mérito. 2. A
instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da
personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos
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humanos e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a
compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e
grupos raciais ou religiosos, e coadjuvará as atividades das Nações
Unidas em prol da manutenção da paz. 3. Os pais têm prioridade de
direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada aos
seus filhos.

Em consonância, destaca-se a Convenção relativa a não discriminação,
adotada em 14 de dezembro de 1960, pela Conferência Geral da UNESCO 14, em
sua 11ª sessão, reunida em Paris, de 14 de novembro a 15 de dezembro de 1960,
aprovada pelo decreto legislativo nº. 40 (*), de 1967; a Convenção à luta contra a
discriminação no campo do ensino, adotada em 15 de dezembro de 1960,
reconhece que o termo "discriminação" abarca qualquer distinção, exclusão,
limitação ou preferência que, por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião
pública ou qualquer outra opinião, origem nacional ou social, condição econômica ou
nascimento, tenha por objeto ou efeito destruir ou alterar a igualdade de tratamento
em matéria de ensino, e, notadamente, privar qualquer pessoa do acesso aos
diversos tipos ou graus de ensino; limitar qualquer pessoa a nível inferior à
educação instituindo ou mantendo sistemas ou estabelecimentos de ensino
separados para esses alunos, impondo-os a condições incompatíveis com a
dignidade do homem, senão vejamos:

Para os efeitos desta Convenção, entende-se por: 1. Deficiência: O
termo "deficiência" significa uma restrição física, mental ou sensorial,
de natureza permanente ou transitória, que limita a capacidade de
exercer uma ou mais atividades essenciais da vida diária, causada
ou agravada pelo ambiente econômico e social. 2. Discriminação
contra as pessoas portadoras de deficiência: a) o termo
"discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência" significa
toda diferenciação, exclusão ou restrição baseada em deficiência,
antecedente de deficiência, consequência de deficiência anterior ou
percepção de deficiência presente ou passada, que tenha o efeito ou
propósito de impedir ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício
por parte das pessoas portadoras de deficiência de seus direitos
humanos e suas liberdades fundamentais. b) Não constitui
discriminação a diferenciação ou preferência adotada pelo Estado
Parte para promover a integração social ou o desenvolvimento
pessoal dos portadores de deficiência, desde que a diferenciação ou
preferência não limite em si mesma o direito à igualdade dessas
14

A UNESCO é a agência das Organizações das Nações Unidas que buscam estimular a
conscientização global e promover projetos para serem desenvolvidos mundialmente no campo das
necessidades especiais e da educação inclusiva. Periodicamente a UNESCO publica relatórios e
breves coletâneas sobre serviços e práticas, bem como diretrizes para promover e desenvolver
projetos inclusivos. Disponível em: <http://www.unesco.org>.
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pessoas e que elas não sejam obrigadas a aceitar tal diferenciação
ou preferência. Nos casos em que a legislação interna preveja a
declaração de interdição, quando for necessária e apropriada para o
seu bem-estar, esta não constituirá discriminação.

Dentre vários dispositivos de normas internacionais, merece maior atenção o
art. 13 do Pacto Internacional Relativo aos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais,
aditivo da Convenção Americana de Direitos do Homem (aprovado pelo Brasil
(Decreto Legislativo 226/1991 e promulgado pelo Decreto Presidencial nº. 591 em
1992), segundo o qual todas as pessoas têm o direito a ter acesso à educação.
Em 1993, têm-se a Convenção Internacional de Proteção às Pessoas
Portadoras de Deficiência. Para maior compreensão, essa convenção se formou
após vários debates durante anos. Inicialmente, em 1981, no ano internacional da
Pessoa Portadora de Deficiência, houve uma reunião com o intuito de conduzir
melhorias permanentes. Por meio dela, conseguiram incluir instrumentos com a
finalidade de garantir a participação política das pessoas portadoras de deficiência.
Com isso, criaram um programa mundial de ação para essas pessoas e, no decorrer
do tempo, representantes de organizações não governamentais e demais
organizações passaram a expressar em reuniões insatisfações com a falta de
progresso em criar condições para que as pessoas portadoras de deficiência
pudessem gozar de oportunidades iguais e contribuir para a vida pública. Tal
insatisfação levou esses representantes a uma tentativa de obtenção de apoio para
uma convenção internacional legalmente reconhecida sobre a eliminação de todas
as formas de discriminação contra pessoas portadoras de deficiência.
A priori, Itália e Suécia apresentaram, em uma Assembleia Geral das Nações
Unidas, em Nova York, uma versão preliminar das linhas gerais para criação da
aludida convenção, tendo sido finalmente adotada com unanimidade pela
Assembleia Geral da ONU de 1993. Desde então, para Mittler (2003), as 22 normaspadrão sobre a equalização de oportunidades para as pessoas com deficiência
(ONU, 1993) também se revela como uma grande iniciativa para uma educação
inclusiva. Tais normas ampliaram significativamente várias necessidades, não só
educação, mas também acessibilidade, emprego, pensão e seguridade social.
No decorrer da mesma década, foi realizada uma conferência na cidade de
Salamanca, que resultou na assinatura de um documento - conhecido por
Declaração de Salamanca - por parte dos representantes dos 92 governos e das 25
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organizações internacionais, recomendando o paradigma da inclusão social.
Foi nessa conferência que os governos lembram que as crianças “portadoras
de deficiência” deviam ser incluídas na agenda da Educação para todos e ofereceu,
inclusive, um fórum para debates e trocas de ideias e de experiências sobre como o
desafio estava sendo enfrentado em várias partes do mundo, de modo que as
crianças com dificuldades foram vistas como parte de um grupo 15 mais amplo do
mundo, às quais estavam tendo seu direito à educação negado (MITTLER, 2003, p.
44).
De acordo com a Declaração de Salamanca, a rede de ensino regular deve
disponibilizar todos os recursos necessários para o atendimento de alunos com
Necessidades Educacionais Especiais (NEE), de modo a assegurar não só a
formação de professores que atendem alunos com tais necessidades, mas também
a criação de centros de recursos e/ou de apoio para esses educadores.
Segundo Mittler (2003), a Declaração de Salamanca foi a primeira maior
iniciativa mundial em prol das pessoas com deficiência nas escolas, tendo em vista
que sua criação foi pautada em valores e princípios totalmente ligados à inclusão.16
Ainda no mesmo seguimento, a Convenção sobre os Direitos da Criança
(1989)17 - que também possui natureza de norma supralegal no ordenamento
jurídico brasileiro - dispõe que a educação da criança deve ser orientada na
perspectiva dos direitos humanos e liberdades fundamentais e no sentido de
desenvolver a personalidade e capacidade da criança em todo seu potencial, como
salienta em seu artigo 29, item 1:

15

Cf. Mittler. Esse grupo mais amplo inclui as crianças: que vivem nas ruas ou que são obrigadas a
trabalhar em condições, muitas das vezes, estarrecedoras; que são vítimas de guerras, doenças e
abusos; de comunidades longínquas e nômades; de outros grupos sociais em desvantagem e grupos
sociais marginalizados; portadoras de deficiência ou com altas habilidades.
16
Cf. A inclusão e a participação são essenciais para a dignidade humana e para o gozo e o exercício
dos direito9s humanos. As diferenças humanas são normais. As diferenças de aprendizagem devem
ser adaptadas às necessidades da criança. As escolas regulares devem reconhecer e responder à
diversidade de necessidades de seus alunos. As escolas regulares com uma orientação inclusiva
constituem o meio mais efetivo de combater atitudes discriminatórias, de criar comunidades em que
todos se sintam bem-vindos, de construir uma sociedade mais inclusiva e de proporcionar educação
para todos. Essas escolas oferecem, além disso, uma educação efetiva para a maioria das crianças e
melhoram a eficiência e, por fim, a efetividade do custo do sistema educacional como um todo. Os
governos devem adotar o principio da educação inclusiva como uma questão legal ou política,
matriculando todas as crianças nas escolas regulares, a menos que haja razões convincentes para
agir de maneira diferente.
17
Essa convenção foi assinada em 1989 após 18 anos de negociação. Os Estados-Partes que
assinaram e ratificaram ficaram de implementar políticas inclusivas e relatar o progresso à ONU.
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Os Estados-Partes reconhecem que a educação da criança deverá
estar orientada no sentido de: a) Desenvolver a personalidade, as
aptidões e a capacidade mental e física da criança em todo o seu
potencial; b) Imbuir na criança o respeito aos direitos humanos e às
liberdades fundamentais, bem como aos princípios consagrados na
Carta das Nações Unidas; c) Imbuir na criança o respeito aos seus
pais, à sua própria identidade cultural, ao seu idioma e seus valores,
aos valores nacionais do país em que reside, aos do eventual país
de origem, e aos das civilizações diferentes da sua; d) Preparar a
criança para assumir uma vida responsável numa sociedade livre,
com espírito de compreensão, paz, tolerância, igualdade de sexos e
amizade entre todos os povos, grupos étnicos, nacionais e religiosos
e pessoas de origem indígena; e) Imbuir na criança o respeito ao
meio ambiente.

Por fim, somou-se, em âmbito internacional, ao ordenamento jurídico
brasileiro a Convenção Internacional de Direitos da Pessoa com Deficiência,
ratificado pelo Brasil em 2008, promulgado em 2009, pelo Decreto 6.949 de 25 de
agosto de 2009, com natureza de norma constitucional, diferentemente dos demais,
por ter sido aprovado e ratificado nos moldes do §3° do Art. 5° da Constituição
Federal de 1988, que assim dispõe:

Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que
forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois
turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão
equivalentes às emendas constitucionais.

A referida Convenção é de suma importância para o tema deste estudo,
notadamente ao que concerne à educação inclusiva de modo geral, merecendo
destaque o seguinte dispositivo:

Artigo 24. Item 1. Os Estados Partes reconhecem o direito das
pessoas com deficiência à educação. Para efetivar esse direito sem
discriminação e com base na igualdade de oportunidades, os
Estados Partes assegurarão sistema educacional inclusivo em todos
os níveis, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida, com os
seguintes objetivos [...]. Item 2. Para a realização desse direito, os
Estados Partes assegurarão que: a) As pessoas com deficiência não
sejam excluídas do sistema educacional geral sob alegação de
deficiência e que as crianças com deficiência não sejam excluídas do
ensino primário gratuito e compulsório ou do ensino secundário, sob
alegação de deficiência.
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Esse tratado internacional altera o conceito de deficiência que, até então,
representava o paradigma integracionista, calcado no modelo clínico de deficiência,
em que a condição física, sensorial ou intelectual da pessoa se caracterizava como
obstáculo a sua integração social, cabendo à pessoa com deficiência, adaptar-se às
condições existentes na sociedade. De acordo com a Convenção sobre os Direitos
das Pessoas com Deficiência:

Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de
longo prazo de natureza física, mental intelectual ou sensorial, os
quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua
participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições
com as demais pessoas (ONU artigo 1º).

No paradigma da inclusão, à sociedade cabe promover as condições de
acessibilidade necessárias, a fim de possibilitar às pessoas com deficiência viverem
de forma independente e participarem plenamente de todos os aspectos da vida.
Nesse contexto, a educação inclusiva torna-se um direito inquestionável e
incondicional. O artigo 24 versa sobre o direito da pessoa com deficiência à
educação ao afirmar que: “[...] para efetivar esse direito sem discriminação e com
base na igualdade de oportunidades, os Estados Partes assegurarão sistema
educacional inclusivo em todos os níveis, bem como o aprendizado ao longo de toda
a vida [...]” (ONU, 2006).
Em que pese o somatório de esforços, discussões se iniciaram, como a
promoção da inclusão em instituições da rede regular de ensino. Outra questão é a
confusão que alguns começaram a fazer sobre o direito à educação inclusiva e
direito à educação especial. Isso porque faltavam políticas eficazes para garantir a
inclusão, principalmente no âmbito nacional, que apenas contava, especificamente,
com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e demais normas infraconstitucionais.
Diante disso, adveio a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência,
denominado Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº. 13.146, criada em 06 de
julho de 2015, com vigência a partir de 02 de janeiro de 2016. Ela reforçou direitos,
princípios e garantias fundamentais já existentes.
Assim, além do que disciplina a Convenção Internacional dos Direitos das
Pessoas com Deficiência e a própria Constituição Federal, o novo estatuto trouxe
dispositivos mais específicos sobre a inclusão de pessoas com deficiência em redes
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de ensino regular, encerrando qualquer tipo de discussão legal ocasionado por
positivistas sobre o assunto:
Art. 27. A educação constitui direito da pessoa com deficiência,
assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e
aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo
desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas,
sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características,
interesses e necessidades de aprendizagem. Parágrafo único. É
dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade
assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência,
colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e
discriminação.

