
E-mail para contato: adelcorreia@gmail.com IES: ESTÁCIO RECIFE

Autor(es): Adelgicio de Barros Correia Sobrinho; Paloma Vivianne da Silva Bezerra; Izabella Maria Portela Lopes

Palavra(s) Chave(s): MAD; Educação Inclusiva; Tribunais Superiores.

Título: OBSERVATÓRIO JUDICIÁRIO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Curso: Direito

Ciências Jurídicas

RESUMO

O projeto apresentado é relativo ao OBSERVATÓRIO JUDICIÁRIO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE ESTÁCIO RECIFE, que se baseou em tentar 
responder, a partir das decisões judiciais dos Tribunais Federais e Superiores Brasileiros que tratassem sobre Direito Fundamental à Educação 
Inclusiva, como estava a avaliação da questão após a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência de 2007, ou seja, 
pesquisar este lapso temporal de 10 (dez) anos determinando se ocorreram ou não modificações nas decisões. Como já se disse, buscava-se saber 
qual o efeito da Convenção de New York de 2007 nas decisões judiciais sobre educação inclusiva no Brasil e os objetos específicos do estudo 
foram: a) descrever o conceito judiciário de educação inclusiva; b) quantificar as decisões no lapso temporal de 10 anos (2007 a 2017) junto aos 
Tribunais Federais e Superiores; c) Descrever os caminhos adotados pela jurisprudência brasileira no que toca ao Direito Fundamental à Educação 
inclusiva; d) identificar os conceitos de subcidadania, teoria da diversidade das pessoas com deficiência e constitucionalização simbólica. O 
médoto utilizado foi a MAD - metodologia de análise de decisões (FREITAS FILHO; LIMA, 2010), que tem por base organizar as informações 
colhidas nas decisões, verificar a coerência decisória e reproduzir o seu contexto, demonstrando finalmente a linha decisória. Utilizou-se como 
base teórica, a doutrina de Jessé de Souza acerca da subcidadania (2011), a doutrina de Marcelo Neves acerca da constitucionalização simbólica 
(2008) e de Martha Nussbaum sobre o pertencimento à espécie da pessoa com deficiência (2014). Os resultados buscados e alcançados foram no 
sentido de observar uma sutil mudança dentro da jurisprudência brasileira no que toca ao problema da inclusão, onde diversas decisões acerca da 
implantação do profissional de LIBRAS foram encontradas e demonstraram a mudança de entendimento e a necessidade urgente desta 
implantação. Observou-se ainda que os julgadores começam a observar o valor social das pessoas com deficiência e a necessidade do aumento de 
seu capital social (SOUZA, 2011) a partir da integração ocorrida nas salas inclusivas. Assim, o presente trabalho alcançou o intuito de buscar a 
mudança de discurso dentro das decisões judiciais.
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