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RESUMO 

O presente trabalho objetiva analisar o direito à educação inclusiva das pessoas 

com deficiência nas escolas particulares, considerando que há colégios privados que se 

recusam a receber crianças com deficiência ou que cobram valores adicionais à mensalidade 

para recebê-las e para oferecer recursos de acessibilidade. Assim, no primeiro capítulo, sendo 

a educação um direito fundamental, analisa-se, brevemente, a história desses direitos, 

passando-se em seguida a explorar algumas das teorias que estudam a sua aplicação nas 

relações privadas. No segundo capítulo, faz-se uma análise de como as pessoas com 

deficiência foram e são tratadas na sociedade, confrontando as concepções da integração e da 

inclusão social. Ainda nesse ponto, observam-se alguns documentos de defesa dos direitos das 

pessoas com deficiência, e, em seguida, são feitas distinções acerca dos conceitos de educação 

básica, educação especial e educação inclusiva. Por fim, no terceiro capítulo, estudam-se as 

normas que já previam que as pessoas com deficiência têm direito à educação inclusiva, bem 

como a consagração desse direito na recém promulgada Lei Brasileira de Inclusão. Ademais, 

também se destaca a ADI que questiona a constitucionalidade de dispositivos da referida lei 

que já tramita no STF.   

Palavras-chave: Pessoas com Deficiência. Direito Fundamental à Educação. Educação 

Inclusiva. Inclusão Social. Eficácia Horizontal dos Direitos Fundamentais.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

Este trabajo tiene como objetivo analizar el derecho a la educación inclusiva de 

las personas con discapacidad en las escuelas privadas, teniendo en cuenta que hay colegios 

privados que se niegan a recebir los niños con discapacidades o que añaden valores a la tarifa 

mensual para recibirlos y para ofrecer servicios de accesibilidad. Así, en el primer capítulo, ya 

que la educación es un derecho fundamental, analizamos brevemente la historia de estos 

derechos, y después, investigamos algunas de las teorías que estudian su aplicación en 

relaciones privadas. El segundo capítulo es un análisis de cómo las personas con discapacidad 

eran y son tratados en la sociedad, enfrentando a los conceptos de la integración y la inclusión 

social. Incluso en ese momento, observan algunos documentos de defensa de los derechos de 

las personas con discapacidad, y luego se hacen distinciones sobre los conceptos básicos de la 

educación básica, educación especial y educación inclusiva. Por último, en el tercer capítulo, 

se estudia si las normas han predicho que las personas con discapacidad tienen derecho a la 

educación inclusiva, así como la consagración de este derecho en la Ley Brasileña de 

Inclusión recientemente promulgada. Por otra parte, también destaca la acción directa de 

inconstitucionalidade, que ya está en trámite en la Corte Suprema, impugnando la 

constitucionalidad de esa ley.  

Palabras clave: Personas con Discapacidad. Derecho Fundamental a la Educación. 

Educación Inclusiva. Inclusión social. Eficacia horizontal de los derechos fundamentales.   
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1. INTRODUÇÃO 

A escolha do tema deste trabalho deve-se à reincidência de casos denunciados, no 

âmbito do Núcleo de Defesa da Educação do Ministério Público do Estado do Ceará, nos 

quais se relata que alguns colégios particulares de Fortaleza/CE cobram um valor adicional às 

mensalidades escolares de pais de crianças com deficiência para dispor de serviços de 

acessibilidade (como, por exemplo, de acompanhante exclusivo). Houve, por exemplo, um 

caso no qual o colégio fazia constar, no contrato de prestação de serviços escolares, cláusula 

dispondo que os pais ou responsáveis deveriam se comprometer a levar o acompanhante às 

suas expensas, caso a criança dele necessitasse. 

Quando eram questionadas, ainda no âmbito administrativo, pelo Parquet, acerca 

dessa postura, as escolas privadas defendiam a sua conduta alegando a inexistência de lei 

determinando expressamente que tais entidades teriam que oferecer tais serviços sem fazer 

cobrança por ele.  

Desse modo, estudar a validade da conduta supramencionada ganha enorme 

relevância diante da internalização da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência e do seu protocolo facultativo pelo Brasil, em 2008 (promulgada pelo Decreto nº 

6949/2009), principalmente por este processo de adoção ter se dado segundo os comandos do 

art. 5º, § 3º, da Constituição Federal de 1988, ou seja, as normas desta Convenção têm status 

de emenda constitucional e, como tal, irradiam os seus princípios, as suas concepções e os 

seus mandamentos sobre todo o ordenamento jurídico brasileiro.   

A referida Convenção consagra como princípios, dentre outros, o do respeito pela 

diferença e pela aceitação das pessoas com deficiência como parte da diversidade humana e 

da humanidade, o da plena e efetiva participação e inclusão na sociedade e o da 

acessibilidade.  

Em suma, esta Convenção, assim como a Convenção da Guatemala de 1999, trata 

da promoção, proteção e garantia do exercício pleno dos direitos pelas pessoas com 

deficiência, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, em consonância com o 

desenvolvimento da perspectiva da inclusão irrestrita de qualquer pessoa na sociedade.  

Assim, é importante discutir se a cobrança desse valor adicional à mensalidade 

escolar para o oferecimento de serviços de acessibilidade à criança com deficiência é conduta 

que viola os direitos fundamentais destas pessoas. 
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Como o direito à educação é um direito fundamental do indivíduo, a análise da 

validade da cobrança desse valor adicional à mensalidade escolar para a disposição, por 

colégio privado, de serviços de acessibilidade à criança deficiente, repousa nas teorias sobre a 

eficácia horizontal dos direitos fundamentais e, consequentemente, na seara do direito 

constitucional. 

Deve-se, porém, chamar atenção para um recente e importante fato: em julho de 

2015, foi promulgada a Lei Brasileira de Inclusão ou Estatuto das Pessoas com Deficiência 

(Lei nº 13.146/2015), na qual o legislador infraconstitucional, ancorado na Convenção 

referida, regulamentou, amplamente, os direitos das pessoas com deficiência, bem como as 

formas de garanti-los e protegê-los. 

Essa lei faz exigências expressas no sentido de que as escolas brasileiras, públicas 

ou privadas, passem a oferecer o serviço educacional que, para ser considerado de qualidade, 

deve oferecer uma educação inclusiva.  

Diante do exposto, este trabalho se inicia com uma breve análise a respeito dos 

direitos fundamentais, sua origem, características e definição, para, em seguida, ser realizada 

uma rápida explanação acerca de algumas das teorias que abordaram a eficácia horizontal 

desses direitos, primeiro no plano internacional, depois no plano nacional.  

No segundo momento, trata das pessoas com deficiência e do direito à educação, 

sendo feita uma abordagem, a princípio, acerca de como essas pessoas foram e são tratadas 

socialmente e de como se desenvolveu o movimento de defesa dos seus direitos. Empós, 

analisa-se as distinções fundamentais sobre educação básica, educação especial e educação 

inclusiva. 

Então, o último ponto aborda a educação inclusiva das pessoas com deficiência 

como um direito já garantido pelo ordenamento jurídico brasileiro, e que fora consolidado 

com a novíssima Lei Brasileira de Inclusão, a qual, a seu turno, já teve questionada a sua 

constitucionalidade no STF, de maneira que, por isso, há breves considerações sobre como 

esta Corte tratou os direitos fundamentais nas relações privadas em julgados anteriores, a fim 

de se buscar referências para uma antevisão da possível decisão adotada em sede da referida 

ADI. 
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2. CONSIDERAÇÕES SOBRE AS TEORIAS DA EFICÁCIA HORIZONTAL DOS 

DIREITOS FUNDAMENTAIS 

Neste capítulo, objetiva-se uma análise sobre os estudos feitos a respeito da 

aplicabilidade dos direitos fundamentais nas relações particulares. Inicia-se, entretanto, por 

uma perfunctória abordagem da história, do conceito e das características desses direitos, por 

se entender ser esse ponto um pressuposto para o adequado entendimento das teorias 

construídas a respeito da sua aplicação perante terceiros, as quais serão objeto do segundo 

momento desta primeira parte.  

 

2.1 Breve análise sobre os direitos fundamentais: histórico, conceito e características 

Fazer uma análise histórica dos direitos fundamentais é criar a percepção da 

própria característica da historicidade desses direitos, bem como da estreita relação da sua 

positivação com o surgimento do movimento constitucionalista. Dessa forma, o processo de 

reconhecimento e de positivação desses direitos está, a priori, estreitamente relacionado com 

a interação do poder estatal com a sociedade, essencialmente, no que diz respeito aos conflitos 

daí decorrentes. 

De início, cumpre ressaltar que é unânime entre os estudiosos da matéria a 

percepção de que os direitos fundamentais não nasceram na antiguidade, mas é igualmente 

pacífico que foi no pensamento da filosofia greco-romana e, essencialmente, do cristianismo 

que as concepções de dignidade da pessoa humana, da liberdade e da igualdade dos homens 

encontraram suas raízes. Esse mesmo período ainda irradiou suas influências sobre o 

pensamento jusnaturalista, sendo esta a doutrina mais relevante para o surgimento dos direitos 

fundamentais, que retirou das filosofias clássicas alguns dos seus principais fundamentos, 

como, por exemplo, a concepção de que a pessoa é titular de direitos naturais e inalienáveis 

tão somente por ser humana (SARLET, 2007, p. 45).  

Em seguida, o jusnaturalismo inspirou-se também em filósofos da Idade Média, 

dentre os quais é exemplo Santo Tomás de Aquino, do qual aquela corrente filosófica 

incorporou a concepção do valor da dignidade humana. A partir do século XVI, teve início o 

processo de laicização da doutrina jusnatural, com as ideias de pensadores como Vitoria y las 

Casas, Vásquez de Menchaca, Francisco Suárez e Gabriel Vásquez (SARLET, 2007, 46). 
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Destaque-se, nesse sentido, que esse distanciamento dos direitos naturais da religião atingiu o 

seu auge no iluminismo, movimento do século XVIII de inspiração jusnaturalista.  

Empós, no século XVII, conforme Sarlet (2007, p. 47) destaca: 

[...] a ideia de direitos naturais inalienáveis do homem e da submissão da autoridade 

aos ditames do direito natural encontrou eco e elaborada formulação nas obras do 

holandês H. Grócio (1583-1645), do alemão Samuel Pufendorf (1632-1694) e dos 

ingleses John Milton (1608-1674) e Thomas Hobbes (1588-1679). Ao passo que 

Milton reivindicou o reconhecimento dos direitos de autodeterminação do homem, 

de tolerância religiosa, da liberdade de manifestação oral e de imprensa, bem como a 

supressão da censura, Hobbes atribuiu ao homem a titularidade de determinados 

direitos naturais, que, no entanto, alcançavam validade apenas no estado da natureza, 

encontrando-se, no mais, à disposição do soberano. Cumpre ressaltar que foi 

justamente na Inglaterra do século XVII que a concepção contratualista da sociedade 

e a ideia de direitos naturais do homem adquiriram particular relevância, e isto não 

apenas no plano teórico, bastando, neste particular, a simples referência às diversas 

Cartas de Direitos assinadas pelos monarcas desse período.    

Ainda foi relevante também a influência de John Locke sobre os ulteriores autores 

iluministas, uma vez que sua obra tratou da eficácia oponível dos direitos naturais e 

inalienáveis do homem inclusive em face daqueles que detinham o poder, tendo, aliás, 

desenvolvido um pouco mais o contratualismo, no qual: 

[...] os homens têm o poder de organizar o Estado e a sociedade de acordo com sua 

razão e vontade, demonstrando que a relação autoridade-liberdade se funda na 

autovinculação dos governados, lançando, assim, as bases do pensamento 

individualista e do jusnaturalismo iluminista do século XVIII, que, por sua vez, 

desaguou no constitucionalismo e no reconhecimento de direitos de liberdade dos 

indivíduos considerados como limites ao poder estatal.  (SARLET, 2007, p. 48). 

Destacamos, nesse sentido, a seguinte abordagem de José Afonso da Silva (2011, 

p. 174) a respeito do pensamento jusnaturalista, ao afirmar que essa doutrina:  

[...] de natureza racionalista, fundada na natureza racional do homem, faz descer a 

este o fundamento do poder político e também do Direito positivo em contraposição 

à “divinização” que sustentava o regime absolutista vigente; doutrina puramente 

instrumental e lógica, como concepção de mundo, do Estado e da sociedade, 

destinada a substituir e a se opor coerentemente à vigente, com força bastante para 

sustentar as transformações sociais que as condições materiais impunham; 

sustentando teses de direitos inatos (de caráter também instrumental: meio de opor-

se à concepção vigorante), encontrou-se base para o reconhecimento de um conjunto 

de direitos tidos, então, como inerentes à pessoa humana. 

Dessarte, logo em seguida, com o movimento iluminista, desenvolveu-se 

plenamente a teoria do contratualismo e dos direitos naturais do indivíduo, com as 

importantes influências do francês Jean Jaques Rousseau, do americano Tomas Paine e do 

alemão Immanuel Kant. No entanto, destaca-se, que para Kant, a liberdade era o direito 

natural por excelência, que cada pessoa tem exatamente por sua condição humana e que só 

encontra limites na liberdade dos outros homens. Ademais, ele também definiu liberdade 
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jurídica como a faculdade de ser obediente apenas às leis para as quais deu o seu livre 

consentimento para a elaboração (SARLET, 2007, p. 48). 

Isto posto, tem-se toda a estrutura filosófica, política e jurídica para as revoluções 

burguesas do século XVIII, das quais se originaram os Estados modernos e, 

consequentemente, as constituições, documentos que consagraram os direitos, as liberdades e 

as garantias do indivíduo em face do estado. 

Essas revoluções foram a Americana de 1776 e a Francesa de 1789. A primeira foi 

responsável pela independência das treze colônias americanas perante a metrópole inglesa, e a 

segunda, pela derrota do antigo regime absolutista pela burguesia francesa. Ora, surgiram, 

pois, em cada caso, um novo Estado, que necessitava, por sua vez, de uma norma formal ou 

materialmente capaz de definir os seus contornos, finalidades, objetivos e limites, segundo a 

orientação filosófica iluminista de ambos os movimentos.  

Portanto, desses relevantes marcos da história ocidental, originaram-se dois 

importantes documentos para a consagração dos direitos fundamentais, quais sejam: a 

Declaração de Direitos do Povo da Virgínia e a Declaração de Direitos do Homem e do 

Cidadão.  

Os dois documentos reconheceram os direitos naturais do ser humano como 

inalienáveis, invioláveis, imprescritíveis e universais, de maneira que, desta vez, não houve a 

afirmação de direitos tão somente para algumas castas ou estamentos de indivíduos 

(SARLET, 2007, p. 52), como foi o caso de documentos ingleses dos séculos anteriores 

(Magna Charta Libertatum, de 1215, Petition of Rights, de 1628, Habeas Corpus Act, de 

1679, Bill of Rights, de 1689, Establishment Act, de 1701).  

É interessante notar que essas duas declarações possuem inspiração recíproca, 

pois a americana influenciou a francesa, por ser cronologicamente anterior, tendo buscado, no 

entanto, nos mestres franceses, como Rousseau e Montesquieu, muitas das ideias que 

nortearam o seu movimento, como são exemplos o princípio democrático e o princípio da 

separação dos poderes. 

 Igualmente pertinente é a referência que Sarlet (2007, p. 53) faz da lição de 

Martin Kriele, a respeito da importância dos documentos acima referidos para a consagração 

dos direitos fundamentais, destacando que: “enquanto os americanos tinham apenas direitos 

fundamentais, a França legou ao mundo os direitos humanos”. Aquele autor fez essa citação, 
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para demonstrar o quanto a declaração francesa foi influente para o processo de 

constitucionalização e reconhecimento dos direitos e liberdades nas constituições do século 

seguinte, ao ter proclamado um caráter universal dos direitos do homem. 

