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O direito à educação sempre constou em nossas Constituições, e nas declarações de direitos

humanos em geral,  como um direito fundamental de todas as pessoas. 

Obviamente,  e até por uma questão de dignidade,  o termo “todas as pessoas” abrange as

pessoas  com  deficiência.  Então,  direito  à  “educação  inclusiva”  deveria  ser  considerado  um

pleonasmo. Mas não é. Era preciso afirmá-lo expressamente, especialmente diante de nações que

ainda  excluem crianças  dos  bancos  escolares  em razão de  sua  raça,  religião,  orientação  sexual,

origem econômica e outras formas de discriminação.

Quanto às pessoas com deficiência,  como sabido,  elas  foram historicamente  excluídas  do

acesso ao ensino escolar. Elas começaram a ser mencionadas nas diversas declarações de direitos

humanos apenas no final do Século XX. 

Inclusive a Convenção da Organização das Nações Unidas (ONU) contra toda a forma de

discriminação  no  campo  do  ensino,  de  1960,  deixou  de  se  referir  às  pessoas  com deficiência.

Todavia,  esse documento  foi  um importante  passo  para  a  compreensão  de  que  escolas  são,  por

definição,  ambientes  coletivos,  que  devem  representar  a  diversidade  existente  na  sociedade  e,

portanto, não podem ter ambientes separados por grupos de pessoas. 

Essa impossibilidade  de separação,  por meio  de exclusões baseadas em critérios  pessoais

(raça, deficiência, religião, origem, etc), é o pilar da educação inclusiva, pois não se pode falar em

formação  cidadã  e  plena  em ambientes  segregados.  Essa  premissa  foi  afirmada  na  Constituição

brasileira  de  1988,  a  qual  fez  constar,  em  seu  artigo  205,  que  a  educação  visa  “ao  pleno

desenvolvimento da pessoa,  seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o

trabalho”. 

Além disso, a CF/1988 foi bastante enfática ao garantir a todos os alunos o direito de acesso

obrigatório ao ensino fundamental (art. 208, I), hoje, ensino básico, que deve ser ofertado em escolas

(art. 206, I). Por este motivo é que se fala em direito de todas as crianças ao ensino escolar. A CF/88

dispôs  ainda  que  o  “atendimento  educacional  especializado” deve  ser  ofertado  às  pessoas  com

deficiência preferencialmente na rede regular de ensino (art. 208, inc. III).
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A  partir  daí,  não  foi  possível  outra  interpretação  senão  a  de  que,  como  já  afirmamos

anteriormente1,  as  escolas  devem  se  abrir  a  todos  e  que  a  educação  especial,  que  abrange  o

atendimento  educacional  especializado,  deve ser  ofertada  como acréscimo ao  direito  à  educação

escolar ordinária.

Outro importante marco para a afirmação desse direito de acesso aos ambientes escolares

comuns foi a Lei 7.853/89. Em seu artigo 8º, inc. I, foi previsto que é crime recusar ou procrastinar o

direito à matrícula de pessoas com deficiência, o que vale tanto para profissionais de escolas públicas

como de escolas privadas.

No âmbito internacional podem ser citadas no período: a Declaração de Salamanca (1994) e a

Convenção da Guatemala (1999).

Em 2007, finalmente, foi reconhecido expressa e definitivamente o direito das pessoas com

deficiência à educação inclusiva, pela Convenção Internacional da Organização das Nações Unidas

sobre Direitos de Pessoas com Deficiência (CDPD). Essa Convenção foi ratificada e  promulgada no

Brasil pelo Decreto 6.949/2009.

De acordo com ela,  Artigo 24, para se efetivar o direito à educação “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”.

A ratificação dessa Convenção inspirou a edição da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com

Deficiência (LBIPD), publicada sob nº 13.146/2015, que entrou em vigor em janeiro de 2016.

Tanto a Convenção da ONU como a LBIPD são, na verdade, uma consolidação de todo um

arcabouço  jurídico  já  existente  e  que  as  escolas  brasileiras,  públicas  ou  privadas,  já  estavam

obrigadas a cumprir. 

Entretanto, não faltam negativas para o direito fundamental das pessoas com deficiência à

educação inclusiva, ao seu acesso à mesma escola que as demais crianças. 

