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RESUMO
Este trabalho versa sobre a materialização do direito à educação inclusiva nas escolas
regulares privadas de educação básica. Ele faz uma análise teórica dos temas pertinentes, traz
uma pesquisa empírica e também possui um viés ensaístico, porquanto busca oferecer, dentre
as funções da administração, a alternativa mais indicada e viável para a concretização do
direito em estudo. Evidência empírica da resistência em relação a essa mesma garantia se tem
na propositura, pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino (CONFENEN),
de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI no 5.357/DF) em face de dois dispositivos da
Lei nº 13.146/2015, conhecida como Lei Brasileira de Inclusão (LBI). Confirmada pelo
Supremo Tribunal Federal a constitucionalidade da referida norma, tem-se um quadro
normativo pátrio moderno e estruturado a respeito, que, todavia, não dispensa regulação. Dos
achados da pesquisa empírica realizada com atores sociais, pode-se inferir uma visão inicial
da sociedade favorável à inclusão escolar de alunos com deficiência, mas também uma
dificuldade real de compreender o que é inclusão e como ela pode se dar. Tais fatos
demonstraram que o fenômeno investigado exige normatização diferente da lógica da lei.
Nesse sentido, enfrentou-se diretamente a escolha do instituto mais adequado e eficaz para a
atuação da administração, elegendo-se a regulação social estatal como uma ligação entre a lei
e a ação concreta da sociedade. Constatou-se que ela possui a necessária aptidão para
funcionar como mecanismo consensual, indutivo e de fomento, capaz de ensejar o
comportamento constitucionalmente desejado por parte das escolas privadas. Ao final, são
indicados parâmetros regulatórios com aptidão para enfrentar os conflitos polissêmicos que se
apresentam na realidade estudada. Quanto aos aspectos metodológicos, esta tese tem natureza
de pesquisa aplicada, qualitativa, com elementos quantitativos, descritiva e exploratória.
Foram realizados levantamentos bibliográfico, documental e eletrônico, sem descurar o
quadro normativo da matéria no âmbito nacional e, ilustrativamente, no cenário internacional,
com survey representado por um questionário.
Palavras-chave: Deficiência. Educação Inclusiva. Escolas Privadas. Fomento. Regulação
Social.

ABSTRACT
This doctoral thesis deals with the materialization of the right to an inclusive education in
regular private schools of basic education (elementary, middle and high school). It provides a
theoretical analysis of the issues which are relevant to the subject in question, presents an
empirical research and also has an essayistic slant, since it aims to offer, among the tasks of
the State administration, the most indicated and viable alternative for the implementation of
the right under study. Empirical evidence of resistance to the aforementioned guarantee can
be found by the questioning of The National Confederation of Teaching Institutions
(CONFENEN) about the constitutionality of two provisions of the Law no. 13.146/15 (ADI
no. 5.357/DF), known as the Brazilian Inclusion Law (LBI). The confirmation of the
constitutionality of the mentioned law by the Brazilian Supreme Court propones a modern
and structured homeland normative framework, which could not be fully implemented,
however, without local regulation. Based on the findings of the empirical research carried out
with social actors (questionnaire respondents), one can infer by a first sight of the society as
favorable toward the inclusion of students with disabilities, however there is a real difficulty
in understanding precisely what inclusion is and how it can be implemented. Such facts have
shown that the phenomenon under study requires a normatization that differs from the logic of
the law. In this connection, the choice of the most appropriate and effective institute for the
administration procedure was directly confronted, and, thereat, electing the State social
regulation as an important bond between the law and the concrete actions of society. It has
been found that it possesses the necessary aptitude to function as a consensual, inductive and
fomenting mechanism capable of enabling private schools to behave in a constitutionally
desired manner. Finally, regulatory parameters with the aptitude to face the polysemic
conflicts that present themselves in the reality under study are indicated. As for the
methodological aspects, this thesis has the nature of an applied qualitative research, with
some quantitative as well as a descriptive and an exploratory elements. Bibliographical,
documental and electronic surveys were carried out, without neglecting the normative
framework at the national level and, illustratively, in the international scenario, with a survey
represented by a questionnaire.
Key words: Disability. Inclusive Education. Private Schools. Fomenting. Social Regulation.
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INTRODUÇÃO
O problema enfrentado na pesquisa foi a não materialização da cláusula
constitucional que determina a inclusão de alunos com deficiência no âmbito das escolas
privadas, fato este evidenciado, no decorrer deste trabalho, em termos teóricos e empíricos,
em especial pelas manifestações da Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino
(CONFENEN), que ajuizou uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI no 5.357/DF).
Nela, pretendia a autora ver declarado o vício de raiz de dois dispositivos da Lei
nº 13.146/2015 (arts. 28, par. 1 o e 30), conhecida como Lei Brasileira de Inclusão (LBI), que
impunham às escolas particulares deveres positivos de agir com relação à inclusão de alunos
com deficiência, vedando a cobrança de valores adicionais às suas famílias.
Afirmada a constitucionalidade da norma em comento, pelo Supremo Tribunal
Federal (STF), consolidou-se o quadro normativo pátrio, juntamente com a Constituição
Federal e a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD), que institui
um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, abrangendo, assim, as escolas privadas.
No entanto, apesar de a sociedade, em uma visão geral, se demonstrar favorável à
inclusão escolar, ainda restam problemas e dificuldades na compreensão do conteúdo do
respectivo direito, bem como da maneira pela qual ele pode ser efetivamente implementado.
Diante disso, trabalhou-se com a hipótese de o Estado poder utilizar sua capacidade
regulatória social para, atuando preferencialmente sob a forma de fomento e consensual,
induzir tais instituições de ensino a adotarem um comportamento desejado, em conformidade
com as normas vigentes.
Dessa forma, o objeto desta tese encontra-se no estudo do quadro normativo e fático
da inclusão de alunos com deficiência nas escolas particulares regulares. Como objetivo, a
pesquisa elegeu a análise desse instituto, em seu viés social, por meio da criação de uma
estrutura ou da reestruturação daquela já existente, com a indicação de atributos tidos como
relevantes e que nela deveriam estar presentes para a materialização do direito em comento.
Por sua vez, este trabalho inova ao trazer para o Direito o uso da pesquisa empírica,
fornecendo elementos para complementar o quadro teórico trazido, bem como demonstrando
a necessidade do quanto proposto em seu capítulo final. Associa, assim, o embasamento
teórico com a análise e com medidas de viés prático que têm potencial para o enfrentamento
de questões empiricamente reveladas, com uma abordagem inédita. Tal ineditismo encontrase em apontar a alternativa mais indicada e viável, dentre as funções da administração, que
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poderá ser adotada pelo Estado brasileito, qual seja, o uso do instituto da regulação social
estatal no âmbito da concretização do direito fundamental social em estudo, com vistas à
garantia do direito à educação inclusiva de qualidade para todos os alunos nas escolas
privadas. Viabiliza também o cumprimento das obrigações assumidas pelo país em função da
CDPD.
Note-se que há potencial para que se produza impacto na própria educação, que
possui um papel central no âmbito dos direitos humanos, porquanto se traduz em um direito
instrumental fundamental que viabiliza o desenvolvimento de outros direitos e seus
respectivos exercícios. Por meio dela, além dos benefícios gerados para todos os estudantes,
as crianças e os adolescentes com deficiência terão oportunidade de obter os recursos
necessários para sua participação plena na sociedade.
No tocante à metodologia utilizada, este trabalho tem natureza de pesquisa aplicada,
qualitativa com elementos quantitativos, descritiva e exploratória. No que toca aos
procedimentos técnicos, foram realizados levantamentos bibliográfico, documental e
eletrônico, sem descurar o quadro normativo da matéria no âmbito nacional e,
ilustrativamente, no cenário internacional, com survey representado por um questionário. No
tocante aos métodos de abordagem, utilizou-se o método indutivo e fenomenológico.
Todas as tabelas e os gráficos apresentados neste trabalho possuem como fonte a
aludida pesquisa empírica realizada. Assim, para evitar repetições, esta indicação foi feita
apenas na tabela 1 do Capítulo 4.
A descrição detalhada da aludida pesquisa empírica, inclusive no que diz respeito à
metodologia, encontra-se no Apêndice A. Já os dados do questionário, tabulados em tabelas e
gráficos, juntamente com as respectivas análises, estão no Capítulo 4 deste trabalho.
Por sua vez, vale enfatizar que esta tese encontra adesão à área de concentração de
Direito Público e Evolução Social do Programa de Pós-Graduação em Direito da
Universidade Estácio de Sá, por abordar aspectos teóricos especialmente voltados para o
Direito Constitucional e o Direito Administrativo, adequando-se, ainda, com a linha de
pesquisa Direitos Fundamentais e Novos Direitos.
Na sequência, passa-se a relatar as opções metodológicas adotadas no
desenvolvimento da tese.
De início, vale destacar que se teve como premissa o fato de que, no Brasil, o sistema
de educação inclusiva em todos os níveis, abrangendo as instituições de ensino privadas, está
garantido pelo quadro normativo existente, afirmado constitucionalmente pela decisão do STF
na ADI no 5.357/DF. Coube, então, analisar as possibilidades para que o conteúdo das
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disposições normativas abertas fosse elucidado, bem como a maneira pela qual se poderia
implementar a aludida inclusão nessas instituições.
Por sua vez, especialmente em função da interdisciplinariedade peculiar deste
trabalho, foram enfrentadas dificuldades de estabelecer um elo entre os direitos fundamentais
tratados nos embasamentos teórico e empírico e a parte propositiva da tese no seu espaço
limitado. Por isso, optou-se por não abordar diversos temas, os quais, embora pertinentes,
poderiam alongar demais a pesquisa e desviar seu foco.
Dessa forma, interessou-se pela educação escolar formal, fornecida pelas e nas
instituições escolares. Por existirem diferenças substanciais entre as estruturas do ensino
superior e da educação básica brasileiras, estudou-se aqui somente a segunda, que faz parte do
direito humano e fundamental à educação e inclui a educação infantil (pré-escola), o ensino
fundamental (I e II) e o ensino médio1.
O recorte abrangendo as escolas regulares privadas de educação básica se deu
primordialmente em função da vulnerabilidade social de seus (potenciais) alunos com
deficiência – e de suas famílias – e do reduzido número de trabalhos acadêmicos voltados
para esse setor, se comparados com aqueles direcionados para o sistema público. Levou-se em
consideração, ainda, que a CONFENEN pediu o reconhecimento da inconstitucionalidade de
dispositivos da LBI que expressamente obrigavam tais instituições a incluir estudantes com a
aludida condição. Outrossim, não se pode perder de vista que diversas considerações
efetuadas neste trabalho, bem como a sua parte propositiva, podem ser, de alguma maneira,
aplicáveis às escolas públicas, que também apresentam questões a serem enfrentadas no
tocante à inclusão.
Vale notar que, no âmbito da atual educação especial na perspectiva inclusiva
brasileira2, tratou-se especificamente dos alunos com deficiência, embora grande parte do que
se estudou possa ser aplicável aos demais integrantes do seu público-alvo, quais sejam, os
alunos com transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação.
Ademais, adotou-se um entendimento amplo de educação inclusiva, que é aquela que
deve ser acessível a todos os alunos, com ou sem deficiência ou qualquer necessidade
educacional especial, os quais se beneficiam com a convivência com a diversidade própria da
natureza humana.
1

São objeto de estudo do presente as instituições particulares em sentido estrito, isto é, as escolas mantidas e
administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, que não sejam comunitárias, confessionais e/ou
filantrópicas, em conformidade com o parágrafo 1° do artigo 1° e os arts. 4°, I, 19, II, 20, I e 60 da LDBN.
2
BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC). Secretaria de Educação Especial. Política nacional de
educação especial na perspectiva da educação inclusiva. MEC/SEESP. 2008. Paginação irregular. Disponível
em: <http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeducespecial.pdf>. Acesso em: 09 jun. 2016.