Bonavides (2006, p. 562), no mesmo sentido, assinala que: “a Declaração francesa 

de 1789 tinha por destinatário o gênero humano. Por isso mesmo, e pelas condições da época, 

foi a mais abstrata de todas as formulações solenes já feitas acerca da liberdade”. 

Assim sendo, a partir dessa positivação dos direitos fundamentais surgida do 

processo histórico-dialético das condições econômicas (SILVA, 2011, p. 174) e sociais, 

erigiu-se o Estado de Direito, que, nesse período, era de inspiração liberal-burguesa, tendo 

grande relevância para a definição clássica dos direitos fundamentais negativos (ou direitos de 

defesa ou de primeira dimensão ou geração).  

Naturalmente, novas questões sociais e econômicas surgiram, como aquelas 

oriundas da industrialização e do surgimento da classe social do proletariado, materialmente 

capazes de fazer com que as antigas concepções dos direitos fundamentais (em essência, de 

orientação liberal-burguesa) fossem alvo de críticas das novas doutrinas de cunho social que 

foram emergindo. 

Estas doutrinas, em sua maioria de orientação marxista, criticavam o caráter 

eminentemente individualista das proclamações dos direitos do homem, de orientação 

burguesa e elitista, concebidas no século XVIII, pois afirmavam serem elas meramente 

formais, de maneira que idealizaram um regime socialista, no qual se estabeleceria de fato a 

liberdade e a igualdade materiais (SILVA, 2011, p. 175). 

Assim, em mais um movimento dialético da vida em sociedade, os conflitos 

sociais e a luta pela democracia impulsionaram a intervenção estatal nas questões econômicas 

e sociais, por meio de prestações positivas, a fim de atuar na função de proteção dos 

vulneráveis. Dessa nova conjuntura, despontou o Estado Social de Direito, reconhecendo-se e 

positivando-se os direitos fundamentais de cunho econômico e social. 

Da análise supra, percebe-se a historicidade dos direitos fundamentais, sua 

característica mais marcante, que consiste no constante movimento de nascimento, evolução e 

ampliação desses direitos, de acordo com as mudanças econômicas, sociais e políticas.  



18 

 

Outras características desses direitos são: a inalienabilidade, posto que são 

conferidos a todos como indisponíveis e não possuem conteúdo econômico-patrimonial; a 

imprescritibilidade, pois jamais deixam de ser exigíveis; e a irrenunciabilidade, porquanto não 

se admite a sua renúncia, podendo, no entanto, não ser exercidos, mas nunca renunciados 

(SILVA, 2011, p. 181).  

Por fim, igualmente importante ao histórico e às características desses direitos, é 

interessante a definição do seu conceito, para o qual adotamos a lição de José Afonso da Silva 

(2011, p. 178), que acredita que a expressão “direitos fundamentais do homem” é a mais 

adequada, pois: 

Além de referir-se a princípios que resumem a concepção do mundo e informam a 

ideologia política de cada ordenamento jurídico, é reservada para designar, no nível 

do direito positivo, aquelas prerrogativas e instituições que ele concretiza em 

garantias de uma convivência digna, livre e igual de todas as pessoas. No 

qualificativo fundamentais acha-se a indicação de que se trata de situações jurídicas 

sem as quais a pessoa humana não se realiza, não convive e, às vezes, nem mesmo 

sobrevive; fundamentais do homem no sentido de que a todos, por igual, devem ser, 

não apenas formalmente conhecidos, mas concreta e materialmente efetivados. Do 

homem, não como macho da espécie, mas no sentido de pessoa humana. Direitos 

fundamentais do homem significa direitos fundamentais da pessoa humana ou 

direitos fundamentais. (Destaques no original) 

Essa análise a respeito do surgimento dos direitos fundamentais, bem como sobre 

o seu conceito e as suas características, é crucial para esse trabalho, pois, percebe-se como o 

eterno devir desses direitos foi e é essencialmente movido pelas relações estabelecidas em 

torno do poder, enquanto fenômeno expressivo de situações de desigualdade. Entender isso 

contribui para compreender como as teorias em torno da aplicação desses direitos perante 

terceiros foram elaboradas e em que se baseiam, assunto que será abordado em seguida. 

 

2.2 Teorias sobre a eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas  

As discussões iniciais a respeito desse tema ocorreram na Alemanha, em meados 

do século XX, tendo se desenvolvido com mais fecundidade na seara trabalhista (UBILLOS, 

2003, p. 302). Esse fato se mostra sobremaneira interessante, considerando a observação feita 

a respeito das desigualdades como situações resultantes da expressão do poder. 

Ao longo da história, a maior parte das relações entre sujeitos privados se 

mostraram desequilibradas, ao ponto de aqueles que detinham e detêm atributos que os 

tornam mais poderosos conseguirem realizar negócios a seu alvedrio, demasiadamente 
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desvantajosos para os menos favorecidos. Nesse sentido é a lição de Juan María Bilbao 

Ubillos (2003, p. 301):  

El Derecho privado conoce también el fenómeno de la autoridad, del poder, como 

capacidad de determinar o condicionar jurídicamente o de facto las decisiones de 

otros, de influir eficazmente en el comportamiento de otros, de imponer la propia 

voluntad. Basta con mirar alrededor y observar atentamente la realidad que nos 

rodea. Es um hecho fácilmente constatable la progresiva multiplicación de centros 

de poder privados y la enorme magnitud que han adquirido algunos de ellos.  

Assim, o professor espanhol alerta para o fato de que o poder já não se encontra 

mais concentrado apenas no Estado, estando, pois, disperso por todo o meio social, 

constituindo ameaças nada desprezíveis aos direitos fundamentais.  

Ora, quando uma parte está sujeita à outra não podemos dizer que daí decorrerá 

um negócio jurídico pactuado sob a livre manifestação de duas vontades. Presente esta 

sujeição, seja por questões econômicas, seja por questões sociais, será possível perceber a 

conversão da desigualdade em falta de liberdade.  

Por conseguinte, Ubillos (2003, p. 303) alerta para a necessidade de se atentar aos 

poderes privados e às situações de violação de direitos fundamentais que podem advir deles, 

para além de observar apenas as ameaças oriundas do poder estatal, pois é muito mais difícil 

proteger esses direitos dos poderes sociais, uma vez que estes, em muitas ocasiões, já gozaram 

de relativa impunidade.  

Por fim, o mesmo autor destaca: 

Los derechos fundamentales deben protegerse, por tanto, frente al poder, sin 

adjetivos, y el sistema de garantías, para ser coherente y eficaz, debe ser polivalente, 

debe operar en todas las direcciones. No hay ninguna razón para pensar que el 

problema de fondo cambia em función de cuál sea el origen de la agresión que sufre 

uma determinada liberdad. El tratamiento ha de ser, en lo essencial, el mismo (2003, 

p. 303).  

Quanto à questão da vinculação aos direitos fundamentais, como são eles direitos 

positivados na Constituição, destaca-se que é pacífico atualmente o caráter normativo desta, 

considerada, pois, o elemento unificador do ordenamento jurídico.  

Desde os primeiros modelos constitucionais do Estado Liberal até os modelos 

atuais do Estado Democrático de Direito, as Constituições se transformaram, em um lógico 

movimento de correspondência aos anseios das respectivas sociedades, e, paulatinamente, 

deixaram de regular tão somente sobre o poder estatal e os seus assuntos correlatos (aquisição 
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e perda desse poder, seus limites, sua titularidade e outros), para tratar também das questões 

concernentes às relações sociais, seus fundamentos e suas consequências. 

Nessa perspectiva, Sarmento (2008, p. 54-55) abordou o assunto destacando a 

teoria da força normativa da Constituição criada por Konrad Hesse: 

O pensamento de Hesse se opõe tanto ao normativismo kelseniano, que, no plano 

constitucional, isola a Constituição da realidade social, preocupando-se apenas com 

a primeira, como ao sociologismo de Lassale, que despreza as dimensões normativas 

do fenômeno constitucional. Para ele, a Constituição opera a síntese dialética entre o 

mundo do ser e o do dever ser, que não podem ser vislumbrados isoladamente. A 

realidade social influencia a Constituição, até porque quem a aplica não é uma 

máquina, mas um ser humano, que vive imerso numa comunidade partilhando dos 

seus valores e tradições. Mas a Constituição tem uma pretensão de eficácia, pois 

aspira a ordenar o fato social e a influir sobre ele. Ela não se contenta em ser um 

mero espelho das relações de poder.  

 Sendo, pois, a Constituição norma com força vinculante e o elo que dá coesão ao 

ordenamento jurídico, inevitável é o fenômeno da irradiação de seus princípios e valores 

sobre os demais ramos do direito, de maneira que, consequentemente, os direitos 

fundamentais também espalham a sua influência por todas as relações estabelecidas sob uma 

determinada ordem constitucional. 

E essa tendência de se disseminar pelo ordenamento é especialmente notável nos 

direitos fundamentais, pois, segundo Ubillos (2015, p. 306), suas normas além de serem de 

eficácia direta e imediata, têm um conteúdo principal, qual seja, um substrato muito aberto, no 

qual tendem a se expandir, a penetrar e a preencher todos os interstícios do ordenamento 

jurídico.   

Por conseguinte, destaca-se que o problema da aplicabilidade das normas de 

direitos fundamentais nas relações entre particulares não se refere, atualmente, a negar ou a 

aceitar essa possibilidade, visto que é amplamente aceita. A problemática reside, conforme 

Alexy (2008, p. 528), em como e em que extensão essas normas produzem efeitos perante 

terceiros.  

Desse modo, o professor alemão leciona: 

A questão sobre como as normas de direitos fundamentais produzem efeitos na 

relação cidadão/cidadão é algo que diz respeito a um problema de construção. A 

questão sobre em que extensão elas o fazem é uma questão que expressa um 

problema substancial, a saber, um problema de colisão. Tanto o problema de 

construção quanto o problema de colisão resultam de uma diferença fundamental 

entre a relação Estado/cidadão e a relação cidadão/cidadão. A relação 

Estado/cidadão é uma relação entre um titular de direitos fundamentais e um não 
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titular. A relação cidadão/cidadão é, ao contrário, uma relação entre titulares de 

direitos fundamentais. (ALEXY, 2008, p. 528).  

Pois bem. Pode-se concluir que a forma como as normas de direitos fundamentais 

se aplicam difere de acordo com os sujeitos partícipes da relação a ser analisada. Diante disso, 

mesmo que ainda não exista um consenso a respeito das questões apontadas por Alexy, em 

seguida analisaremos as construções doutrinárias a esse respeito. 

 

2.2.1 Concepções que negam essa eficácia 

São minoria, atualmente, os autores que negam completamente a produção de 

efeitos das normas de direitos fundamentais entre os particulares. Para esta parte da doutrina, 

as possíveis ameaças que os particulares podem efetuar em face dos direitos dos outros são 

adequadamente tratadas pelas leis civis e penais, restando à Constituição, apenas, a 

regulamentação dos limites do poder público. Tem-se, claramente, uma linha de pensamento 

baseada no liberalismo clássico, que tem Forsthoff como um de seus defensores (UBILLOS, 

2003, p. 308). 

O professor espanhol ainda assinala que a defesa dessa posição tem como 

principal argumento a inevitável degradação que o princípio da autonomia privada sofreria, 

caso os direitos fundamentais produzissem efeitos entre os particulares, sendo aquele 

princípio o critério de referência exclusivo e excludente ao se julgar a licitude dos atos 

privados (UBILLOS, 2003, p. 308-309). 

 

2.2.2 A doutrina do state action 

Ainda nesse contexto de não vinculação dos particulares aos direitos 

fundamentais, destaca-se sobremaneira o direito norte-americano, pois foi ali que esta posição 

teve a sua maior expressão. Conforme Sarmento (2008, p. 189):  

É praticamente um axioma do Direito Constitucional norte-americano, quase 

universalmente aceito tanto pela doutrina como pela jurisprudência, a ideia de que 

os direitos fundamentais, previstos no Bill of Rights da Carta estadunidense, impõem 

limitações apenas para os Poderes Públicos e não atribuem aos particulares direitos 

frente a outros particulares com exceção apenas da 13ª Emenda, que proibiu a 

escravidão. Para justificar esta posição, a doutrina apoia-se na literalidade do texto 

constitucional, que se refere apenas aos Poderes Públicos na maioria das suas 

cláusulas consagradoras de direitos fundamentais. Mas também são invocados 
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outros argumentos teóricos, sendo o principal a preocupação com a autonomia 

privada.   

Ademais, Sarmento (2008, p. 189) também destaca o pacto federativo como outra 

justificativa dos defensores da teoria do state action, pois nos Estados Unidos cabe aos 

Estados, e não à União, legislar sobre direito privado, de maneira que a referida teoria estaria 

protegendo a autonomia dos entes federados, ao impedir que os tribunais federais 

interviessem nas relações privadas, sob o argumento de estarem aplicando a Constituição. 

Dessa forma, observa-se duas estruturas nucleares dessa teoria: os direitos 

fundamentais previstos constitucionalmente não vinculam os particulares quando se 

relacionam entre si e o Congresso Nacional não pode legislar sobre direito privado, visto que 

essa atividade compete ao legislador estadual.  

Quanto a isso, Sarmento (2008, p.190) realça que a primeira delas permanece 

inalterada até os dias atuais, enquanto a segunda foi relativizada pela jurisprudência a qual 

passou a admitir que a União legislasse sobre direitos humanos, ainda que não exista ente 

estatal envolvido.  

 Essa doutrina sofreu inúmeras influências responsáveis por sua atenuação, para as 

quais é exemplo a public function theory, que a Suprema Corte norte-americana passou a 

adotar e que dispõe que, nas situações nas quais os particulares atuam no exercício de 

atividades tipicamente estatais, sofrem as mesmas limitações constitucionais impostas ao 

Estado (SARMENTO, 2008, p. 190). 

Conforme Ubillos (2003, p. 318), ocorre uma prolongação da tutela das liberdades 

constitucionais, que passa a permitir a incidência desses valores no âmbito privado, que só é 

possível por meio de uma interpretação extensiva do conceito de “poder público”. E, sobre 

isso, o mesmo jurista tece suas críticas, afirmando que esta construção jurisprudencial não 

coloca em discussão, em nenhum momento, o princípio, amplamente aceito pelos juristas 

norte-americanos, de que os direitos fundamentais só vinculam aos órgãos e às instituições 

estatais. 

E segue o professor espanhol: 

Aparentemente, esta teoría evita el nojoso problema de la posible eficacia de los 

derechos constitucionales en las relaciones entre particulares (los juristas 

norteamericanos ignoran olimpicamente la polémica europea sobre la Drittwirkung). 

Pero el problema segue ahí, latente, y se resuelve, en un sentido u otro, de forma 

encubierta. El sentido último de la exigencia de una acción estatal, como 

presupuesto necesario para reclamar la proteción constitucional, es, desde un punto 
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de vista sustancial, la salvaguarda de la autodeterminación individual y el 

pluralismo. La libertad individual, subrayan los partidarios de una interpretación 

estricta de esta exigencia, podría llegar a desvanecerse si los individuos tuvieran que 

ajustar su comportamiento en todo tipo de relaciones a los cánones constitucionales. 

(UBILLOS, 2003, p. 318-319). 

Apesar desta e de inúmeras outras críticas, essa doutrina ainda prevalece no 

direito estadunidense e se demonstra um corolário do seu perfil de Estado profundamente 

enraizado no liberalismo e no individualismo, o que nos leva a perceber que, por mais que 

tenham sido ventiladas em toda parte do ocidente incontáveis discussões a respeito da 

possibilidade da incidência dos direitos fundamentais nas relações entre particulares, os 

Estados Unidos permaneceram fiéis às ideias nucleares da sua fundação, quando se tornaram 

estado independente. 