Sob esse contexto, a nova lei regulamenta de forma mais severa a inclusão
escolar às escolas, seja de rede pública, seja de rede privada, obrigando-as a
oferecer aos alunos com deficiência espaços físicos adequados, equipe pedagógica
especializada e até mesmo a contratação de mediadores, se necessário, para
auxiliar o aluno no seu processo de ensino e aprendizagem, não podendo haver
qualquer cobrança adicional pela Instituição de Ensino, sob pena de ela ser
responsabilizada civil e criminalmente. Nesses termos, assevera a lei em seus
dispositivos legais:

Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver,
implementar, incentivar, acompanhar e avaliar:
I - sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades,
bem como o aprendizado ao longo de toda a vida;
II - aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir
condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem,
por meio da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que
eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena;
III - projeto pedagógico que institucionalize o atendimento
educacional especializado, assim como os demais serviços e
adaptações razoáveis, para atender às características dos
estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao
currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o
exercício de sua autonomia;
IV - oferta de educação bilíngue, em Libras como primeira língua e
na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua,
em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas;
V - adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes
que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos
estudantes com deficiência, favorecendo o acesso, a permanência, a
participação e a aprendizagem em instituições de ensino;
VI - pesquisas voltadas para o desenvolvimento de novos métodos e
técnicas pedagógicas, de materiais didáticos, de equipamentos e de
recursos de tecnologia assistiva;
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VII - planejamento de estudo de caso, de elaboração de plano de
atendimento educacional especializado, de organização de recursos
e serviços de acessibilidade e de disponibilização e usabilidade
pedagógica de recursos de tecnologia assistiva;
VIII - participação dos estudantes com deficiência e de suas famílias
nas diversas instâncias de atuação da comunidade escolar;
IX - adoção de medidas de apoio que favoreçam o desenvolvimento
dos aspectos linguísticos, culturais, vocacionais e profissionais,
levando-se em conta o talento, a criatividade, as habilidades e os
interesses do estudante com deficiência;
X - adoção de práticas pedagógicas inclusivas pelos programas de
formação inicial e continuada de professores e oferta de formação
continuada para o atendimento educacional especializado;
XI - formação e disponibilização de professores para o atendimento
educacional especializado, de tradutores e intérpretes da Libras, de
guias intérpretes e de profissionais de apoio;
XII - oferta de ensino da Libras, do Sistema Braille e de uso de
recursos de tecnologia assistiva, de forma a ampliar habilidades
funcionais dos estudantes, promovendo sua autonomia e
participação;
XIII - acesso à educação superior e à educação profissional e
tecnológica em igualdade de oportunidades e condições com as
demais pessoas;
XIV - inclusão em conteúdos curriculares, em cursos de nível
superior e de educação profissional técnica e tecnológica, de temas
relacionados à pessoa com deficiência nos respectivos campos de
conhecimento;
XV - acesso da pessoa com deficiência, em igualdade de condições,
a jogos e a atividades recreativas, esportivas e de lazer, no sistema
escolar;
XVI - acessibilidade para todos os estudantes, trabalhadores da
educação e demais integrantes da comunidade escolar às
edificações, aos ambientes e às atividades concernentes a todas as
modalidades, etapas e níveis de ensino;
XVII - oferta de profissionais de apoio escolar;
XVIII - articulação intersetorial na implementação de políticas
públicas.
§ 1o Às instituições privadas, de qualquer nível e modalidade de
ensino, aplica-se obrigatoriamente o disposto nos incisos I, II, III, V,
VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do caput deste
artigo, sendo vedada a cobrança de valores adicionais de qualquer
natureza em suas mensalidades, anuidades e matrículas no
cumprimento dessas determinações.

A inclusão, segundo a lei, propõe a desigualdade de tratamento como forma
de restituir uma igualdade violada por maneiras segregadoras do ensino especial e
regular. Entretanto, na prática, esses mecanismos podem muita das vezes excluir ao
invés de incluir. Nesse sentido, Maria Tereza Eglér Mantoan (2007, p. 320), em seu
artigo “Igualdade e diferenças na escola: como andar no fio da navalha” explica:
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Quando entendemos que não é a universalidade da espécie que
define um sujeito, mas as suas peculiaridades, ligadas ao sexo,
etnia, origem, crenças, tratar as pessoas diferentemente pode
enfatizar suas diferenças, assim como tratar igualmente os diferentes
pode esconder as suas especificidades e excluí-las do mesmo modo.

Segundo a autora, o dilema de inclusão de pessoas com deficiência não se
resolve

pela

proteção

de

seus

direitos

em

normas

constitucionais

e

infraconstitucionais. Para ela esse conteúdo pode se mostrar em alguns momentos
efetivos, mas nunca em sua totalidade, já que o maior problema é social. Na sua
análise, “[...] a escola justa e desejável para todos não se sustenta unicamente no
fato de os homens serem iguais e nascerem iguais” (p. 320). Mesmo os que
defendem a igualdade substancial até as últimas consequências, entendem que não
se pode ser igual em tudo (MANTOAN, 2007).
Com isso, é necessário saber até que ponto a pessoa com deficiência na
escola não está se sentindo rejeitada pelos professores e demais alunos por causa
de sua “anormalidade”. A convivência social ainda é uma preocupação. Se por um
lado a sociedade se mostra mais madura, difícil é avaliar como a pessoa com
deficiência está dentro desse contexto.

51

3 EFICÁCIA SOCIAL

3.1 Eficácia Jurídica, Eficácia social (Efetividade) e Aplicabilidade das normas

A norma jurídica controla o meio social. O direito positivo se projeta em
normas de natureza impositiva facultando ou obrigando e proibindo ações e
omissões, assim como prescrições de sanções em caso de não cumprimento de
seus preceitos. Esse conjunto de normas forma o ordenamento jurídico (COELHO,
2008, p. 192).
Em seu trabalho, Coelho frisa a distinção entre norma e lei ou costume, por
Carlos Santiago Nino (1973):
Es muy posible que La expresión “norma jurídica” sea um término
teórico. Obviamente Ella no denota um conjunto de oraciones
escritas em um papel, puesto que uma misma norma jurídica puede
estar formulada por oraciones diferentes, ni tampouco denota um
conjunto de conductas humanas, puesto que lãs normas jurídicas
son usadas para evaluar conductas.

Portanto, temos de um lado um Direito Positivo, com seus entes legais, leis e
costumes, controlando o convívio social por meio de preceitos, prevendo atos
procedimentais, outorgando poderes e dispondo deveres e, por outro, a Ciência do
Direito. A função do Direito enquanto Ciência é delinear o seu objeto. Nesse
andamento aparece a proposição jurídica, sob o feitio de juízo, o que permite
aprender a normatividade contida nos modelos de sistemas positivos. A proposição
descreve a norma, o que a faz descritiva. Contudo, a norma não se confunde com a
sua descrição, sendo prescritivas. Isso se torna claro quando o juiz aplica a norma,
após intuí-la do sistema jurídico (COELHO, 2008).
Superando essa diferenciação, é necessário esclarecer os fatores externos
que podem influenciar a normatividade, principalmente no que diz respeito a sua
valoração.
Para o cientista Bobbio (2016, p. 45), toda norma jurídica pode ser submetida
a três valorações distintas, mas ao mesmo tempo independentes entre si, podendo
ser: 1) justa ou inválida; 2) válida ou inválida; e 3) eficaz ou ineficaz.
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O

problema

da

justiça

consiste

em

verificar

a

possibilidade

da

correspondência ou não da norma aos valores últimos ou finais que inspiram um
determinado ordenamento jurídico.
A questão da validade é o problema da existência de alguma regra
independentemente do juízo de valor sobre se ela é justa ou não, necessitando-se
apenas em saber se a norma é legítima, se fora ab-rogada e se a nova norma é
incompatível com outras já existentes e válidas no sistema jurídico (BOBBIO, 2016,
p. 46).
Perpassando pelos aspectos formais, a norma passa a ser apta formalmente
para reger as relações sociais. Em uma análise mais contemporânea a respeito da
questão de validade, destaca-se um trecho do trabalho “Norma Jurídica e Lei são
figuras teóricas diferentes”, de Coelho (2008):
As normas em si mesmas são “entes teóricos” derivados do sistema
jurídico como um todo. Uma norma jurídica, diga-se por oportuno,
resulta da conjunção de significados normativos defluentes de
diversas leis ou artigos de leis, editados em épocas diferentes por
corpos legislativos. Consequentemente, o problema da existência e
validade da norma só indiretamente lhe diz respeito, porquanto a
questão de saber se uma norma foi criada e posta a viger de acordo
com os ditames específicos da ordem jurídica reguladores de sua
produção se reporta ao processo de criação das leis e do
reconhecimento dos costumes [...].

Por fim, o problema da eficácia de uma norma, momento em que
dedicaremos um espaço maior, dada a sua pertinência ao tema (BOBBIO, 2016).
Bobbio (2016, pp. 45-48) esclarece que há normas que são seguidas de
forma mais espontânea (são as mais eficazes) ao passo que existem aquelas que
somente são seguidas quando estão providas de coação (as menos eficazes), ou
até mesmo, as que acabam não sendo seguidas mesmo por coação (as mais
ineficazes). Em outras palavras, a norma somente poderá ser vista como efetiva se
ela for capaz de alcançar a realidade social para qual foi proposta.
Portanto, efetividade ou eficácia social traduz na materialização do abstrato.
Quanto mais o dever-se normativo for próximo ao ser da realidade social mais a
norma será efetiva. Nesse sentido, Welsh:
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[...] Enquanto a eficácia jurídica representa a qualidade da norma
produzir, em maior ou menor grau, determinados efeitos jurídicos ou
a aptidão para produzir efeitos, dizendo respeito à aplicabilidade,
exigibilidade ou executoriedade da norma, a eficácia social da norma
se confunde com a idéia de efetividade e designa a concreta
aplicação dos efeitos da norma juridicamente eficaz [...].

Assim, eficácia social ou efetividade está intimamente ligada à função social
da norma e à realização do Direito. Se o efeito jurídico pretendido pela norma for
irrealizável, não há efetividade possível.
Feito esse corte temático, é chegado o momento de expor outras formas que
podem comprometer a eficácia social da norma. É o momento de discorrer sobre a o
excesso da judicialização como um problema na efetividade jurídica.
Como frisado anteriormente, a justiciabilidade dos direitos sociais é aceita por
grande parte de juristas. No entanto, o que se quer tratar neste tópico é o quanto
esse excesso pode se revelar um ponto de partida para questionarmos a sua
eficácia social.
O direito à educação inclusiva sedimentada em normas legais, constitucionais
e infraconstitucionais é fundamental para a formação da cidadania do indivíduo e por
essa fundamentalidade. Possui como valor o princípio da dignidade da pessoa
humana, de modo a possuir eficácia plena. Mesmo assim, a todo o momento, é
objeto de demandas judiciais, o que nos faz repensar a sua efetividade.
Ao correlacionar o excesso dessa judicialização com os estudos de inclusão
expostos no presente trabalho, podemos verificar que a efetividade dessas normas
fundamentais não se limita aos ensinos de juristas quando afirmam que sua
natureza é fundamental e, por isso, possui eficácia plena.

3.2 Obstáculos para a eficácia social

3.2.1 Desigualdade social

Ao pensarmos sobre a temática da inclusão, vários são os temas que nos
aparecem para debater, entretanto as desigualdades sociais acabam se revelando o
ponto mais importante.
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Ações governamentais com a finalidade de ao menos minimizar a
desigualdade nas relações sociais, por meio de posicionamentos em favor de grupos
que representam minorias, que são mundialmente conhecidas como Ações
Afirmativas (RALWS, 2003), nem sempre alcançam a igualdade substancial no
modelo de justiça social.
Nesse contexto, vários são os estudiosos que demonstram que a
desigualdade social se mostra como maior dificuldade da inclusão. A começar por
Pierre Bourdieu, que traz um pensamento “inquieto e desafiador” (RIBEIRO;
SIMÕES; PAIVA, 2017). Segundo esses autores, as lições de Pierre Bourdieu
concernentes à inclusão, são essenciais para os dias atuais, especialmente, com as
mudanças que as escolas têm sido submetidas no decorrer dos anos.
Nogueira e Nogueira (2002) também compreendem a importância de se fazer
um diálogo com os ensinamentos do sociólogo francês, destacando suas principais
obras, como “A reprodução”, “A miséria do mundo” e “O poder simbólico” (2006).
Bourdieu revoluciona o mundo da educação com novas ideias. Em sua
análise, o indivíduo não pode ser visualizado sob um viés individual, já que ele
acredita que cada um possui uma bagagem socialmente herdada, na qual fazem
parte dela o capital econômico, capital social e capital cultural.
Nesse viés, Bourdieu defende que a desigualdade social faz com que a
educação acabe perdendo o papel de instrumento transformador da sociedade e
passe a ser vista como uma das principais instituições por meio da qual se mantêm
e se legitimam os privilégios sociais, de modo que sua origem social e familiar e as
repercussões dessa formação diferenciada sempre acabam interferindo para as
atitudes e os comportamentos escolares.
Para o sociólogo não existe educação para todos em razão da desigualdade
social predominante na própria

escola, uma

vez que ela

foi criada

e

institucionalizada para aqueles oriundos das classes dominantes e detentores do
capital cultural. Com isso, só alcançam a educação proposta pela escola aqueles
que possuem informação.
Para os que lutam por uma escola verdadeiramente inclusiva, no viés
argumentativo de Bourdieu, é necessário modificar a estrutura institucional, que por
sua vez legitima a desigualdade. O fato de a escola não ser neutra é um dilema.
Enquanto as escolas continuarem considerando as posições sociais que cada aluno

55

ocupa somente, aquele que já nascer em uma circunstância privilegiada socialmente
alcançará a melhor oportunidade (NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2006).
Por outro lado, aos que já nascem em uma situação desprivilegiada
socialmente, sem oportunidades de se desenvolver, não possuirão mérito para
conquistar qualquer posição relevante na sociedade. Por isso, a proposta
pedagógica pautada na igualdade formal, torna-se, na maioria das vezes, abstrata
pela posição social que cada indivíduo ocupa e pela postura assumida pelas
instituições escolares que não são neutras.
A escola deixa de ser um instrumento democrático, capaz de formar cidadãos,
passando a ser instrumento de exclusão e reprodução de desigualdade. As teses de
Bourdieu sofreram e ainda sofrem muitas críticas, mas isso não exclui a importância
de cada uma para compreendermos a necessidade de buscar a inclusão social.