21

Uma outra questão enfrentada envolvia a necessidade de se perquirir sobre a
perspectiva da horizontalidade dos direitos fundamentais envolvidos. Essa abordagem,
contudo, restou afastada, pela existência da intervenção normativa, porquanto, além da
CDPD, no decurso do trabalho foi editada a LBI, restando superado o tema. Também não se
poderia cogitar a análise da constitucionalidade da última norma, já que, durante a elaboração
desta pesquisa, ela foi confirmada pelo STF na ADI no 5.357/DF. Por isso, esse aspecto não se
caracterizou mais como um problema jurídico a ser enfrentado.
Por seu turno, optou-se por não trazer à baila a discussão sobre o que seja efetividade
e eficácia (e seus graus). Isso porque partiu-se da perspectiva de que as escolas privadas
afirmaram, na ADI no 5.357/DF, não possuir nenhuma obrigação com relação à inclusão,
dever que, em seu entendimento, seria do Estado. Ao mesmo tempo, o ordenamento jurídico
pátrio, bem como a decisão do STF na aludida ação, encontram-se em sentido oposto.
Ademais, a efetividade com relação aos direitos fundamentais jamais será um conceito
fechado, e este tipo de discussão não contribuiria para o quanto pretendido nesta pesquisa.
Outrossim, apesar da efetiva contribuição das discussões, no âmbito teórico e
filosófico, dos fundamentos e das causas da inclusão e da exclusão das pessoas com
deficiência, além dos aspectos relacionados à dignidade humana, à solidariedade, à tolerância,
dentre outros, optou-se por não se aprofundar nessa seara. Assumiu-se que a exclusão de
alunos com deficiência é um fato existente e confirmado pelas manifestações da
CONFENEN, especialmente na ADI no 5.357/DF. Ainda hoje há adolescentes e crianças que,
em função de sua deficiência, encontram-se fora da escola, e outros sob constante ameaça de
exclusão do sistema escolar privado regular.
Esse quadro fático fez com que a preocupação deste trabalho não fosse a de criar
uma métrica de efetividade, nem uma retórica. Decidiu-se, ao contrário, direcionar-se para o
aspecto mais pragmático, de enfrentamento das questões levantadas que pudessem
efetivamente contribuir para a mudança dessa realidade, superando operacionalmente a
exclusão no campo específico da educação básica regular privada. Voltou-se, pois, mais para
o “como” a inclusão pode ser implementada e para “o que” pode ser feito para ela acontecer.
Outro ponto que merece esclarecimento diz respeito à maneira pela qual os dados
empíricos poderiam ser trazidos ao trabalho, já que a argumentação jurídica se daria
independente da pesquisa. Vale destacar, então, que não se teve a abordagem empírica como
eixo central da pesquisa. No entanto, apesar de não ser fundamental, esse enfoque também
não se caracterizou como irrelevante, pois mostrou-se capaz de confirmar e reforçar o
elemento fático da hipótese, de que a resistência à inclusão escolar não se encontra
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essencialmente na sociedade, desconstruindo o argumento da CONFENEN de que a
sociedade não deseja a inclusão.
É importante mencionar, igualmente, que a pesquisa empírica realizada 3 não teve
cunho censitário que buscasse analisar, de forma estatística, a realidade da educação
inclusiva. Adotou como base, ao contrário, uma abordagem exploratória qualitativa, sem
propósitos de generalização, não tendo havido, também, delimitação geográfica. Isso porque
se pretendeu obter a visão de diversos atores sociais a respeito da inclusão, bem como a
indicação da necessidade de atuação estatal para que o direito em estudo fosse concretizado.
Vale destacar, ainda, que, quando do projeto desta tese, previu-se um levantamento
específico sobre o posicionamento das escolas regulares privadas a respeito da inclusão de
alunos com deficiência. No entanto, um fato novo se impôs e fez com que a estratégia inicial
fosse revista: o ajuizamento, pela CONFENEN, da ADI no 5.357/DF. Por isso, assumiu-se
como premissa que, nas diversas manifestações da Confederação contidas em seu sítio, bem
como na sua argumentação na ADI, estava reunido e formalizado, de modo público, o
posicionamento das escolas privadas regulares a respeito do tema. Dessa forma, a pesquisa
empírica não teve tais instituições de ensino como público-alvo.
Já com relação à parte propositiva do trabalho, é relevante enfatizar que esta pesquisa
se ateve aos aspectos da regulação predominantemente social, que foi, de alguma forma,
sugerida pelo próprio STF na ADI no 5.357/DF. Ela é direcionada para a concretização de
direitos fundamentais, porquanto possuidora do objetivo constitucional de inclusão escolar
que também está posto aos agentes privados. Vale lembrar que, embora a CONFENEN tenha
pretendido conduzir a discussão com base nos princípios da ordem econômica, a
argumentação do Supremo, naquela ação, se deteve nos aspectos da horizontalidade dos
direitos, na dimensão posta aos agentes privados. Até porque, o viés da regulação econômica
tende a ser muito coercitivo e, no âmbito em estudo, há mais necessidade da indução, do
fomento e do consensualismo, porque há um elemento de mudança de mentalidade da
sociedade em geral, em especial a alteração de comportamento das escolas privadas.
Cabe esclarecer, ainda, que não foram propostos, neste estudo, formulações e
critérios específicos para a estrutura institucional regulatória sugerida, nem se pretendeu
esgotar todo o conteúdo e todas as formas que ela poderá assumir. Até porque, como se
entende que a inclusão é um processo que comporta uma diversidade de situações e soluções,
3

Por ter sido a primeira pesquisa do PPGD/UNESA a ser submetida e aprovada pelo Comitê de Ética em
Pesquisa da Universidade, esta pesquisadora foi convidada a proferir palestra junto à Professora Luciana
Andrade, Coordenadora do Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade. “O papel do Comitê de Ética e
Pesquisa: autorização e acompanhamento ético de pesquisa no Brasil”. maio 2017.
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as últimas devem ser flexíveis e adequadas para cada caso concreto. Assim sendo, priorizouse elencar os principais atributos, funções e necessidades desse regulador.
Por fim, no tocante às referências do material consultado para a pesquisa, em função
do extenso rol das normas consultadas, foram separadas as referências bibliográficas das
referências legislativas.
Feitas tais considerações, passa-se a discorrer a respeito de como este trabalho se
encontra organizado, nos seus cinco Capítulos:
O primeiro Capítulo, de cunho eminentemente teórico, foi destinado à apresentação
do tema “deficiência”. Abordou-se a sua trajetória conceitual e a de seus modelos desde a
Primeira Guerra Mundial, bem como o percurso do quadro normativo protetivo dos direitos
das pessoas com essa condição. Pretendeu-se demonstrar que a dificuldade na efetividade de
direitos é uma questão própria dos direitos humanos, com as particularidades que lhe são
pertinentes.
Na sequência, no Capítulo 2, também de viés teórico conceitual, delimitou-se o
conteúdo de um direito fundamental à educação de qualidade e acessível para todos, incluindo
os alunos com deficiência. Destacou-se, ainda, que os demais alunos podem se beneficiar com
a convivência com os estudantes com deficiência.
Já o Capítulo 3 analisou os deveres positivos de agir das escolas privadas, a
argumentação da CONFENEN, bem como as demais questões envolvendo a ADI no
5.357/DF, para superar a questão da horizontalidade dos direitos em estudo. Ainda neste
capítulo, procedeu-se à análise do embasamento teórico da regulação, com ênfase na
regulação social, consensual, indutora e de fomento.
No quarto Capítulo, retratou-se a dimensão empírica do trabalho, com a consolidação
dos achados quantitativos obtidos. A pesquisa realizada revelou o pensamento e a experiência
dos diversos atores sociais4 no que diz respeito à inclusão, bem como identificou barreiras e
obstáculos que impedem ou dificultam o exercício do direito à educação inclusiva nas escolas
privadas. Os dados obtidos serviram para indicar situações em que há necessidade de atuação
estatal, com a criação de um novo contexto regulatório, e os principais aspectos para a
construção das respostas a serem ofertadas, contidos no Capítulo 5.
Por fim, o último Capítulo possui cunho propositivo e viés ensaístico. Considerou-se,
para tanto, a necessidade de atuação do Estado para que a legislação não seja apenas retórica,
mas efetiva de direitos, fazendo com que as escolas privadas respeitem o direito fundamental
4

Os perfis de pesquisados eleitos podem ser assim identificados: responsáveis pelos alunos com e sem
deficiência, educadores e pessoas da sociedade em geral que não se enquadram nas condições anteriores.
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à educação inclusiva. Iniciou-se, assim, um esforço de construção de respostas às questões
teóricas e empíricas até então levantadas que fossem aptas a mediar os conflitos existentes e
concretizar a educação inclusiva naquelas instituições. Para tanto, voltou-se ao exame do
potencial, para ao final sugerir-se a adoção do instituto da regulação social estatal como
mecanismo consensual, indutivo e de fomento, apto a enfrentar os conflitos polissêmicos que
se apresentam na realidade estudada e ensejar o comportamento desejado por parte das
instituições particulares.
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PARTE I

1. DEFICIÊNCIA COMO ATRIBUTO IDENTIFICADOR DE SUJEITOS DE
DIREITOS E SEU REGIME JURÍDICO ESPECIAL
A especificação de necessidades associadas e grupos determinados, que se
diferenciam na coletividade por um traço comum, é a gênese do desdobramento permanente
do elenco de direitos humanos que reclamam proteção. A lição se amolda à perfeição ao
universo das pessoas com deficiência que, historicamente, passaram da quase invisibilidade
ao reconhecimento como integrantes da sociedade, merecendo nela um lugar próprio, acorde
com suas próprias características. O resgate deste movimento histórico é instrumental à
compreensão do conceito vigente de deficiência.

1.1 ESPECIFICAÇÃO DOS SUJEITOS DE DIREITO – PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
O acolhimento da proposição da existência de um homem específico, considerado
em sua diversidade e, por isso, merecedor de tratamento e proteção diferenciados, favorece
uma “passagem gradual, porém cada vez mais acentuada, para uma ulterior determinação dos
sujeitos titulares de direitos” 5.
Natural que essa identificação teórica de distintos sujeitos de direito culminasse por
se traduzir no plano normativo. Na seara do Direito Internacional dos Direitos Humanos,
caixa de ressonância destas postulações de reconhecimento, verifica-se, paulatinamente, a
incorporação desses novos sujeitos de direito por meio de instrumentos como a Convenção
sobre os Direitos Políticos da Mulher (1952), a Declaração dos Direitos da Criança (1959), a
Declaração sobre a Eliminação da Discriminação à Mulher (1967), a Declaração dos Direitos
do Deficiente (Retardo) Mental 6 (1971), a Declaração dos Direitos da Pessoa Deficiente 7

5

BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. 10. ed. 7. tir. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2004, p. 31-34.
6
UNITED NATIONS. General Assembly. Resolution 2856 (XXVI). Declaration on the Rights of Mentally
Retarded
Persons.
20
Dec.
1971.
Disponível
em:
<http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/res2856.pdf>. Acesso em: 03 nov. 2015.
7
UNITED NATIONS. General Assembly. Resolution 3447 (XXX). Declaration on the Rights of Disabled
Persons. 9. Dec. 1975. Disponível em: <http://www.un.org/esa/socdev/enable/disA56168e1.htm>. Acesso em:
16 out. 2015.
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(1975) e, acresça-se aos exemplos, a recente Convenção sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência (CDPD) 8 (2006).
Essa breve enunciação pode sugerir uma simplicidade no desenvolvimento destes
quadros normativos recognitivos que absolutamente não se põe. Todos eles expressam lutas
históricas por reconhecimento, como se passa a demonstrar no campo específico objeto desta
tese, a saber, a deficiência.

1.2 BREVE HISTÓRICO DE MODELOS CONCEITUAIS
Em cada momento histórico de uma sociedade, seu contexto social apresenta
necessidades e valores próprios. Em função e a partir deles, é determinado o que é apropriado
ou não; as pessoas são diferenciadas por critérios de seleção e são reconhecidas por “rótulos”,
por meio de terminologia então adotada. Dessa forma, cada um desempenha um papel social e
tem um tipo de tratamento a si destinado9. Consoante se analisará, com a deficiência não foi
diferente.
Desde o início da civilização, existem pessoas que não correspondem ao padrão
percebido como “natural” da pessoa humana, seja por diferenciações físicas, seja por padrões
comportamentais ou intelectuais distintos dos demais. À diferença logo se associou um juízo
de desvalor, originado a partir da concepção de “deficiência”, conceito que, em momentos
diferentes, mereceu tratamento distinto em função da sua própria concepção e de seus
modelos explicativos.
A percepção do outro se trata de uma construção social 10 . Assim, para a
compreensão da deficiência nos dias de hoje, é necessário considerar o processo do
reconhecimento de direitos e analisar as variações da visão da sociedade na sua história.
No modelo clássico, também conhecido como abordagem de prescindência ou de
rejeição social, que predominou desde a Grécia antiga até a Idade Média, a religião
influenciou a visão social da deficiência, tida como um castigo divino, reflexo do pecado.
8