 

2.2.3 Teoria da eficácia mediata ou indireta 

Essa teoria (Drittwirkung) foi originalmente formulada por Güter Dürig, em 1956 

(SARMENTO, 2008, p. 197) e acolhida pelo Tribunal Constitucional Alemão na célebre 

sentença do caso Lüth, em 1958 (UBILLOS, 2003, p. 314).  

Defende que os direitos fundamentais devem ser considerados como princípios 

objetivos, numa perspectiva axiológica, capazes de influir na interpretação do direito privado. 

Ou seja, a influência desses direitos deve servir como uma espécie de método de 

interpretação. No entanto, mesmo diante dessa ingerência, os deveres e direitos estabelecidos 

pelas normas de direito privado permanecem no âmbito desse ramo jurídico (ALEXY, 2008, 

p. 529). 

Assim, essa teoria condiciona os efeitos dos direitos fundamentais no campo das 

relações privadas à mediação de um órgão do Estado, que, além de estar vinculado 

diretamente a estes direitos, tem que ser comprometido com o dever de proteção que se deriva 

da sua dimensão objetiva. Requere, assim, concretamente, a intervenção do legislador ou, 

excepcionalmente, a recepção através do juiz, no momento de interpretar a norma aplicável ao 

caso. (UBILLOS, 2003, p. 309).  

Diante disso, para os defensores dessa corrente doutrinária, incumbe ao legislador 

a atribuição de regulamentar a incidência dos direitos fundamentais sobre as relações 

particulares, indicando como isso ocorreria, sempre fazendo a devida ponderação entre os 

valores constitucionais e a tutela da autonomia privada. Essa mediação pelo legislador teria, 
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então, o condão de garantir a segurança jurídica e estaria em consonância com os princípios 

da democracia e da separação dos poderes (SARMENTO, 2008, p. 200). 

A este respeito, Ubillos (2003, p. 313) tece a seguinte crítica:  

Un derecho cuyo reconocimiento, cuya existencia, depende del legislador, no es un 

derecho fundamental. Es un derecho de rango legal, simplemente. El derecho 

fundamental se define justamente por la indisponibilidad de su contenido por el 

legislador. No parece compatible con esa caracterización la afirmación de que los 

derechos fundamentales sólon operan (frente a particulares) cuando el legislador así 

lo decide. De ahí que el término “eficacia mediata” nos parezca equívoco. Quienes 

defienden la necesidad de una mediación legal como paso obligado para el 

reconocimiento del derecho están negando, en realidad, la eficacia “horizontal” de 

los derechos fundamentales, en cuanto tales. 

Já a mediação através do órgão jurisdicional, a seu turno, ficaria restrita às 

funções de integrar as cláusulas indeterminadas criadas pelo legislador, respeitando os direitos 

fundamentais, e de declarar inconstitucionais normas incompatíveis com estes direitos. 

Excepcionalmente, o juiz poderia aplicar os direitos fundamentais diretamente nas relações 

privadas, quando fosse o caso de lacunas deixadas pela lei e de ausência de cláusula geral ou 

conceito indeterminado que pudesse ser utilizado em consonância com tais direitos 

(SARMENTO, 2008, p. 200-201).  

 

2.2.4 Teoria da eficácia imediata  

Essa posição doutrinária foi formulada também na Alemanha, na década de 50, 

por Hans Carl Nipperdey, posteriormente retomada e desenvolvida por Walter Leisner. Para o 

primeiro, de acordo com a natureza dos direitos fundamentais, alguns vinculariam apenas o 

Estado e outros vinculariam também as relações privadas, sem que fosse necessário qualquer 

tipo de interferência legislativa para tanto, pois eles possuiriam oponibilidade erga omnes. 

Nipperdey sustenta sua posição se baseando “na constatação de que os perigos que espreitam 

os direitos fundamentais no mundo contemporâneo não provêm apenas do Estado, mas 

também dos poderes sociais e de terceiros em geral”. (SARMENTO, 2008, p. 204). 

Os que defendem esta teoria, no entanto, não esperam que os direitos 

fundamentais incidam nas relações entre privados de qualquer forma e a todo custo. Existem 

peculiaridades nessa incidência e é preciso fazer uma ponderação entre o direito fundamental 

em questão e a autonomia privada do particular envolvido no caso (SARMENTO, 2008, p. 

205).  
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Ubillos (2003, p. 317-318), adepto dessa corrente, ainda leciona que existindo ou 

não lei que regulamente a incidência dos direitos fundamentais, é a norma constitucional que 

se aplica como razão primária e justificadora de uma determinada decisão. E prossegue: 

[...] admitir la posibilidad de una vigencia inmediata de los derechos fundamentales 

en las relaciones inter privatos en determinados supuestos, no significa negar o 

subestimar el efecto de irradiación de esos derechos a través de la ley. Ambas 

modalidades son perfectamente compatibles: lo normal (y lo más conveniente 

también) es que sea el legislador el que concrete el alcance de los diferentes 

derechos en las relaciones de Derecho privado, pero cuando esa mediación no existe, 

em ausência de ley, las normas constitucionales pueden aplicarse directamente. 

(UBILLOS, 2003, p, 317). 

Ademais, da obra de Daniel Sarmento (2008, p. 216), percebemos que essa teoria 

se tornou a dominante em diversos países como Espanha (Juan María Bilbao Ubillos, 

Antonio-Enrique Perez Luño, Rafael Naranjo de la Cruz), Portugal (J.J. Gomes Canotilho, 

Vital Moreira, Ana Prata), Itália (Vezio Crisafulli, Alessandro Pace, Pietro Perlingeri) e 

Argentina (Suprema Corte, como no caso Samuel Kot), ainda que não tenha prevalecido na 

Alemanha, seu país de origem. 

 

2.3 A eficácia dos direitos fundamentais entre particulares para a doutrina brasileira 

No Brasil, é pacífico o entendimento de que há aplicabilidade das normas de 

direitos fundamentais nas relações travadas entre particulares. A forma como essa incidência 

se dá, contudo, tem, obviamente, algumas divergências.  

A princípio, destaque-se que os estudiosos consideram, para fins de aplicação nas 

relações privadas, o caráter do direito fundamental, que ora pode exigir abstenções ora pode 

exigir condutas comissivas para a sua concretização.  

Dessa forma, deve-se observar que, para a maior parte da doutrina, os direitos de 

defesa ou negativos correspondem aqueles que exigem de seus destinatários comportamentos 

omissivos, ou seja, segundo Sarlet (2007, p. 290), que necessitam de prestações fáticas ou 

normativas do Estado ou de outrem para se realizarem. São exemplos os direitos de liberdade, 

igualdade, direitos-garantias, garantias institucionais e direitos políticos. Nesse mesmo 

sentido, então, os direitos sociais corresponderiam aqueles que exigem do seu destinatário 

uma atuação ou uma prestação, tais como o direito à saúde, ao trabalho, à educação, dentre 

outros. 
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Porém, embora a dimensão defensiva e a dimensão prestacional pareçam ter uma 

correlação lógica, respectivamente, com os direitos individuais e os direitos sociais, 

atualmente, já se vem admitindo que ambos possuem as duas dimensões. Tanto é possível 

existir situações nas quais os direitos de defesa exigem uma ação comissiva de quem ocupa o 

polo passivo da relação (como o dever de prestar a jurisdição na sua proteção), quanto podem 

surgir cenários nos quais, para que os direitos sociais sejam exercidos, os seus destinatários 

devem se abster de lesioná-los ou de ameaçá-los em seu exercício (por exemplo, “a dimensão 

positiva do direito à saúde se liga à obrigação de não-adoção de posturas que possam lesar ou 

ameaçar a saúde de outrem) (SARMENTO, 2008, p. 292).  

Dessarte, segundo os estudos de Daniel Sarmento (2008), dentre os autores 

brasileiros que se preocuparam em abordar a matéria, prevalece a tese da eficácia direta e 

imediata dos direitos fundamentais individuais.  

É o caso de Luiz Edson Fachin (apud SARMENTO, 2008, p. 249), para o qual 

essa aplicação direta “[...] é derivada da própria natureza intrínseca da dignidade da pessoa 

humana como princípio fundamental que promove a integração normativa do ordenamento 

jurídico”.  

Além do referido jurista gaúcho, os seguintes doutrinadores pátrios também são a 

favor da eficácia direta e imediata dos direitos individuais nas relações entre particulares: Ingo 

Wolfgang Sarlet, Wilson Steinmtz, Jane Reis Gonçalves Pereira, Carlos Roberto Siqueira de 

Castro, Gustavo Tepedino e Luís Roberto Barroso.  

Deve-se salientar, contudo, que, para a maioria dos adeptos desta tese, na 

resolução de cada conflito entre particulares nos quais se envolva a incidência de direitos 

fundamentais, é imprescindível a ponderação entre o direito em questão e o princípio da 

autonomia privada (SARMENTO, 2008, p. 246-250), e, nesse sentido, Luís Roberto Barroso 

(2005, p. 28) destaca fatores que devem ser considerados neste processo, quais sejam: “a) a 

igualdade ou desigualdade material entre as partes...; b) a manifesta injustiça ou falta de 

razoabilidade de critério...; c) preferência para valores existenciais sobre os patrimoniais; e d) 

risco para a dignidade da pessoa humana”. 

Cenário outro é aquele correspondente à incidência dos direitos sociais, 

essencialmente no que concerne à sua dimensão prestacional, sobre as relações privadas. Boa 

parte da doutrina tanto nacional quanto internacional são a favor da eficácia indireta de tais 
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direitos, como são exemplos Canotilho, Ubillos e Wilson Steinmetz, e outra parte, a favor da 

eficácia direta, como Sarlet, Tepedino, Sarmento e Perlingeri. 

Destacamos, neste ponto, a posição de Daniel Sarmento (2008, p. 291), segundo o 

qual “o texto constitucional brasileiro acena, em diversas passagens, no sentido da co-

responsabilidade dos particulares em relação à garantia dos direitos sociais não trabalhistas”. 

Para tanto, o doutrinador cita os artigos 183, 191, 294, 205, 227 e 230 da CF/88. E prossegue 

afirmando:  

Existe uma série de razões que justifica, hoje, a concepção de que, ao lado do dever 

primário do Estado, de garantir os direitos sociais, é possível também visualizar um 

dever secundário da sociedade de assegurá-los. Em primeiro lugar, porque as 

relações privadas, que se desenvolveram sob o pálio da Constituição, não estão 

isentas da incidência dos valores constitucionais, que impõem conformação a 

parâmetros materiais de justiça, nos quais desponta a ideia de solidariedade. [...] 

Assim, é possível afirmar que quando a Constituição estabelece como um dos 

objetivos fundamentais da República brasileira “construir uma sociedade justa, livre 

e solidária”, ela não está apenas enunciando uma diretriz política desvestida de 

qualquer eficácia normativa. Pelo contrário, ela expressa um princípio jurídico, que, 

apesar da sua abertura e indeterminação semântica, é dotado de algum grau de 

eficácia imediata e que pode atuar, no mínimo, como vetor interpretativo da ordem 

jurídica como um todo. 

Consequentemente, construir essa sociedade solidária é sinônimo de posturas que 

abandonem o egocentrismo e o individualismo e que acolham as responsabilidades sociais 

relacionadas à coletividade, particularmente, no tocante àquelas pessoas que estão em 

situações de vulnerabilidade (SARMENTO, 2008, p. 297).  

Dessa forma, é óbvio que o Estado deve garantir os meios para que esta 

comunidade solidária e justa seja construída, posto que ele só existe porque esta preexistiu, 

mas isso não isenta a sociedade dessa obrigação com cada um de seus integrantes, pois a sua 

composição se dá justamente pela necessidade inerente do homem pelo outro, pelo fato de que 

sozinho ele não se basta e pela busca da plenitude pressupor a coordenação das suas 

habilidades com as dos outros.  
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3. AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E O DIREITO À EDUCAÇÃO 

3.1 Tratamento das pessoas com deficiência ao longo do tempo 

Ao longo da história da humanidade, as pessoas com deficiência receberam alguns 

tipos de tratamento discriminatórios pelas pessoas que compunham a sociedade na qual 

viviam, justamente por serem diferentes dos ditos normais. A forma como eram tratadas, 

obviamente, sofria interferências de muitos fatores, tais como o domínio do conhecimento e, 

consequentemente, o desenvolvimento científico e tecnológico.  

Para uma melhor compreensão da evolução dos direitos desse grupo de pessoas, 

os seus estudiosos costumam dividir as práticas sociais com relação a essas pessoas em quatro 

fases ou eras: da eliminação (antiguidade até o século 20), do assistencialismo (décadas de 20 

a 40), da integração (décadas de 50 a 80) e da inclusão (da década de 90 em diante) 

(SASSAKI, 2007, p. 8). 

É importante entender que tais fases são assim definidas meramente por questões 

didáticas, uma vez que elas nem sempre se sucederam no tempo. Muitas vezes, em 

determinado país, as pessoas com deficiência eram tratadas de acordo com as características 

da primeira fase, ao mesmo tempo em que, em outro país, eram tratadas de acordo com o que 

se via na terceira fase. Ou seja, houve, e há inclusive nos dias atuais, a convivência de duas ou 

mais formas de tratar essas pessoas, como ficará mais simples de entender após a breve 

explanação abaixo. 

Ademais, fazer uma rápida análise dessas fases é relevante para este trabalho, por 

ter a finalidade de demonstrar como ainda é possível verificar comportamentos derivados dos 

quatro paradigmas, mesmo que já estejamos vivendo o momento de fortalecimento da 

inclusão social. 

 

3.1.1 Fase da eliminação 

Nessa fase, as pessoas que tinham algum tipo de deficiência eram consideradas 

impuras, um castigo dado pelos deuses. A política da época era a da eugenia: só aqueles 

nascidos sãos poderiam conviver em sociedade, como uma forma de preservar o próprio 

desenvolvimento da mesma.  
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Nas antigas civilizações, a pessoa que apresentasse algum tipo de “anomalia” 

deveria ser exterminada (TISESCU; PASSOS SANTOS, 2014, p. 368).  A ordem, então, era 

segregar, excluir, matar tais “criaturas inferiores”.  

Na Antiguidade Clássica, os filósofos Platão e Aristóteles adotavam posturas de 

exclusão em relação às pessoas com deficiência, baseadas em dois fundamentos, o 

primeiro seria a salvaguarda das necessidades das cidades, da organização das polis, 

o segundo decorria do estigma de que as pessoas com deficiência carregavam a 

malquerença dos deuses, ou de que a deficiência seria um produto de castigo, ou 

uma pena divina por um mau comportamento da pessoa ou de seus pais. 

(LORENTZ, 2006, p. 113 apud TISESCU; PASSOS SANTOS, 2014, p. 368). 

Ressalte-se, entretanto, que essa postura eugênica não se deu apenas na 

antiguidade clássica. Houve inúmeras manifestações dela ao longo das Idades Média e 

Moderna, conforme Foucault (1997, p.88 apud TISESCU; PASSOS SANTOS, 2014, p. 371): 

O leproso, por exemplo, era alguém que, logo que descoberto, era expulso do espaço 

comum, posto para fora dos muros da cidade, exilado em algum lugar confuso onde 

ia misturar a sua lepra à lepra dos outros. O mecanismo de exclusão era o 

mecanismo do exílio, da purificação do espaço urbano. Medicar alguém era mandá-

lo para fora e, por conseguinte, purificar os outros. A medicina era a medicina da 

exclusão.  

Já no século XIX, por exemplo, houve forte movimento de incentivo à procriação 

apenas entre pessoas “sadias”. Estados Unidos e alguns países da Europa chegaram a criar leis 

que obrigavam a esterilização das pessoas com deficiência (LOPES, 2005 apud TISESCU; 

PASSOS SANTOS, 2014, p. 371). 