3.2.2 Violência simbólica

A forma como a escola trata o aluno com diferenças físicas, psíquicas, raciais,
culturais, religiosas e de gênero é que vai defini-lo nas suas relações no âmbito
escolar.
Os problemas ligados à inclusão social não se finalizam na inserção de
alunos em instituições de ensino regular, e sim na violência simbólica que acabam
sofrendo pela imposição cultural reproduzida pelas relações sociais no cotidiano
escolar. Nesse sentido:

Os problemas referentes à inclusão social não se finalizam apenas
em inserir alunos com deficiência em escolas regulares. Os
indivíduos e as instituições que representam as formas dominantes
de cultura e as estruturantes da educação regular busca manter sua
posição privilegiada, naturalizando seus bens culturais. O modelo, tal
qual se apresenta na atualidade, obriga aqueles que não são
pertencentes à classe dominante a se adequarem à cultura de elite
via adaptação. Os sujeitos que não se adequarem são
marginalizados. No caso de sujeitos com deficiência que são
inseridos em escolas regulares, ocorre que muita das vezes, não
conseguem adaptar e passam a sofrer barreiras atudinais (RIBEIRO;
SIMÕES; PAIVA, 2017, p.220).

Dentre as barreiras atitudinais (TAVARES, 2012; RIBEIRO; SIMÕES; PAIVA,
2017), as que se traduzem em preconceito e discriminação vêm sendo citadas em
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trabalhos ligados à inclusão de pessoas com deficiência (MANTOAN, 2003;
CAMPOS, 2008; MIYOSHIRO, 2008). Para tanto, esses estudiosos vêm trabalhando
com a obra “Estigma: Notas sobre a manipulação da identidade deteriorada”, de
Erving Goffman. Ela fala sobre o quanto as marcas em um indivíduo pode distanciálo da sociedade por torná-lo desacreditado (quando o atributo pode ser detectado
imediatamente) ou desacreditável (atributo negativo não é perceptível facilmente).
Tais marcas, segundo Goffman (1982, pp.11-12), seriam estigmas, que poderiam ser
considerados como defeitos, fraquezas e fragilidade.
Em sua análise, a sociedade estabelece o que seria defeito, fraco e frágil, e,
por outro lado, o que não seria. Logo, o estigma refere-se a um atributo depreciativo
sem valor algum (GOFFMAN, 1982, p. 28). A leitura do que é estigmatizante parte
do que se considera normal ou desviante. Normal enquanto variável de acordo com
espaço e tempo histórico. Desviante enquanto variável de acordo com o que se
adéqua ou não aos padrões de determinada sociedade.
Se por um lado pode existir um sentimento de estigma por parte da pessoa
com deficiência, por outro é possível que o estigma exista por parte dos demais que
convivem com ele. O estigma não ocorre só nas relações entre o aluno com
deficiência e o aluno considerado “normal”. É muito comum os adultos, pais e
professores terem esses preconceitos mais enraizados (BRABO, 2011, p. 833).
São frequentes as perguntas: como os “normais” identificam as pessoas com
deficiência e os recebem? Será que o sujeito de determinada cultura (dominante)
consegue enxergar o estigmatizado como “normal”?
Assim, a preocupação deixa de ser direcionada apenas a quem estigmatiza
(exclui) e passa a direcionar também a quem se estigmatiza, ou seja, se exclui.

3.2.3 Justiça seletiva

A grande maioria da população brasileira não está sujeita ao direito à
inclusão, e sim é objeto de discursos de inclusão por meio de políticas públicas e leis
bem-intencionadas, mas ainda distantes da realidade social desigual imposta pelo
sistema, que acaba reproduzindo a desigualdade.
Além da violência simbólica materializada por barreiras atitudinais, fruto da
desigualdade social que ainda impera em nosso ordenamento jurídico, a
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inviabilidade do acesso à justiça também pode se revelar uma barreira para eficácia
social de uma norma.
Para tratar da temática, remetemo-nos à obra de Boaventura (2011) que, com
propriedade, trabalha com a ideia de que o acesso à justiça é anterior a qualquer
direito e a defende como promoção dos demais direitos. Somente assim, segundo
ele, é possível alcançar uma justiça cidadã.
Historicamente, esse direito surgiu a partir das revoluções burguesas,
especialmente a Independência Americana (1776) e a Revolução Francesa (1789),
que marcaram o fim da idade Média, quando, então, foram construídos os Estados
Modernos, fundados em normas jurídicas.
Com a construção dos Estados de Direito, os indivíduos que integravam a
sociedade passaram a ser sujeitos de direito, aprofundando a dicotomia entre o
direito objetivo e o direito subjetivo, isso porque, antes do período das revoluções,
de modo geral, as pessoas eram meros objetos de direito (o senhor feudal era
sujeito de direito e os servos eram objetos de direito, por exemplo).
Porém, é na Segunda Guerra Mundial que o acesso à justiça começa a
ganhar ênfase. São criados sistemas de apoio (legal aid) que, ao longo dos anos,
transforma-se em métodos alternativos (judicare). Tal fato, a princípio, facilita o
acesso para as pessoas que não tinham como custear advogados para suas
causas.
Em contrapartida, surgem críticos que passam a aprofundar acerca do tema.
À época, os maiores críticos foram Mauro Cappeletti e Bryant Garth. De acordo com
esses autores, a possibilidade que o indivíduo tinha de escolher seu advogado
custeado pelo Estado e, alternativamente, a advocacia pública, somente resolviam
os obstáculos econômicos, não alcançando a barreira que existia acerca do acesso
ao conhecimento de seus direitos.
Cappelletti identifica as três principais barreiras ao acesso à Justiça e agrupa
as soluções para superá-las em três grupos, chamados de “ondas renovatórias do
direito”. A primeira onda busca frustrar o obstáculo econômico na fruição dos direitos
humanos, legal aid, o que se viabiliza pela assistência judiciária gratuita para as
pessoas de baixa renda. A segunda procura combater o obstáculo organizacional,
possibilitando a defesa de interesses de grupo, difusos ou coletivos, por meio das
ações populares ou coletivas (década de 1960). Já a terceira onda, access to justice
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approach, objetiva combater o obstáculo processual de acesso à justiça, mediante a
expansão e o reconhecimento dos direitos humanos, por todos os meios que
reduzam o congestionamento crônico dos sistemas judiciários internos da maioria
dos estados. A terceira busca inclui diversas propostas, não só mudanças
procedimentais ou estruturais, mas também legislativas, articulando métodos
alternativos de resolução de conflitos, podendo ser de várias maneiras (GRECO,
2011).
Mesmo com tanta contribuição, o conceito de acesso à justiça vem se
ressignificando no decorrer das décadas. Vários são os estudiosos que deram
continuidade - e ainda dão - às pesquisas voltadas à temática.
A exemplo, Leonardo Greco (2011), o qual inicia seu estudo de direito
processual civil explicando que acesso à justiça não pode ser visualizado como
atuação punitiva do Poder Judiciário. Em sua obra, ele vai além, não só
contextualiza o direito, como aborda sua importância para ter acesso aos direitos
fundamentais.
Ampliando o ensino de Cappelletti, segundo o estudioso processualista, devese associar o acesso à justiça à ideia de acesso ao direito, segundo o qual
dependeria de vários pressupostos, vários deles, inclusive, extrajudiciais, como
conscientização desses direitos na educação básica, promover acesso a condições
mínimas de subsistência, o fortalecimento do associativismo, responsabilidade do
Estado em suas obrigações, assistência jurídica para todas as pessoas menos
favorecidas e fiscalização judicial para verificar a imparcialidade de tribunais e juízos
para com qualquer cidadão.
De todos os pressupostos, o que mais interessa para o presente trabalho é o
que diz respeito à conscientização do indivíduo de seus direitos pela educação
básica, sem os quais não são capazes de exercê-los porque os desconhecem,
chegando a ser ilusão imaginar que o Poder Judiciário garantirá a cada um a
eficácia de seus direitos, somente pelo acesso à justiça em sua concepção moderna.
Percorrido esse caminho, chega-se à conclusão que, atualmente, um
movimento universal pela efetividade do acesso à justiça engloba pelo menos as
seguintes matérias: a) a instrumentalização de uma Defensoria Pública organizada
estruturalmente para atender, de forma que garanta a gratuidade de justiça para os
que consigam comprovar a insuficiência econômica; b) o desenvolvimento das ações
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coletivas, para defesa sistematizada dos direitos coletivos, difusos e individuais
homogêneos, com amplo apoio da Defensoria Pública e do Ministério Público; c) a
simplificação do serviço judiciário, pela adoção, como regra, de procedimentos
sumários ou sumaríssimos, de súmulas vinculantes ou sistemas assemelhados, ao
lado da amplificação e aperfeiçoamento de juizados especiais cíveis e criminais para
questões de menor complexidade ou de menor potencial ofensivo; c) a adoção da
mediação paraprocessual voluntária, ampliação das oportunidades da conciliação e
da própria arbitragem no curso dos processos judiciais, inclusive medidas
alternativas reparadoras no campo penal, com fundamento nos conceitos da justiça
restaurativa; e) a difusão da mediação, da arbitragem e de outras abordagens
extrajudiciais, como procedimentos da sociedade civil enquanto protagonista da
solução de conflitos, inclusive por intermédio de núcleos comunitários e/ou
instituições administradoras de mediação e arbitragem; e f) a expansão do direito
internacional (interestadual) e do direito de integração supranacional (também
interestatal) das comunidades de nações, e de suas instituições parlamentares e
cortes de mediação e julgamento, consoante normas constitucionais de uma
governança interdependente e globalizada (GRECO, 2011, pp. 44-45).
Em outras palavras, o novo enfoque oriundo do acesso efetivo à justiça,
atrela-se a instrumentos alternativos extrajudiciais capazes de responder a questões
de maneira célere e eficaz, ao invés de esperar que o Poder Judiciário consiga
pacificar todos os conflitos que lhe são submetidos à apreciação.
Ainda a morosidade processual é um dos obstáculos para o acesso à justiça.
Nas palavras de Santos (2011, p. 43):

A morosidade sistêmica é aquela que decorre da sobrecarga de
trabalho, do excesso de burocracia, positivismo e legalismo. Muitas
das medidas processuais e de produtividade adotadas recentemente
são importantes para o combate à morosidade [...]. Será necessário
monitorar o sistema e ver se essas medidas estão a ter realmente a
eficácia que se pretendia e se não estão a gerar efeitos perversos.

Buscar a celeridade processual é algo de grande valor, porém uma justiça
mais célere não é por si só uma justiça cidadã. É necessária uma justiça de
qualidade (SANTOS, 2011).
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Para uma justiça cidadã, na proposta de Boaventura, é necessária uma
educação em direitos, reconhecendo a diferença como direito. Enquanto isso não
acontecer ficaremos distantes dessa justiça (SANTOS; CHAUÍ, 2013, p. 30).
Em sua proposta, Boaventura e Chauí (2013, p. 30) vão além quando assim
asseveram:

Justamente porque visa ao saber a perspectiva do conhecimento
emancipatório e de uma epistemologia da emancipação, tomando
como determinação decisiva do saber sua dimensão ético-política, a
ecologia dos saberes leva Boaventura de Souza Santos à recusa da
ideologia do multiculturalismo. Este pressupõe a existência de uma
cultura dominante que aceita, tolera ou reconhece a existência de
outras culturas onde se impõe. Contra o multiculturalismo Boaventura
Souza Santos propõe a interculturalidade, que pressupõe a
pluralidade cultural equitativa, o reconhecimento recíproco e o
enriquecimento mútuo entre as várias culturas que partilham um
campo determinado de interação.

Sem embargo, reconhecer a diferença acaba se revelando fundamental na
luta civilizatória com a finalidade de cumprir o papel inclusivo nas escolas de modo a
exprimir estereótipos e trazer um debate público de controle social do processo de
socialização da pessoa com deficiência.
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4 TENSÕES JURÍDICAS NO PROCESSO DE INCLUSÃO E O POSICIONAMENTO
DO PODER JUDICIÁRIO

Muito se discute, nos dias atuais, acerca da eficácia social da norma protetiva
às pessoas com deficiência. Durante muito tempo elas tiveram seus direitos
fundamentais violados por não serem considerados “normais”. À vista disso, foram
criadas várias leis para as pessoas com deficiência. Entretanto, com o tempo,
verificou-se conflitos entre a norma e a realidade. Diante disso, no presente capítulo
busca-se confrontar o “deve ser” da lei com o “ser” da realidade.