Decreto nº 6.949/2009. Promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência
(CDPD) e seu Protocolo Facultativo.
9
AGUADO DIAZ, Antonio Leon. Historia de las deficiencias. Colección Tesis y Praxis. Fundacion Once.
Madrid: Escuela Libre Editorial, 1995. 485p. p. 20.
10
É possível perceber, ao longo do tempo, a presença de fatores sociais em relação ao tema, como a ignorância,
a negligência, a superstição e o medo, os quais acabaram por excluir e isolar as pessoas, atrasando seu
desenvolvimento, inclusão na sociedade e conquista de direitos. Ver a respeito “Normas Uniformes (Gerais)
sobre a Igualdade de Oportunidades para Pessoas com Deficiência”, especialmente a Introdução, n. 3. UNITED
NATIONS. General Assembly. Resolution 48/96. Standard Rules on the Equalization of Opportunities for
Persons
with
Disabilities.
20.
Dec.
1993.
Disponível
em:
<http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r096.htm>. Acesso em: 03 nov. 2015.
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Entre o final do século XVI e o início do XVII, as bases e os discursos religiosos
cederam lugar à razão, e a condição em questão passou a ter cunho de doença, que precisava
ser tratada.
Especialmente a partir da Primeira Guerra Mundial, a deficiência se tornou mais
visível enquanto possibilidade, porquanto era tida como um resultado inevitável do conflito.
Ela passou a ser tratada como uma insuficiência, e a sociedade entendia que deveria fazer algo
para compensar o que os feridos na guerra haviam perdido (órgãos, sentidos ou funções).
Assim, por meio de políticas públicas específicas, a eles eram fornecidos e garantidos
serviços sociais próprios, legislação sanitária, assistência e seguridade social. Justificou-se,
pois, a criação e a existência de escolas especiais, de instituições de reabilitação médica, de
entidades de assistência social, de aposentadorias e pensões por invalidez, além de cotas para
o trabalho.
Apesar de essa mudança ser considerada um avanço, houve uma grande segregação,
com o quase “encarceramento” e a institucionalização daquelas pessoas para “tratamento”.
Por isso, a visão que se tinha àquela época era do modelo de segregação, em que as pessoas
eram consideradas “inválidas” e socialmente “inúteis”, sem participação na vida social. Essa
abordagem predominou em todo o mundo, de certa forma, até a década de 194011.
O próximo passo nessa trajetória foi o início do chamado movimento (ou fase) de
integração. Começou-se a defender que tais pessoas deveriam se agregar à sociedade,
adaptando-se a ela.
Assim, com amparo no art. 45 da Declaração Universal dos Direitos Humanos
(1948), algumas pessoas puderam ter acesso a serviços de reabilitação física e profissional.
Com a reabilitação 12 , desde que demonstrassem capacidade, elas poderiam ter acesso à
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2008.
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VIVARTA, Veet (Coord.). Mídia e deficiência. Brasília: Andi; Fundação Banco do Brasil, 2003, p. 17; 22. Ver
também LOBO, Lilia Ferreira. Os infames da história: a instituição das deficiências no Brasil. v. 2. 1997. Tese
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educação, ao trabalho e à vida social de forma geral. Caso contrário, deveriam permanecer em
ambientes exclusivos e segregados, entre seus iguais13.
Vale destacar que, até esse momento, havia o predomínio do modelo médico,
também chamado de biomédico, clínico ou reabilitador, que relaciona a deficiência a fatores
biológicos, voltado para a área da saúde, com caráter paternalista e protetor14.
O modelo médico sofreu inúmeras críticas, dentre as quais, a pretensão de tratar para
curar a deficiência ou, não sendo possível, esconder e segregar a pessoa, tida como “fora dos
padrões de normalidade” estabelecidos pelo tipo dominante em determinada cultura.
Também, por focar apenas na pessoa que tem essa condição, não considera as barreiras
sociais que dificultam ou impedem o exercício de direitos15. Essa abordagem prevaleceu até o
início da década de 1980, como se analisará adiante.
É relevante consignar que, nos anos 1960, as próprias pessoas com deficiência e suas
organizações16, especialmente na Inglaterra e nos Estados Unidos17, iniciaram um importante
movimento com forte atuação nos âmbitos político, acadêmico e jurídico, tendo por objetivo,
dentre outros, dar visibilidade à discriminação, difundir informações e ações sobre
acessibilidade, buscar a sua participação na sociedade de modo igualitário e reivindicar
direitos18.
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DE ASÍS, Rafael et al (Coords.). Sobre la accesibilidad universal en el derecho. Colección Cuadernos
“Bartolomé de las Casas”. n. 42. Madrid: Dykinson, 2007, p. 18. VIVARTA, Veet (Coord.). Mídia e
deficiência. Brasília: Andi; Fundação Banco do Brasil, 2003, p. 23.
14
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conseguirem dar conta de si mesmas. DE ASÍS, Rafael. Sobre discapacidad y derechos. Colección Derechos
Humanos y Filosofía del Derecho. Madrid: Dykinson, 2013, p. 20.
15
PALACIOS, Agustina; BARIFFI, Francisco. La discapacidad como una cuestión de derechos humanos:
una aproximación a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Colección Telefónica Accesible. Madrid: Cinca, 2007, p. 17-18.
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2008. Disponível em: <http://www.ampid.org.br/ampid/Artigos/Onu_Ricardo_Fonseca.php>. Acesso em: 19
out. 2015. VIVARTA, Veet (Coord.). Mídia e deficiência. Brasília: Andi; Fundação Banco do Brasil, 2003, p.
26.
17
No Brasil, a partir de 1979. SASSAKI, Romeu Kazumi. Por falar em classificação de deficiências. Revista
Brasileira de Tradução Visual. ano 3. v. 12. n. 12. out./dez. 2012. Não paginado [3]. Disponível em:
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Com ele, passou-se a disseminar a ideia de que a exclusão, com restrição ou
impedimento ao gozo de direitos, possui causas especialmente coletivas, sendo agravada
quando da interação da pessoa que tem deficiência com o meio em que vive, que apresenta
barreiras sociais. Aqui se encontra o início do pensamento que embasaria o chamado modelo
social – substitutivo do paradigma do modelo médico, que será estudado à frente.
Inobstante toda a mobilização no período, o modelo médico ainda prevalecia e foi a
base das já citadas Declaração dos Direitos do Deficiente (Retardo) Mental 19 (1971) e
Declaração dos Direitos da Pessoa Deficiente20 (1975), ambas da ONU21.
Já no modelo social as limitações, que antes eram atribuídas exclusivamente à pessoa
com deficiência, passaram a ser vistas como pertencentes também à sociedade. Sob essa ótica,
o ambiente em que se vive não é capaz de bem acolher, garantir pleno acesso e gozo dos
direitos em função das suas barreiras e obstáculos. Sua causa não é mais religiosa, científica
ou médica22, mas preponderantemente social, originada por limitações de ambientes que não
acolhem plenamente, não prestam serviços apropriados nem dão conta das necessidades das
pessoas. A ênfase encontra-se, então, na interação da pessoa com deficiência com o
ambiente/entorno social, político e jurídico em que vive, que impedem ou dificultam o
exercício de direitos. Sob este paradigma, a segregação e a exclusão das pessoas com essa
condição não são mais aceitas. Também não mais se exige que elas se adaptem aos ambientes
para poder frequentá-los. Ao contrário: a sociedade deve se modificar e se adaptar para que
todos possam estar presentes em todos os lugares.
Assim, na perspectiva da normatividade internacional, o modelo social da deficiência,
baseado em direitos, também conhecido como “modelo de direitos humanos”23 ou “modelo de
19
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pessoa antes da sua deficiência. DEL ÁGUILA, Luis Miguel. La autonomía de las personas con discapacidad
como principio rector. In: SALMÓN, Elizabeth; BREGAGLIO LAZARTE, Renata (Eds.). Nueve conceptos
claves para entender la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Instituto de
Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima: Pontificia Universidad
Católica del Perú, 2015, p. 54.
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que a explicação médica para a desigualdade não é mais considerada suficiente.” MEDEIROS, Marcelo; DINIZ,
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barreiras sociais”, veio a ser substantivamente adotado especialmente com a CDPD, cujo
conteúdo será mais detalhado no subitem 1.3. Seu foco está em superar a inabilidade e a falta
de preparo da sociedade para se adaptar à pessoa com deficiência24.
Eis o paradigma dos direitos humanos25, em que a deficiência não está mais somente
na pessoa, mas que acaba se revelando por meio da interação com os meios social, político e
jurídico em que ela vive, inapropriados para o exercício dos seus direitos. Sua causa, assim, é
preponderantemente social26.
Prega-se a inclusão plena na sociedade, com o reconhecimento de direitos e a garantia
de igualdade de oportunidades27. Nesse cenário, as políticas públicas devem ser dirigidas a
erradicar as situações antes relatadas, adequando ou adaptando a sociedade e reforçando a
efetividade dos direitos humanos28.
Identifica-se, no modelo social, um claro repúdio a um esquema compreensivo
estereotipado, segundo o qual, no terreno dos direitos humanos, sempre se operará a partir de
um tripé: vítimas (pessoas com deficiência), algozes (Estado) e salvadores (ativistas). Sob
esse prisma, se a deficiência enquanto categoria fenomenológica envolve a não integração
social (ativa ou passiva), não se tem no Estado (ao menos não exclusivamente) o selvagem.
De outro lado, a garantia de direitos e oportunidades à pessoa com deficiência afasta a lógica
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MARTÍNEZ, María Olga; SOLAR CAYÓN, José Ignacio. La convención Internacional sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad y su impacto en la legislación autonómica de Cantabria: propuestas de
reforma legislativa. Madrid: Dykinson, 2015, p. 29. PALACIOS, Agustina; BARIFFI, Francisco. La
discapacidad como una cuestión de derechos humanos: una aproximación a la Convención Internacional
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Colección Telefónica Accesible. Madrid: Cinca, 2007, p.
19; 21-22.
25
CAGIGAS RODRÍGUEZ, José Antonio. Prefacio. In: SÁNCHEZ MARTÍNEZ, María Olga; SOLAR
CAYÓN, José Ignacio. La convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y
su impacto en la legislación autonómica de Cantabria: propuestas de reforma legislativa. Madrid: Dykinson,
2015, p. 9.
26
“Se para o modelo médico lesão levava à deficiência, para o modelo social sistemas sociais excludentes
levavam pessoas com lesões à experiência da deficiência.” MEDEIROS, Marcelo; DINIZ, Debora. A nova
maneira de se entender a deficiência e o envelhecimento. Texto para Discussão n. 1040. Brasília: Instituto de
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da vitimização e investe na autonomia, com a compreensão de que dignidade não é atributo
exclusivo daqueles que não têm deficiência29.
Feitas tais considerações, pode-se constatar as diferenças com relação ao tratamento
jurídico dado à deficiência se levado a cabo o seu enfoque médico ou social. No modelo
médico, as políticas públicas são voltadas basicamente para a superação do que se entende por
“anomalia” e à reinserção da pessoa na vida social a partir de um “retorno à normalidade”. O
convívio e a integração passam a ser resultado da não deficiência.
Já na perspectiva social, o problema de desigualdade e de discriminação bem como a
proteção e a garantia insuficientes dos direitos fundamentais da pessoa com deficiência são
tão integrantes da identidade deste grupo social quanto a diferenciação biomédica. Nestes
termos, as garantias normativas de proteção (jurídica) hão de transcender às medidas dirigidas
exclusivamente aos seus destinatários primários. Deverão alcançar, em igual medida, a
coletividade, com políticas públicas destinadas especialmente a eliminar barreiras e para
universalizar a inclusão como pilar de base do reconhecimento.
Nesse contexto, ganha enorme destaque a aptidão da legislação para induzir essa
mudança de paradigma de convívio, assegurando à pessoa com deficiência o direito ao
reconhecimento como igual. Assim, além do usual modelo de direito coercitivo, insta recorrer
igualmente à lógica indutora dos comportamentos desejados, de sua propulsão.
Cabível mencionar ainda que, apesar de toda a contribuição para uma visão mais
moderna do tema, o modelo social não é desprovido de críticas30. Alguns sustentam que as
pessoas com deficiência podem apresentar limites individuais preponderantes – em que a
retirada de barreiras e obstáculos sociais não seria suficiente –, inviabilizando a busca pela
independência e autonomia absolutas31. Não basta retirar os obstáculos e as barreiras sociais,
já que, em determinadas situações, as características e as necessidades de certas pessoas
fazem com que essa independência e autonomia não sejam possíveis, levando os indivíduos a
buscarem cuidado e auxílio. A abordagem social também não teria considerado a
29
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individualidade de cada um, sua dor, sofrimento e lutas pessoais, os casos severos, a
necessidade de cuidado e de ajuda. Apresenta-se, assim, uma proposta de revisão e
relativização dos enunciados do modelo social.
Por fim, tem-se que os modelos de deficiência abordados são refletidos na
normatividade a respeito, inclusive no quadro brasileiro, conforme se estudará.

1.3 BREVE HISTÓRICO DE ATOS NORMATIVOS
Atualmente, as principais referências legais brasileiras para a deficiência são a
Constituição Federal de 1988, a CDPD e seu respectivo Protocolo Facultativo e, mais
recentemente, a Lei nº 13.146/2015. Há extensa normatização infralegal, além dos
documentos internacionais firmados, relacionados para consulta nas referências legislativas
deste trabalho e citados sempre que pertinente.
A Constituição de 1988 prevê como objetivo fundamental da República a promoção
de uma sociedade livre, justa e solidária, bem como a redução das desigualdades, intuitos
estreitamente relacionados com o tema em análise. A pessoa com deficiência é expressamente
referida em sete artigos32.
No curso da década de 1990, período de transição, buscava-se a inclusão e a
formalização do modelo social. Em 1993, a ONU publicou as Normas Uniformes sobre
Igualdade de Oportunidades para Pessoas com Deficiência 33 , com avanços nos direitos
humanos34.
Nessa época, os já citados movimentos que tiveram início nos anos 1960
continuaram bastante atuantes: introduziram o conceito de igualdade de oportunidades e
pregaram a adequação e a adaptação da sociedade, propondo a eliminação de barreiras e
obstáculos. Buscavam, com base na filosofia de vida independente, a liberdade e a autonomia
para tomar decisões e fazer suas escolhas, com a recuperação do controle das próprias vidas,
desejando o reconhecimento e o respeito de seus direitos35 . Toda essa forma de pensar a
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deficiência foi, de certa forma, materializada na Convenção sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiência (CDPD), de 200636.
A aludida Convenção foi o primeiro tratado internacional do século XXI, tendo o
Brasil participado do seu processo de elaboração e negociação. Em 2008, o país ratificou a
CDPD e seu respectivo Protocolo Facultativo. Como Convenção Internacional sobre Direitos
Humanos, ela foi incorporada à legislação pátria em 2009, seguindo os procedimentos do
parágrafo 3º, do art. 5º da Constituição possuindo, portanto, status de Emenda Constitucional.
Tendo a igualdade e a não discriminação, a autonomia, a participação e a inclusão
como princípios orientadores, o propósito político da CDPD é a emancipação da pessoa com
deficiência, nos termos do seu art. 1°, com a pretensão de provocar importantes mudanças nas
suas vidas. Dessa forma, a Convenção pregou a promoção da sua visibilidade dentro do
sistema de proteção dos direitos humanos da ONU, a divulgação do entendimento de que a
deficiência é uma questão desses mesmos direitos humanos e forneceu instrumentos jurídicos
vinculantes para a sua garantia37.
Ela também reconheceu a qualidade de sujeito de direito do seu público-alvo e não
criou novos direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, mas os especificou, para
que o grupo tutelado pudesse deles gozar em igualdade de condições com as demais
pessoas38.
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Um aspecto relevante da CDPD e de seu Protocolo Facultativo é a previsão de
mecanismos fiscalizatórios de promoção, proteção e monitoramento da sua implementação,
tanto no âmbito interno (dos países), quanto no campo da ONU, por meio do seu órgão
internacional de vigilância e monitoramento, o Comitê sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência39. Tal Comitê tem, dentre suas funções, o exame dos relatórios periódicos dos
Estados, a emissão de observações e recomendações a eles, além da assessoria no
cumprimento do tratado em questão.
Vale ainda realçar que, a despeito da obrigação de apresentar regularmente relatórios
sobre a implementação do tratado desde a sua ratificação, o Brasil encaminhou à ONU seu
relatório inicial somente em 2012. E a sua primeira revisão junto ao Comitê dos Direitos das
Pessoas com Deficiência se deu em agosto de 2015 40 . Na ocasião, além do documento
apresentado pelo Estado brasileiro, um grupo representante das organizações civis pátrias