E por qual razão não se falaria no Nazismo a título de exemplo de movimento 

eugenista? Hitler exterminou, como política de Estado, de forma oficial, inúmeras pessoas que 

não se enquadravam na “raça ariana”, que supostamente caracterizava a população alemã 

(BRASÍLIA, 2009, p. 196).   

Ora, como se vê, a postura de exclusão absoluta das pessoas com deficiência 

atravessou séculos da existência humana, e, infelizmente, ainda podemos encontrar condutas 

nesse sentido, ainda que, gradualmente, elas venham sendo abolidas. 

 

3.1.2 Fase do assistencialismo 

Aqui tem lugar a visão de que a pessoa com deficiência é alguém que precisa de 

ajuda, de cuidados, e jamais alguém que tem capacidades a serem desenvolvidas (TISESCU; 

PASSOS SANTOS, 2014, p. 371). 
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Essa fase tem forte influência no cristianismo, pois tais pessoas eram aquelas que 

se encaixavam perfeitamente nas situações propícias à caridade, à misericórdia. Logo, estava-

se diante da dualidade culpa e pecado: era preciso ajudar para haver salvação.  

É evidente que neste contexto inspirado na caridade, na pena e na repulsa, a 

interação da sociedade com a PPD [Pessoa Portadora de Deficiência] era 

caracteristicamente angustiada, baseada predominantemente na piedade (caridosa) e 

no distanciamento, já que se tratava de uma relação entre pessoas não iguais, 

implicando a existência de um superior (o que tem pena) e de outro inferior (do qual 

se tem pena), relação esta também marcada pelas noções católico-cristãs de culpa e 

pecado em não assistir a uma pessoa necessitada. (LORENTZ, 2006, p. 131 apud 

TISESCU; PASSOS SANTOS, 2014, p. 372), 

Embora substancialmente melhor do que a primeira fase, ainda havia o isolamento 

das pessoas com deficiência, pois, muitas vezes, para serem assistidas, eram internadas em 

instituições afastadas da sociedade. Havia piedade, mas cada “tipo” de pessoa em seu lugar. 

Havia assistência, mas desde que fossem apartadas da sociedade. 

  

3.1.3 Fase da integração 

Tem-se, então, a tolerância. Nessa fase, a pessoa com deficiência é tolerada no 

meio social. Ela é parte da sociedade e, por isso, deve ser integrada, porém, desde que se 

adapte ao meio social. Houve, dessa forma, algumas conquistas consideráveis, em diversas 

áreas (saúde, educação, trabalho, etc) (TISESCU; PASSOS SANTOS, 2014, p. 373). 

No entanto, as concepções dessa fase se mostraram um tanto equivocadas, pois, 

nesse momento, tem-se a concepção médica da pessoa com deficiência. A pessoa com 

deficiência era vista como alguém com um quadro clínico que, para se integrar ao meio social, 

tinha que ser “curada”, “normalizada”.  

Esse modelo é explanado por Fletcher (1996 apud SASSAKI, 2006, p. 29): 

“Tradicionalmente, a deficiência tem sido vista como ‘problema’ do indivíduo e, por isso, o 

próprio indivíduo teria que se adaptar à sociedade ou ele teria que ser mudado por 

profissionais através da reabilitação ou cura”. 

Ora, é inevitável perceber que as frustrações aqui foram inúmeras, já que a pessoa 

deficiente era vista como um paciente e não como alguém com capacidades de ser agente de 

mudanças: 
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Se, por um lado, o discurso dominante em reabilitação enfatiza a necessidade de se 

incrementar as capacidades restantes do cliente, por outro lado, a sua análise revela 

um enfoque no distúrbio, na doença, na deficiência. É o modelo médico aplicado à 

reabilitação. Existe o diagnóstico, o tratamento e a ‘cura’, como se a complexa 

questão da integração social das pessoas deficientes pudesse ser resolvida por uma 

operação, uma prótese, ou seja lá o que for. (NALLIN, 1994 apud SASSAKI, 2006, 

p. 29-30).  

Assim, desde que curada, a pessoa com deficiência se socializaria: ela que se 

esforçasse para se adaptar ao meio, e não o meio que dispusesse de condições de 

acessibilidade.  

As posturas com tais características são bem fáceis de serem encontradas na 

atualidade, como espécies da resistência à aceitação da diversidade natural à humanidade, 

mesmo que estejamos vivendo o alvorecer do movimento da inclusão social.  

 

3.1.4 Fase da inclusão 

Durante a fase anterior, começou-se a ter a noção de que a integração social não 

se mostrava suficiente para encerrar com a discriminação que havia contra as pessoas com 

deficiência e para gerar a genuína participação plena com igualdade de oportunidades 

(SASSAKI, 2006, p. 33).  

Ora, no modelo da integração, embora exista a grande vantagem de a pessoa ser 

aceita na sociedade, isso só ocorre se ela conseguir superar suas limitações. Não há, por parte 

da sociedade, muitas mudanças.  

Nesse contexto, então, surgiu, o movimento pela inclusão social, que Sassaki 

afirma que já é realidade em várias partes do mundo e que as suas primeiras tentativas 

começaram por volta de 1987. Observe-se, dessa forma, que ela é conceituada como:  

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 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, 2006, p. 39).  

Nessa perspectiva, o modelo para abordagem da deficiência é o social, para o 

qual, os problemas enfrentados pela pessoa com deficiência estão tanto nela quanto na 

sociedade. Esta deve perceber que, através de estruturas e comportamentos, é causadora de 
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incapacidades para essas pessoas, que têm o ônus de tentar sobreviver num meio repleto de 

barreiras. 

SASSAKI (2006, p. 45) prossegue: 

Cabe, portanto, à sociedade eliminar todas as barreiras arquitetônicas, 

programáticas, metodológicas, instrumentais, comunicacionais e atitudinais para que 

as pessoas com deficiência possam ter acesso aos serviços, lugares, informações e 

bens necessários ao seu desenvolvimento pessoal, social, educacional e profissional. 

Nesse sentido, WERNECK (2000, p. 42) destaca: 

Como filosofia, incluir é a crença de que todos têm direito de participar ativamente 

da sociedade, contribuindo de alguma forma para o seu desenvolvimento. Como 

ideologia, a inclusão vem para quebrar barreiras cristalizadas em torno de grupos 

estigmatizados. Indivíduos marginalizados terão a oportunidade de mostrar seus 

talentos. O processo de virar tudo pelo avesso é sustentado pela variedade de 

comportamentos da espécie humana e das possibilidades que cada um tem de se 

mostrar em certo momento histórico. A inclusão é para todos porque somos 

diferentes. [...] 

Por conseguinte, esta concepção foca na equiparação de oportunidades, colocando 

a diversidade social como um aspecto importantíssimo da igualdade, de maneira que o meio 

deve ser um lugar apto para que qualquer ser humano, sem restrições, consiga se desenvolver 

com autonomia e independência.  

 

3.2 O movimento pela defesa dos seus direitos 

Feita esta breve explanação histórica, que contribui para fins de contextualização 

do assunto, passa-se a uma análise do movimento pela defesa dos direitos das pessoas com 

deficiência, a partir dos documentos que foram responsáveis, gradualmente, por seu 

reconhecimento e concretização. 

Como lecionam PIOVESAN, DA SILVA e CAMPOLI (2012): “No âmbito 

internacional, constata-se a emergência de uma ética universal visando ao respeito, à 

integração e à proteção das pessoas com deficiência, tônica que marca instrumentos gerais e 

especiais de proteção”. 

Seguem afirmando que: “A proteção das pessoas com deficiência nesta esfera 

reflete o processo denominado especificação do sujeito de direitos” (PIOVESAN; DA 

SILVA; CAMPOLI, 2012). 
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Esse processo é aquele no qual cada ser humano passa a ser visto como um 

indivíduo com características próprias que se expressam de tal maneira no convívio social, 

que necessitam de um tratamento diferenciado. É o idoso, a criança, a mulher, o refugiado, a 

pessoa com deficiência, que, devido a condições físicas, mentais, de gênero, de idade, dentre 

diversas outras, demandam uma desigualdade no trato para poderem, então, equiparar-se 

(BOBBIO, 1992, p. 62). 

Não se trata apenas de proteger os direitos de uma pessoa enquanto tal, por sua 

dignidade inerente, mas de garantir um tratamento diferenciado e especial a todo 

grupo de pessoas em iguais condições, próprias e específicas, que leve em 

consideração suas peculiaridades e suas necessidades especiais (PIOVESAN; DA 

SILVA; CAMPOLI, 2012). 

É, pois, quando as pessoas que compõem as minorias passam a ser consideradas 

não apenas sujeitos de direitos, de prerrogativas e de deveres, mas agentes de mudanças 

íntimas e sociais, estando, então, aptos, de acordo com o que são, a se empoderar. 

 

3.2.1 Os documentos internacionais de defesa dos direitos das pessoas com deficiência 

Logo após a Segunda Guerra Mundial, momento no qual o homem presenciou a 

sua capacidade de torturar e de exterminar, em grandes escalas, os seus semelhantes, a 

Organização das Nações Unidas elaborou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 

1948, sendo este o primeiro documento que estabeleceu proteção universal desses direitos. 

FONSECA (2012, p. 29) assinala: 

Em diversos artigos já publicados e em palestras já proferidas, tenho defendido que 

a Declaração Universal dos Direitos Humanos decorreu da triste constatação 

histórica de que a maioria, por si só, não assegura a democracia, podendo, ao 

contrário, agir de forma a solapar as bases da dignidade humana. Veja-se o que 

ocorrera na Alemanha nazista e na Itália fascista, que elegeram os representantes 

desses regimes, os quais, por sua vez, trataram de obter leis majoritariamente 

aprovadas para oprimir oficial e legalmente grupos escolhidos como párias a serem 

eliminados do convívio social. Incluam-se aí os judeus, os homoafetivos, os ciganos, 

as pessoas com deficiência, os adversários ideológicos, entre outros.  

Dessa forma, por se fazer resposta aos anseios da época, PIOVESAN (2007, p. 

136) esclarece que: “A Declaração consolida a afirmação de uma ética universal ao consagrar 

um consenso sobre os valores de cunho universal a serem seguidos pelos Estados”. 

Este documento proclamou uma gama de direitos que devem ser garantidos pelos 

Estados-membros, sendo, pois, uma proteção mínima do ser humano, de maneira que ao 

indivíduo não se pode conceder, a partir de então, menos do que ali se encontra.  
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Destaque-se, devido ao tema deste trabalho, o artigo II, 1, da referida declaração: 

Artigo II 

1 - Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades 

estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, 

sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou 

social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição
1
.  

Como se vê, desde 1948, buscava-se um tratamento não excludente dos 

indivíduos, independentemente de suas qualidades. Desse modo, PIOVESAN (2007, p. 137) 

leciona a respeito da característica da universalidade desse documento, afirmando que: “para a 

Declaração Universal, a condição de pessoa é o requisito único e exclusivo para a titularidade 

de direitos”.  

Ora, bastava, então, a existência desse documento para que qualquer pessoa, 

inclusive aquelas com deficiência, tivesse todos os direitos humanos garantidos, protegidos e 

concretizados.  

No entanto, a sempre preocupação com a eficácia dos direitos humanos 

(FONSECA, 2012, p. 28), principalmente no que concerne a cada grupo historicamente 

discriminado, fez com que fossem editados vários documentos específicos para cada minoria 

ou grupo em situação de vulnerabilidade.  

Destacou, pois, FONSECA (2012, p. 28) que: “faz-se imprescindível observar que 

a atenção aos grupos vulneráveis é fruto do princípio aceito universalmente de que todo ser 

humano nasce livre e igual em dignidade e direitos”.  

Todavia, o conceito de igualdade sempre deve ser analisado com a incorporação 

do valor da diversidade, pois conforme PIOVESAN (2012, p. 49) “O reconhecimento de 

identidades e o direito à diferença é que conduzirão a uma plataforma emancipatória e 

igualitária”.  

Acrescenta Boaventura de Sousa Santos (2003, 429-461) que:  

Temos o direito a ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza; e temos o 

direito a ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a 

necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que 

não produza, alimente ou reproduza as desigualdades.  

Então, em 1959, a Assembleia das Nações Unidas adotou a Declaração sobre os 

Direitos da Criança, que foi ratificada pelo Brasil. Dentre os seus princípios, verifica-se certa 

                                                           
1
 Disponível em: << http://www.dudh.org.br/wp-content/uploads/2014/12/dudh.pdf>> Acesso em 27 out. 2015.  

http://www.dudh.org.br/wp-content/uploads/2014/12/dudh.pdf
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atenção às pessoas com deficiência, quando prevê, no princípio de nº 5, que “às crianças 

incapacitadas física, mental ou socialmente serão proporcionadas o tratamento, a educação e 

os cuidados especiais exigidos pela sua condição peculiar” 
2
.  

Observa-se uma preocupação, ainda que tímida, com a necessidade de haver 

discriminação, todavia, aquela no sentido de diferenciar, para que o indivíduo possa ter acesso 

aos seus direitos, e não deles ficar à margem. 

Empós, em 1971, a Assembleia Geral da ONU aprovou a Declaração de Direitos 

do Deficiente Mental, que, embora seja restrita a esta parcela de deficientes e se demonstre 

baseada no modelo médico de deficiência, foi importante base e referência para aqueles 

documentos que a sucederam.  

Em 1975, a ONU proclamou a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes, 

que, assim definiu, de forma inédita no âmbito dos tratados internacionais, o conceito de 

pessoas deficientes: 

§1 - O termo "pessoas deficientes" refere-se a qualquer pessoa incapaz de assegurar 

por si mesma, total ou parcialmente, as necessidades de uma vida individual ou 

social normal, em decorrência de uma deficiência, congênita ou não, em suas 

capacidades físicas ou mentais.
3
 

Observe-se que também nessa definição há a influência do modelo médico, 

principalmente, nos termos “pessoa incapaz de assegurar por si mesma, total ou 

parcialmente, as necessidades de uma vida individual ou social normal” (grifo nosso).  

Ademais, este documento passou a elencar uma série de direitos que deveriam ser 

óbvios, como aquele previsto no §4: “As pessoas deficientes têm os mesmos direitos civis e 

políticos que outros seres humanos”. Um tanto perturbador ter que reafirmar isso, uma vez 

que já existia a Declaração Universal dos Direitos Humanos.  

Em 1976, na Resolução nº 31/123, a ONU proclamou o ano de 1981 como o Ano 

Internacional das Pessoas Deficientes (BASTOS, 2012, p. 101), tendo como lema 

Participação Plena e Igualdade.  

Logo em seguida, em 1980, a mesma organização, na Carta para a Década de 80, 

estabeleceu metas para os países-membros com a finalidade de garantir igualdade de direitos e 

                                                           
2
 Disponível em: << http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Crian%C3%A7a/declaracao-dos-direitos-da-

crianca.html>> Acesso em 27 out. 2015. 
3
 Disponível em: <<http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Direito-dos-Portadores-de-

Defici%C3%AAncia/declaracao-de-direitos-das-pessoas-deficientes.html>> Acesso em 27 out. 2015.  

http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Crian%C3%A7a/declaracao-dos-direitos-da-crianca.html
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Crian%C3%A7a/declaracao-dos-direitos-da-crianca.html
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Direito-dos-Portadores-de-Defici%C3%AAncia/declaracao-de-direitos-das-pessoas-deficientes.html
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Direito-dos-Portadores-de-Defici%C3%AAncia/declaracao-de-direitos-das-pessoas-deficientes.html
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de oportunidades para as pessoas com deficiência (GIL, 2005), para em 1982, proclamar, na 

Resolução nº 37/53, o período de 1983-1992 como a Década das Pessoas com Deficiência das 

Nações Unidas
4
.  