4.1 Normas constitucionais e infraconstitucionais: da perspectiva à realidade

Por seu turno, a sociedade, mobilizada em torno da questão da pessoa com
deficiência, procurou refletir sobre a ideia de proteção no texto constitucional. A
Constituição, ao garantir os direitos das pessoas com deficiência, revelou suas
contradições e suas tensões, diante de problemas como a miséria, a fome, a
desnutrição infantil, a falta de habitação etc.
No viés da inclusão, o MEC, com fundamento nos atuais marcos legais no
contexto da educação brasileira, atua em parceria com as demais esferas de
governo para promoção da igualdade na educação, por meio da Política Nacional de
Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. A parceria orienta não só
os estados e o Distrito Federal, mas também os municípios para o desenvolvimento
de sistemas educacionais na perspectiva da inclusão. Com o intuito de custear esse
processo, foram elaborados decretos e resoluções, bem como pareceres e notas
técnicas, reunindo todos esses documentos na publicação “Consolidação da
Inclusão escolar 2003-2016”18.
A partir dos diversos movimentos educacionais que procuram repensar o
espaço escolar e identificar como se dá as diferentes formas de exclusão geracional, territorial, étnico racial, de gênero, dentre outras -, a proposta de inclusão
escolar começa a ganhar forma, de modo a conduzir discussões acerca dos rumos

18

Esta publicação foi organizada para subsidiar as discussões, ações e o controle social das políticas
públicas voltadas à inclusão escolar das pessoas com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. Disponível em: <http://www.ufpb.br/cia/content
s/manuais/a-consolidacao-da-inclusao-escolar-no-brasil-2003-a-2016.pdf>. Acesso em: 10 mar. 2018.

62

da educação especial. Torna-se, portanto, fundamental para a construção de uma
escola que reconhece e valoriza as diferenças.
Paradoxalmente ao crescente movimento mundial pela inclusão, em 1994, o
Brasil publica o documento Política Nacional de Educação Especial, alicerçado no
paradigma integracionista, fundamentado no princípio da normalização, com foco no
modelo clínico de deficiência, atribuindo às características físicas, intelectuais ou
sensoriais dos estudantes um caráter incapacitante que se constitui em impedimento
para sua inclusão educacional e social. Esse posicionamento não se traduz em
práticas transformadoras capazes de propor alternativas e estratégias de formação e
implantação de recursos nas escolas que respondam afirmativamente às demandas
dos sistemas de ensino.
Como resultado, identifica-se a continuidade das práticas tradicionais que
justificam a segregação em razão da deficiência e do suposto despreparo da escola
comum, historicamente desprovida de investimentos necessários ao atendimento
das especificidades educacionais desse grupo.
Nesse período, as diretrizes educacionais brasileiras respaldam o caráter
substitutivo da educação especial, embora expressem a necessidade de
atendimento às especificidades apresentadas pelo estudante na escola comum.
Tanto a LDBEN (1996) quanto a Resolução 2 do Conselho Nacional de Educação
(2001) denotam ambiguidade quanto à organização da Educação Especial e da
escola comum no contexto inclusivo. Ao mesmo tempo em que orientam a matrícula
de estudantes público-alvo da educação especial nas escolas comuns da rede
regular

de

ensino,

mantêm

a

possibilidade

do

atendimento

educacional

especializado substitutivo à escolarização.
No início do século XXI, essa realidade suscita mobilização mais ampla em
torno do questionamento à estrutura segregativa reproduzida nos sistemas de
ensino. A proposta de um sistema educacional inclusivo passa, então, a ser
percebida na sua dimensão histórica, enquanto processo de reflexão e prática, que
possibilita efetivar mudanças conceituais, político e pedagógicas, coerentes com o
propósito de tornar efetivo o direito de todos à educação, preconizado pela
Constituição Federal de 1988. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência outorgada pela ONU em 2006 é ratificada pelo Brasil como emenda
constitucional, por meio do Decreto Legislativo n°. 186/2008 e pelo Decreto
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Executivo n°. 6.949/2009.
No intuito de promover a implementação dessa Política Nacional de Educação
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, o Plano de Desenvolvimento da
Educação (PDE), instituído pelo Decreto n°. 6.094/2007 e ratificado no âmbito da
Agenda Social da Presidência da República, fortaleceu e ampliou a formação de
professores para a educação especial na perspectiva inclusiva, a implantação de
salas de recursos multifuncionais, a acessibilidade arquitetônica dos prédios
escolares, acesso e permanência das pessoas com deficiência na educação básica
e superior, e o monitoramento do acesso à escola dos favorecidos pelo Benefício da
Prestação Continuada (BPC).
Reiterando os princípios da educação inclusiva, as Conferências Nacionais de
Educação – CONEB (2008), CONAE (2010) e CONAE (2014), em seu documento
final salientam:

Na perspectiva da educação inclusiva, cabe destacar que a
educação especial tem como objetivo assegurar a inclusão escolar
de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e
altas habilidades/superdotação nas turmas comuns do ensino
regular, orientando os sistemas de ensino para garantir o acesso ao
ensino comum, a participação, aprendizagem e continuidade nos
níveis mais elevados de ensino; a transversalidade da educação
especial desde a educação infantil até a educação superior; a oferta
do atendimento educacional especializado; a formação de
professores para o atendimento educacional especializado e aos
demais profissionais da educação, para a inclusão; a participação da
família e da comunidade; a acessibilidade arquitetônica, nos
transportes, nos mobiliários, nas comunicações e informações; e a
articulação intersetorial na implementação das políticas públicas.
(BRASIL, 2008).

As normas jurídicas ligadas à inclusão no âmbito escolar tiveram como
essência a motivação de assegurar direitos e garantias às pessoas com deficiência,
mesmo diante das peculiaridades apresentadas no presente trabalho.
As principais normas que contribuíram para isso foram a Declaração de
Salamanca, a LDB, a Convenção Internacional de Proteção de Pessoas com
Deficiência e a Lei nº. 13.146 de 2015.
A conquista para o ordenamento jurídico é inegável, principalmente após a
Declaração de Salamanca, que serviu como base para a elaboração de cada lei que
surgiu posteriormente.
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De acordo com esse documento, a ampliação das ações de promoção do
acesso das pessoas com deficiência à educação, nos últimos anos, resulta no
crescimento de 77% no número de municípios com matrículas de estudantes
público-alvo da educação especial. Em 2003, registravam-se 3.147 municípios
(56,5%), chegando a 2015 com 5.566 (99,9%). Verifica-se, ainda, o aumento do
número de escolas com matrícula, que em 2003 era de 28.708 escolas com
matrículas de estudantes público-alvo da educação especial e, em 2015, esse
número sobe para 110.356, representando um crescimento de 284%. Dentre as
escolas com matrículas de estudante público-alvo da educação especial, em 2015,
3.758 são escolas especiais e 106.598 são escolas de ensino regular com
matrículas nas turmas comuns. Com relação à formação dos professores que atuam
na educação especial, o Censo Escolar de 2014 registra 97.459 professores com
curso específico nessa área de conhecimento.
No entanto, o conflito entre a norma e a realidade não deixou de existir. A
maioria das pessoas com deficiência só conseguia acesso nas instituições de ensino
regular por meio de demandas judiciais movidas pelos pais através de advogados ou
da Defensoria pública ou ainda, coletivamente, por instituições do Estado, como
Ministério Público.
A realidade ainda destoa da imposição legal. Ainda há muitos obstáculos em
escolas regulares que em muito dificultam o acesso de pessoas com deficiência,
bem como sua permanência.
A cada dia surgem em pesquisas queixas de professores que não se sentem
preparados para inclusão. Muitos não conseguem sequer alcançar a diferença entre
educação especial e educação inclusiva. Falta incentivo de políticas públicas para
concretizar as normas em seu alcance social.
As escolas municipais, na sua maioria, são as que mais enfrentam
dificuldades para incluir (BRASIL, 2015). A começar porque não possuem nem
capacidade para abranger a demanda dos pais, que só conseguem matricular seus
filhos em creches.
Poucas escolas públicas e privadas se destacam como ponto de referência
em inclusão de pessoas com deficiência mesmo a norma prevendo o sistema
educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como o aprendizado
ao longo de toda a vida ser um direito fundamental (BRASIL, 2015).
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Assim, muitas discussões surgiram acerca das decisões judiciais, obrigando o
Estado a matricular o aluno com deficiência. Tais decisões eram baseadas na
Declaração de Salamanca, Constituição Federal de 1988, LDB e na Convenção
Internacional de Proteção das Pessoas com Deficiência.
A judicialização de direitos de direitos constitucionais demonstra a
inefetividade de um direito constitucional à medida que existem normas para serem
executadas, mas que acabam não sendo pela inércia do Poder Estatal. Nesse
raciocínio, vale mencionar um estudo realizado por Campos (2015), que trata
exatamente dessa inefetividade de direitos básicos constitucionais em relação ao
tratamento prestado aos presos em cárceres privados, momento em que o autor
assemelha o fato aos problemas vivenciados pela Colômbia. Para o pesquisador,
quando um direito constitucional não é efetivo por inércia ou ineficiência do Poder
Estatal, pode-se chegar a produzir “Estado de coisas inconstitucional”.
Diversas decisões de tribunais superiores têm exigido do Estado o
cumprimento de prestações positivas em torno dos direitos à educação inclusiva,
interferindo ativamente nas escolhas dos outros poderes no âmbito de suas políticas
públicas sociais19.
O mais relevante, no atual cenário, foi a decisão do Supremo Tribunal Federal
pertinente a dispositivos da Lei nº. 13.146 de 2015, §1º do art. 27, objetos de Ação
de Declaração de Inconstitucionalidade movida pela Confederação de Instituições
Particulares de Ensino.

4.2 A Lei nº. 13.146 de 2015 e a ADI nº. 5357 ajuizada pela Confederação
Nacional dos Estabelecimentos de Ensino
4.2.1 Supremo Tribunal Federal: conceito, composição e funções

O Supremo Tribunal Federal (STF) é um órgão composto por 11 ministros, de
cúpula do Poder Judiciário. O Plenário, as Turmas e o Presidente são os órgãos
julgadores desse Tribunal. Nas palavras de Uadi Lamêgo Bulos (2015), cabe ao STF
fiscalizar a constitucionalidade das leis e dos atos normativos sendo responsável em
exercer
19

a

constitucionalidade

quando

suscitado

por

Ação

Direta

de

Para a noção da legitimação dessas posturas judiciais, cf. CAMPOS, Carlos Alexandre de Azevedo.
Dimensões do ativismo judicial do supremo tribunal federal.
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Inconstitucionalidade; emitir a última palavra nas questões que lhes são submetidas;
resguardar o Estado Democrático de Direito garantindo a separação dos Poderes; e
defender a supremacia das liberdades públicas, dos direitos fundamentais, em face
dos Poderes do Estado.
Quanto ao fiscalizar a constitucionalidade das leis e dos atos normativos,
Moraes (2008, p. 731) assevera:

Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar,
originariamente, ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo federal ou estadual. O autor da ação pede ao STF que
examine a lei ou o ato normativo federal ou estadual em tese (não
existe caso concreto a ser solucionado). Visa-se, pois, obter a
invalidação da lei, a fim de garantir-se a segurança das relações
jurídicas, que não podem ser baseadas em normas inconstitucionais.
A declaração de inconstitucionalidade, portanto, é o objeto principal
da ação, diferentemente do ocorrido no controle difuso.

4.2.2 Julgamento

A ADI nº 5357 foi ajuizada pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos
de Ensino (Confenen) para que o parágrafo primeiro do artigo 28 e caput do artigo
30 da Lei 13.146/2015 fossem declarados inconstitucionais”.
A representante legal da entidade alegou que tais dispositivos representam
violação de diversos dispositivos constitucionais, entre eles o artigo 208, inciso III,
que prevê como dever do Estado o atendimento educacional aos deficientes.
Somado a isto, a Confenen alegou ainda que os dispositivos oneram de forma
excessiva as escolas privadas, o que ocasionaria encerramento de muitas dessas
instituições.
Inobstante, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), majoritariamente,
julgou constitucionais as normas da Lei nº. 13.146/2015, ora denominado como
Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ele estabelece a obrigatoriedade de as escolas
privadas promoverem a inclusão de pessoas com deficiência no ensino regular, bem
como medidas de adaptação necessárias sem que qualquer adicional de taxa seja
acrescido às mensalidades, anuidades e matrículas. A decisão majoritária foi tomada
no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº. 5357 e seguiu o
voto do relator, o ministro Edson Fachin.
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Ao votar pela improcedência da ação, o ministro salientou que a Lei nº.
13.146 de 2015 reflete o compromisso ético de acolhimento e pluralidade
democrática adotados pela Carta Maior ao exigir que não somente as instituições de
ensino público, mas também as instituições particulares, devem atuar a partir de
todos os ditames do direito fundamental à educação. Asseverou ainda: “O ensino
privado não deve privar os estudantes – com e sem deficiência – da construção
diária de uma sociedade inclusiva e acolhedora, transmudando-se em verdadeiro
local de exclusão, ao arrepio da ordem constitucional vigente”.
Vale ressaltar que o ministro Fachin fundamentou seu voto não só na
Constituição da República, mas também na Convenção Internacional sobre os
Direitos da Pessoa com Deficiência, já ratificada pelo Congresso Nacional, o que lhe
confere status de emenda constitucional. De acordo com o Ministro da Suprema
Corte, ao fixar a promoção de direitos de pessoas com deficiência para o
ordenamento jurídico, o Brasil respondeu ao compromisso constitucional e
internacional de proteção dos direitos fundamentais e humanos das pessoas com
deficiência.
Ademais, aproveitou a oportunidade para expor que, mesmo que a Magna
Carta proteja a livre iniciativa privada para prestar o serviço público de educação,
independentemente de concessão ou permissão, isso não significa que as
instituições que o prestam possam atuar sem qualquer restrição. Por fim, assinalou
que a LDBEN não é a única norma geral que versa sobre educação nacional.
Por fim, rechaçou a tese de que o custo com funcionários, bem como aqueles
oriundos de tributos, não pode servir para o não cumprimento de suas obrigações.
Já que as entidades de ensino regulares exercem atividade econômica, devem se
adaptar para acolher as pessoas com deficiência, prestando serviços educacionais
que não enfoquem a questão da deficiência limitada à perspectiva médica, mas
também ambiental, com a criação de espaços e recursos adequados à superação de
barreiras.
Nesse sentido, o ministro Luís Roberto Barroso destacou a importância da
igualdade no mundo contemporâneo, senão vejamos: “[...] a igualdade como
reconhecimento aplicável às minorias e a necessidade de inclusão social do
deficiente”.
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No mesmo seguimento, o ministro Teori Zavascki ressaltou a importância
para as crianças sem deficiência conviverem com pessoas com deficiência, senão
vejamos:

Uma escola que se preocupe além da questão econômica, em
preparar os alunos para a vida, deve na verdade encarar a presença
de crianças com deficiência como uma especial oportunidade de
apresentar a todas, principalmente as que não têm deficiências, uma
lição fundamental de humanidade, um modo de convivência sem
exclusões, sem discriminações em um ambiente de fraternidade.