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la
Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 2015, p. 202.
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analisa relatórios dos países e pode “receber e considerar comunicações submetidas por pessoas ou grupos de
pessoas, ou em nome deles, sujeitos à sua jurisdição, alegando serem vítimas de violação das disposições da
Convenção pelo referido Estado Parte.” (art. 1° do Protocolo). Mecanismos de investigação de denúncias são
previstos no aludido Protocolo. Por seu turno, internamente, os países devem indicar um ou mais focal points
dentro do governo e um órgão de coordenação, para tratar das questões referentes ao tratado. Além disso, devem
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em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7612.htm>. Acesso em: 10 out. 2015.
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ofereceu seu próprio relatório 41 , no qual procurou refletir a experiência dos brasileiros no
tocante às políticas públicas até então implementadas.
Outro normativo relevante e recente é a Lei nº 13.146/2015, conhecida como Lei
Brasileira de Inclusão (LBI)42, que tem como base a CDPD (parágrafo único do art. 1º). Sua
principal contribuição foi “atualizar” o conceito de deficiência, positivando, em norma
infralegal, o modelo social baseado em direitos. Ela incorporou demandas de diversos setores
da sociedade43 e decorreu de um esforço de compilação de normas dispersas. Desta feita,
detalha, harmoniza e regulamenta previsões da própria Convenção. Por isso, alterou vários
dispositivos, a exemplo dos contidos no Código Civil, na Consolidação das Leis do Trabalho,
no Código de Defesa do Consumidor, no Código Eleitoral e no Estatuto das Cidades.
Vale uma ressalva, em termos de utilização efetiva do modelo médico da deficiência,
antes de se terminar a exposição deste item. Ainda hoje existem leis, políticas públicas e até
posicionamento de grupos ou pessoas que espelham a visão paternalista e assistencialista do
modelo médico, em dissonância com a CDPD.
Na verdade, em termos gerais e com raras exceções, na vida prática predomina até
hoje o modelo médico. Exceto nos ambientes especializados e autores que pesquisam a
deficiência, a maioria da população e entidades ainda compreende a pessoa com deficiência
dentro do modelo médico. Ou seja, como pessoa fora da normalidade e inferior às demais (o
que se chama de capacitismo), acometida por uma “desgraça” e sem capacidade para tomar
suas próprias decisões. A condição ainda é vista como doença a ser tratada, curada e/ou
reabilitada. Termos pejorativos continuam sendo utilizados e não se consegue pensar em
ambientes sem barreiras e acessíveis a todos, já que os modelos de vida, os bens e os serviços
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O relatório da sociedade civil resultou de um grupo de trabalho formado por representantes de várias regiões e
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43
BRASIL. Câmara dos Deputados. Entra em vigor a Lei Brasileira de Inclusão. 04 jan. 2016. Disponível em:
<http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITOS-HUMANOS/502371-ENTRA-EM-VIGOR-ALEI-BRASILEIRA-DE-INCLUSAO.html>. Acesso em: 10 mar. 2016.

36

continuam sendo projetados de forma a provocar situações de limitação – ou mesmo
impossibilidade – ao exercício de direitos44.
Da moldura normativa descrita, cuja compreensão deve ser construída a partir do
modelo social, é possível identificar os conceitos-chave necessários à efetivação dos
compromissos constitucionais para com esse especial segmento social.

1.4 CONCEITO

As tentativas de enunciação de um conceito único de deficiência revelaram-se
infrutíferas, pois suas causas são múltiplas, assim como sua predominância e consequências45.
Trata-se de um conceito em evolução, como admite a própria CDPD, que recebe influência de
culturas diversas, de instituições sociais e do ambiente46. As mudanças na sua compreensão,
em função das alterações das várias abordagens, estão refletidas, da mesma forma, nos
diversos termos para designá-la47.
A Organização Mundial da Saúde (OMS), em seu Relatório Mundial Sobre a
Deficiência (2011), afirmou que ela faz parte da condição humana e que quase todas as
pessoas terão uma deficiência temporária ou permanente em algum momento de suas vidas.
Hoje, a OMS trata a deficiência como um termo “guarda-chuva”, que abarca diversas
condições, que não são apenas uma questão de saúde, mas um fenômeno complexo, que
reflete a interação entre as características do corpo humano e aquelas da sociedade em que se
vive48.

1.4.1 Breves antecedentes históricos: a presença dos modelos médico e social nos conceitos
de deficiência
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O percurso em direção à normatividade pretérita na matéria indica uma conceituação
extremamente afinada com o modelo médico. Na Declaração dos Direitos dos Deficientes49,
de 1975, tem-se:
A expressão “pessoa deficiente” designa qualquer pessoa incapaz de satisfazer por si
própria, no todo ou em parte, as necessidades de uma vida normal individual e/ou
social, em resultado de deficiência, congênita ou não, nas suas faculdades físicas ou
mentais. (art. 1°)

Em 1993, a ONU, em suas “Normas Uniformes sobre a Igualdade de Oportunidades
para Pessoas Portadoras de Deficiência” 50 , definiu e diferenciou os termos “disability”
(incapacidade) e “handicap” (desvantagem). Ambos foram utilizados por muito tempo e
igualmente refletem o pensamento da abordagem médica. A prevalência desse viés abriu
espaço, por sua vez, para uma tentativa de ação regradora da OMS.
Com a intenção de unificar, no âmbito internacional, os conceitos e a classificação de
deficiência, em 1980, a OMS implementou um Manual de Classificação Internacional de
Deficiências, Incapacidades e Desvantagens: um manual de classificação das consequências
das doenças, conhecido como CIDID, que diferenciou tais termos e foi largamente utilizado
em diversas áreas do conhecimento 51. Sua concepção tem enfoque médico e é centrada na
pessoa com deficiência. Além disso, ela pretendeu estabelecer um sistema capaz de descrever
e classificar alterações funcionais comparando com o que considera “normalidade”. Ela foi
bem aceita especialmente por profissionais de saúde, pela ONU e por outros organismos
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internacionais, inobstante o descontentamento das próprias pessoas com deficiência e suas
organizações. Por isso, rumou-se à sua revisão52.
Em 1999, a Convenção Interamericana para Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação Contra as Pessoas Portadoras de Deficiência, ainda sem a incorporação das
premissas do modelo social, assim a definiu: “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.”
(art. I, 1).
Já em 2001, a mesma OMS, em resposta às diversas críticas e na tentativa de adoção
de uma linguagem única e padronizada, elaborou a “Classificação Internacional de
Funcionalidade, Deficiência/Incapacidade e Saúde”, ou somente “Classificação Internacional
de Funcionalidade” (CIF) 53, que substituiu a CIDID. Ela versa sobre condições de saúde e
estados com ela relacionados, com enfoque “biopsicossocial” 54. Foi lançada, em 2003, como
um padrão internacional para descrever e medir a saúde e a deficiência 55. Tem uma visão mais
inclusiva, demonstrando que o grau de inclusão da pessoa nos ambientes familiares,
profissionais e sociais influencia diretamente na sua qualidade de vida56.
Críticas foram feitas também à CIF, especialmente porque ela ainda contém fortes
traços do modelo médico e apresenta grande complexidade, o que dificulta seu uso por
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profissionais do direito e, por consequência, da sua própria aplicação na seara dos direitos
humanos57.
Neste ponto, cabe enfatizar que o conceito de deficiência possui implicações
jurídicas diferentes, inclusive no tocante às garantias no exercício dos direitos, se tomado a
partir do modelo médico ou do social. Há também diferença no conceito de sujeito de direitos
sob o prisma de cada abordagem.
No modelo médico, ela é considerada uma condição pessoal, em que o importante é a
apresentação e o reconhecimento oficial da deficiência ou incapacidade. A atenção é dirigida
às potencialidades (ou incapacidades) físicas ou psíquicas que, nesse contexto, identificam a
pessoa nessa condição.
Na ótica social, ela possui sentido amplo, revelando-se como uma situação relacional
e complexa, resultante da interação de fatores individuais e barreiras sociais. Abrange
situações objetivas, em que há dificuldade ou impossibilidade do exercício de direitos. Seu
foco se encontra nas circunstâncias que dificultam ou impedem o mencionado exercício de
direitos.
Por fim, mencione-se ainda que, do ponto de vista econômico-social, a deficiência “é
uma variável endógena à organização social” 58.

1.4.2 Conceito de deficiência na normatividade brasileira
A Constituição brasileira de 1988 não apresenta sua definição, trata do tema em
diversos dispositivos e se refere a “pessoas portadoras de deficiência”, ressaltando a
existência das deficiências física, sensorial e mental (art. 227, § 1º, II). Merece ressalva, aqui,
a questão da terminologia utilizada. Assim como na Magna Carta, grande parte da legislação
brasileira ainda vigente faz uso de “pessoas portadoras de deficiência” e de outras expressões,
como “deficiente”, “portador de deficiência” ou “portador de necessidades especiais”. Há
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nítida desatualização com relação à nomenclatura, que foi corrigida com a publicação da
Portaria nº 2.344/10, da Secretária de Direitos Humanos da Presidência da República, a qual
equacionou a questão indicando que oficialmente o termo a ser utilizado é “pessoa com
deficiência”, em conformidade com a CDPD e a LBI.
Na legislação brasileira, por meio do Decreto nº 3.298/9959 que regulamentou a Lei
nº 7.853/89, estabeleceu-se uma definição normativa de deficiência (permanente ou não),
refletindo a visão sobre o tema à época:
Art. 3 o Para os efeitos deste Decreto, considera-se:
I – deficiência – toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função
psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de
atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano;
II – deficiência permanente – aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um
período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de
que se altere, apesar de novos tratamentos; [...]

Por sua vez, a LBI adota definição de deficiência inspirada naquela cunhada pela
60

CDPD , que tem em seu favor o signo de legitimidade decorrente da intensa participação
social na cunhagem do referido conceito internacional61.
Assim se expressa o diploma pátrio, prevendo também a forma como ela poderá ser
avaliada:
Art. 2° Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo
prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com
uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade
em igualdade de condições com as demais pessoas.
§ 1° A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada
por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará:
I – os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo;
II – os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais;
III – a limitação no desempenho de atividades; e
IV – a restrição de participação.
§ 2° O Poder Executivo criará instrumentos para avaliação da deficiência.
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Assim, o critério normativo atual opera a partir da conjugação de dois elementos: a
diversidade funcional, própria da condição humana, e as barreiras, elementos sociais que
impedem ou limitam o exercício de direitos.
A deficiência, sob esse prisma, se mede “pelo grau de impossibilidade de interagir
com o meio da forma mais autônoma possível.”
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Um indivíduo será mais ou menos

“deficiente” quanto mais ou menos obstáculos o ambiente oferecer. E mais, uma pessoa, nos
termos da Convenção, pode ser considerada com deficiência em uma sociedade e em outra
não, a depender das barreiras existentes (ou não) no ambiente, inclusive preconceitos e
estereótipos que contribuem para eternizar uma imagem negativa dela63.
Tal delimitação evidencia também a condição de pessoa humana, titular de dignidade
e merecedora de respeito, independentemente de sua limitação funcional. Seus direitos e sua
própria cidadania poderão se efetivar na medida em que a sociedade remover, ou não, as
barreiras existentes64.
Por fim, cabe citar que, apesar de todo o progresso, a CDPD, nesse ponto, é alvo de
críticas, dentre elas, a manutenção do termo “deficiência”, que remeteria a algo pejorativo e
ao modelo da CIF, além da restrição feita quanto aos impedimentos de “longo prazo”, que
reduz de modo significativo sua abrangência.