Ainda em 1982, a Assembleia Geral da ONU também adotou o Programa de Ação 

Mundial relativo às Pessoas com Deficiências, através da Resolução nº 37/52. Sobre ele, 

WERNECK (2000, p. 42) fala da sua importância por ter sido o primeiro documento a 

oficializar a definição de equiparação de oportunidades para todos, além de ter ressignificado 

o conceito de incapacidade “como uma resultante da relação entre as pessoas (com e sem 

deficiência) e o meio ambiente”, de sorte que “incapacidade passava a ser, então, um 

problema de todos”. 

Já em 1990, na Tailândia, a ONU aprovou a Declaração Mundial sobre Educação 

para Todos, que, ao tratar do ponto “universalizar o acesso à educação e promover a 

equidade”, no seu artigo terceiro, assim dispôs: 

As necessidades básicas de aprendizagem das pessoas portadoras de deficiências 

requerem atenção especial. É preciso tomar medidas que garantam a igualdade de 

acesso à educação aos portadores de todo e qualquer tipo de deficiência, como parte 

integrante do sistema educativo. 
5
 

Em 1993, a ONU proclamou as Regras Gerais sobre a Igualdade de 

Oportunidades para Pessoa com Deficiência, através da Resolução nº 48/96
6
, na qual se 

enfatizou a necessidade de envolver as pessoas com deficiência em qualquer tipo de decisão 

que for tomada a seu respeito (SASSAKI, 2007, p. 8).   

Para WERNECK (2000, p. 44), as vinte e duas normas deste documento: 

Implicam forte compromisso moral e político dos países-membros das Nações 

Unidas em garantir aos indivíduos com deficiência todo o apoio necessário dentro 

das estruturas comuns de educação, saúde, emprego e serviços sociais. Com 

detalhes, as normas explicam como reunir esforços para remover obstáculos de 

qualquer natureza que impeçam pessoas com deficiência de exercer seus direitos, 

usufruir de sua liberdade e, obviamente, cumprir com seus deveres.  

                                                           
4
 Disponível em:<http://www.portaldeacessibilidade.rs.gov.br/portal/index.php?id=legislacao&cat=6&cod=38> 

Acesso em 02 nov. 2015 
5
 Disponível em: <http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Direito-a-

Educa%C3%A7%C3%A3o/declaracao-mundial-sobre-educacao-para-todos.html> Acesso em 02 nov. 2015.  
6
 Disponível em: <http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Direito-dos-Portadores-de-

Defici%C3%AAncia/regras-gerais-sobre-a-igualdade-de-oportunidades-para-pessoas-com-deficiencias.html> 

Acesso em 02 nov. 2015.  
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Dessa forma, em 1994, foi proclamada a célebre Declaração de Salamanca sobre 

Princípios, Política e Prática em Educação Especial, da qual o Brasil é signatário, sendo esta o 

primeiro documento internacional que abordou a educação sob a perspectiva da inclusão.  

Logo em suas considerações preliminares, este documento destaca a necessidade e 

a urgência de a educação de crianças, jovens e adultos com deficiência ser garantida dentro do 

sistema regular de ensino
7
, e, com uma sensibilidade nunca antes observada, a Declaração de 

Salamanca se atentou aos conceitos da inclusão social, assim dispondo, no seu ponto 2, que: 

(...)  

b) Toda criança possui características, interesses, habilidades e necessidades de 

aprendizagem que são únicas.  

c) Sistemas educacionais deveriam ser designados e programas educacionais 

deveriam ser implementados no sentido de se levar em conta a vasta diversidade de 

tais características e necessidades. 

d) Aqueles com necessidades educacionais especiais devem ter acesso à escola 

regular, que deveria acomodá-los dentro de uma Pedagogia centrada na criança, 

capaz de satisfazer a tais necessidades. 

e) Escolas regulares que possuam tal orientação inclusiva constituem os meios mais 

eficazes de combater atitudes discriminatórias criando-se comunidades acolhedoras, 

construindo uma sociedade inclusiva e alcançando educação para todos; além disso, 

tais escolas proveem uma educação efetiva à maioria das crianças e aprimoram a 

eficiência e, em última instância, o custo da eficácia de todo o sistema educacional.
8
 

Em 1999, a Organização dos Estados Americanos (OEA) proclamou a Convenção 

Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas 

Portadoras de Deficiência, ou Convenção da Guatemala, documento que foi promulgado pelo 

Brasil através do Decreto nº 3.956/2001.  

Este documento traz um conceito de deficiência sob a perspectiva social, assim 

dispondo: 

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.
9
  

Com este conceito é possível perceber que, apesar de ter usado o vocábulo 

“integração”, em diversas partes do seu texto, para se referir à inserção da pessoa com 

deficiência na sociedade, esta Convenção o fez sob a perspectiva da inclusão social, 

                                                           
7
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comportamento comum ao seu período de surgimento, no qual se conviveu com a transição da 

integração à inclusão.   

Em 2002, em um autêntico ato de empoderamento, a Disabled Peoples’ 

International (DPI), importante organização internacional formada por pessoas com 

deficiência, em sua 6ª Assembleia Mundial, aprovou a Declaração de Sapporo, no Japão, 

ressaltando a importância de que qualquer providência que seja adotada quanto a essas 

pessoas deve levar em consideração a sua participação
10

. 

Finalmente, em 2007, a Assembleia Geral da ONU proclamou a Convenção sobre 

os Direitos das Pessoas com Deficiência, que foi internalizada pelo Brasil, juntamente com 

seu protocolo facultativo, pelo rito de aprovação de emenda constitucional, através do Decreto 

Legislativo nº 186/2008, e promulgada através do Decreto nº 6.949/2009. É, pois, o primeiro 

e, atualmente, único tratado internacional de direitos humanos adotado pelo ordenamento 

jurídico brasileiro com hierarquia de norma constitucional. 

Esta Convenção surgiu, historicamente, no momento no qual o movimento pelos 

direitos das pessoas com deficiência chegou ao estágio da inclusão social, quando, então, o 

problema central deixou de ser a deficiência e passou a ser a interação da pessoa deficiente 

com o meio, este sim capaz de incapacitá-la. Dessa forma, este documento, ancorado em 

outros tratados que o precederam, fez a seguinte conceituação: 

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 

igualdades de condições com as demais pessoas 
11

.  

A professora Flávia Piovesan (2012, p. 60) destaca, pois, que a Convenção é uma 

resposta da comunidade internacional à longa história de discriminação, exclusão e 

desumanização das pessoas com deficiência. Ela segue, afirmando que este tratado: 

“Incorpora uma mudança de perspectiva, sendo relevante instrumento para a alteração da 

percepção da deficiência, reconhecendo que todas as pessoas devem ter a oportunidade de 

alcançar de forma plena o seu potencial”.  

Dentre o estabelecimento de oito princípios inspiradores e a proteção de vasta 

gama de direitos (civis, políticos, sociais, econômicos e culturais), a Convenção sobre os 
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Direitos das Pessoas com Deficiência tem como preocupação central o exercício de direitos 

por essas pessoas em igualdade de condições com os demais indivíduos da comunidade 

(PIOVESAN, 2012, p. 61).  

 

3.3 Educação Básica e Educação Especial: uma distinção necessária 

Neste ponto, considerando que essa pesquisa se limita ao direito à educação, 

dentre todos os direitos da pessoa com deficiência, achou-se por bem fazer algumas distinções 

conceituais acerca do que é educação básica e do que é educação especial, visto que não é tão 

incomum encontrar situações nas quais a pessoa com deficiência é atendida tão somente na 

instituição de educação especial, num clássico exemplo de prática social baseada no modelo 

médico de deficiência, como já analisamos. 

  

3.3.1 Direito à educação: um direito fundamental  

A Constituição Federal de 1988 elenca, no seu Capítulo II do Título II (Dos 

direitos e garantias fundamentais), os direitos sociais, e, dentre estes, lê-se o direito à 

educação.  

No Título VIII (Da ordem social), o constituinte originário traçou uma série de 

disposições que regulamentam este direito (arts. 205 a 214), assegurando o seu caráter 

universal (SALIBA; ARANÃO, 2010, p. 4.054), como se lê: 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

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

qualificação para o trabalho.  

Para além do art. 205, os artigos 206 a 208 foram considerados por Sarlet (2007, 

p. 354) como “integrantes da essência do direito fundamental à educação”, de maneira que 

afirmou: 

Enquanto o art. 205 enuncia que a educação é um direito de todos e obrigação do 

Estado e da família, o art. 206, em seus diversos incisos, estabelece uma série de 

diretrizes que devem ser observadas pelo Estado e pela família na realização do 

direito à educação, dentre as quais destacamos a já citada gratuidade do ensino 

público em estabelecimentos oficiais, assim como a garantia da igualdade de 

condições de acesso e permanência na escola, que nada mais consagra do que o 

dever específico de garantir a igualdade de oportunidades nesta seara, norma que 

seguramente apresenta também uma dimensão impositiva de condutas ativas por 

parte do Estado, da sociedade e da família. Por sua vez, verifica-se que no art. 208 o 

Constituinte cuidou de estabelecer certos mecanismos e diretrizes a serem adotados 
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na implementação do seu dever com a educação, inclusive para os que a ela não 

tiveram acesso na idade própria [...] (SARLET, 2007, p. 357) 

Já o art. 207, trata da autonomia didático-científica, administrativa e de gestão das 

universidades, além da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

Assim, como direito social, o direito à educação tem por escopo assegurar ao ser 

humano o mínimo razoável para que ele possa conseguir exercer os demais direitos 

fundamentais e, dessa forma, alcançar a vida digna, sendo um “poderoso instrumento de 

transformação e inclusão social” (SALIBA; ARANÃO, 2010, p. 4.052). 

Vida humana digna é ter o alimento necessário para o seu sustento e de sua família, 

é ter liberdade, vestuário, moradia, segurança, saúde, educação, trabalho etc. É ver 

os seus direitos respeitados, é participar da riqueza nacional, é a inserção do 

indivíduo na sociedade. É ter possibilidade real de escolher. (SALIBA; ARANÃO, 

2010, p. 4.055).  

Esta dignidade, alicerce do Estado Democrático de Direito, é também a 

orientadora dos dispositivos acima (BREGA FILHO, 2002 apud SALIBA; ARANÃO, 2010, 

p. 4.055), essencialmente quando afirma que a educação busca o desenvolvimento da pessoa e 

o seu preparo para o exercício da cidadania.  

Ademais, sobre a educação ir além da formação técnica, MUNIZ (2002 apud 

SALIBA; ARANÃO, 2010, p. 4.053) afirma que “A educação engloba a instrução, mas é 

muito mais ampla. Sua finalidade é tornar os homens mais íntegros, a fim de que possam usar 

da técnica que receberam com sabedoria, aplicando-a disciplinadamente”. Em seguida, 

também assinala: “A educação é a mola propulsora para a formação do homem e, ipso facto, 

de uma sociedade igualitária e humana”.  

 

3.3.2 Educação básica 

Primeiramente, leia-se o art. 208, inciso I, da Constituição Federal de 1988: 

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: 

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

idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram 

acesso na idade própria; 

Destaque-se que essa mesma redação foi reproduzida na Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDBEN), Lei nº 9.394/1996, no seu art. 4º, I, porém, a este 
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dispositivo foram acrescentadas alíneas que explicam como a educação básica é composta: 

pela educação infantil, pelo ensino fundamental e pelo ensino médio.  

Na LDBEN, o art. 5º dá reforço a estes dispositivos ao afirmar que o acesso à 

educação básica obrigatória é direito público subjetivo, exigível do poder público por 

qualquer pessoa, grupo de pessoas, associação comunitária, organização sindical, entidade de 

classe e ainda pelo Ministério Público.  

Esta mesma lei ainda ressalta que é dever dos pais ou responsáveis efetuar a 

matrícula dos seus filhos na educação básica a partir dos quatro anos de idade (art. 6º). Caso 

deixe de garantir esse direito a um filho, sem justa causa, o genitor ou responsável estará 

incorrendo no crime do art. 246, do Código Penal, tipificado como abandono intelectual.  

O art. 55, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA – Lei nº 8.069/1990), 

também assinala que os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos ou 

pupilos na rede regular de ensino.  

Entre os artigos. 21 e 37, a LDBEN trata das disposições gerais a respeito da 

educação básica, dentre os quais destacamos o art. 22, que trata das finalidades dessa 

modalidade de educação, quais sejam: o desenvolvimento do educando, assegurando-lhe a 

formação comum indispensável para o exercício da cidadania e lhe fornecendo meios para 

progredir no trabalho e em estudos posteriores. 

Feita esta breve explanação, é inevitável perceber que todas essas disposições 

legais e constitucionais tiram sua inspiração do artigo 205, da CF/88, e devem ter a sua 

interpretação por ele guiada.  

Dessa forma, quando este dispositivo diz que a educação é direito de todos, 

devemos entender que a educação básica é direito público subjetivo que deve ser 

universalmente garantido, de maneira que todas as pessoas, sem qualquer tipo de distinção, 

seja por idade, gênero, condição física e/ou mental, raça, cor, etnia, origem, têm direito de 

estudar em instituição de ensino regular, desde os quatro anos, a partir da educação infantil, 

seguindo pelo ensino fundamental até o ensino médio, completando os treze anos de formação 

basilar.  
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Ora, por óbvio, conclui-se que à pessoa com deficiência é garantido o acesso à 

educação básica na escola regular, devendo seus pais providenciar sua matrícula, quando em 

idade escolar, e o poder público colocar esse serviço à disposição.  

Como ficará esclarecido abaixo, o direito a que alude o artigo 208, III, da CF/88, 

qual seja, o atendimento educacional especializado para as pessoas com deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino, não se confunde e tampouco substitui a educação 

básica, pelo contrário, como melhor esclareceu o art. 4º, III, da LDBEN, ele é transversal a 

todos os níveis, etapas e modalidades de ensino. 

Dessarte, conforme FÁVERO (2004, p. 52), esse direito assim garantido 

“pressupõe a convivência na diversidade, em ambiente que represente a sociedade como ela é, 

composta de pessoas com e sem deficiência”.  

 

3.3.3 Educação especial 

Outrora, educação especial era aquela na qual as pessoas com deficiência 

estudavam em classes ou escolas especiais, segundo o seu tipo de deficiência, numa clara 

situação de segregação, de exclusão social. 

Atualmente, no entanto, a LDBEN, no seu art. 58, assim define educação especial:  

Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de 

educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para 

educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação. 

Todavia, há de se destacar que educação especial é, para a Constituição Federal de 

1988, o que se chama de atendimento educacional especializado (AEE), do aludido art. 208, 

III. Logo, é a modalidade de ensino que oferece esse atendimento (FÁVERO, 2004, p. 84).  

Então, para operacionalizá-lo, o Ministério da Educação editou a Resolução nº 

04/2009 – CNE/CEB
12

, que instituiu as suas diretrizes. Dessa forma, dispôs que o AEE tem 

como “função complementar ou suplementar a formação do aluno por meio da 

disponibilização de serviços, recursos de acessibilidade e estratégias que eliminem as 

barreiras para sua plena participação na sociedade e desenvolvimento de sua aprendizagem” 

(art. 2º). 

                                                           
12

 BRASIL. Diário Oficial da União, Brasília: 5 de outubro de 2009, Seção 1, p. 17. 
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Esta resolução esclarece, ademais, que a “Educação Especial se realiza em todos 

os níveis, etapas e modalidades de ensino, tendo o AEE como parte integrante do processo 

educacional” (art. 3º).   

Ora, reitere-se, a educação especial ou o AEE não se confundem com a educação 

básica, pelo contrário, é a ela complementar, sendo, pois, “necessariamente diferente do 

ensino escolar, para melhor atender às especificidades dos alunos com deficiência, 

abrangendo, principalmente, instrumentos necessários à eliminação das barreiras que esses 

alunos têm para relacionar-se com o ambiente externo” (FÁVERO, 2004, p. 83). Pode-se citar 

como exemplos desses instrumentos a Língua Brasileira de Sinais (Libras), o braile e os 

recursos informatizados. 