Durante sessão, o ministro Luiz Fux, a ministra Rosa Weber e a ministra
Cármen Lúcia seguiram com o voto coadunando com o entendimento do relator
ministro Fachin. Segundo a ministra Rosa Weber, não houve oportunidade de
construir uma sociedade inclusiva em que a diversidade fosse vista como inerentes a
todos os indivíduos.
O ministro Luiz Fux foi mais além, justificando seu voto ao argumento de que
a Constituição de 1988 tem como um dos primeiros preceitos a promoção de uma
sociedade justa e solidária. Tal entendimento pode ser verificado no seguinte trecho:

Não se pode resolver um problema humano desta ordem sem
perpassar pela promessa constitucional de criar uma sociedade justa,
solidária e, ao mesmo tempo, entender que hoje o ser humano é o
centro da Constituição. É a sua dignidade que está em jogo, afirmou,
ao votar pela validade das normas questionadas. Ao também seguir o
voto do ministro Fachin, a ministra Cármen Lúcia afirmou que “todas
as formas de preconceito são doenças que precisam ser curadas.

O ministro Gilmar Mendes contribuiu afirmando que a Lei nº. 13.146 de 2015
veio com o intuito de efetivar direitos de minorias totalmente fragilizadas e atingidas
não somente pela realidade, mas também pela discriminação e dificuldades com as
quais sempre enfrentam.
Já o Presidente da Suprema Corte, na época, que era o Ministro Ricardo
Lewandowski, destacou que julgar procedente a ADI significa reafirmar o alcance
dos direitos fundamentais nas relações privadas. Afirmou que o voto do ministro
Fachin é mais uma contribuição do Supremo no sentido da inclusão social e da
promoção da igualdade. Em contrapartida, o ministro Marco Aurélio votou pelo
acolhimento parcial da ADI com o seguinte argumento:
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[...] O Estado não pode cumprimentar com o chapéu alheio, não pode
compelir a iniciativa privada a fazer o que ele não faz porque a
obrigação principal é dele [Estado] quanto à educação. Em se
tratando de mercado, a intervenção estatal deve ser minimalista. A
educação é dever de todos, mas é dever precípuo do Estado”,
afirmou [...].

Diante do exposto, chegou o momento de iniciar uma discussão. O
julgamento representou uma mudança importante para os direitos sociais inclusivos
no que diz respeito à sua eficácia jurídica.
O Supremo tem se ocupado das questões morais mais cruciais da atualidade.
Em vários momentos ele vem julgando questões de direitos que representam uma
mudança importante nos acontecimentos relacionados a esse tema 20. Em maio de
2008, o Supremo julgou a autorização legal de pesquisas e tratamentos médicos
com células-tronco embrionárias (art. 5º, da Lei nº. 11.105/2005). Em maio de 2011,
foi a vez da união homoafetiva e a do aborto de fetos anencéfalos. Ante a esses
julgamentos, Campos (2013, p. 7889) explica:

O caráter marcadamente moral e altamente polêmico dessas
questões, impensáveis para a Corte de outrora e a sociedade de
outrora, mostra que o Supremo vem desempenhando o papel
descrito por Aharon Barak de encurtar a distância entre os valores da
Constituição e as grandes transformações sociais em torno dos
direitos fundamentais. Diante do vácuo de consenso parlamentar
sobre essas questões, é o Supremo que tem permitido o avanço de
conteúdo dos valores constitucionais como reflexo das mudanças
dos conceitos e crenças básicas da sociedade. Para Barak, “o direito
de uma sociedade é um organismo vivo” e o papel do juiz é
“entender o propósito” desse “direito” e ajudá-lo a alcançar esse
propósito. Para tanto, a Corte tem expandido o conteúdo dos
princípios constitucionais e fortalecido os direitos fundamentais,
“encontrando-os”,
inclusive,
nas
“entrelinhas
do
Texto
Constitucional”, naquela que Laurence Tribe chamou de
“Constituição Invisível”.

Sem restrições, concordamos quando o professor mencionado afirma que o
Supremo é a instituição que, desde o início da vigência da Constituição de 1988, tem
mais gradativa e destacadamente ampliado sua participação na vida pública
brasileira, ganhado mais visibilidade e importância política e social e se transformado
em um ator central do nosso sistema de governo. Não há mais como pensar hoje em
nossa dinâmica política sem atenção especial às interpretações feitas pelo Supremo
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Tribunal Federal. Não se pode mais negar a vigência da era do ativismo judicial 21 do
Supremo Tribunal Federal, que vem sendo motivado pela nossa dinâmica políticodemocrática (CAMPOS, 2013; 2014; 2015).22
Convém salientar que há um crescente consenso entre os juristas e a
jurisprudência no que diz respeito à plena justiciabilidade da dimensão negativa dos
direitos sociais em geral e da possibilidade de se exigir pelo menos a satisfação
daquelas prestações vinculadas ao mínimo existencial, de modo que, também nessa
esfera, a dignidade da pessoa humana assuma a condição de meta- critério para as
soluções no caso concreto (SARLET, 2012), sendo, por fim, reconhecido em decisão
recente de nosso supremo tribunal.
Nesse contexto, cabe frisar que o ponto de proximidade entre a pobreza, a
exclusão social e os direitos sociais reside justamente no respeito pela proteção da
dignidade da pessoa humana. Nem sempre a pobreza implica uma violação à
dignidade da pessoa humana - apenas quando a pobreza resultar em exclusão em
função de decisões estatais no âmbito dos processos políticos, sociais e econômicos
(SARLET, 2012).
Assim sendo, não há como desconsiderar essa conexão entre o princípio da
dignidade da pessoa humana e os direitos sociais, pela importância desses direitos
para efetivação de uma vida com dignidade. Por isso é relevante tratar o tema na
perspectiva de estudiosos da educação.

21

Cf. Nossa política vem alimentando o ativismo judicial e o ativismo judicial alimenta a si mesmo. A
política dá a oportunidade e a Corte aproveita-a e avança sua posição e amplia seu poder no arranjo
institucional brasileiro. Quanto mais crescer esse papel da Corte, maior será sua tendência a adotar
visões livres, expansivas e inovadoras da Constituição e dos direitos constitucionais. Não se pode
precisar até que ponto esse arranjo permanecerá, isso certamente apenas o ambiente “pósMensalão” poderá nos dizer ...
22
Cf. CAMPOS, 2015, p. 31). Há uma desilusão da sociedade com a classe política, que transfere
parte dessa confiança ao Judiciário, principalmente em se tratando de direitos fundamentais.
Organizações, movimentos e grupos sociais, antes alijados de muitos processos decisórios
fundamentais, que tinham muitas reivindicações amplamente ignoradas no debate parlamentar,
ganharam nova forma de representação no Supremo e têm feito amplo uso desses instrumentos.
Como afirmado pela professora Gisele Cittadino, em diferentes países, e também no Brasil, “é
possível observar como uma forte pressão e mobilização política da sociedade está na origem da
expansão do poder dos tribunais ou daquilo que se denomina como ‘ativismo judicial’”. Essa
circunstância faz com que a intervenção judicial em eventual estado de coisas inconstitucional seja
algo novo e impactante, mas não, necessariamente, algo impensável para o quadro de judicialização
da política como parte de nossa dinâmica institucional.
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4.3 Denúncias anônimas feitas ao Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ)

No que diz respeito à educação especial/inclusiva, fizemos um levantamento
com relação ao número de denúncias anônimas registradas entre janeiro de 2015 a
dezembro de 2016. Avaliando os gráficos fornecidos pelo site do MP-RJ,
apresentados a seguir, somando todas as denúncias registradas por mês,
observamos que nesse período foram recebidas pela ouvidoria do órgão um total de
316 denúncias referentes à educação especial/inclusiva no período, sendo 4.258
totalizadas na área educacional.
Em junho de 2015 (Gráfico 1) foram registradas 4 (quatro) denúncias na
ouvidoria do MP-RJ que envolvessem a educação especial/inclusiva.

Gráfico 1 - Denúncias à ouvidoria do Ministério Público Estadual - junho de 2015
Fonte: MP-RJ, 2018.
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O Gráfico 2 apresenta 3 (três) denúncias registradas em julho de 2015 em
relação à educação especial/inclusiva.

Gráfico 2 - Denúncias registradas na ouvidoria do Ministério Público Estadual - julho de
2015
Fonte: MP-RJ, 2018.

73

O Gráfico 3 apresenta 7 (sete) reclamações registradas em setembro de
2015, que envolvem educação especial/inclusiva.

Gráfico 3 - Denúncias registradas na ouvidoria do Ministério Público Estadual - setembro de
2015
Fonte: MP-RJ, 2018.
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Em outubro de 2015, segundo os dados, o número de registro de ocorrência
relacionada ao assunto educação especial/inclusiva diminuiu para 6 (seis), como se
verifica no Gráfico 4.

Gráfico 4 - Denúncias registradas na ouvidoria do Ministério Público Estadual - outubro de
2015
Fonte: MP-RJ, 2018.
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O Gráfico 5 aponta 4 (quatro) registros de denúncias realizadas em
novembro de 2015, relacionadas à educação especial/inclusiva.

Gráfico 5 - Denúncias registradas na ouvidoria do Ministério Público Estadual - novembro
de 2015
Fonte: MP-RJ, 2018.
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O Gráfico 6 demonstra 3 (três) reclamações feitas em dezembro de 2015, que
envolvem educação especial/inclusiva.

Gráfico 6 - Denúncias registradas na ouvidoria do Ministério Público Estadual - dezembro
de 2015
Fonte: MP-RJ, 2018.
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O Gráfico 7 apresenta 5 (cinco) denúncias registradas em janeiro de 2016,
envolvendo o assunto educação especial/inclusiva.

Gráfico 7 - Denúncias registradas na ouvidoria do Ministério Público Estadual - janeiro de
2016
Fonte: MP-RJ, 2018.
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Em fevereiro de 2016, antes da Lei nº. 13.146 de 2015 entrar em vigor, o
número de registro de denúncias relacionadas à educação especial/inclusiva quase
duplicou, indo para 8 (oito), como demonstrado no Gráfico 8.

Gráfico 8 - Denúncias registradas na ouvidoria do Ministério Público Estadual - fevereiro de
2016
Fonte: MP-RJ, 2018.
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Em março de 2016, no mês em que a Lei nº. 13.146 de 2015 entrou em vigor,
foram registradas 44 (quarenta e quatro) ocorrências referentes à educação
especial/inclusiva (Gráfico 9).

Gráfico 9 - Denúncias registradas na ouvidoria do Ministério Público Estadual - março de
2016
Fonte: MP-RJ, 2018.
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Em abril de 2016, um mês após o início da vigência da Lei n°. 13.146 de
2015, foram registradas 45 (quarenta e cinco) denúncias em relação ao assunto
educação especial/inclusiva (Gráfico 10).

Gráfico 10 - Denúncias registradas na ouvidoria do Ministério Público Estadual - abril de
2016
Fonte: MP-RJ, 2018.
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Em maio de 2016, o número de registro aumentou para 61 (sessenta e uma)
denúncias (Gráfico 11).

Gráfico 11 - Denúncias registradas na ouvidoria do Ministério Público Estadual - maio de
2016
Fonte: MP-RJ, 2018.
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Em junho de 2016, o número de ocorrência diminuiu significativamente para
33 (trinta e três) denúncias (Gráfico 12).

Gráfico 12 - Denúncias registradas na ouvidoria do Ministério Público Estadual - junho de
2016
Fonte: MP-RJ, 2018.
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Em julho de 2016, houve uma pequena diminuição para 21 (vinte e uma)
denúncias (Gráfico 13).

Gráfico 13 - Denúncias registradas na ouvidoria do Ministério Público Estadual - julho de
2016
Fonte: MP-RJ, 2018.
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O Gráfico 14 aponta para uma significativa diminuição para mais da metade,
em agosto de 2016, tendo o número de denúncias caído para nove.

Gráfico 14 - Denúncias registradas na ouvidoria do Ministério Público Estadual - agosto de
2016
Fonte: MP-RJ, 2018.
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Após uma queda em agosto, em setembro de 2016 o número de reclamações
duplicou para 17 (dezessete), como demonstrado no Gráfico 15.

Gráfico 15 - Denúncias registradas na ouvidoria do Ministério Público Estadual - setembro
de 2016
Fonte: MP-RJ, 2018.
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Em outubro, os gráficos demonstram pequena diminuição, indo para 15
(quinze) o número de registros (Gráfico 16).