1.5 ESPECIFICIDADES ACERCA DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
No âmbito das minorias, é preciso ter em mente que o grupo das pessoas com
deficiência possui características comuns e outras que lhes são próprias, as quais influenciam
diretamente na sua situação atual.
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Dentre as características comuns, trata-se de um grupo heterogêneo, com discursos,
reivindicações e necessidades diferentes. A fragilidade dessa pulverização, fragmentação e até
rachas no meio pode dificultar sua inclusão social e a efetividade do quadro normativo.
Vale destacar também que, em geral, as pessoas ficam embaraçadas, desconfortáveis
e manifestam até certo estranhamento 65 diante daquelas com deficiência, o que também pode
ocorrer com uma ou outra minoria. Isso acontece inclusive pela falta de contato e
convivência, gerada por anos de exclusão e isolamento das pessoas com deficiência. No
entanto, em muitos casos, as pessoas não se manifestam de forma preconceituosa ou
discriminatória diretamente, mas o fazem de forma discreta, inclusive com o uso de
argumentos retóricos, com a mesma finalidade.
Já dentre suas particularidades, está o fato de não se conhecer um grupo específico
de combate, como acontece com as minorias ligadas à religião, gênero e raça, por exemplo. E
mesmo que existam pessoas que não aceitem e rejeitem as pessoas com deficiência, sua
manifestação não costuma ser direta e explícita, dificilmente podendo ser individualizada. Se,
por um lado, tal fato é positivo, por outro dificulta o diálogo e a possibilidade de construção
de um consenso, uma relação construtiva, capaz de informar e derrubar barreiras e
preconceitos. Além disso, ao contrário de quando se conhecem os argumentos do grupo de
combate, o fato de não se identificarem as pessoas, nem o que pensam ao certo, dificulta toda
tentativa de diálogo e proteção.
Há que se considerar, ainda, a dificuldade ou até a impossibilidade de muitas pessoas
com deficiência se expressarem e reivindicarem por si sós seus direitos, ocasionando a falta
de vocalização em uma parcela considerável do grupo, bem como a ausência de
representatividade na esfera política, por exemplo.
Por sua vez, há estudos que comprovam que há estreita ligação entre pobreza e
deficiência. Outras pesquisas demonstram que um número expressivo das crianças e
adolescentes que estão fora da escola possuem deficiência66.
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No tocante à pobreza, explica Rosangela Bieler 67, a aludida relação intrínseca com a
deficiência contribui para sua diferenciação entre os demais grupos minoritários. No Brasil, o
censo de 2000 apurou que 27% das pessoas com deficiência viviam em situação de pobreza e
53% eram pobres.
Na verdade, continua Bieler, isso ocorre em todos os países e em todos os contextos.
Trata-se de uma “relação mutuamente reforçadora entre pobreza e deficiência, entre falta de
oportunidades e exclusão” que leva as pessoas a se tornarem mais vulneráveis à exclusão
social.
Amartya Sen68 explica que, dentre os grupos de minorias, se trata de um dos mais
necessitados e, mesmo assim, os mais negligenciados. Na sua visão, a pessoa nessa condição
pode ter dificuldade na obtenção e manutenção de emprego, tendendo a ter renda/salário
menor que as demais. E, mesmo se tiver igual rendimento, por ter de comprometer sua renda
com despesas extras (até para fazer o mesmo que os outros fazem, como andar, falar e
escrever), poderá ter menos disponibilidade para gastos e, consequentemente, para o seu bemestar.
Além disso, outros itens que contribuem para o bem-viver não dependem
necessariamente de renda individual, mas do fornecimento público de educação e de
estruturas sociais. Nesse aspecto, seu acesso e permanência na escola e no trabalho costumam
ser negados ou dificultados por falta de estrutura ou de disposição para com eles. Quanto à
escolaridade, o mesmo autor realça que, dentre os cerca de cem milhões de crianças que se
encontram fora da escola, aproximadamente quarenta milhões possuem deficiência.
Assim, conclui Sen, além da tendência de as pessoas com deficiência serem “mais
pobres” que os outros pobres, elas precisam de uma renda maior em função das suas
necessidades.
Acrescente-se outra diferença que merece destaque, já que, para se evitar a
discriminação, há necessidade de recursos superiores e despesas adicionais se comparado com
os demais grupos. Há que se considerar que a sociedade no geral não é voltada, em sua
p. 9-10. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/documentos-e-pesquisa/publicacoes/estnottec/areas-daconle/tema11/2014_14137.pdf>. Acesso em: 30 set. 2015.
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estrutura e práticas, à acessibilidade. A eliminação dessas barreiras e obstáculos, por meio de
ações, políticas e medidas corretivas, com frequência exige recursos adicionais. Por sua vez,
por exemplo, o custo para combater a discriminação em função de gênero ou religião é
geralmente pequeno, ou até inexistente69.
Por outro lado, Robert Metts lembra a existência do que chama de custo econômico
líquido da deficiência, que equivale à quantia que o PIB decresce em função da redução ou
eliminação da contribuição econômica das pessoas com deficiência, seus familiares e amigos
próximos. Esse percentual pode alcançar, em termos globais, valores entre 5,35 a 6,97% do
PIB total70. Assim, medidas que se destinem à plena inclusão das pessoas com deficiência
podem levar, em médio e longo prazo, a resultados econômicos positivos. Além disso, o autor
ressalta não só as menores chances de sucesso das crianças com necessidades educacionais
nas escolas especiais, também o fato de que a maioria delas é economicamente rentável nas
escolas regulares.
Por todo o exposto, as chamadas “políticas e estratégias na área da deficiência
orientadas para o desenvolvimento” visam a reduzir o “custo econômico da deficiência, por
meio de medidas voltadas para aumentar a capacidade funcional das pessoas com deficiência
e eliminar barreiras que dificultem ou impeçam seu acesso às oportunidades sociais e
econômicas”71.
Por fim, um conceito que não se aplica às mulheres ou aos negros, por exemplo, é o
de que as pessoas com deficiência devem receber adaptações razoáveis para serem incluídas
na vida em sociedade. Ademais, tanto a CDPD quanto o Americans with Disabilities Act
(ADA)72 consideram discriminação a recusa em realizar adaptações razoáveis. Note-se que
esse viés também não é levado em consideração, por exemplo, nas normas que versam sobre
discriminação baseada em raça73.
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Cabe destacar a especificidade do preconceito para com as pessoas com deficiência,
como didaticamente relata Luciene Silva74:
O preconceito às pessoas com deficiência configura-se como um mecanismo de
negação social, uma vez que suas diferenças são ressaltadas como uma falta,
carência ou impossibilidade. A deficiência inscreve no próprio corpo do indivíduo
seu caráter particular. O corpo deficiente é insuficiente para uma sociedade que
demanda dele o uso intensivo que leva ao desgaste físico, resultado do trabalho
subserviente; ou para a construção de uma corporeidade que objetiva meramente o
controle e a correção, em função de uma estética corporal hegemônica, com
interesses econômicos, cuja matéria-prima/corpo é comparável a qualquer
mercadoria que gera lucro. A estrutura funcional da sociedade demanda pessoas
fortes, que tenham um corpo ‘saudável’, que sejam eficientes para competir no
mercado de trabalho. O corpo fora de ordem, a sensibilidade dos fracos, é um
obstáculo para a produção. Os considerados fortes sentem-se ameaçados pela
lembrança da fragilidade, factível, conquanto se é humano.

Tem-se, assim, um grupo com questões comuns às demais minorias, mas cujas
características peculiares o tornam único. Única, também, a forma com que o regime jurídico
lhe confere tratamento.

1.6 REGIME JURÍDICO POSTO PARA A DEFICIÊNCIA
Delimitado o termo “deficiência” a partir do uso de uma técnica de normatividade
aberta, os atributos fixados por esse mesmo quadro ganham especial importância para a
compreensão do regime jurídico posto. Tais propriedades centram-se nos vetores diretamente
relacionados à plena implementação do modelo social, tendo a inclusão como resultado
pretendido e a acessibilidade como sua premissa.

1.6.1 Integração e inclusão: expandindo fronteiras
Dois dos eixos conceituais necessários à compreensão da deficiência são aqueles de
integração e inclusão, pilares, em verdade, da própria doutrina dos direitos humanos. Ambos
estão voltados para grupos minoritários e vulneráveis, instrumentais ao seu reconhecimento.
A diferenciação se porá em relação a essas distintas minorias, tendo em conta o tipo de
barreira posto pela coletividade à recepção destes mesmos indivíduos como iguais.
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No campo dos grupos tidos como minoritários e/ou vulneráveis, dos quais as pessoas
com deficiência fazem parte, a definição de inclusão se relaciona com os termos inserção e
integração, sendo que até hoje não se tem um conceito delimitado e preciso de cada qual. Há
que se buscar seus significados e implicações, porquanto não podem ser utilizados sem
critério, nem ser considerados sinônimos.
Villalobos e Zalakain 75 equiparam a integração ao encaixe de uma peça em um
molde pronto, pré-definido e determinado. Já a inclusão seria a criação de molde flexível para
se adaptar às mais diferentes peças. A integração seria uma pessoa diferente, que se adapta a
uma realidade que a circunda, e, na inclusão, essa mesma realidade se adaptaria às pessoas,
que são diferentes.
O homem vive em sociedade e, por isso, a inclusão é um aspecto essencial da vida,
que só tem sentido em companhia, sem exclusão ou segregação76. “INCLUIR, significa, antes
de tudo, ‘deixar de excluir’. Pressupõe que todos fazem parte de uma mesma comunidade e
não de grupos distintos.” (grifos do autor)77. Em uma sociedade realmente inclusiva, todas as
pessoas e todos os grupos são respeitados; não se escolhe quem dela pode participar, já que
todos têm esse direito 78 . Inclusão é, portanto, objetivo que transcende às pessoas com
deficiência; é recepcionar todas as pessoas.
É preciso, então, que novas estruturas sociais sejam criadas frente à necessidade de
respeito para com as diferenças. Para haver inclusão no âmbito jurídico, há que se voltar para
o direito à diversidade, particularmente para a possível necessidade de adoção de providências
de ações positivas orientadas à promoção da igualdade de oportunidades79. “Não se trata de
incluir os que ficaram do lado de fora porque eles são os diversos. Eles ficaram do lado de
fora porque estamos cometendo injustiças, e não porque eles são ‘desajustados’ e os incluídos
são os perfeitos.”80
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Na área da deficiência, portanto, os termos inclusão e integração não possuem o
mesmo significado. Em verdade, o modelo médico prega a integração das pessoas com
deficiência, enquanto a inclusão é objeto da abordagem social. Vale informar que um termo
neutro, que pode sempre ser utilizado, sem conotação de um ou outro modelo, desvinculado
de ideologia e da ideia de integração ou inclusão, é “inserção”81.
Na integração, a recepção das pessoas com deficiência não é total e se dá sob
condições, já que aquelas que podem frequentar a sociedade (como escolas, parques, clubes,
empresas) são selecionadas a partir de critérios determinados. Chega-se a afirmar que, nesse
modelo, admite-se o movimento pelos “Direitos Humanos de Quase Todos os Humanos”.
Aqueles considerados diferentes por algum motivo só poderão se integrar caso se adaptem,
atendendo condições e critérios específicos e, com isso, podendo ser qualificados como
“aptos”.
Com relação às pessoas com deficiência, aceita-se que o grupo em questão
permaneça “do lado de fora” de onde os demais se encontram, até que consiga o status de
“apto”. Por exemplo, os alunos fazem uma preparação (em classes ou escolas especiais,
segregadas) para poderem eventualmente alcançar uma qualificação positiva e frequentar
escolas e classes regulares. É importante notar que essa aptidão pode não ser alcançada,
configurando um “aceitável” obstáculo à plena participação da pessoa com deficiência.
Na verdade, na integração, a sociedade se dispõe a fazer apenas pequenas concessões
e ajustes superficiais, como construir uma rampa ou um banheiro adaptado, mas a pessoa é
quem deve se tornar apta para conviver em sociedade.
Além do mais, considera-se integração apenas a presença de pessoas com e sem
deficiência, não se levando em conta sua individualidade ou/as diferenças intrínsecas próprias
da condição, com tendência a se disfarçar ou esconder as limitações para conseguir participar
do convívio social82.
Em suma, na integração há um relevante ônus e/ou responsabilidade atribuídos à
pessoa com deficiência pelo atingimento das condições necessárias à sua plena participação
no convívio social. Já na inclusão, a sociedade é que tem um papel relevante, porquanto deve
eliminar barreiras e obstáculos que podem impedir ou restringir o gozo de direitos e a
participação da pessoa com deficiência.
81
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Sob o prisma da CDPD, a inclusão exige uma redefinição da organização da
sociedade, que passa a respeitar a diversidade, transformando suas estruturas e adaptando-as
às mais diversas condições de seus cidadãos83.
Assim, qualquer organização84, pública ou privada, deve, antes de tudo, assumir que
as pessoas com deficiência também fazem parte do seu público-alvo, prevendo em seu
planejamento financeiro os recursos necessários para a inclusão. Deve também considerar os
dados a respeito em todos os seus projetos e planejamentos, além de monitorá-los e avaliá-los.
O treinamento e a formação das equipes também é fundamental, afora a remoção de todas as
barreiras que dificultem ou impeçam a plena participação das pessoas com deficiência.
Acresça-se que tê-las na equipe também faz com que a inclusão ocorra de modo mais
consciente e efetivo. Se necessário, orientações especializadas devem ser buscadas,
procurando ao máximo envolver pessoas com deficiência em todas as fases dos projetos e
atividades. No mais, para que a inclusão possa realmente ocorrer, é preciso uma atitude de
mudança, um primeiro passo. E saber que é possível obter alguns resultados rápidos, mas que
se trata de um longo e contínuo processo85.

1.6.2 Acessibilidade e seus caminhos de concretização
Outro conceito ligado à deficiência é o da acessibilidade, que possui significado
complementar, mas diferente de inclusão. Em geral, a acessibilidade se refere a coisas e
espaços, sendo objeto de normas e regulamentos. Já a inclusão, tema tratado no item anterior,
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Rosangela Berman et al. Desenvolvimento inclusivo: uma abordagem universal da deficiência. p. 2-3; 9-10.
Disponível em: <http://www1.uefs.br/disciplinas/exa519/Des_Inclusivo_Paper_Port_Final.pdf>. Acesso em: 24
jul. 2016.
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guide for organizations in North and South. Veenendaal, The Netherlands: Light for the World, 2012, p. 31; 39;
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se refere à vida humana, diz respeito à comunidade; é a atitude hospitaleira das pessoas que já
participam da sociedade e recebem novas pessoas, que estavam fora, excluídas86.
O termo é referido em diversos documentos internacionais, mas ainda não possui
definição universalmente aceita. De modo amplo, se refere a “tudo o que se possa alcançar,
conseguir ou possuir” 87. Por ser um ideal direcionado para que pessoas utilizem determinados
equipamentos, produtos e serviços para que possam ter uma vida autônoma e independente,
não é privilégio do domínio da deficiência e pode encontrar, na sua aplicação em outros
segmentos, valioso aprendizado. Todas as pessoas acabam dela se beneficiando, de alguma
forma, em determinado momento da vida, como os idosos, as crianças e as gestantes.88.
No campo da deficiência, acessibilidade é um dos seus mais relevantes princípios,
sendo que a sua falta pode originar, muitas vezes, a desigualdade e a impossibilidade de
exercer direitos89. Na verdade, “é direito instrumental, pois viabiliza a existência de outros
direitos. Sem a acessibilidade, não se pode falar em direito à saúde, em direito ao trabalho, em
direito ao lazer, dentre outros. Se não pode se locomover, como poderá ir trabalhar?” 90.
No modelo social, o conceito assume importância ímpar, porquanto a causa da
deficiência, a desigualdade no exercício dos direitos, tem origem nas barreiras sociais, que
devem ser eliminadas. Assim, deve-se “assegurar às pessoas com deficiência o acesso, em
igualdade de oportunidades com as demais pessoas, às condições necessárias para a plena e
independente fruição de suas potencialidades e do convívio social.” 91 . Nesse sentido, a
86