Por todo o exposto, atenta-se, o AEE não é e nem pode ser escolarização plena 

(FÁVERO, 2004, p. 83). O art. 208, III, da CF/1988, não quis afirmar que o AEE é 

preferencial a outra modalidade, mas que ele deve ser sempre oferecido e de preferência na 

escola regular. A Resolução nº 04/2009 – CNE/CEB ainda elucida que esse atendimento deve 

ocorrer no contra turno da classe comum da escolarização básica (art. 5º), exatamente para 

não substituí-la.   

Há, pois, diferença entre a educação especial/AEE e a educação inclusiva?  

 

3.4 Educação Inclusiva 

A educação inclusiva é uma das partes da inclusão social, num tipo de relação 

gênero e espécie. É impossível se falar na primeira sem que a segunda preexista, pois é no 

seio de uma sociedade capaz de compreender e respeitar as diferenças que se educam seus 

filhos, mesmo que tão diversos, em situação de igualdade de oportunidades. 

Mas há de se destacar que, mesmo sendo a educação inclusiva uma face lógica da 

inclusão social, a escola é o ambiente, por excelência, possuidor de um amplo leque de 

situações aptas a se ensinar a viver plena e livremente a diversidade humana. 

Dessarte, educação inclusiva é, primordialmente, uma nova perspectiva 

pedagógica. Ela pretende atingir não somente os alunos com deficiência (MANTOAN, 2015, 

p. 28), mas também todos aqueles que de alguma forma não conseguem prosseguir na vida 

escolar, por não conseguirem assimilar conteúdos transmitidos por um emissor que, na 
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maioria das vezes, espera que todos os alunos apreendam o conhecimento de uma única 

forma, reproduzindo um padrão que atinge os resultados ditos esperados, mesmo que cada um 

deles tenha sua própria subjetividade. 

Isso é possível porque essa nova maneira de educar se volta à cidadania global, 

plena, livre de preconceitos, capaz não só de reconhecer, mas de essencialmente valorizar as 

diferenças (MANTOAN, 2015, p. 24).  

Assim, a escola que pretende ser inclusiva deve considerar as necessidades de 

cada aluno e se estruturar em torno delas (MANTOAN, 2015, p. 28), a fim de contribuir na 

produção da identidade de cada um sem que suas diferenças sejam minadas por tentativas de 

uniformização. 

MANTOAN (2015, p. 35), então, explica a respeito de como esse modelo 

funciona, afirmando que suas: “ações educativas têm como eixos o convívio com a diferença 

e a aprendizagem como experiência relacional, participativa, que produz sentido para o aluno, 

pois contempla a sua subjetividade, embora construída no coletivo das salas de aula”. 

Para ilustrar isso, a mesma professora cita a metáfora da inclusão, elaborada por 

Marsha Forest, que afirmou ser ela como um caleidoscópio educacional que: “precisa de 

todos os pedaços que o compõem. Quando se retiram pedaços dele, o desenho se torna menos 

complexo, menos rico. As crianças se desenvolvem, aprendem e evoluem melhor em um 

ambiente rico e variado” (MARCHA, 1987, p. 23 apud MANTOAN, 2015, p. 29).  

Por conseguinte, a escola é o ambiente naturalmente rico, que, devido a isso, não 

deve ser a instituição que busca padronizar seres humanos e descartar aqueles que não se 

“encaixam”.   

Naturalmente, há perplexidade com essa nova visão da educação, pois o que se 

propõe é que os educadores e as famílias saiam da sua zona de conforto e reelaborem o que 

entendem por formação de um ser humano, ainda mais considerando que inclusão é algo 

radical, incondicional e que, por isso, não aceita exceções.  

Esse abalo é compreensível diante da forma como se educa atualmente. Ainda que 

a escola venha se democratizando, posto que é inquestionável que a educação está quase à 

disposição de todos os grupos de pessoas, ela continua a ignorar o conhecimento que cada um 

desses grupos tem por terem percebido o mundo de acordo com seus valores e sentimentos, de 
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maneira que dispensa aqueles que não compreendem o que ela valoriza e entende como 

democratização a massificação do ensino (Mantoan, 2015, p. 23). 

À vista disso, a inclusão social é transgressora por sair do ordinário, por exigir 

reformulações e por pretender que cada aluno seja considerado em seu universo, o que para 

muitos é um trabalho que dificulta a transmissão das disciplinas curriculares. Óbvio, ensinar 

um único paradigma para cabeças tão diversas é uma tarefa quase impossível, caso se persista 

no pensamento de que o educador deve citar o caminho pré-estabelecido, e o educando que dê 

seu jeito de segui-lo, sem que ele possa optar pelos vários caminhos que são ínsitos a ele.  

Ora, conforme MANTOAN (2015, p. 22): “expressar, dos mais variados modos, o 

que sabemos implica representar o mundo com base em nossas origens, em nossos valores e 

sentimentos”, pois aprender é ter a capacidade de significar objetos, fenômenos, fatos.   

Como uma forma de buscar essa inserção das pessoas com deficiência na escola 

regular sem ter esse sofrimento de mudança de paradigmas, buscou-se inicialmente o que se 

chamou de integração, por esta preservar a vigência do atual modelo de serviços educacionais 

(MANTOAN, 2015, p. 24).  

Como já foi dito na primeira parte deste capítulo, o princípio norteador da 

integração é o da normalização, no qual os alunos com deficiência têm a eles prestado um 

serviço de acordo com sua adaptação, daí podem estudar tanto em escolas especiais como em 

classes especiais dentro de escolas regulares ou até em instituições para tratamento de pessoas 

com deficiência, sempre de acordo com o que o educando consegue alcançar. Ora, bem 

cômodo, já que, nesse contexto, quase nenhuma mudança se exige da escola para a formação 

dessas pessoas. 

Logo, percebe-se o quão distinto é o processo de integração da inclusão, já que 

nesta: 

As escolas inclusivas atendem a todos os alunos sem discriminar, sem trabalhar à 

parte com alguns deles, sem estabelecer regras específicas para planejar, ensinar e 

avaliar alguns por meio de currículos adaptados, atividades diferenciadas, avaliação 

simplificada em seus objetos... (MANTOAN, 2015, p. 28).  

Assim sendo, Mantoan (2015, p. 35) prossegue afirmando que: 

[...] a inclusão é produto de uma educação plural, democrática e transgressora. Ela 

provoca uma crise escolar, ou melhor, uma crise de identidade institucional – que, 

por sua vez, abala a identidade fixada dos professores e faz que seja ressignificada a 



46 

 

identidade fixada do aluno. O aluno da escola inclusiva é outro sujeito, que não tem 

uma identidade determinada por modelos ideais, permanentes, essenciais.  

Então, sim, há diferença entre a educação especial/AEE e a educação inclusiva, 

pois o atendimento educacional especializado é uma das inúmeras ferramentas aptas a 

contribuir na eliminação das barreiras que incapacitam as pessoas com deficiência ao se 

chocarem com seus impedimentos (físicos, mentais ou sensoriais) de longo prazo.  

Já a educação inclusiva, tijolo da inclusão, por sua vez, é o curso natural, ainda 

que tempestuoso, para uma escola que pretende formar o ser humano para exercer plenamente 

a sua cidadania, que, essencialmente, pressupõe saber como coordenar a sua diversidade com 

a do outro, numa consequência lógica do clássico respeito à dignidade da pessoa humana, ou, 

como muitos preferem, do amor ao próximo. 
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4. O DIREITO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA E A LEI Nº 13.146/2015 

4.1 O ordenamento jurídico brasileiro já garantia a educação inclusiva 

Desde que o Brasil adotou a Convenção Internacional para Eliminação de Todas 

as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência – Convenção da 

Guatemala, em 2001
13

, e a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, em 

2009
14

, assumiu para o mundo o seu compromisso com a inclusão social.  

Isso não significa apenas que se propôs, como nação, a cumprir metas perante 

todos os demais Estados Partes que assinaram os referidos documentos. Isso significa que tais 

tratados passaram a ter força normativa dentro do ordenamento jurídico brasileiro, uma vez 

que passaram por um processo específico para tanto. Senão vejamos: 

A aplicabilidade dos preceitos internacionais somente é possível a partir do 

momento em que cumpridos os requisitos solenes para a sua devida integração à 

ordem jurídico-constitucional, a saber: i) celebração da convenção internacional; ii) 

aprovação pelo Parlamento; e iii) a ratificação pelo Chefe de Estado – a qual se 

conclui com a expedição de Decreto, de cuja edição derivam três efeitos básicos que 

lhe são inerentes: a) a promulgação do tratado internacional; b) a publicação oficial 

de seu texto; e c) a executoriedade do ato internacional, que, somente a partir desse 

momento, passa a vincular e a obrigar no plano do direito positivo interno. (RE 

466.343-1/SP. Rel. Min. Cezar Peluso. Voto do Min. Gilmar Mendes DJ: 

05/06/2009) 

Dessa forma, ambos os documentos acima foram recepcionados pelo direito 

brasileiro, tendo, o primeiro deles, status de norma supralegal
15

, ou seja, posicionado, 

hierarquicamente, abaixo da Constituição e acima da legislação infraconstitucional, e o 

segundo, status de norma constitucional, por ter sido aprovado pelo Congresso Nacional por 

três quintos de seus membros, em dois turnos, nas duas casas legislativas (rito previsto no 

artigo 5º, §3º).  

Consequentemente, essas normas devem ser amplamente consideradas em 

qualquer momento no qual o assunto for pessoas com deficiência, de maneira que qualquer lei 

ou conduta que for conflitante com tais dispositivos devem ser desconsideradas.  

A Convenção da Guatemala previu como sendo o seu objetivo a prevenção e a 

eliminação de todas as formas de discriminação contra as pessoas com deficiência, de maneira 

                                                           
13

 Aprovada pelo Decreto Legislativo nº 198/2001 e promulgada pelo Decreto nº 3956/2001. 
14

 Aprovada pelo Decreto Legislativo nº 186/2008 e promulgada pelo Decreto nº 6949/2009. 
15

 Nesse sentido, é pacífico entendimento do STF: HC 94013/SP. Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma. DJe: 

12/03/2009. RE 349703/RS. Rel. Min. Carlos Britto, Tribunal Pleno, DJe: 04/06/2009.HC 97256/RS, Rel. Min. 

Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe: 15/10/2010. 
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a propiciar a sua plena integração na sociedade. Nessa perspectiva, no seu Artigo III, 

comandou que os Estados Partes devem se comprometer a tomar medidas legislativas, sociais, 

educacionais, trabalhistas ou de qualquer outra natureza, com o intuito de garantir essas 

finalidades.  

Dentre essas medidas, destacam-se aquelas que devem ser adotadas pelas 

autoridades governamentais e/ou entidades privadas para que se elimine, progressivamente, a 

discriminação e a fim de que se promova a integração na prestação ou fornecimento de bens, 

serviços, instalações, programas e atividades, dos quais são exemplos: a educação, o emprego, 

o transporte, a habitação, o lazer, as comunicações, o acesso à justiça, o esporte
16

. 

Por sua vez, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, dispôs 

que o seu propósito é a promoção, a proteção e a garantia do pleno e equitativo exercício de 

todos os direitos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência. 

Dessa forma, no seu artigo 3º, definiu que os seus princípios gerais são: a) o 

respeito pela dignidade inerente, a autonomia individual, inclusive a liberdade de fazer as 

próprias escolhas, e a independência das pessoas; b) a não-discriminação; c) a plena e efetiva 

participação e inclusão na sociedade; d) o respeito pela diferença e pela aceitação das pessoas 

com deficiência como parte da diversidade humana e da humanidade; e) a igualdade de 

oportunidades; f) a acessibilidade; g) a igualdade entre o homem e a mulher; h) o respeito 

pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo seu direito de 

preservar sua identidade
17

 

Nesse contexto de inclusão social, em consonância com o que tais textos dispõem, 

o Brasil foi adotando uma série de políticas e atos legislativos que ampliaram sobremaneira a 

proteção do exercício dos direitos pelas pessoas com deficiência
18

. 

 Especificamente no tocante ao direito à educação, destaca-se, primeiramente, a 

Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, de 2008, 

                                                           
16

 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/d3956.htm> Acesso em 06 dez. 2015. 
17

 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm> Acesso em 

06 dez. 2015. 
18

 São alguns exemplos: Lei nº 10.436/2002 (Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais); Lei nº 10.845/2004 

(Institui o Programa de Complementação ao Atendimento Educacional Especializado às Pessoas Portadoras de 

Deficiência, e dá outras providências); Lei nº 11.126/2005 (Dispõe sobre o direito do deficiente visual de 

ingressar e permanecer em ambientes de uso coletivo acompanho de cão-guia); Lei nº 12.764/2012 (Institui a 

Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista).  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/d3956.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm


49 

 

desenvolvida pelo Ministério da Educação
19

. Entre as diretrizes deste documento, que fez uma 

avaliação geral a respeito do tema, lê-se que, quanto à perspectiva de amplo atendimento: 

Os sistemas de ensino devem organizar as condições de acesso aos espaços, aos 

recursos pedagógicos e à comunicação que favoreçam a promoção da aprendizagem 

e a valorização das diferenças, de forma a atender as necessidades educacionais de 

todos os alunos. A acessibilidade deve ser assegurada mediante a eliminação de 

barreiras arquitetônicas, urbanísticas, na edificação – incluindo instalações, 

equipamentos e mobiliários – e nos transportes escolares, bem como as barreiras nas 

comunicações e informações. 

Igualmente, é de grande relevância a Resolução nº 4, de 13 de julho de 2010, do 

Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Básica (MEC)
20

 que definiu as 

Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica.  

É interessante notar que existe uma forte influência das Convenções 

supramencionadas nessa resolução, bem como que há um paralelismo de seu conteúdo com as 

normas constitucionais, como é possível ler do seu artigo 1º, que afirma que essas diretrizes se 

baseiam no direito de toda pessoa ao seu pleno desenvolvimento, à preparação para o 

exercício da cidadania e à qualificação para o trabalho, na vivência e na convivência em 

ambiente educativo. Ademais, afirma que o seu fundamento é a responsabilidade que o Estado 

brasileiro, a família e a sociedade têm de garantir a democratização do ensino, a inclusão, a 

permanência e a conclusão com sucesso da formação básica. 

Por todo o seu conteúdo, essa resolução do MEC demonstra a sua intensa 

sensibilidade para com a diversidade humana e, consequentemente, para com o direito de 

todos à igualdade de oportunidades no âmbito educacional. São exemplos de manifestação 

dessa postura os seus artigos 3º, 4º, inciso I, 5º, 8º, 9º e 11
21

.  