Gráfico 16 - Denúncias registradas na ouvidoria do Ministério Público Estadual - outubro de
2016
Fonte: MP-RJ, 2018.
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Em novembro de 2016, as denúncias caíram para 8 (oito), como pode ser
visto no Gráfico 17, ou seja, quase a metade do mês anterior.

Gráfico 17 - Denúncias registradas na ouvidoria do Ministério Público Estadual - novembro
de 2016
Fonte: MP-RJ, 2018.
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Em dezembro de 2016, o número de denúncias aumenta minimamente,
fechando em 9 (nove) registros (Gráfico 18).

Gráfico 18 - Denúncias registradas na ouvidoria do Ministério Público Estadual - dezembro
de 2016
Fonte: MP-RJ, 2018.

Assim, percebemos, nesses gráficos da Ouvidoria do Ministério Público do
Estado do Rio de Janeiro, que em 2015 o número de registros era pouco quando
confrontado àqueles registrados em 2016 (após a vigência da lei de inclusão),
principalmente, entre março e julho (Figuras 12-16), sugerindo, por um lado, um
aumento da conscientização do direito da pessoa com deficiência.
Entretanto, a violação desses direitos não se limita nessas reclamações
administrativas, tendo a pessoa com deficiência procurado o Poder Judiciário para
conseguir a garantia de seus direitos perante as instituições regulares de ensino.
Embora seja possível assim entender, não podemos esquecer que antes da
mencionada lei de inclusão, vasta mesmo com a vasta é a proteção desde da
Declaração de Salamanca mas pelo crescimento de números de pessoas com
deficiência tendo seu direito garantido quando estes judicializados. Não estamos
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afirmando que o conflito jurídico não exista, até porque é notório quando verificamos
o excesso de sua judicialização e principalmente com a interposição da ADI 5357. O
que estamos afirmando é que acreditamos que a educação, de algum modo, vem
sendo garantida no âmbito jurídico. Além do mais, as reclamações registradas no
Ministério Público

4.4 Jurisprudência: inclusão e a tendência das decisões dos tribunais
superiores

Jurisprudência consiste em um conjunto de decisões judiciais no que diz
respeito a determinado assunto e, que, por sua vez, passa a servir como base para
as demais decisões, sendo, portanto, uma fonte de Direito23.Em suma, possui como
função interpretar a lei (ela não pode ser aplicada pela simples literalidade); vivificar
a lei (sua aplicação depende de um olhar sobre o conexo de sua criação); humanizar
a lei (necessidade de verificar se a lei atende aos fins sociais); suplementar a lei (em
casos em que a lei se revelar omissa); e rejuvenescer a lei (necessário quando se
mostrar ultrapassada pela evolução da sociedade).
A importância e a função da jurisprudência variam a depender do modelo de
ordenamento jurídico adotado pelo país: civil Law ou common Law. De um lado, o
primeiro trata-se de um sistema da tradição romano-germânica, o qual é adotado
nos países do continente europeu, como França, Espanha, Portugal, principalmente,
na Itália, assim como na América latina. Por outro, common Law é o sistema do
direito inglês, canadense, norte americano, dentre outros, implantado especialmente
em países oriundos das antigas colônias britânicas. A principal distinção24 é que o
primeiro valoriza o direito escrito, enquanto o segundo valoriza o costumeiro
(GRECO, 2011).
Nos países em que vigora o sistema da common law, a exemplo dos Estados
Unidos da América e da Inglaterra, a ratio decidendi como regra de direito é
necessariamente mais concreta do que naqueles adeptos do sistema romano23

Cf. Os juristas clássicos refutam o enquadramento da jurisprudência como fonte formal do Direito
em nosso sistema sob o principal argumento de que os tribunais não criam regra jurídica com força
vinculativa, caracterizada pela obrigatoriedade, abstratividade e generalidade.
24 Várias são as diferenças que mereciam ser citadas, porém, a mencionada se revela como a mais
importante para o presente trabalho, tendo em visto a força da jurisprudência no ordenamento jurídico
brasileiro.
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germânico (civil Law)25. Em contrapartida, nos países em que vigora a civil law
admitem atos discricionários ou juízos de equidade, a chamada justiça do caso
concreto, especialmente em repetição de casos idênticos (GRECO, 2011).
Entretanto, nos dias atuais, não há que se entender que existam países nos
quais vigora uma forma “pura” da common law ou da civil law, assim como que as
freqüentes trocas de experiências entre os países que adotam um ou outro sistema
já tenham tido como implicação uma uniformização dos mesmos, sendo certo que o
cenário jurídico de cada sociedade, com seus usos e costumes enraizados, acaba
por tornar diversa a realização prática de um mesmo instituto.
A posição de destaque da lei no sistema civil law pode ser claramente vista no
atual ordenamento jurídico brasileiro, a Constituição Federal vigente, ao listar direitos
e garantias fundamentais em seu art. 5º, prevê, no inciso II 26, o princípio da
legalidade demonstra a posição de destaque do sistema civil Law no atual
ordenamento jurídico brasileiro. Contudo, já há muito que o sistema judicial brasileiro
recebe influências de países que tradicionalmente adotam a common law,
notadamente dos Estados Unidos (BORGES, 2017). Aliás, é possível afirmar
assertivamente que a mescla entre um modelo e outro tenha resultado em uma
espécie de hibridismo. É o que assinala Osvaldo Agripino de Castro Júnior, ao tratar
da justiça no Brasil, principalmente com o advento do novo código de processo civil
de 2015. Assim, a jurisprudência vem ganhando novas dimensões, de modo a ser
reconhecida pela sua normatividade, principalmente em juízos de primeiro e
segundo grau.
Dificilmente, juízes de 1º e 2º grau não citam julgados em suas decisões, por
já compreenderem a sua normatividade. Dada a importância, vislumbramos a
necessidade de expor os últimos julgados do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
de Janeiro quanto aos conflitos jurídicos que versam acerca da Educação Inclusiva,
principalmente após o advento da Lei nº. 13.146 de 2015.
Cf. “Embora nascido na Inglaterra, o Common Law se aplica a vários Estados; não deve ser
confundido como britânico, tendo-se em vista que essa expressão diz respeito à Grã-Bretanha,
entidade política que engloba a Escócia, a qual, por sua vez, adota e está incluída no sistema
romanogermânico; por último, não deve ser identificado com a expressão “anglo-saxão”, em face de
que esta refere-se ao sistema de direitos que regiam as tribos, antes da conquista normanda da
Inglaterra, portanto, anterior à criação do Common Law, naquele país” (MEDEIROS, 2010).
26
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) II - ninguém será obrigado a fazer
ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;
25
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Apelação Cível nº 00114924-02.2012.8.19.0001
JULGADO EM 12 DE NOVEMBRO DE 2014
PROCESSO ORIGINÁRIO DISTRIBUÍDO EM 2012
Autor: E. P. S. (Representado por seus pais J. J. S. E J. PEIXOTO M. S.)
Réu: COLÉGIO S. P.
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCELO LIMA BUHATEM
22ª CÂMARA CÍVEL

Trata-se de ação de indenização por danos morais, em que se alegou
discriminação tendo em vista que a escola ré recusou matrícula de menor portador
de condição especial – Síndrome de Down. A ré, por sua vez, baseou sua defesa no
fato de não ter havido discriminação, uma vez que a escola tem número de vagas
limitado e, por ser muito concorrida, não consegue atender a todos os pedidos de
matrícula.
Na sentença, o juiz de primeiro grau julgou improcedente o pedido inicial,
condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios
fixados em R$500,00 (quinhentos reais), por entender que a ela não trouxe aos
autos elementos comprobatórios de que a recusa da matrícula se deu por meio de
ato discriminatório e não por falta de vagas, como alegou a ré.
As partes apelaram. A parte autora sustentou a tese de que tentava, desde
2009, matricular seu filho no colégio réu e que ele se recusou, alegando inexistência
de vaga, mas que em verdade a recusa se dava em razão da sua condição especial,
portador de Síndrome de Down, o que caracteriza conduta discriminatória. Assim,
requereu a condenação da ré ao pagamento de danos morais, bem como
condenação em custas e honorários sucumbenciais. A ré pretendeu a reforma da
sentença no sentido de majorar a verba honorária para valor igual ou maior a
R$2.000,00 (dois mil reais).
Na decisão de segundo grau, o Exmo. Desembargador Relator alegou que se
tratava de responsabilidade subjetiva, ou seja, para que seja configurado o dever de
indenizar se faz imprescindível a comprovação da existência do dano, do nexo de
causalidade e a conduta culposa. Ressaltou, ainda, se tratar de relação
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extracontratual, uma vez que a ação foi manejada justamente em razão de não ter o
colégio réu matriculado o menor com Síndrome de Down.
No que tange à educação especial inclusiva, trouxe à baila documento
elaborado no âmbito do Ministério da Educação/Secretaria de Educação Especial, a
Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, em
que se menciona um movimento mundial pela educação inclusiva, ressaltando que
abrange os âmbitos político, cultural, social e pedagógico, defendendo o direito de
todos os alunos aprenderem e participarem juntos, sem qualquer tipo de
discriminação.
Baseou-se na Constituição Federal, ressaltando que a educação é um direito
social previsto no artigo 6º e, mais especificamente, que o artigo 227 traz em seu
texto o dever da família, da sociedade e do Estado de assegurar à criança e ao
adolescente o direito à educação. Também suscitou os artigos 208, III e 209 da
CF/88, bem como o artigo 54, III do Estatuto da Criança e do Adolescente, em que é
prevista a garantia de atendimento educacional especializado aos portadores de
deficiência, preferencialmente em rede regular de ensino.
Usou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº. 9.394/96),
que preconiza que os sistemas de ensino devem assegurar aos alunos com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação, currículo, métodos, recursos e organização específicos para atender
às suas necessidades, e ainda define como educação especial a modalidade de
educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino.
Aplicou a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência - em que o Brasil é signatário (Decreto nº. 6.949/09) -, que estabelece
um sistema de educação inclusiva em todos os níveis de ensino em ambientes que
maximizem o desenvolvimento acadêmico e social para que haja plena participação
e inclusão.
Por fim, suscitou o Decreto nº. 6.571/08, que trata do atendimento
educacional especializado, em que se deve haver participação da família e seja
aplicado junto com as demais políticas públicas para integrar a proposta pedagógica
das escolas.
Alegou que configura conduta discriminatória o fato de a escola negar
matrícula em razão de condição especial do aluno, mas que não consta nos autos

93

nenhuma prova no sentido de ter a parte ré praticado a conduta ilícita, uma vez
alegada, com documentos comprobatórios, a ausência de vaga para justificar a
recusa.
Comprova, ainda, que atende à legislação, possuindo política inclusiva, tendo
entre seus alunos, portadores da Síndrome de Asperger, de transtorno invasivo do
desenvolvimento, de deficiência intelectual, além de deficiência visual total.
Nesse entendimento também se manifestou o Ministério Público, alegando
não vislumbrar conduta discriminatória no caso em tela.
Assim, negou-se seguimento aos recursos, com fundamentação no artigo
557, caput, do CPC, para ser mantida integralmente a sentença.
Apelação Cível nº 0068062-97.2017.8.19.0000
JULGADO EM 31 DE JANEIRO DE 2018
PROCESSO ORIGINÁRIO DISTRIBUÍDO EM 2017
Autor/Apelado: C. P. G. dos S.
Réu/Apelante: M. de A. dos R.
Juiz que concedeu a tutela: T. C. S.
RELATOR:

DESEMBARGADOR

CARLOS

EDUARDO

DA

FONSECA

PASSOS
18ª CÂMARA CÍVEL

Trata-se de ação de antecipação de tutela e/ou obrigação de fazer, em que a
autora é portadora de deficiência originada pela Síndrome da Dandy-Walker e
necessita de mediador-monitor em sala de aula para seu desenvolvimento
educacional, que não era disponibilizado pela escola do Município réu.
O juiz de primeiro grau concedeu a tutela pretendida (recurso usado para
quando há algum requerimento da parte que não pode esperar a execução de
sentença, pois deve a justiça proporcionar ao titular do direito lesado a
possibilidade de cumprimento com urgência de determinada decisão judicial),
determinando que fosse disponibilizado um mediador-monitor, no prazo de quinze
dias, sob pena de multa mensal fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais).
O Município réu cumpriu a tutela de urgência dentro do prazo determinado e
agravou da decisão interlocutória, aduzindo que a decisão interlocutória viola o
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princípio da separação dos poderes, que o prazo concedido não era suficiente, uma
vez que havia carência daquele profissional no município e que não havia tempo
hábil para realizar um concurso público e contratar um mediador. Ressaltou ser
necessário que se observasse a reserva do possível mediador, tendo em vista
notória escassez de recursos públicos. Afirmou, ainda, não haver legislação
definindo que o direito à educação abrange a disponibilização de monitor em sala de
aula para pessoas com necessidades especiais e que a autora, ora agravada, não
comprovou a necessidade do acompanhamento pretendido.
A autora, em contrarrazões, pugnou pela inadmissibilidade do recurso, em
face da impossibilidade de verificação do cumprimento no artigo 1.018 do CPC, ou
caso se rejeitasse a preliminar, por seu desprovimento.
A Procuradoria de Justiça emitiu parecer opinando pelo desprovimento do
recurso.
Na decisão de segundo grau, o Exmo. Desembargador Relator rejeitou a
preliminar suscitada em contrarrazões.
Afirmou que o direito fundamental à educação emerge dos artigos 6º e 205 da
Constituição