RAINS, Scott. Accessibility is not inclusion. New Mobility Magazine. Jan. 2011. Disponível em:
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Madrid: Dykinson, 2013, p. 17. GARCIA, Carla Cristina. Sociologia da Acessibilidade. Curitiba: IESDE Brasil,
2008, p. 5.
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mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas
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coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida;” (art. 3°,
I)
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afetados, se há razoabilidade e proporcionalidade. DE ASÍS, Rafael. Lo razonable en el concepto de ajuste
razonable. In: SALMÓN, Elizabeth; BREGAGLIO LAZARTE, Renata (Eds.). Nueve conceptos claves para
entender la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Lima: Pontificia Universidad
Católica del Perú, 2015, p. 99-100; 103-104. SÁNCHEZ MARTÍNEZ, María Olga; SOLAR CAYÓN, José
Ignacio. La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su impacto
en la legislación autonómica de Cantabria: propuestas de reforma legislativa. Madrid: Dykinson, 2015, p. 5355.
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ARAUJO, Luiz Alberto David. A proteção constitucional das pessoas portadoras de deficiência. 4. ed.
Brasília: Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, 2011, p. 59.
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BARCELLOS, Ana Paula de; CAMPANTE, Renata Ramos. A acessibilidade como instrumento de promoção
de direitos fundamentais. In: FERRAZ, Carolina Valença et al (Coords.). Manual dos direitos da pessoa com
deficiência. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 176-177.
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acessibilidade tornou-se um necessário parâmetro de hermenêutica para os países, que devem
considerá-la ao legislar e ao interpretar normas92.
Note-se que, por estar intimamente ligada à existência de barreiras e obstáculos, ela
possui um caráter transversal 93 , incluindo, dentre outros aspectos, a acessibilidade física,
cultural, atitudinal, cognitiva, de comunicação e de informação.
Na sua dimensão espacial (acessibilidade física), implica adaptar e adequar cidades,
edifícios, transportes e ambientes em geral. Assim, as escolas, objeto desta pesquisa, também
têm obrigação de oferecer acessibilidade nas suas edificações94.
Já as acessibilidades na comunicação e na informação estão previstas na CDPD,
que preconiza o direito ao pleno acesso à comunicação (art. 2º) e à informação (art. 9º, “g” e
“h”), assim como na LBI95.
Por sua vez, a acessibilidade eletrônica ou e-acessibilidade diz respeito à forma
mais simples de se utilizar a tecnologia da informação e da comunicação eletrônica, com o
oferecimento de sítios e softwares sem barreiras e acesso em iguais oportunidades96.
92

SÁNCHEZ MARTÍNEZ, María Olga; SOLAR CAYÓN, José Ignacio. La Convención Internacional sobre
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do Ministério Público (CNMP). Guia de atuação ministerial: pessoa com deficiência e o direito à
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a todos. É importante que se atente à correta orientação e atenção personalizada às pessoas com deficiência no
exterior, no acesso e no interior das edificações. Ver especialmente a NBR 9050:2015 e o Decreto nº 5.296/04
(art. 24). ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 9050:20015. Acessibilidade
a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. 3. ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2015. BERDUD, Mª
Luisa et al. Accesibilidad cognitiva: guía de recomendaciones. Madrid: Federación de Organizaciones en
favor de personas con discapacidad intelectual de Madrid (FEAPS Madrid), 2014, p. 49-51.
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uso de intérprete de língua de sinais ou linguagem fácil (que será tratada adiante) também deve ser considerado.
BRUIJN, Paulien et al. Count me in: include people with disabilities in development projects. A practical guide
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em:
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cautelas, evitando abas que não se fecham ou que se abram sem solicitação, por exemplo. BERDUD, Mª Luisa et
al. Accesibilidad cognitiva: guía de recomendaciones. Madrid: Federación de Organizaciones en favor de
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A acessibilidade cultural trata do acesso a espaços culturais e artísticos. Seu espaço
físico e equipamentos devem estar aptos a bem receber qualquer pessoa, as informações
devem ser disponibilizadas de modo acessível e os profissionais envolvidos devem estar
capacitados para tal97. As pessoas com deficiência, da mesma forma, devem ser protagonistas
da cultura, atuando em peças de teatro e em cinema ou trabalhando na produção e na
prestação de serviços relacionados.
Há ainda a acessibilidade atitudinal, que é tratada, inclusive, no Relatório Mundial
sobre a Deficiência 2011 98 . Sob esse prisma, não basta eliminar as barreiras físicas dos
ambientes, é preciso que sejam evitadas, ainda, as atitudes negativas que podem originar
inúmeras outras. Para que se obtenham atitudes acessíveis, as pessoas precisam ser
informadas e capacitadas. O aludido relatório do Comitê da ONU ressaltou: “Elevar a
conscientização e desafiar as atitudes negativas costumam ser os primeiros passos para a
criação de ambientes mais acessíveis para as pessoas com deficiência.” Assim, quando
necessários, os sistemas e medidas de apoio são estratégias importantes para viabilizá-la99.
Outra forma de acessibilidade é a cognitiva, que leva em conta o acesso, o desenho e
o desenvolvimento do ambiente, produtos, bens e serviços, voltando-se para pessoas com
deficiência intelectual ou déficits cognitivos. Na verdade, ela serve para eliminar obstáculos
relacionados às suas específicas necessidades, mas pode ser de grande valia também para
outras pessoas, como aquelas não alfabetizadas, estrangeiras e idosas. Para a mencionada
acessibilidade, as informações escritas devem ter opção para leitura fácil100, áudio, fotos e
desenhos para facilitar a sua compreensão101.
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Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. In: SALMÓN, Elizabeth; BREGAGLIO
LAZARTE, Renata (Eds.). Nueve conceptos claves para entender la Convención sobre los Derechos de las
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páginas da internet e outros. Tem o intuito de facilitar a leitura e o entendimento, proporcionando acessibilidade
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Em termos normativos, a acessibilidade é tratada pela Constituição pátria na
construção de logradouros, de edifícios de uso público e de veículos de transporte coletivo.
Também dispõe sobre a “facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a
eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação.” (art. 227, §
1º, II e § 2º). Na estrutura da CDPD102, é um dos seus princípios fundamentais e é tratada
como obrigação dos países. Na verdade, trata-se de uma pré-condição para outros direitos
fundamentais, ligada à igualdade de oportunidades, ao direito à vida independente e à
participação social103.
Já a LBI, além dos artigos que se referem ao direito ao transporte e à mobilidade
(arts. 46 a 52), dedicou o Título III ao tema e acrescentou o inciso IX ao art. 11 da Lei nº
8.429/92, caracterizando como ato de improbidade administrativa “deixar de cumprir a
exigência de requisitos de acessibilidade previstos na legislação.” 104
público, além de ministrarem cursos e serviços editoriais. Ver mais em BERDUD, Mª Luisa et al. Accesibilidad
cognitiva: guía de recomendaciones. Madrid: Federación de Organizaciones en favor de personas con
discapacidad intelectual de Madrid (FEAPS Madrid), 2014, p. 8; 12-13; 17; 20-24, 37-38. INTERNATIONAL
FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS (IFLA). Directrices para materiales
de lectura fácil. Revisão de Misako Nomura, Gyda Skat Nielsen, Bror Tronbacke. Madrid: Creaccesible, 2012.
Tradução de: Guidelines for easy-to-read materials. GARCIA MUÑOZ, Óscar. Lectura fácil: métodos de
redacción y evaluación. Real Patronato sobre Discapacidad. Madrid: Centro Español de Documentación sobre
Discapacidad (CEDD), 2012. ASOCIACIÓN LECTURA FÁCIL. ¿QUÉ ES LA LECTURA FÁCIL?
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Por sua vez, o desafio da garantia da acessibilidade em suas múltiplas manifestações
se vê instrumentalizado pela estratégia da adaptação razoável105. Ela, numa visão ampla, se
revela nas medidas que visam à adaptação ou adequação de ambientes, bens e serviços, às
necessidades específicas de um indivíduo, servindo para a satisfação do bem protegido pelo
direito à acessibilidade. Pode ser considerada uma medida do princípio ou do direito à
acessibilidade. Em verdade, ela é um direito essencial e um dos conceitos que embasam os
direitos das pessoas com deficiência. Não se trata de privilégio ou preferência, nem substitui o
dever de proporcionar acessibilidade ou de limitá-la. Para seu correto entendimento, deve-se
ter em mente a sua diferença em relação ao desenho universal e à acessibilidade106.
Cabe registrar ainda que, na CDPD107, a adaptação razoável deve ser encarada como
uma obrigação, um dever a ser garantido com o cumprimento das normas técnicas e legais,
considerando as necessidades de cada pessoa 108 . Tal dever é exigível a partir da sua

Janeiro: ABNT, 2015. COHEN, Regina. O que mudou com a nova norma de acessibilidade? Acessibilidade a
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solicitação e não se pode condicionar a adaptação razoável à apresentação de um atestado
médico ou diagnóstico; ao contrário, há que se avaliar as barreiras sociais existentes. Sua
recusa pode configurar discriminação por motivo de deficiência (art. 2ª)109, e, em termos de
educação, as alegações de falta de recursos ou crises financeiras para justificar a não
implementação da inclusão violam o art. 24 da CDPD110.
Por fim, outras ferramentas para alcançar a acessibilidade devem ser consideradas,
por exemplo, o atendimento prioritário111 e o apoio especial112. O primeiro, visa a eliminar
barreiras de atitude e de comunicação, possibilitando à pessoa com deficiência agir da forma
mais autônoma possível, com ou sem assistência. Implica tratamento diferenciado (por
pessoas capacitadas, espaços e instalações físicas adaptadas, sinalização, existência de
intérprete de LIBRAS, permissão para a permanência de cão-guia, dentre outros) e
atendimento imediato (antes de qualquer outro, respeitando-se os atendimentos em curso)113.
Já o segundo prevê a orientação, supervisão e ajuda técnica para superar barreiras de
comunicação e mobilidade.

1.6.3 Reconhecimento e educação
As pessoas com deficiência formam uma coletividade, não só em função de suas
características peculiares, mas especialmente em função de sua experiência comum114.
109

“Discriminação por motivo de deficiência significa qualquer diferenciação, exclusão ou restrição baseada na
deficiência, com o propósito ou efeito de impedir ou impossibilitar o reconhecimento, gozo ou o exercício, em
igualdade de oportunidades com as demais pessoas, de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais nos
âmbitos político, econômico, social, cultural, civil ou qualquer outro. Abrange todas as formas de discriminação,
inclusive a recusa de adaptação razoável.” A LBI também dispôs sobre adaptações razoáveis seguindo os
parâmetros da Convenção: “adaptações, modificações e ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus
desproporcional e indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que a pessoa com deficiência
possa gozar ou exercer, em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos e
liberdades fundamentais;” (art. 3º, VI).
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proteção e socorro; atendimento em instituições e serviços de atendimento ao público; disponibilização de
recursos humanos e tecnológicos, que garantam atendimento em igualdade de condições com as demais pessoas;
pontos de parada, estações e terminais acessíveis de transporte coletivo e garantia de segurança no embarque e
no desembarque; informações e recursos de comunicação acessíveis; restituição de imposto de renda; tramitação
processual e procedimentos judiciais e administrativos. A lei também incluiu, dentre os seus destinatários, o
acompanhante ou atendente da pessoa com deficiência, exceto com relação à restituição de imposto de renda e à
tramitação processual e ressalvou que, nos serviços de emergência, há que se respeitar os protocolos de
atendimento médico.
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Art. 35, par. 3º do Decreto nº 3.298/99, que regulamentou a Lei nº 7.853/89.
113
Decreto nº 5.296/04, especialmente os arts. 5º e 6º.
114
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Os elementos conceituais explorados neste Capítulo evidenciam que a deficiência é
fenômeno que transcende a pessoa do sujeito e reclama, para a emancipação deste mesmo
sujeito, um conjunto de interações que hão de ser socialmente construídas, sob a permanente
ameaça das falsas percepções presentes no imaginário coletivo quanto ao papel da pessoa com
deficiência. Compreender o que significa a deficiência – para a pessoa com deficiência, para
sua família e para a coletividade em que ela vive – é elemento indispensável ao avanço no
sentido de concretização do macro-objetivo de inclusão efetiva, como preconizado pelo
modelo social. Indiscutivelmente, o caminho de concretização desse compromisso axiológico
passa pelo aprofundamento da lógica do reconhecimento da pessoa com deficiência como
sujeito de direitos, e direitos qualificados.
Não obstante a ênfase conferida no Capítulo aos desafios que esse mesmo desiderato
põe à sociedade como um todo, deve-se ter em conta que a problemática envolve o
desenvolvimento dessa mesma dimensão do reconhecimento não só em favor da pessoa com
deficiência (observadas, naturalmente, as constrições que sua própria condição pessoal
imponha), mas também de sua família.
Eixo comum a favorecer o reconhecimento em todas essas dimensões, sem sombra
de dúvida, será aquele da educação, entendido o termo no seu sentido mais amplo, de
transferência de hábitos, costumes e valores de uma comunidade, de uma geração para a
seguinte. Nesse contexto, a educação que se dá nas escolas regulares será o tema que se
enfrentará no Capítulo seguinte.

e Estado. Brasília. v. 28. n. 2. p. 375-392. maio/ago. 2013, p. 379-380.
<http://www.scielo.br/pdf/se/v28n2/v28n2a10.pdf>. Acesso em: 03 jul. 2017.
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2 DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO BÁSICA INCLUSIVA EM ESCOLA
(E CLASSE) REGULAR
Na educação fornecida nas escolas, pretende-se que todos os alunos tenham a
oportunidade de aprendizagem formal, se beneficiem com a convivência com seus pares –
consideradas suas individualidades – e compartilhem valores.
Nesse contexto, a educação é um dos meios para que as pessoas integrantes de
minorias e em situação de vulnerabilidade, como os alunos com deficiência, possam obter sua
emancipação, o reconhecimento de seus direitos e sua almejada cidadania.
Dessa forma, pode-se notar a intrínseca ligação entre os fundamentos e bases da
educação sob o ponto de vista geral e a educação inclusiva. Em última análise, conforme se
verificará, se a educação for efetivamente inclusiva, destinada a todos, ter-se-á a verdadeira
educação.