Um dos  argumentos  frequentes  para  isso  é  a  falta  de  preparação  dos  professores  e  dos

ambientes comuns em geral. Ocorre que tudo isso já poderia estar superado. Vejamos.

A Lei  11.494/2007 e respectivo  Decreto,  n.  6.253/2007,  referentes  às  verbas  do Fundeb.

garantem uma  verba  maior  para  as  escolas  públicas  que  recebem alunos  com deficiência.  Elas

1Estudo  disponível  em  http://www.cjf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/viewFile/621/801.
Acesso em 14.08.2016.
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definem eles um 'per capita' de 1,20 (art. 36, da Lei) e admitem a possibilidade de dupla matrícula

para alunos que recebem atendimento educacional especializado (arts. 9ºA e 14, do Decreto).

Para  a  correta  aplicação  dessa  forma  especial  de  remuneração,  com  vistas  a  garantir  a

inclusão  educacional,  foi  aprovada,  já  em  20072,  a  Política  Nacional  de  Educação  Especial  na

Perspectiva  da  Educação  Inclusiva3.  Ela  trouxe  esclarecimentos  indispensáveis.  Explicou  que  o

atendimento educacional especializado “deve ser realizado no turno inverso ao da classe comum, na

própria escola ou centro especializado que realize esse serviço educacional”, ou seja:

“[…]  as  atividades  desenvolvidas  no  atendimento  educacional  especializado

diferenciam-se daquelas realizadas na sala de aula comum, não sendo substitutivas

à escolarização. Esse atendimento [especializado] complementa e/ou suplementa a

formação  dos  alunos com vistas  à  autonomia  e  independência  na escola  e  fora

dela.”  

A  Política  cita  como  exemplos  de  atividades  do  atendimento  educacional  especializado:

programas  de  enriquecimento  curricular,  o  ensino  de  linguagens  e  códigos  específicos  de

comunicação  e  sinalização  e  tecnologia  assistiva  (língua  de  sinais,  tábuas  de  comunicação,

sintetizadores de voz, adaptadores de material escolar, etc); serviços de estimulação precoce (0 a 3

anos),  como  fisioterapia,  fonoaudiologia,  terapia  ocupacional;  para  alunos  com  deficiência

auditiva/surdos, o ensino da Língua Portuguesa como segunda língua na modalidade escrita, ensino

da Libras para os demais alunos da escola; ensino do sistema Braille, do Soroban, da orientação e

mobilidade,  das  atividades  de  vida  autônoma,  para  alunos  com  deficiência  visual;  ensino  da

comunicação alternativa e do desenvolvimento dos processos mentais superiores (muito importantes

para pessoas com deficiência intelectual).

Como  recursos  de  acessibilidade,  a  Política  elenca:  criação  de  estratégias  de  avaliação

diferenciada; presença de tradutor/intérprete de Libras e guia-intérprete, bem como de monitor ou

cuidador dos alunos com necessidade de apoio nas atividades de higiene, alimentação, locomoção,

entre  outras,  que  exijam  auxílio  constante  no  cotidiano  escolar;  eliminação  de  barreiras

arquitetônicas, urbanísticas, na edificação – incluindo instalações, equipamentos e mobiliários – e

nos transportes escolares, bem como as barreiras nas comunicações e informações.

2Disponível em: http://peei.mec.gov.br/arquivos/politica_nacional_educacao_especial.pdf.
3   Documento elaborado pelo Grupo de Trabalho nomeado pela Portaria Ministerial nº 555, de 5 de junho de 2007,
prorrogada pela Portaria nº 948, de 09 de outubro de 2007. 
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Em acréscimo, com base na Resolução n. 04/2010, do Conselho Nacional de Educação, em

especial no seu art. 29, conclui-se que toda unidade escolar deve contemplar a Educação Especial em

seu  projeto  político-pedagógico  e  que  o  atendimento  educacional  especializado  deve  integrar  o

sistema de ensino como um todo, mas não necessariamente cada unidade escolar.  Ou seja, cada

unidade  escolar  deve  contar  com  recursos  de  acessibilidade,  mas  a  prestação  do  atendimento

educacional especializado pode dar-se à parte.