Federal,

fazendo-se

necessária

a

aplicação

de

normas

infraconstitucionais para buscar suporte jurídico à pretensão deduzida pela autora.
Registrou que, muito embora o direito à educação não esteja elencado no rol
do artigo 5º do texto Constitucional, a doutrina e jurisprudência consideram que os
direitos e garantias fundamentais não se esgotam naquele rol, até porque o próprio
§2º consagra cláusula materialmente aberta a viabilizar a abrangência de outros
direitos estabelecidos na Magna Carta ou, ainda, fora dela.
Enfatizou que o Estado deve proporcionar todos os meios adequados à
concretização do direito à educação, visto que é dotado de fundamento material, o
qual está atrelado à relevância do bem jurídico protegido pela ordem constitucional.
Existe a previsão constitucional do dever do Estado para com atendimento
educacional especializado aos portadores de necessidades especiais, como se retira
da inteligência do artigo 208, incisos I, III e VII. Tais dispositivos conferem direito
público subjetivo aos indivíduos e, dessa forma, configura ao Estado um dever
jurídico de promoção universal do ensino fundamental, uma vez que se traduz em
norma definidora de direitos.
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Presentes, então, tanto a probabilidade do direito postulado, visto que a
autora/agravada comprovou a necessidade de acompanhamento de monitor em sala
de

aula

por

ser

portadora

de

microcefalia,

retardo

do

desenvolvimento

neuropsicomotor, variante da Síndrome de Dandy-Walker, quanto à urgência, uma
vez que só com acompanhamento do monitor/mediador poderia frequentar a escola.
Portanto, num confronto entre o mínimo existencial, entendido como a
conjunção de requisitos mínimos necessários à fruição de uma vida digna, e à
reserva do possível, a preservação do primeiro se faz mister.
Assim, entendeu o julgador de segundo grau que o prazo de quinze dias e a
multa fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais) são razoáveis, uma vez que a
determinação foi cumprida nove dias após a intimação do réu/agravante. Portanto,
justificam-se dado o caráter de urgência da tutela pretendida, motivo pelo qual
negou-se provimento ao recurso.

Agravo de Instrumento nº 0010616-39.2017.8.19.0000
JULGADO EM JULHO DE 2017
PROCESSO ORIGINÁRIO DISTRIBUÍDO EM 2016
Agravante: L. DAS C. E. DE S. (terceiro prejudicado).
Agravado: MP/RJ E MUNICÍPIO DE S.
Juiz que concedeu a tutela em 1º grau: B. M. R.

RELATOR: DESEMBARGADOR EDUARDO DE AZEVEDO PAIVA
18ª CÂMARA CÍVEL

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pelo Ministério Público em
face do Município de Saquarema, em que foi concedida tutela provisória no sentido
de que o Município determinasse a rematrícula do menor Pablo Figueiredo de
Azevedo (que possui condições especiais) na Instituição Lar das Crianças Especiais
de Saquarema – LACES, ora agravante, devendo ainda ser intimada a Diretora do
Instituto para efetuar a matrícula do menor no prazo de cinco dias, sob pena de
multa pessoal de R$1.000,00 (mil reais).
Asseverou a agravante não possuir condições de rematricular o menor,
alegando não ser parte na ação principal, mas sim o Município de Saquarema e o
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Estado do Rio de Janeiro, além de ser pessoa privada filantrópica que recebe
subsídios do Município e do Estado que conta, ainda, com trabalho voluntário, e em
razão da crise não recebe verbas do Estado há dois anos e há meses do Município
de Saquarema, o que a levou a fechar as portas para solucionar a questão.
Afirmou, ainda, que o menor Pablo foi aluno da instituição por anos e que por
apresentar crises de muita agressividade, não teve condições de ser readmitido no
estabelecimento, pois não está preparado para acolhimento de casos psiquiátricos
como o do referido caso. A instituição é especializada no amparo de pessoas
portadoras de necessidades especiais, mas o aluno chegou a agredir pessoas e a
quebrar uma vidraça do imóvel, e que, ainda, apresentou crise epilética e sonolência
em razão dos medicamentos ingeridos. Além disso, durante os anos em que
frequentou o estabelecimento passou por várias internações e trocas de instituição.
Na decisão de segundo grau, o Exmo. Desembargador Relator constatou que
a instituição LACES apresentou razões no sentido de impossibilidade de
acolhimento do jovem especial. Porém, reconhece a responsabilidade do Município
de

Saquarema

face

a sua obrigação na

prestação de assistência aos

hipossuficientes, em que não se admite qualquer alegação de impossibilidade de
custeio, pois se trata de questão relacionada à dignidade da pessoa humana.
Ressalta a obrigação do Estado em instituir políticas públicas no sentido de
proporcionar a inserção social e bem-estar de pessoas portadoras de necessidades
especiais e que a educação inclusiva está abrangida nesse rol, suscitando, ainda, a
inteligência do artigo 8º do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº. 13.146 de
2015) e entende que a responsabilidade deve cair prioritariamente sobre o Município
de Saquarema, que possui o indiscutível dever de amparar os cidadãos que dele
dependem.
Com relação à agravante, a instituição LACES observou constituir fato notório
o argumento de estar enfrentando dificuldades no funcionamento tendo em vista a
falta de verba pública, que não vem sendo repassada.
Constatou não ter sido cumprida a decisão preliminar datada de novembro de
2016, que determinou ao Município efetivar a rematrícula do menor no instituto
LACES, o que ocasionou estado de depressão no jovem por não poder estudar.
Tudo isso foi demonstrado por sua genitora perante o Ministério Público, fato
considerado inaceitável.
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Assim, entendeu o julgador de segundo grau que mereceu provimento o
recurso no sentido de afastar a multa diária estabelecida no montante de
R$1.000,00 (mil reais) imposta à pessoa da diretora do instituto LACES, tendo em
vista que o pleno funcionamento do estabelecimento depende de fatores alheios a
sua vontade. Apesar disso, deve-se manter a obrigação do Município de
Saquarema, no sentido de proceder à rematrícula do interessado prioritariamente no
instituto LACES ou em estabelecimento de ensino similar, em caso de definitivo
encerramento de suas atividades. Com isso, foi dado parcial provimento ao recurso.

Agravo de Instrumento nº 0004508-91.2017.8.19.0000
JULGADO EM JULHO DE 2017
PROCESSO ORIGINÁRIO DISTRIBUÍDO EM 2016
Agravante: MUNICÍPIO DE S.
Apelado: MP/RJ.
Juiz que concedeu a tutela em 1º grau: R. M. P.

RELATOR: DESEMBARGADOR EDUARDO DE AZEVEDO PAIVA
18ª CÂMARA CÍVEL

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pelo Ministério Público em
face do Município de Saquarema, agravante, em que foi concedida tutela provisória
no sentido de que o Município de Saquarema determinasse a rematrícula do menor
Pablo Figueiredo de Azevedo (que possui condições especiais) na Instituição
LACES, devendo ainda ser intimada a Diretora do Instituto para efetuar a matrícula
do menor no prazo de vinte e quatro horas, sob pena de multa diária de R$1.000,00
(mil reais).
Asseverou o apelado, em sede de inicial, que Pablo Figueiredo de Azevedo
era portador de necessidades especiais e se encontrava fora do ambiente de ensino,
em que pese ter estudado desde 2002, fora suspenso em 2016 por ter quebrado o
vidro de uma janela e que sua genitora o matriculou em outra instituição, ABADI, que
acabou encerrando suas atividades.
Ao procurar novamente a LACES, a genitora do aluno havia sido informada
que ele havia perdido sua vaga por ter sido matriculado em outra instituição,

98

aduzindo que por ser pessoa idosa e enferma, a mãe não tinha condições de cuidálo em período integral, motivo pelo qual requereu que o Município de Saquarema,
ora agravante, efetuasse a rematrícula de Pablo, para que assim fosse assegurado
seu direito à educação inclusiva, na LACES.
O agravante argumentou que possui ilegitimidade passiva, tendo em vista a
instituição LACES não pertencer à Administração Pública Municipal e possuir
personalidade jurídica de direito privado, com natureza jurídica de Associação Civil,
não cabendo ao agravante interferir nas decisões internas da entidade prestadora do
serviço social e, ainda, alegou a exorbitância do valor da multa diária imposta.
O Ministério Publico apresentou contrarrazões, alegando que cabe ao
Município apelante assegurar o direito à educação inclusiva ao jovem, requerendo a
manutenção da decisão e, caso não fosse possível a matrícula no LACES, deveria
proceder a matrícula em estabelecimento similar.
A procuradoria de Justiça opinou pela manutenção da decisão atacada por
não se apresentar absurda ou contrária à lei ou aos elementos comprobatórios
trazidos.
Na decisão de segundo grau, o Exmo. Desembargador Relator destacou que
a multa diária imposta já havia sido revogada em decisão proferida em sede de
retratação.
Ressaltou que cabe ao Município assegurar o direito à educação inclusiva ao
portador de necessidades especiais, como no caso em tela, e que, portanto, não
merecia prosperar o argumento de ilegitimidade passiva do agravante, pois tem o
Município o dever, como poder público, de garantir sistema educacional inclusivo e
aprendizado ao longo de toda a vida àqueles portadores de necessidades especiais,
conforme dispõe a inteligência do artigo 28, I, II e III, do Estatuto da Pessoa com
Deficiência.
Dessa forma, decidiu pelo conhecimento e não provimento do recurso no que
tange à ilegitimidade passiva, já que foi reconhecida a perda do objeto quanto à
multa diária imposta.
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Agravo de Instrumento nº 0034695-58.2012.8.19.0000
JULGADO EM OUTUBRO DE 2012
PROCESSO ORIGINÁRIO DISTRIBUÍDO EM 2016
Agravante: E. M. M. DA S.
Agravado: U. V. DE A.
Juiz que não concedeu a tutela em 1º grau: Priscila Abreu David

RELATOR: DESEMBARGADOR LINDOLPHO MORAIS MARINHO
16ª CÂMARA CÍVEL

Trata-se de ação de obrigação de fazer, em que o autor/agravante alegou ser
portador de deficiência auditiva, estando matriculado no curso de graduação em
Direito da ré/agravada, que não lhe forneceu intérprete de LIBRAS em sala de aula,
o que impossibilitou seu aprendizado.
O juízo de primeiro grau indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela,
alegando, em suma, que não existiam elementos hábeis para análise do pedido,
ensejando necessidade de dilação probatória.
O agravante relata que a agravada não cumpre a Lei nº. 10.098/00 e as
normas reguladoras de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência física.
A agravada, em contrarrazões, aduziu que vem cumprindo as determinações
do MEC, que dispõe sobre acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência,
frisando que a lei visa apenas a implementação, não possuindo caráter obrigatório.
A Procuradoria de Justiça emitiu parecer manifestando-se no sentido de
conhecer e dar provimento ao agravo.
Na decisão de segundo grau, o Exmo. Desembargador Relator destacou,
inicialmente, não haver necessidade de dilação probatória, uma vez que se trata de
questão de direito, com critérios objetivos.
Suscitou as normas editadas pelo Ministério da Educação (Portaria nº.
3.284/03, artigo 2º, §1º, III, a) que visaram a assegurar condições básicas de acesso
ao ensino superior, dispondo sobre os requisitos de acessibilidade de pessoas
portadoras de deficiências.
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Assim, o profissional intérprete de língua de sinais inserido na aula atende
aos preceitos da educação inclusiva, pois proporciona ao estudante surdo o
aprendizado dos conteúdos apresentados em sua própria linguagem.
Ressaltou ser obrigação da instituição de ensino promover a integração das
pessoas portadoras de deficiência, uma vez que a educação é direito fundamental
garantido pela Constituição Federal.
Suscitou a obrigatoriedade de uma instituição particular do ensino superior
disponibilizar “apoio assistivo para alunos surdos por intérpretes da Língua Brasileira
de Sinais – LIBRAS”, conforme a Recomendação nº. 01 de outubro de 2006, editada
pelo Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência
(CONADE). Afirmou que as instituições privadas devem buscar proporcionar aos
alunos surdos os serviços de tradutor e intérprete de LIBRAS em sala de aula e
demais espaços educacionais, nos termos do Decreto nº. 5.626 de dezembro de
2005.
Julgou inquestionável o dever da agravada em promover a integração social
das pessoas portadoras de necessidades especiais, possibilitando sua inserção no
meio social e garantindo seu acesso à educação, uma vez que é instituição de
ensino superior.
Assim, embasando-se no princípio da dignidade da pessoa humana, votou no
sentido de dar provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e deferir a
antecipação dos efeitos da tutela, entendendo que a disponibilização de intérprete
de LIBRAS para o agravante é medida que se impõe para garantir tal princípio.