                                                           
19

 Disponível em <http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeducespecial.pdf> Acesso em 07 dez. 2015.  
20

 BRASIL, Diário Oficial da União, Brasília, 14 de julho de 2010, Seção 1, p. 824. 
21

 Art. 3º As Diretrizes Curriculares Nacionais específicas para as etapas e modalidades da Educação Básica 

devem evidenciar o seu papel de indicador de opções políticas, sociais, culturais, educacionais, e a função da 

educação, na sua relação com um projeto de Nação, tendo como referência os objetivos constitucionais, 

fundamentando-se na cidadania e na dignidade da pessoa, o que pressupõe igualdade, liberdade, pluralidade, 

diversidade, respeito, justiça social, solidariedade e sustentabilidade. Art. 4º As bases que dão sustentação ao 

projeto nacional de educação responsabilizam o poder público, a família, a sociedade e a escola pela garantia a 

todos os educandos de um ensino ministrado de acordo com os princípios de: I - igualdade de condições para o 

acesso, inclusão, permanência e sucesso na escola; [...] Art. 5º A Educação Básica é direito universal e alicerce 

indispensável para o exercício da cidadania em plenitude, da qual depende a possibilidade de conquistar todos os 

demais direitos, definidos na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), na 

legislação ordinária e nas demais disposições que consagram as prerrogativas do cidadão. [...] Art. 8º A garantia 

de padrão de qualidade, com pleno acesso, inclusão e permanência dos sujeitos das aprendizagens na escola e 

seu sucesso, com redução da evasão, da retenção e da distorção de idade/ano/série, resulta na qualidade social da 

http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeducespecial.pdf
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No entanto, mesmo fazendo essa breve análise das influências dos documentos 

internacionais aludidos sobre os poderes públicos e sociais, para fins de defesa do exercício 

pleno e irrestrito do direito à educação, não se pode deixar de destacar algumas previsões 

constitucionais que já tinham lugar no ordenamento jurídico pátrio mesmo antes da 

promulgação dessas convenções.  

Ora, o texto constitucional prevê, logo no seu artigo 1º, que a cidadania e a 

dignidade da pessoa humana são dois de seus fundamentos, bem como que tem, como um de 

seus objetivos, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária.  

Mais adiante, ao tratar da educação como direito de todos, sem discriminação 

(artigo 205), afirma que o ensino deve ser ministrado com base em oito princípios (artigo 

206), dentre os quais o da igualdade de condições para acesso e permanência na escola. 

Então, como falar em direito à educação em igualdade de oportunidades se 

houver, por parte das instituições de ensino privadas, condutas como: negativa de matrícula à 

pessoa com deficiência, cobrança de valores adicionais às mensalidades para oferta de 

serviços que possibilitem a acessibilidade, turmas compostas apenas por educandos “com 

necessidades especiais”? Com tais posturas, não se fala sequer na igualdade prevista do artigo 

5º da Constituição Federal. 

Sabe-se que o ensino é livre à iniciativa privada (artigo 209, CF/1988), mas isso 

não se dá ao arbítrio de quem quer que deseje fazê-lo. Para que seja possível a sua oferta por 

um particular, são imprescindíveis a prévia avaliação e autorização da qualidade pelo Poder 

Público e, outrossim, o cumprimento às normas gerais da educação nacional.  

Nesse sentido, não se pode deixar de mencionar que é possível a 

responsabilização do agente público que autoriza o funcionamento de instituição educacional 

privada que desrespeita amplamente a legislação nacional, pois tal conduta pode configurar 

                                                                                                                                                                                     
educação, que é uma conquista coletiva de todos os sujeitos do processo educativo. [...] Art. 11. A escola de 

Educação Básica é o espaço em que se ressignifica e se recria a cultura herdada, reconstruindo-se as identidades 

culturais, em que se aprende a valorizar as raízes próprias das diferentes regiões do País. Parágrafo único. Essa 

concepção de escola exige a superação do rito escolar, desde a construção do currículo até os critérios que 

orientam a organização do trabalho escolar em sua multidimensionalidade, privilegia trocas, acolhimento e 

aconchego, para garantir o bem-estar de crianças, adolescentes, jovens e adultos, no relacionamento entre todas 

as pessoas.  
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ato de improbidade administrativa, uma vez que haveria um ato administrativo eivado de 

vício de ilegalidade
22

. 

Entende-se que oferecer educação de qualidade, direito fundamental e serviço de 

inquestionável interesse público, não se restringe à transmissão mecânica e indiferente de 

disciplinas curriculares. Educar é contribuir na formação de cidadãos que, para serem assim 

considerados, devem compreender que a dignidade tanto lhes é inerente como o é a qualquer 

outro, mesmo que seja tão diverso. 

E isso só tem chances de ocorrer se a escola, amplamente considerada, for rica em 

diversidade de pessoas, tal como é a sociedade, como se fosse dessa um grupo amostral, 

passando a adotar a perspectiva da inclusão irrestrita e incondicional, de maneira que a 

convivência com subjetividades distintas contribua para que cada um conclua a sua formação 

básica com reais capacidades para a construção da almejada sociedade livre, justa e solidária.  

Dessa forma, acredita-se que só os dispositivos previstos na Constituição Federal 

deveriam ser suficientes para que jamais fosse negado o acesso de uma pessoa com 

deficiência à escola, seja pública, seja privada, pois sempre foi compromisso do Estado, que 

nasceu em 1988 e, obviamente, da sociedade que permitiu o seu surgimento e a sua 

manutenção, a proteção ampla aos direitos fundamentais de qualquer ser humano, 

indiscriminadamente.  

É um contrassenso ter que afirmar reiteradas vezes, tantas até que se torna 

redundante, que uma pessoa com deficiência tem os seus direitos reconhecidos a partir de tal 

ou qual tratado sobre direitos humanos. Se ela é uma pessoa, está implícito. É tenebroso 

perceber, em pleno século XXI, o quanto ainda temos que nos policiar, individual e 

mutuamente, nas nossas atitudes para que não nos comportemos com discriminação e 

desrespeito. Até quando precisaremos de pleonasmos? 

                                                           
22

 Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração 
pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade 
às instituições, e notadamente:  I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele 
previsto, na regra de competência; II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício; III - revelar 
fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo; IV - 
negar publicidade aos atos oficiais; V - frustrar a licitude de concurso público; VI - deixar de prestar contas 
quando esteja obrigado a fazê-lo; VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da 
respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, 
bem ou serviço. 
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4.2 Lei Brasileira de Inclusão ou Estatuto das Pessoas com Deficiência - Lei nº 

13.146/2015 

Mesmo que a Constituição Federal/1988 tenha a previsão de que toda pessoa, sem 

distinções, possui dignidade e, por isso, são a elas garantidos todos os direitos a todos 

assegurados, a sociedade brasileira sempre pareceu ter a necessidade de que o legislador 

fizesse positivações expressas e claras para dirimir todo e qualquer conflito, atendendo assim 

aos seus anseios, muitas vezes criados por circunstâncias da época, numa manifestação do que 

parece ser uma espécie de fascínio pelo legalismo.  

É de se questionar se o Brasil adota de fato alguma teoria a respeito da 

aplicabilidade dos direitos fundamentais nas relações privadas, por exemplo, a teoria da 

aplicação indireta ou mediata, visto que, muitas vezes o legislador infraconstitucional faz 

extensa pormenorização a respeito de alguns direitos, ou se, com menos sofisticação teórica, 

ele cria extensos textos legais a fim de pacificar conflitos, numa busca incessante de 

preencher o ordenamento jurídico.  

Qualquer que seja a resposta, se houver, o fato é que foi publicada em 07 de julho 

de 2015
23

, a Lei nº 13.146, que institui a Lei Brasileira de Inclusão, também chamada de 

Estatuto das Pessoas com Deficiência. É interessante perceber, logo no seu início (artigo 1º, 

parágrafo 1º), que o novel texto legislativo afirma que tem por base a Convenção sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência, e que adota, ao longo de seus dispositivos, uma série de 

conceitos e determinações iguais ao da Convenção.  

Como numa espécie de prólogo, a referida lei prevê, expressamente, que: 

Art. 8
o
  É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com 

deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à 

sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, 

à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, 

ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à 

informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes 

da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam 

seu bem-estar pessoal, social e econômico.  

Assim, ao longo do seu texto, o Estatuto das Pessoas com Deficiência faz a 

regulamentação de cada um desses direitos, alterando e revogando, ademais, uma série de 

                                                           
23

 Art. 127.  Esta Lei entra em vigor após decorridos 180 (cento e oitenta) dias de sua publicação oficial. 
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disposições legais incompatíveis com ele, com a Convenção mencionada e, 

consequentemente, com a perspectiva da inclusão plena e incondicional
24

.  

A este trabalho, entretanto, interessa tão somente o direito à educação inclusiva, 

ao qual se dará destaque em seguida.  

 

4.2.1 A consolidação da educação inclusiva através do novel texto legislativo 

Então, no artigo 27 da nova lei, é previsto que a educação é direito da pessoa com 

deficiência, que deve ser assegurado em sistema educacional inclusivo em todos os níveis e 

aprendizado ao longo da vida, de maneira a alcançar o máximo desenvolvimento possível de 

seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas 

características, seus interesses e suas necessidades de aprendizagem. 

Para tanto, profundamente inspirado do princípio da solidariedade, o parágrafo 

único desse artigo é cristalino ao reiterar preceito constitucional, afirmando que é dever do 

Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade garantir a educação de qualidade à 

pessoa com deficiência, protegendo-a de qualquer forma de violência, negligência e 

discriminação.  

Nesse sentido, para que a educação seja um direito capaz de ser plenamente 

exercido, em igualdade de oportunidades e livre de barreiras, o Estatuto previu no artigo 28 

uma série de recursos de acessibilidade que devem ser garantidos, dentro do ambiente escolar, 

à pessoa com deficiência
25

.  

                                                           
24 Por exemplo, fez modificações quanto à capacidade civil, como se lê: Art. 6

o
  A deficiência não afeta a plena 

capacidade civil da pessoa, inclusive para: I - casar-se e constituir união estável; II - exercer direitos sexuais e 

reprodutivos; III - exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações adequadas 

sobre reprodução e planejamento familiar; IV - conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização 

compulsória; V - exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária; e VI - exercer o direito à 

guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou adotando, em igualdade de oportunidades com as 

demais pessoas.  

Dessa forma, revogou expressamente, no seu artigo 114, os incisos I, II e II do artigo 3º do Código Civil.  
25

 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 
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A grande novidade, em termos de lei em sentido estrito, é a previsão expressa, 

objetiva e irrestrita, no parágrafo primeiro do mesmo artigo 28, de que às instituições 

privadas, de qualquer nível e modalidade de ensino, aplicam-se, obrigatoriamente, a maioria 

dos incisos desse dispositivo, sendo proibida a cobrança de quaisquer valores adicionais, de 

qualquer natureza, em suas mensalidades, anuidades e matrículas no cumprimento dessas 

determinações.  

Dessa forma, pelo menos quanto ao argumento de que não havia lei obrigando 

expressamente às instituições de ensino particulares a oferecer, sem fazer cobrança adicional, 

uma educação inclusiva, tem-se essa “necessidade” de atendimento ao princípio da legalidade, 

diga-se de passagem, restritamente considerado, satisfeita. 

Nesse contexto, destaca-se a alteração que esta lei fez na Lei nº 7.853/1989
26

, no 

artigo 8º, ao tipificar como crime, punível com reclusão de um a quatro anos e multa, a 

conduta de recusar, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar, sem justa causa, a 

inscrição de aluno em estabelecimento de ensino de qualquer curso ou grau, público ou 

privado, por motivos da deficiência que possui. 

                                                                                                                                                                                     
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;  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. § 1
o
  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. 
26

 Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua integração social, sobre a Coordenadoria 

Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência - Corde, institui a tutela jurisdicional de interesses 

coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do Ministério Público, define crimes, e dá outras 

providências. 
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E, para tutelar os direitos de interesses coletivos, difusos, individuais homogêneos 

e individuais indisponíveis da pessoa com deficiência, o Estatuto também modificou a 

referida lei para prever que os seguintes entes podem adotar as medidas judiciais cabíveis: o 

Ministério Público, a Defensoria Pública, a União, os Estados, os Municípios, o Distrito 

Federal, associações constituídas há mais de um ano, nos termos da lei civil, autarquias, 

empresa pública ou sociedades de economia mista que incluam, entre suas finalidades 

institucionais, a proteção dos interesses e a promoção de direitos dessas pessoas. 

Dessarte, não só as instituições privadas de ensino devem oferecer o serviço 

educacional às pessoas com deficiência, como devem fazê-lo de acordo com as regras de 

acessibilidade universal, também esmiuçadas no Estatuto, em consonância com os princípios 

da inclusão social. 

 Ora, admitir que as escolas privadas atuem livremente, sem a devida obediência 

aos comandos constitucionais e legais, é o mesmo que admitir que, dentro de uma mesma 

sociedade, existam categorias diferentes de pessoas, umas que optam por viver na diversidade, 

e outras que acham que é privilégio ter o poder de escolher conviver apenas com “iguais”. A 

realidade é sempre mais criativa e diversa do que a ideia agonizante de que se pode optar por 

viver numa bolha intangível, composta de seres ditos perfeitos. E mais do que isso, a 

realidade social é inevitável e implacável, afinal, é onde nascemos, onde é forjado nosso 

caráter e para onde vamos dar sentido ao que somos. 

No entanto, como era de se esperar, há um setor da sociedade, o mesmo que 

defendia a necessidade de previsão legal da obrigatoriedade da oferta da educação inclusiva, 

sem cobrança adicional, pelas escolas privadas, que, mesmo tendo outrora levantado este 

argumento, persiste em se opor à implantação da inclusão social, e, em última análise, à 

própria diversidade humana.    

Nessa perspectiva, consequentemente, a Confederação Nacional dos 

Estabelecimentos de Ensino (COFENEN) ajuizou, no Supremo Tribunal Federal, ação direta 

de inconstitucionalidade, que tramita sob o nº 5357, com pedido de medida cautelar, para 

questionar a constitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 28 e do artigo 30, caput, do 

Estatuto das Pessoas com Deficiência. 

 

 



56 

 

4.2.2 A ação direta de inconstitucionalidade nº 5357 

Nesta ADI, a COFENEN questiona a validade constitucional dos dispositivos 

acima, essencialmente no que concerne ao termo “instituições privadas”, argumentando, em 

síntese, que os dispositivos questionados, além de ditarem medidas de alto custo financeiro, 

violam os artigos 5º, caput e incisos XXII e XXIII e 170, incisos II e III (propriedade privada 

e sua função social); artigo 205 (educação como dever do Estado e da família); artigo 206, 

caput e incisos II e III (liberdade de aprender e de ensinar, pluralismo de ideias e de 

concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas); artigo 209 

(liberdade de ensino à iniciativa privada); artigo 227, caput, §1º e inciso II (dever do Estado e 

da família na proteção e garantia dos direitos das pessoas com deficiência).  

Inicialmente, destaca-se que é perceptível que o argumento de que não havia lei 

obrigando expressamente às instituições de ensino particulares a oferecerem a educação 

inclusiva era apenas uma falácia. Tão logo surgiu o Estatuto, a representante nacional da 

maioria dessas instituições já recorreu ao instituto do controle de constitucionalidade para 

combatê-lo.  

Em essência, na petição inicial, argumenta-se: que o Estado estaria transferindo 

aos entes privados a sua responsabilidade com a inclusão social; que as imposições da lei 

ferem o princípio da razoabilidade, devido aos imensos prejuízos financeiros que delas irão 

advir, capazes de onerar excessivamente as famílias contratantes de seus serviços 

educacionais; que a garantia dos direitos das pessoas com deficiência, da forma como foi 

posta pelo Estatuto, estaria comprometendo os direitos humanos dos demais usuários sem 

deficiência da educação privada e dos professores e demais profissionais que não estão 

preparados a prestar o referido serviço; que a função social da propriedade privada escolar 

consiste na concessão de empregos, na observância dos regulamentos das relações trabalhistas 

e tributárias, na formação e no desenvolvimento da personalidade humana e no bem-estar de 

seus proprietários, e que, dessa forma, estaria sendo ameaçada.  