Mas não paramos por aí. A Lei 12.764/2012,  que institui a política de Proteção dos Direitos

da Pessoa com Transtornos do Espectro Autista,  especificou que o direito  de acesso à educação

também é garantido a alunos com essa deficiência e previu que, em caso de comprovada necessidade,

tal  aluno,  matriculado  em  classes  comuns  do  ensino  regular,  “terá  direito  a  acompanhante

especializado” (art.  3º,  parágrafo único).  Estabelece,  em caso de recusa de matrícula  a  qualquer

pessoa com deficiência,  multa de 03 (três) a 20 (vinte) salário mínimos (art. 7º).

A Lei 13.005/2014, que aprova o Plano Nacional de Educacional, por seu turno, garante a

universalização da educação, recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência e, sua Meta 04,

apesar da redação tortuosa, é expressa quanto à “garantia de sistema educacional inclusivo, de salas

de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados”. 

 Assim, como já mencionado, a LBIPD  apenas clarificou os conceitos já sedimentados no

ordenamento jurídico brasileiro e repetiu,  em seu artigo 27, que 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.” 

Ela arrola, no artigo 28, os requisitos que os sistemas de ensino e suas escolas devem cumprir

para bem receber alunos com deficiência em classes comuns, os quais são de uma clareza solar.

A LBIPD prevê, inclusive, no §1º do mesmo artigo 28, que tais requisitos também se aplicam

às escolas privadas, sem possibilidade de cobrança de taxas extra. Como amplamente divulgado, essa

disposição foi objeto de questionamento pela Confederação Nacional de Estabelecimento de Ensino

(Confenen),  mediante   ação  direta  de  inconstitucionalidade  (ADIN  5.357),  perante  o  Supremo

Tribunal Federal (STF). Mas sua  pretensão foi rejeitada, inicialmente, em decisão monocrática do

Ministro Edson Facchin, que posteriormente foi ratificada pelos demais Ministros do STF. 
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Os fundamentos dessa decisão4 se constituem em mais um importante marco jurídico para a

afirmação do direito à educação inclusiva. Vale citar alguns deles:

 a atuação do Estado na inclusão das pessoas com deficiência  refere-se ao direito de todos

os cidadãos ao acesso a uma arena democrática plural;

 a pluralidade - de pessoas, credos, ideologias, etc. - é elemento essencial da democracia e

da vida democrática em comunidade;

 a pluralidade e a igualdade são faces da mesma moeda, pois o respeito à pluralidade não

prescinde do respeito ao princípio da igualdade;

 a igualdade não se esgota com a previsão normativa de acesso igualitário a bens jurídicos,

mas engloba também a previsão normativa de medidas que efetivamente possibilitem tal acesso

e sua efetivação concreta;

 nesta linha, a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência é

dotada do propósito de promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os

direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência, promovendo o

respeito pela sua inerente dignidade (art. 1º);

 à  luz da Convenção Internacional  sobre os  Direitos  da  Pessoa com Deficiência  e,  por

consequência,  da  própria  Constituição  da  República,  o  ensino  inclusivo  em todos  os  níveis  de

educação não é realidade estranha ao ordenamento jurídico pátrio, é imperativo que se põe mediante

regra explícita;

 à escola não é dado escolher,  segregar,  separar,  mas é seu dever ensinar,  incluir,

conviver.

  Trata-se, pois, de  precedente extremamente valioso. Restou absolutamente reconhecido

pela mais alta Corte brasileira que a criança com deficiência tem direito à educação e que esta é

inclusiva por definição, tratando-se de um direito fundamental, indisponível, inalienável, assim como

para todos os demais seres humanos. 

           Como visto, o direito fundamental à educação inclusiva foi afirmado e reafirmado, mas

que ele  seja  respeitado não apenas  por  ser  uma imposição  do ordenamento  jurídico,  mas  como

4Inteiro teor em: 
http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronic
o.jsf?seqobjetoincidente=4818214. Acesso em 15.08.2016.
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corolário  do  princípio  da  dignidade  da  pessoa  humana  e  como  reflexo  de  desenvolvimento  das

gerações. 
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