2.1 DIREITO À EDUCAÇÃO E SUA NATUREZA JURÍDICA
A educação não se restringe à frequência na escola e acontece nos mais variados
ambientes, englobando processos de formação desenvolvidos no seio das famílias, na
convivência social, no ambiente de trabalho, nas manifestações culturais, nas instituições de
ensino, dentre outros. Seu conteúdo e definição não são uniformes, variando no tempo e
contexto em que são analisados.
Da mesma forma, inexiste entendimento único sobre o conteúdo do direito à
educação115. Decerto, não se limita ao mero oferecimento de escolas e vagas, consoante se
abordará116.
Tal direito se situa, na divisão dos direitos humanos, entre os direitos civis e
políticos, de um lado, e econômicos, sociais e culturais de outro. Considerado direito de
primeira e segunda dimensão, esse seu caráter dúplice pode levar a uma certa dificuldade em
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Nesse sentido, vale destacar que o “direito de todos à instrução” foi reconhecido expressamente pela
Declaração Universal dos Direitos Humanos (art. 26). Já a “educação para todos” foi prevista em 1960, na
Convenção da Luta contra a Discriminação na Educação, da UNESCO (embora não tenha mencionado
especificamente as pessoas com deficiência). Por sua vez, a “educação como um direito humano” foi assim
reconhecida na Convenção sobre os Direitos da Criança, de 1989, e na Declaração Mundial sobre Educação para
Todos (EPT), de 1990. Há outros documentos internacionais que serão mencionados adiante.
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UNITED NATIONS (UN). United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).
Education for all 2013/4. Teaching and learning: achieving quality for all. The education for all (EFA). Global
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UNESCO,
2014,
p.
100.
Disponível
em:
<http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002256/225660e.pdf>. Acesso em: 21 nov. 2015.
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sua compreensão, porquanto só se realiza na esfera individual se for realizado e efetivado no
âmbito coletivo, tanto nas esferas públicas quanto privadas.
Encontra-se, assim, na intersecção de diferentes sistemas, entre linhas de fronteiras
diversas e foi fortemente impactado especificamente pelas mudanças culturais dos séculos
XX e XXI. Tais fatos e características se refletem, em consequência, na educação como
atividade, na sua moldura normativa e nas principais questões pertinentes a ela.
E mais, por se tratar de um direito humano, são previstas obrigações e
responsabilidades, além da possibilidade de reconhecimento de sua violação e respectivas
consequências117.
Em função do exposto, a educação é tema prioritário para países e organismos
internacionais que, apesar das obrigações legais e compromissos políticos, ainda enfrentam o
fato de que milhões de crianças e adolescentes no mundo são privados de seu direito 118 .
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TOMASEVSKI, Katarina. Human rights obligations: making education available, accessible, acceptable
and adaptable. Gothenburg: Novum Grafiska AB, 2001 (Right to Education Primers. n. 3) p. 9. Disponível em:
<http://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resourceattachments/Tomasevski_Primer%203.pdf>. Acesso em: 11 jul. 2016. TOMASEVSKI, Katarina. Removing
obstacles in the way of the right to education. Gothenburg: Novum Grafiska AB, 2001 (Right to Education
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Daniel e Dandan chegam a afirmar que um dos maiores desafios da atualidade é conseguir
que o direito à educação seja realmente para todos119.

2.1.1 Previsão Normativa
O direito à educação, originalmente referido na Declaração Universal dos Direitos
Humanos, atualmente está presente em inúmeros documentos internacionais

120

e é

formalmente garantido em Constituições de mais de 140 países121.
O Brasil é signatário de diversos tratados e convenções voltados para a educação,
trata do tema na sua Constituição, além de possuir um quadro normativo abrangente.
Relacionada como direito fundamental social, a educação é prevista em uma moldura
jurídico-constitucional que assegura a ela um sistema especial de promoção, garantias e
exercício 122 na Constituição de 1988123. O Poder Constituinte Reformador também tratou do
tema, especialmente nas Emendas Constitucionais (EC) nº 14/1996, nº 53/2006 e nº
59/2009124.
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p. 265-288. p. 266.
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Ana Paula de Barcellos, na qual, além de destacar princípios, subprincípios e regras específicas, indica a
existência de “oito direitos à educação”. BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos princípios
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Paulo: RT, 2013, p. 605.
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ensino fundamental, da universalização do ensino médio gratuito; e da obrigatoriedade e gratuidade do ensino
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Em comparação com a Carta anterior, tem-se que o espaço acadêmico e a liberdade
de cátedra foram restabelecidos, bem como o diálogo com a sociedade.
Cabe mencionar que, atualmente, a cada ente da federação são atribuídas
competências e atribuições, com poderes para regular o ensino no seu âmbito de forma
complementar. A União tem competência legislativa privativa para definir as bases e as
diretrizes da educação nacional e para o estabelecimento do seu plano nacional (Plano
Nacional de Educação, PNE) 125 . De modo supletivo, deve garantir as oportunidades
educacionais e um padrão mínimo de qualidade, por meio de assistência técnica e financeira.
O financiamento da educação obrigatória permite a vinculação de receita de impostos para
manter e desenvolver o ensino, havendo um sistema de distribuição de recursos públicos, o
FUNDEB. Por sua vez, União, Estados126, Municípios e o Distrito Federal têm competência
comum para oferecimento de meios de acesso à educação e responsabilidade, observadas suas
competências, pela garantia desse direito.
Diferentemente do sistema constitucional anterior, não há previsão para educação no
lar127, devendo esta ser provida nas escolas. Ela é mantida como direito de todos128, mas passa

fundamental, com sua oferta gratuita a quem não teve acesso a ele na idade própria (EC nº 14/1996); da
assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até os 5 anos de idade em creches e pré-escolas,
como direito dos trabalhadores urbanos e rurais; da cooperação técnica e financeira da União, Estado e seus
Municípios em programas de educação infantil e de ensino fundamental; valorização dos profissionais da
educação; piso salarial nacional para aqueles da educação pública; educação infantil, para crianças de até 5
(cinco) anos, em creche e pré-escola; prioridade de atendimento ao ensino regular da educação básica pública; de
fonte de financiamento da educação básica pública; e do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias (ADCT), que trata essencialmente da destinação de recursos para a educação, do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
(FUNDEB) e do Plano Nacional de Educação (PNE) (EC nº 53/2006); e sobre o aumento do número de anos de
ensino obrigatório, que passou a ter início na Educação Infantil e término no Ensino Médio (de 4 a 17 anos).
Dispôs, também, sobre meios de atendimento ao educando durante a educação básica; universalização do ensino
obrigatório, garantia de padrão de qualidade e equidade; e PNE (EC nº 59/2009).
125
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educacionais.” (par. 1º do art. 8º da LDBN).
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fundamental e médio criadas e mantidas pela iniciativa privada.
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a ser dever do Estado compartilhado com a família 129 , com promoção e incentivo em
colaboração da sociedade130. O ensino público é gratuito nos estabelecimentos considerados
oficiais, sendo prevista a universalização de modo progressivo do ensino médio gratuito. O
atendimento à educação infantil para crianças de até 5 anos tem assento constitucional, e a
educação básica obrigatória e gratuita, direito público subjetivo, abrange o período de 4 a 17
anos, desde a educação infantil até o ensino médio, incluindo o acesso daqueles que não
tiveram a educação na idade própria.
Ainda merecem destaque, para fins desta pesquisa, os princípios da igualdade de
condições de acesso e permanência na escola; a garantia de padrão de qualidade; a liberdade
de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; o pluralismo de
ideias e de concepções pedagógicas; a coexistência de instituições públicas e privadas de
ensino.
Concluindo, vale notar que o sistema normativo pátrio estabelece penalidades ao
Estado e à família. Assim, a autoridade competente pode ser responsabilizada nas hipóteses
de não oferecimento – ou de oferta irregular – do ensino obrigatório pelo Poder Público. Por
outro lado, caso os pais ou responsáveis não providenciem a matrícula de seus filhos ou
pupilos durante o período do ensino obrigatório (de 4 a 17 anos) na rede regular de ensino131,
ficam sujeitos às penalidades administrativas e penais, previstas respectivamente nos arts. 129
e 249 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)132 e no art. 246 do Código Penal (crime
de abandono intelectual).
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física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da
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Merecem destaque, ainda, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDBN), a Lei nº 9.394/96 e o Plano Nacional de Educação (PNE) 133, que serão citados ao
longo deste estudo.

2.1.2 Estrutura da Educação Pátria – Pública e Privada
A educação brasileira é segmentada entre os ensinos público e privado e, durante sua
história, sofreu influências que incentivaram o crescimento ora de um segmento, ora de outro,
ou ainda de ambos simultaneamente, como ressalta Luiz Antônio Cunha134.
Durante anos, o ensino privado foi objeto de regime especial135, recebendo do Estado
imunidades e incentivos fiscais, além de pagamento de bolsas de estudos. Houve momentos
em que as iniciativas estatais de criação ou ampliação de escolas públicas chegaram a ser
inibidas para a preservação do mercado das instituições privadas.
Na Constituição de 1967, com redação dada pela Emenda Constitucional (EC) n.
1/69, além do sistema público, a educação era livre à iniciativa particular, que recebia dele
amparo técnico e financeiro, inclusive com o pagamento de bolsas de estudos. Havia previsão
de que o regime de gratuidade deveria ser substituído gradualmente pela concessão de bolsas
de estudos.
Nota-se, assim, que havia um espaço ampliado para a iniciativa privada como agente
na educação, refletido em políticas públicas de seu fortalecimento. As escolas privadas

autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais.” (art. 17 ECA). Também: “Descumprir,
dolosa ou culposamente, os deveres inerentes ao poder familiar ou decorrente de tutela ou guarda, bem assim
determinação da autoridade judiciária ou Conselho Tutelar.” (art. 249 ECA). DIGIÁCOMO, Murillo José;
DIGIÁCOMO, Murillo José; DIGIÁCOMO, Ildeara de Amorim. Estatuto da Criança e do Adolescente
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134
CUNHA, Luiz Antônio. O desenvolvimento meandroso da educação brasileira entre o Estado e o mercado.
Educação & Sociedade. Revista de Ciências da Educação. Campinas. v. 28, n. 100 (Especial), p. 809-829,
2007, p. 810-811 813-814; 816. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/es/v28n100/a0928100.pdf>. Acesso
em: 10 jun. 2016.
135
A título de exemplo, na Constituição de 1937, o ensino privado prevalecia, cabendo ao Estado a função
complementar (arts. 128 e 129). Nas reformas educacionais realizadas no período militar, foram beneficiados os
investidores internacionais e a iniciativa privada. Outros benefícios tributários foram previstos para as escolas
privadas, nas Constituições de 1946 e 1967, bem como na Emenda Constitucional de 1969. CUNHA, Luiz
Antônio. O desenvolvimento meandroso da educação brasileira entre o Estado e o mercado. Educação &
Sociedade. Revista de Ciências da Educação. Campinas. v. 28, n. 100 (Especial), p. 809-829, 2007, p. 810812. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/es/v28n100/a0928100.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2016. RIBEIRO,
Lauro Luiz Gomes. Direito Educacional: educação básica e federalismo. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p.
185-218.