Apelação Cível nº 0000524-48.2014.8.19.0051
JULGADO EM 25 DE OUTUBRO DE 2016
PROCESSO ORIGINÁRIO DISTRIBUÍDO EM 2014
Autor: A. DE P. E A. E. (Representado por F. F. M. F.)
Réu: MUNICÍPIO DE SÃO FÍDELIS

RELATORA: DESEMBARGADORAJACQUELINE LIMA MONTENEGRO
15ª CÂMARA CÍVEL
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Trata-se de ação de obrigação de fazer, em que a APAE, parte autora e
apelada, requereu convênio com o município réu, ora apelante, para que recebesse
as verbas oriundas do FUNDEB e pudesse prestar educação especial de forma
inclusiva, uma vez que possui escola regular funcionando no município de São
Fidélis desde 1999.
O juízo de primeiro grau concedeu tutela antecipada nesse sentido e, ao final,
transformou a tutela em definitiva, julgando procedente a causa e condenando o
réu, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios.
A parte ré apelou, sustentando que o recurso financeiro repassado para a
apelada, por força da antecipação de tutela, não estava sendo aplicado de forma
correta. Mas não trouxe nenhum documento comprobatório de suas alegações.
Na decisão de segundo grau, a Exma. Desembargadora Relatora alegou que
a apelada preenchia todos os requisitos previstos no artigo 15 do Decreto Federal
nº. 6.253/07 para receber o repasse da União, bem como de que possui escola
regular de ensino funcionando desde 1999.
Ademais, o município apelante não demonstrou estar prestando de forma
satisfatória o sucesso na educação especial de forma inclusiva, e nem ao menos
trouxe aos autos a relação de alunos portadores de necessidades especiais
atendidos pela rede municipal.
Embora

indubitável

que

os

convênios,

em

regra,

dependem

da

discricionariedade da administração pública, o caso trazido, por se tratar de direitos
fundamentais. Tal liberdade não é suficiente para impedir que o Poder Judiciário,
diante da omissão do ente público, o obrigue a firmar, ressaltando ainda que “a
realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado
de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende
unicamente da vontade pública”, entendimento esse fixado pelo Superior Tribunal de
Justiça.
Dessa forma, lançou o voto no sentido de negar provimento ao recurso
interposto pelo município, mantendo a sentença proferida pelo juízo a quo por seus
próprios fundamentos.
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Agravo de Instrumento nº 0058502-68.2016.8.19.0000
JULGADO EM MARÇO DE 2017
PROCESSO ORIGINÁRIO DISTRIBUÍDO EM 2016
Agravante: A. S M. (representada por sua mãe).
Agravado: MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS.
Juiz que não concedeu a tutela em 1º grau: Ana Lucia Soares Pereira Mazza

RELATOR: DESEMBARGADOR JESSÉ TORRES
2ª CÂMARA CÍVEL

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, em
que a autora, ora agravante, requereu que o município réu, ora agravado,
fornecesse acompanhamento individual e especializado durante o horário escolar,
por meio de um mediador, pois apresenta traços de autismo e atraso no
desenvolvimento da fala e da linguagem, Transtorno do Espectro Autista (TEA). O
juízo de primeiro grau não concedeu a tutela antecipada. Na decisão de segundo
grau, o Exmo. Desembargador Relator votou no sentido de merecer reforma à
decisão, suscitando o artigo 227 da Constituição Federal, sendo dever do Estado
garantir a educação básica obrigatória e gratuita dos quatro aos dezessete anos de
idade, bem como assegurar atendimento educacional especializado aos portadores
de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino (artigo 208, I e III da CF).
Trouxe, ainda, o artigo 3º da Lei nº. 12.764/2012, que instituiu a Política
Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista.
Ela assegura ao portador de autismo o direito integral à educação, com
acompanhamento especializado, se necessário for, para que promova o melhor
desenvolvimento cognitivo, intelectual e social possível.
Assim também prevê o artigo 27 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei
nº. 13.146/2015) afirmando que a educação constitui direito da pessoa com
deficiência, fazendo jus a um sistema educacional inclusivo em todos os níveis de
aprendizado, de forma a alcançar o desenvolvimento possível de seus talentos,
habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, de acordo com suas
características, interesses e necessidades de aprendizagem.
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Dessa forma, mostrou-se presente o direito da autora, ora agravante, em ter
deferido o acompanhamento durante o período escolar, feito por mediador
habilitado, para que possa desenvolver suas habilidades sociais, cognitivas e
comportamentais, sendo dever do município de Duque de Caxias disponibilizar o
profissional para realizar tal função, sob pena de violação do direito individual da
agravante, amplamente garantido por normas constitucionais e infraconstitucionais.
Ressaltou ser urgente a tutela requerida, tendo em vista ser início de ano
letivo, podendo a demora causar prejuízos no desenvolvimento da menor.
Assim, foi dado provimento ao recurso para que o Município de Duque de
Caxias

disponibilizasse,

imediatamente,

mediador

especializado

para

acompanhamento de Andresa dos Santos Meireles durante o expediente escolar,
sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais).
Esses dados demonstram o esforço jurídico para a efetivação da inclusão.
Ratificam também que a conscientização dos deficientes e de seus familiares a
respeito de seus direitos vem aumentando, o que fica evidenciado com o aumento
das denúncias no Ministério Público de 2015 até o final de 2016.
Segundo Setúbal e Fayan (2016), “O Comitê de Monitoramento, instituído no
âmbito do Sistema de Direitos Humanos das Nações Unidas estabeleceu prazo de
dois anos, a contar do monitoramento realizado em agosto/2015, para o Brasil
superar, definitivamente, o modelo de escolas e classes especiais e garantir as
condições para consecução da meta de inclusão plena”.
Buscando compreender melhor o contexto no qual vem ocorrendo o processo
inclusivo na rede regular pública, optamos por fazer um trabalho de campo,
apresentado na próxima seção, que nos desse uma ideia de como ocorre a inclusão
onze anos após este comentário de Mantoan (2007) e três anos após a aprovação
da Lei nº. 13.146, além de sabermos se os professores têm conhecimento da lei e
de suas obrigações perante as pessoas com deficiência.
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5 CONHECIMENTO DOS PROFESSORES SOBRE A LEI Nº. 13.146 E SUA
PERCEPÇÃO SOBRE OS ENFRENTAMENTOS PARA INCLUSÃO

Nessa seção, apresentaremos perguntas elaboradas e direcionadas a
professores de diferentes níveis de ensino da rede pública (educação infantil, ensino
fundamental, ensino médio e superior), com intuito de verificar como o atendimento
especializado a pessoas com deficiência tem ocorrido nas escolas.

Gráfico 19 - Resposta dos professores quando perguntado se conheciam o conteúdo da Lei
de inclusão de n.º 13.146, de 2015
Fonte: dados da pesquisa

Gráfico 20 - A visão dos professores é viável a inclusão de deficientes nos moldes da lei
13.146?
Fonte: dados da pesquisa.
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Gráfico 21 – O professor sozinho consegue promover a inclusão em sala de aula?
Fonte: dados da pesquisa.

Gráfico 22 – Já teve alunos com deficiência?
Fonte: dados da pesquisa.
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Gráfico 23 – Teve dificuldades em incluir alunos com deficiência?
Fonte: dados da pesquisa.

Gráfico 24 – Tem dificuldades de preparar material para alunos com deficiência?
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Fonte: dados da pesquisa.

Gráfico 25 - Acredita ser necessário ter preparo para produzir material para alunos com
deficiência?
Fonte: dados da pesquisa.

Gráfico 27 - Seus colegas demonstram interesse em trabalhar com alunos com
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deficiência?
Fonte: dados da pesquisa.

Gráfico 28 – Seus colegas têm medo em trabalhar com alunos com deficiência?
Fonte: dados da pesquisa.

Gráfico 29 – Você sabe o que é mediação escolar?
Fonte: dados da pesquisa.
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Gráfico 30 – Há mediadores na escola onde atua?
Fonte: dados da pesquisa.

Gráfico 31 – Onde atua existe contato com aluno com deficiência?
Fonte: dados da pesquisa.
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Gráfico 32 – A escola onde atua possui salas de recursos?
Fonte: dados da pesquisa.

Gráfico 33 – Você saberia como agir com alunos deficientes?
Fonte: dados da pesquisa.

Esses dados nos sugerem que embora legalmente o atendimento educacional
especializado esteja garantido, no setor público, a carência de apoio especializado
diário ainda é muito grande. Isso porque 90% dos professores questionados tinham
tido contato com alunos deficientes, mas somente 50% contaram com apoio de sala
de recursos.
Mesmo com a disponibilização de recursos do FUNDEB, professores que,
mediante a Lei, deveriam estar capacitados, não estão. Gestores que deveriam estar
solicitando salas de recursos por meio do censo escolar, ou não estão recebendo
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tais recursos e estão se calando diante de um possível descaso das autoridades, ou
não estão solicitando estes recursos.
A partir desse cenário, cabem alguns questionamentos: como poderia ocorrer
inclusão escolar, se a partir dos dados colhidos cerca de boa parte dos professores
não contam com mediadores em suas escolas e não têm salas de recursos? Se
qualquer professor pode acabar recebendo alunos com deficiência em sua turma,
como incluir numa escola em que 90% dos professores revelam que possuem
colegas que têm medo de trabalhar com esse público alvo? Independente da causa
do medo, este já seria suficiente para levar qualquer processo inclusivo ao fracasso.
Se por um lado 70% dos professores questionados disseram saber agir caso
recebessem alunos com deficiência, por outro lado, quase 70% afirmaram não terem
dificuldades em preparar material didático para esses alunos. Se sabem preparar
material saberiam como agir, pois, preparar material específico sem capacitação é
extremamente difícil. Inclusive, 90% afirmaram ser necessária capacitação para o
preparo deste material. Esses dados demonstram incoerência na resposta de cerca
de 20% dos professores.
Consideramos preocupante mais de 47% dos professores acreditarem ser
inviável que a inclusão ocorra nos moldes da Lei nº. 13.146, se a Lei prevê o
atendimento educacional especializado, inclusive, com apoio de mediador.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho, tivemos por objetivos: estudar a inclusão em sua perspectiva
teórica, a estrutura do Atendimento Educacional Especializado (AEE) nas escolas
regulares; estudar os aspectos constitucionais do direito ao acesso da pessoa com
deficiência; verificar o número de denúncias relacionadas a educação inclusiva feitas
à ouvidoria do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro desde Janeiro de 2015
até Dezembro de 2016; levantar as tensões jurídicas envolvidas no processo de
inclusão e o posicionamento do poder judiciário sobre o assunto; verificar, junto a
professores da rede regular, a experiência destes com pessoas com deficiência e as
fragilidades institucionais que estes têm encontrado.
Ao contextualizarmos a inclusão escolar perpassamos por teorias (SASSAKI,
1997; MANTOAN, 1999; MITTLER, 2003) com aderência à Declaração de
Salamanca, à Convenção Internacional dos Direitos de Pessoas com Deficiência e
pela à Lei nº. 13.146 de 2015, destacando seus principais dispositivos.
Por conseguinte, com mais ênfase, tratamos da essência do direito à
educação. Refere-se a um direito fundamental, não só pela sua natureza, mas
também pelo seu valor no princípio da dignidade da pessoa humana. Nesse
momento, baseamos nosso entendimento em obras de juristas, como Ingo Sarlet
(2012), Paulo Bonavides (2017) e Robert Alexy (2017).
Ainda em relação às normas jurídicas, mencionamos conflitos entre elas,
destacando o crescimento da judicialização de direitos sociais, destacando o
julgamento da ADI nº. 5357 movida por representantes de confederações de
instituições de ensino de rede privada, em que a discussão pautou-se em
dispositivos da Lei nº. 13.146 de 2015.
Em relação a esta ADI, verificamos que o Supremo decidiu a favor da
inclusão escolar de pessoas com deficiência. Entretanto, aspectos dessa ação nos
revelam a resistência para com a norma, bem como a sua conflituosidade.
Em sequência, expomos o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro a respeito da inclusão nas escolas regulares por meio de julgados
antes e após o advento do Estatuto da pessoa com deficiência, momento em que
vislumbramos que o tribunal superior tem se posicionado a favor da educação
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inclusiva,

argumentando

com

base

em

dispositivos

constitucionais

e

infraconstitucionais.
Somado a isso, informamos e analisamos dados de denúncias concernentes
à educação inclusiva/especial registradas na ouvidoria do Ministério Público do
Estado do Rio de Janeiro, entre janeiro de 2015 e dezembro de 2016, retiradas do
próprio site da instituição. Nesta parte, observamos que o número de denúncias
apresentadas a Ouvidoria do MP-RJ, praticamente dobrou, sugerindo maior
conscientização da pessoa com deficiência, quanto aos seus direitos.
Por

conseguinte,

inserimos

resultados

de

questionários

que

foram

direcionados a professores para saber se este tinha conhecimento da Lei n°. 13.146
de 2015 e qual era sua percepção a respeito da inclusão de pessoas com deficiência
em redes regulares de ensino, quando percebemos que poderiam existir fatores que
iriam além da eficácia da Lei.
Por fim, tratamos alguns pontos teóricos a respeito do significado de eficácia
social da norma e levantamos alguns conceitos que nos auxiliaram na busca por
explicação dos aspectos sociais da inclusão da dificuldade no processo inclusivo
(BOURDIEU, 1989; GOFFMAN, 1998; SANTOS, 2003).
Assim, confrontando os aspectos jurídicos com os pedagógicos, concluímos
que a proposta legislativa que visa garantir o direito à educação inclusiva, mesmo
quando este direito é judicializado, não é possível garantir o processo de inclusão
escolar, uma vez que este depende de vários fatores para sua concretização, de
modo a confirmar parcialmente nossa hipótese de que a lei não estaria sendo eficaz
na garantia do processo de inclusão escolar, surgindo uma hipótese.
A primeira seria que as barreiras atitudinais que impediriam a inclusão efetiva.
Acreditamos que estas observações venham a contribuir para o diagnóstico
das dificuldades do processo inclusivo e na busca de métodos de inclusão mais
efetivos.
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