Que tipo de seres humanos, pois, terão a sua personalidade formada nessas escolas 

que se recusam a incluir? Como é possível se comprometer com a formação e o 

desenvolvimento de pessoas, sem que estas tenham a oportunidade de conviver com a 

sociedade do jeito que ela é, diversa? Como, nesse contexto educacional, os direitos humanos 

dos não deficientes estariam sendo agredidos com a garantia dos direitos humanos de outros 

seres humanos? 
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Como foi dito outrora, a inclusão social é um processo bilateral não só porque 

exige da sociedade e dos excluídos determinados comportamentos na sua consecução. A 

inclusão é um movimento que beneficia amplamente todos os lados da sociedade, tanto as 

pessoas excluídas, que não se restringem apenas às pessoas com deficiência, quanto as 

pessoas incluídas. As primeiras, porque finalmente são consideradas na sua dignidade plena, 

as últimas, porque têm a oportunidade de se tornarem cidadãos, na totalidade do termo, 

capazes de contribuir na construção da sociedade livre, justa e solidária tão almejada.  

De mais a mais, até a finalização deste trabalho, não houve uma decisão do mérito 

da ADI em comento, mas o seu relator, o Ministro Luiz Edson Fachin, em decisão 

monocrática, que ainda precisa de referendo do Plenário, negou a medida cautelar, por não 

vislumbrar o fumus boni iurus e o periculum in mora.  

Destacam-se, dessa forma, alguns excertos da decisão referida: 

[...] A atuação do Estado na inclusão das pessoas com deficiência, quer mediante o 

seu braço Executivo ou Legislativo, pressupõe a maturação do entendimento de que 

se trata de ação positiva em uma dupla via.  

Explico: essa atuação não apenas diz respeito à inclusão das pessoas com 

deficiência, mas também, em perspectiva inversa, refere-se ao direito de todos os 

demais 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. 

[...] 

Pluralidade e igualdade são duas faces da mesma moeda. O respeito à pluralidade 

não prescinde do respeito ao princípio da igualdade. E na atual quadra histórica, uma 

leitura focada tão somente em seu aspecto formal não satisfaz a completude que 

exige o princípio.  

Assim, 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. 

[...] 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. 

Ao contrário, é imperativo que se põe mediante regra explícita.  

Mais do que isso, dispositivos de status constitucional estabelecem a meta de 

inclusão plena, ao mesmo tempo em que se veda a exclusão das pessoas com 

deficiência do sistema educacional geral sob o pretexto de sua deficiência. 

[...] 

Analisada a moldura normativa, ao menos neste momento processual, infere-se que, 

por meio da lei impugnada, o Brasil atendeu ao compromisso constitucional e 

internacional de proteção e ampliação progressiva dos direitos fundamentais e 

humanos das pessoas com deficiência.  

Ressalte-se que, não obstante o serviço público de educação ser livre à iniciativa 

privada, ou seja, independentemente de concessão ou permissão, isso não significa 

que os agentes econômicos que o prestam o possam fazê-lo ilimitadamente ou sem 

responsabilidade. 

É necessária, a um só tempo, a sua autorização e avaliação de qualidade pelo Poder 

Público, bem como o cumprimento das normas gerais de educação nacional - as que 

se incluem não somente na Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação - LDB), como pretende a Requerente, mas também aquelas previstas pela 
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própria Constituição em sua inteireza e aquelas previstas pela lei impugnada em seu 

Capítulo IV -, ambas condicionantes previstas no art. 209 da Constituição. 

[...] 

Nessa linha, não se acolhe o invocar da função social da propriedade para se negar a 

cumprir obrigações de funcionalização previstas constitucionalmente, limitando-a à 

geração de empregos e ao atendimento à legislação trabalhista e tributária, ou, ainda, 

o invocar da dignidade da pessoa humana na perspectiva de eventual sofrimento 

psíquico dos educadores e “usuários que não possuem qualquer necessidade 

especial”. Em suma: à escola não é dado escolher, segregar, separar, mas é seu dever 

ensinar, incluir, conviver. (Medida Cautelar na ADI nº 5357/DF. Rel. Min. Luiz 

Edson Fachin. DJe: 20/11/2015).   
É inquestionável que nessa decisão há expressão do respeito aos preceitos da 

inclusão social, o que nos conduz a ter uma percepção de que há grandes possibilidades do 

STF julgar a ADI improcedente, considerando a sua postura de ponderação dos direitos 

fundamentais, como se analisará a seguir. 

 

4.3 O STF e a incidência dos diretos fundamentais nas relações privadas 

Nesse ponto, há que se evidenciar algumas decisões do STF quanto à 

aplicabilidade dos direitos fundamentais nas relações privadas, levando em consideração a 

tramitação da ADI referida acima.  

Como já foi dito no primeiro capítulo, a doutrina entende que prevalece, no Brasil, 

a adoção da teoria da eficácia direta, e, quanto ao STF, embora esta Corte não tenha ainda 

tratado amplamente das teses que abordam essa matéria, já houve decisões que aplicaram os 

direitos fundamentais diretamente nos casos analisados. 

Assim, um clássico exemplo é a decisão que defendeu a necessidade de que fosse 

assegurado o princípio do devido processo legal no processo de expulsão de associado de uma 

cooperativa: 

EMENTA: DEFESA - DEVIDO PROCESSO LEGAL - INCISO LV DO ROL DAS 

GARANTIAS CONSTITUCIONAIS - EXAME - LEGISLAÇÃO COMUM. A 

intangibilidade do preceito constitucional assegurador do devido processo legal 

direciona ao exame da legislação comum. Daí a insubsistência da óptica segundo a 

qual a violência à Carta Política da República, suficiente a ensejar o conhecimento 

de extraordinário, há de ser direta e frontal. Caso a caso, compete ao Supremo 

Tribunal Federal exercer crivo sobre a matéria, distinguindo os recursos 

protelatórios daqueles em que versada, com procedência, a transgressão a texto 

constitucional, muito embora torne-se necessário, até mesmo, partir-se do que 

previsto na legislação comum. Entendimento diverso implica relegar à inocuidade 

dois princípios básicos em um Estado Democrático de Direito - o da legalidade e do 

devido processo legal, com a garantia da ampla defesa, sempre a pressuporem a 

consideração de normas estritamente legais. COOPERATIVA - EXCLUSÃO DE 

ASSOCIADO - CARÁTER PUNITIVO - DEVIDO PROCESSO LEGAL. Na 

hipótese de exclusão de associado decorrente de conduta contrária aos estatutos, 
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impõe-se a observância ao devido processo legal, viabilizado o exercício amplo da 

defesa. Simples desafio do associado à assembléia geral, no que toca à exclusão, não 

é de molde a atrair adoção de processo sumário. Observância obrigatória do próprio 

estatuto da cooperativa. (STF. RE 158.215/RS. Rel. Min. Marco Aurélio. Segunda 

Turma. DJe: 07/06/1996).  

Outro exemplo é um julgado no qual a Corte aplicou o princípio da isonomia no 

âmbito de uma relação trabalhista:  

EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRABALHO. PRINCÍPIO DA IGUALDADE. 

TRABALHADOR BRASILEIRO EMPREGADO DE EMPRESA 

ESTRANGEIRA: ESTATUTOS DO PESSOAL DESTA: APLICABILIDADE AO 

TRABALHADOR ESTRANGEIRO E AO TRABALHADOR BRASILEIRO. C.F., 

1967, art. 153, § 1º; C.F., 1988, art. 5º, caput. I. - Ao recorrente, por não ser francês, 

não obstante trabalhar para a empresa francesa, no Brasil, não foi aplicado o Estatuto 

do Pessoal da Empresa, que concede vantagens aos empregados, cuja aplicabilidade 

seria restrita ao empregado de nacionalidade francesa. Ofensa ao princípio da 

igualdade: C.F., 1967, art. 153, § 1º; C.F., 1988, art. 5º, caput). II. - A discriminação 

que se baseia em atributo, qualidade, nota intrínseca ou extrínseca do indivíduo, 

como o sexo, a raça, a nacionalidade, o credo religioso, etc., é inconstitucional. 

Precedente do STF: Ag 110.846 (AgRg)-PR, Célio Borja, RTJ 119/465. III. - 

Fatores que autorizariam a desigualização não ocorrentes no caso. IV. - R.E. 

conhecido e provido. (STF. RE 161.243/DF. Rel. Min. Carlos Velloso. Segunda 

Turma. DJe: 12/12/1997).  

Por fim, cita-se mais um exemplo, no qual o STF decidiu que deve ser garantido o 

direito à ampla defesa e ao contraditório na exclusão de sócio de associação e, desta vez, 

tratou explicitamente, ainda que de forma passageira, da aplicação dos direitos fundamentais 

na relação entre particulares, senão vejamos: 

EMENTA: SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. UNIÃO 

BRASILEIRA DE COMPOSITORES. EXCLUSÃO DE SÓCIO SEM GARANTIA 

DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. EFICÁCIA DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES PRIVADAS. RECURSO DESPROVIDO. I. 

EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES PRIVADAS. 

As violações a direitos fundamentais não ocorrem somente no âmbito das relações 

entre o cidadão e o Estado, mas igualmente nas relações travadas entre pessoas 

físicas e jurídicas de direito privado. Assim, os direitos fundamentais assegurados 

pela Constituição vinculam diretamente não apenas os poderes públicos, estando 

direcionados também à proteção dos particulares em face dos poderes privados. II. 

OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS COMO LIMITES À AUTONOMIA 

PRIVADA DAS ASSOCIAÇÕES. A ordem jurídico-constitucional brasileira não 

conferiu a qualquer associação civil a possibilidade de agir à revelia dos princípios 

inscritos nas leis e, em especial, dos postulados que têm por fundamento direto o 

próprio texto da Constituição da República, notadamente em tema de proteção às 

liberdades e garantias fundamentais. O espaço de autonomia privada garantido pela 

Constituição às associações não está imune à incidência dos princípios 

constitucionais que asseguram o respeito aos direitos fundamentais de seus 

associados. A autonomia privada, que encontra claras limitações de ordem jurídica, 

não pode ser exercida em detrimento ou com desrespeito aos direitos e garantias de 

terceiros, especialmente aqueles positivados em sede constitucional, pois a 

autonomia da vontade não confere aos particulares, no domínio de sua incidência e 

atuação, o poder de transgredir ou de ignorar as restrições postas e definidas pela 

própria Constituição, cuja eficácia e força normativa também se impõem, aos 

particulares, no âmbito de suas relações privadas, em tema de liberdades 

fundamentais. III. SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. ENTIDADE 
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QUE INTEGRA ESPAÇO PÚBLICO, AINDA QUE NÃO-ESTATAL. 

ATIVIDADE DE CARÁTER PÚBLICO. EXCLUSÃO DE SÓCIO SEM 

GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.APLICAÇÃO DIRETA DOS 

DIREITOS FUNDAMENTAIS À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. 

As associações privadas que exercem função predominante em determinado âmbito 

econômico e/ou social, mantendo seus associados em relações de dependência 

econômica e/ou social, integram o que se pode denominar de espaço público, ainda 

que não-estatal. A União Brasileira de Compositores - UBC, sociedade civil sem 

fins lucrativos, integra a estrutura do ECAD e, portanto, assume posição privilegiada 

para determinar a extensão do gozo e fruição dos direitos autorais de seus 

associados. A exclusão de sócio do quadro social da UBC, sem qualquer garantia de 

ampla defesa, do contraditório, ou do devido processo constitucional, onera 

consideravelmente o recorrido, o qual fica impossibilitado de perceber os direitos 

autorais relativos à execução de suas obras. A vedação das garantias constitucionais 

do devido processo legal acaba por restringir a própria liberdade de exercício 

profissional do sócio. O caráter público da atividade exercida pela sociedade e a 

dependência do vínculo associativo para o exercício profissional de seus sócios 

legitimam, no caso concreto, a aplicação direta dos direitos fundamentais 

concernentes ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, 

LIV e LV, CF/88). IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. (STF. 

RE 201819/RJ. Rel. Min. Ellen Grace. Segunda Turma. DJe: 27/10/2006).  

Nesse sentido, embora não se vislumbre uma posição pacífica da Corte Suprema a 

respeito desse tema, mesmo porque não houve uma ampla discussão para tanto, vislumbra-se 

que há uma tendência do tribunal a, baseada no princípio da proporcionalidade, sopesar os 

direitos fundamentais em conflitos e fazer a sua aplicação direta.  
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5. CONSINDERAÇÕES FINAIS 

Diante da análise feita neste trabalho, há a percepção de que o caminhar para uma 

sociedade que inclua todos os seus componentes é um movimento lógico, principalmente 

depois que a humanidade passou por tantos momentos de barbárie nos quais chegou ao limite 

de tratar seus iguais como se nada fossem.  

Embora ainda existam setores sociais que resistam a contribuir com isso, o que 

demonstra um profundo desrespeito com a diversidade humana, a inclusão social já vem se 

desenvolvendo de tal modo, desde o final da década de 70, que parece ser algo inevitável.  

Inevitável, porque já estamos percebendo que deficiência não é algo que parte só 

de quem a demonstra, é algo que só existe porque há um paradigma com o qual são feitas as 

comparações, e que, muitas vezes, pretende homogeneizar a diversidade. Uma pessoa que 

possui uma limitação no caminhar só será deficiente, ou até mesmo incapaz, num ambiente 

repleto de barreiras físicas que a impeçam de seguir.  

Há essa resistência ainda, porque, há pessoas que persistem em se apegar ao 

modelo médico de deficiência, que é algo confortabilíssimo, pois é difícil sair de uma zona de 

conforto e, principalmente, se ela consistir em um nada fazer, ora se nasceram “sadias”, nada 

tem que ver com aqueles que não nasceram. Sim, intimamente, pessoas que não aceitam a 

inclusão irrestrita pensam assim, e, muitas delas, por hipocrisia, não verbalizam tais 

pensamentos.  

Ao se defender uma escola inclusiva, não se está preterindo o direito de ninguém 

a favor de outrem. Quando um movimento defende os direitos de certa categoria de pessoas, 

jamais brada para que seu direito seja reconhecido, simultaneamente, ao não reconhecimento 

do direito igual do outro. O que se quer é a igualdade de oportunidades, que todos possam 

exercer todos os direitos, que uma pessoa seja considerada uma pessoa, enfim. 

A adoção da Convenção da Guatemala e da Convenção sobre os direitos das 

Pessoas com Deficiência e a promulgação do Estatuto das Pessoas com Deficiência pelo 

Brasil pode não deixar claro qual a posição brasileira quanto às teorias da eficácia horizontal 

dos direitos fundamentais, mas, inquestionavelmente, demonstra o compromisso de uma 

nação com o reconhecimento e a proteção de todos os seus.  
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Ora, não é que, outrora, não se reconhecesse a existência das pessoas com 

deficiência, mas, a partir desse novo momento, não se está mais permitindo que essas pessoas 

fiquem relegadas a instituições “especiais”. A sociedade está exigindo dela mesma que acolha 

todos os seus componentes, irrestritamente, diversos como são, para que não se busque uma 

fuga da sua própria natureza. Ela está exigindo que os que andam, falam, veem, ouvem, 

pegam e sintam percebam que até com todas essas habilidades podem ter deficiência caso se 

deparem com um mundo com barreiras que não aceite a sua subjetividade. 

 Se o STF vai julgar a ADI nº 5357 improcedente, não se sabe precisamente. Mas, 

a partir da decisão monocrática proferida, já podemos sentir um caminho longo de discussões 

necessárias e sadias a respeito do tema. Porém, pela diversidade humana e, principalmente, 

pela diversidade do povo brasileiro, espera-se a sua improcedência. 

A inclusão social, repise-se, não foi concebida para incluir apenas as pessoas com 

deficiência, ela veio para, finalmente, possibilitar que todos sejam aceitos como são e para 

trazer a perspectiva de que a diversidade é natural e necessária para sociedade. Para que nós 

olhemos para os lados e enxerguemos todos como pessoas, por mais absurdo que seja ter que 

repetir o óbvio. No intuito de que reconheçamos a nossa dignidade, porque o outro é digno ao 

mesmo tempo em que nós somos. Ou, numa expressão mundialmente popularizada, para que 

não façamos ao próximo o que não queremos para nós mesmos.   
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