62

acabavam tendo ênfase nos resultados da educação, sendo menos sensíveis a questões
econômicas, especialmente diante dos incentivos recebidos.
Cunha também enfatiza que a situação do ensino privado começou a ser alterada no
final do período militar. E, durante o período constituinte, mereceram destaque os temas
relativos ao ensino público, laico e gratuito em todos os níveis, o que resultou em uma ênfase
e no fortalecimento das escolas públicas como agentes da educação, em comparação com o
sistema anterior136.
Na Constituição de 1988, manteve-se a possibilidade de coexistência do ensino
público e privado. Pode, assim, o particular exercer a educação privada, obtendo do Estado
autorização137, devendo cumprir as normas gerais da educação nacional ou, nos dizeres de
Diogo de Figueiredo, específico ordenamento socioeducacional 138 . Fica também sujeita à
avaliação de qualidade pelo Poder Público 139.
Tratando-se de atividade sujeita a autorização 140 , inexiste direito subjetivo ao seu
exercício, reservando-se ao Estado o indispensável papel regulador deste segmento
econômico. Assim, o agente privado pode conseguir ou não o consentimento estatal
(porquanto se trata de ato constitutivo e discricionário da administração), a título sempre
precário, que pode ser revisto, revogado ou alterado a qualquer tempo141.
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Cabe esclarecer, ainda, que o ensino privado em sentido lato compreende, além das
escolas privadas em sentido estrito, as instituições/escolas comunitárias, confessionais ou
filantrópicas142.
Com a LDBN (1996), instalou-se um novo modelo de mercado e de conceito
mercantil da educação, com o reconhecimento de que as instituições privadas de ensino (em
sentido estrito) poderiam – e deveriam – ter lucro, não precisando mais do tratamento especial
para a sua atividade 143 . Hoje, diversamente do modelo anterior, permite-se apenas o
financiamento público (e apoio técnico) para as instituições/escolas consideradas privadas em
sentido amplo, comunitárias, confessionais ou filantrópicas, com atuação exclusiva em
educação especial144.
Com isso, no novel sistema, a iniciativa privada na educação passou a ser
responsável por buscar seu lucro como qualquer agente econômico. Tais fatos estão
diretamente relacionados com o tema deste estudo, consoante se abordará.
É necessário, neste passo, retratar que o número total de matrículas na educação
básica brasileira em 2013 era de 50.042.448, sendo 41.432.416 nas escolas públicas e
8.610.032 nas privadas. Existiam, naquele ano, 190.706 estabelecimentos de ensino de
educação básica, 151.884 públicos e 38.822 privados145.
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Por fim, trata-se de um mercado em que as famílias podem escolher a instituição em
que os alunos irão estudar (se públicas ou privadas e, dentre as últimas, que tipo preferem).
Sob essa perspectiva, Jorge Ávila de Lima e André Costa Melo146 entendem que as escolas
privadas tendem a se preocupar em se diferenciar no mercado, oferecendo às famílias
propostas atrativas. A sua divulgação se dá primordialmente entre as famílias e a comunidade,
e não necessariamente por outros instrumentos de marketing.
Tudo isso porque, sob esse aspecto, as escolas particulares não se encontram num
contexto de mercado concorrencial que os autores chamam de puro, já que há o fenômeno de
excesso de procura de alunos. Dessa forma, as instituições não precisam, necessariamente,
adotar técnicas de marketing ou outros mecanismos para terem vantagens sobre escolas
potencialmente concorrentes.
Na verdade, nessas condições, muitas delas acabam por selecionar os alunos
candidatos com perfil que mais lhes seja adequado. Muitas delas utilizam, em sua política de
admissão, mecanismos informais de seleção com base em critérios que elegem como
prioritários. De início, por exemplo, priorizam os irmãos de alunos, além dos filhos de
funcionários e de ex-alunos. A maioria das informações necessárias às escolas para
“selecionar os alunos que desejam” é obtida por meio de entrevistas, formulários e conversas
informais com as famílias que pretendem a matrícula.
Na verdade, segundo os autores, há uma forma encoberta de seleção social, que dá
valores diferenciados a perfis de alunos e suas famílias, apesar de possuir aparência de ser
objetiva e imparcial. Elas conseguem, assim, manter uma homogeneidade no seu alunado e
fidelizam sua clientela que, em tese, manterá a escolha da instituição para seus filhos. Esse
tipo de análise corrobora a ideia de discriminação de alunos com deficiência, praticantes de
determinadas religiões ou pertencentes a certas etnias, por exemplo. Tanto isso é verdade que
os autores afirmam: “Alguns tipos de alunos são olhados negativamente por uma boa parte
das escolas, que preferem não os ter nas suas fileiras.” Ainda neste Capítulo, os aspectos aqui
analisados confirmarão as dificuldades práticas para a inclusão no sistema privado.

2.1.3 Natureza do Serviço Prestado pelas Escolas Particulares
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Não há unanimidade quanto à natureza jurídica dos serviços de educação prestados
pelos estabelecimentos privados de ensino. Essa divergência, é preciso ressaltar, origina-se,
antes de tudo, em função dos diversos entendimentos doutrinários a respeito do próprio
conceito de serviço público, um dos temas mais discutidos no âmbito do Direito
Administrativo 147.
Voltando à falta de uniformidade quanto à natureza da educação privada, exemplos
na doutrina não faltam. Eros Grau entende que a educação é um serviço público não privativo,
independentemente de quem a preste, inclusive a iniciativa privada, que não necessita de
concessão, permissão ou autorização. E completa: “Por isso mesmo é que os arts. 209 e 199
declaram expressamente serem livres à iniciativa privada a assistência, a saúde e o ensino –
não se tratassem, saúde e ensino, de serviço público razão não haveria para as afirmações dos
preceitos constitucionais.”148.
Para Di Pietro, trata-se de um serviço público próprio se assumido pelo Estado e de
serviço público impróprio, quando prestado por particular autorizado pelo Poder Público 149.
Ranieri entende que a educação tem natureza pública, originada no exercício da
cidadania, independentemente de ser conceituada ou não como serviço público150.
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Sob outra ótica, as escolas privadas em sentido estrito são estabelecimentos de
ensino que desenvolvem atividade econômica, na qualidade de agentes econômicos. Assim,
perseguem o lucro, já que pertencentes à iniciativa privada e regidas pelo princípio da livre
iniciativa. Da mesma forma que os serviços de saúde, as atividades de educação podem ser
consideradas em conjunto como “serviços compartidos”, posto que, quando exploradas pela
iniciativa privada, são atividades econômicas privadas; quando pelo Estado, são consideradas
“serviços públicos sociais”, conforme prega Aragão151. Tal fato não pode deturpar a natureza
do seu objeto, que é a educação. Dessa forma, o empresário da educação privada deve
conciliar seus interesses econômicos com o desenvolvimento de suas atividades, mediante o
cumprimento da Constituição e das normas em geral.
Por outro lado, há divergência de posicionamento sobre o tema, inclusive entre
membros do STF, a exemplo da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n. 1.266/BA152 e
da ADI n. 1007/PE153, nas quais se debatiam, respectivamente, a adoção de material escolar e
de livros didáticos pelas escolas privadas e a fixação de data de vencimento das mensalidades
escolares nas escolas particulares.
Enfim, a educação brasileira pode ser tida como um sistema híbrido, no qual agentes
privados e públicos realizam a mesma atividade da educação, gerando um paradoxo,
porquanto, em última análise, os primeiros buscam o lucro como finalidade e têm proteção
dos princípios econômicos, e os últimos têm como fim a concretização da Constituição.
Dito isto, para fins desta pesquisa, adota-se o entendimento de que o ensino privado é
uma atividade privada de forte interesse público, “prestada por particulares por direito
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próprio, mas o Estado a sujeita a um controle constante e que pode, em alguns aspectos,
imiscuir-se em elementos contratuais da prestação da atividade, para que ela, não apenas não
agrida o interesse público, mas também contribua para a sua realização.”154
Outrossim, independentemente da posição doutrinária que se possa assumir em
relação à natureza jurídica do serviço de educação quando desenvolvido por agentes privados,
na forma da autorização emanada no art. 209 CF, extrai-se desse mesmo preceito (inciso I) a
sua subordinação ao cumprimento das normas gerais de educação nacional.
Esse o ponto de sensibilidade no debate de que se ocupa a presente investigação, eis
que a principiologia insculpida no art. 208 da Constituição inspira, naturalmente, a moldura
normativa desenvolvida pela União com fundamento na competência gizada no seu art. 22,
XXIV, e por todas as entidades federadas arrimadas na competência comum do art. 23, V, da
Magna Carta.
Esse o contexto em que se põe a incorporação do vetor de inclusão, dentre os
atributos exigíveis do serviço de educação prestado por agentes privados, matéria a ser
futuramente considerada, como se virá a desenvolver na regulação do setor.

2.2 EDUCAÇÃO INCLUSIVA: CONCEITO E QUADRO NORMATIVO
Inicialmente, é importante destacar que muitos aspectos relativos à educação
inclusiva também fazem parte das questões da educação em geral. Outrossim, ela não possui
uma definição aceita universalmente, já que por vezes seu foco está voltado para os direitos,
ora para os valores e a comunidade; e também na maneira pela qual o sistema e a escola
atendem às especificidades dos alunos155.
Por sua vez, o processo de reconhecimento do direito à educação inclusiva, bem
como sua implementação, desenvolveu-se no âmbito internacional e interno nos países, de
modo transversal, por meio de medidas políticas, culturais, sociais e pedagógicas156.
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Historicamente, a educação das pessoas com deficiência passou por diversas fases157,
nas quais visibilidade, espaços e reconhecimento foram sendo – e ainda estão sendo –
conquistados. Esses modelos de educação, em boa medida, refletem as concepções e modelos
da deficiência analisados no Capítulo anterior. E, conforme se demonstrará, os diversos
modelos de educação para esse grupo, de modo e intensidade diferentes, ainda coexistem nos
países.
Assim, em estreitíssima síntese, tem-se um período inicial em que esse direito não
era reconhecido ao grupo em questão, ocorrendo a sua exclusão. A partir do momento em que
se descobriu que as pessoas com deficiência eram capazes de aprender, surgiram as primeiras
escolas e instituições especiais, que tiveram relevância para a concretização do direito à
educação, contribuindo para a mudança de percepção da sociedade sobre a capacidade dessas
pessoas158.
É de se destacar que esse modelo opera a partir da lógica da segregação, uma vez que
esse grupo poderia frequentar somente escolas e instituições especiais 159 , exclusivas,
destinadas a ele.
Já no período de integração 160 , os alunos com deficiência e outras necessidades
educacionais especiais161 frequentam as escolas regulares, mas têm seu aprendizado em suas
157
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salas/classes especiais, nas quais devem – ou deveriam – ser “preparados” para poder estudar
nas salas regulares162. Pode-se dizer que, sob esse enfoque, o aluno é quem deve se adaptar à
escola. Pode-se constatar pontuais adaptações realizadas pelas instituições.
Por fim, tem-se o ensino inclusivo163, no qual todos estudam e aprendem na mesma
classe da escola regular, e nenhum aluno é deixado fora do sistema escolar, desde o início164.
Hoje, a inclusão abrange todos aqueles vulneráveis, em situação de risco de exclusão ou
marginalização do ensino por qualquer razão. Na sala de aula inclusiva, são utilizados
métodos, recursos e materiais voltados para todos, incluindo aqueles com necessidades
educacionais especiais e, consequentemente, os estudantes com deficiência165.
Diante desse paradigma educacional, trabalha-se hoje para que os sistemas se
transformem, passando de modelos segregados e de integração, focados na deficiência e ainda
não superados, para uma escola efetivamente inclusiva, voltada para todos, nos termos da
CDPD. Cabe providenciar sua reorganização estrutural e cultural, oferecer respostas à
discriminação e à lógica de exclusão, além de atuar na constante eliminação de barreiras e
obstáculos166.
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Na verdade, a educação inclusiva também é uma questão estritamente ligada aos
direitos humanos, como já abordado, e faz parte do conteúdo do direito fundamental de
educação para todos. Os alunos com deficiência se beneficiam com a convivência com os
demais, aliando a aquisição de conhecimento a uma maior sociabilidade e exposição às mais
diversas questões. Ao mesmo tempo, os alunos típicos, sem deficiência, bem como todos os
demais que frequentam a escola, como professores e outros profissionais, têm a oportunidade
de conviver, compreender e aprender com as diferenças, especialmente no que toca ao
universo da deficiência.
Nesse sentido, o plano de ação da Declaração de Salamanca sobre Princípios,
Política e Práticas na Área das Necessidades Educativas Especiais (Declaração de
Salamanca), intitulado “Linhas de Ação Sobre Necessidades Educativas Especiais” 167 ,
ressalta que a escola inclusiva é benéfica a todos. Além de estar focada em todas as crianças e
de fornecer educação de qualidade, ela contribui para acabar com a discriminação, cria
ambientes acolhedores, reduz o abandono escolar e a repetência, além de aumentar os
resultados educacionais de todos. Na verdade, essa escola participa da construção de uma
sociedade verdadeiramente inclusiva, que respeita a diversidade e a dignidade de todos.
Peltier tem um trabalho em que faz uma revisão das pesquisas feitas sobre o impacto
da inclusão nas crianças típicas, ressaltando crescimento social na sala de aula inclusiva e
inexistência de prejuízo acadêmico aos estudantes típicos168. Em “Educare nelle Differenze
per una Cultura Prosociale”169, os autores relacionam diversos trabalhos a respeito dos efeitos
da inclusão escolar nos alunos sem deficiência, destacando a melhora no relacionamento entre
os alunos, nas suas competências pedagógicas e formativas, especialmente nas habilidades
sociais e interpessoais. Além disso, enfatizam que os alunos típicos se tornam mais
“prossociais” (no sentido auxílio ao próximo, tendo por ele empatia e solidariedade) e passam
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a ter comportamentos de colaboração com maior frequência. Foram citados também o
aprendizado com relação à diversidade, o aumento das interações recíprocas entre eles,
relacionamentos amistosos, melhoria nos comportamentos individuais, maior tolerância,
aceitação e compreensão, de si mesmos e do outro170.
Outrossim, tratando-se de uma modalidade voltada para todos, considerando a
natureza diversa dos seres humanos, não se pode perder de vista que o direito à educação
inclusiva tem, no princípio fundamental da dignidade humana171 e da igualdade, sua base de
fundamentação172.
Ademais, considerando a coexistência entre escolas públicas e privadas, vale
destacar o direito dos responsáveis de escolherem em que tipo de escola querem matricular
seus filhos. Assim, como todas as famílias, aquelas que possuem um filho com deficiência
têm o direito de considerar não apenas o sistema público, mas o sistema privado, que também
se apresenta – ou deveria se apresentar – como alternativa válida. Constitucionalmente, não
pode haver restrição à escolha da escola particular em função da deficiência.
A seguir, a análise do quadro normativo internacional e pátrio que prevê o direito à
educação inclusiva.
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2.2.1 Reconhecendo as Diferenças: exclusão, segregação, integração e inclusão escolar
Desde já, é preciso esclarecer que, na educação, exclusão, segregação, integração e
inclusão não possuem o mesmo significado. Em verdade, os referidos conceitos guardam
expressiva aproximação com os próprios estágios históricos de compreensão da deficiência e
com o reconhecimento da diferença entre as noções de exclusão, segregação, integração e
inclusão.
Os alunos podem ser considerados excluídos quando são, de modo direto ou não,
impedidos de estudar. Já quando são privados de estudar com os demais estudantes, tendo sua
escolaridade apenas em locais específicos para pessoas com deficiência (escolas e/ou classes
especiais), tem-se a segregação.
Sob essa visão, a escola especial é destinada a alunos com necessidades educacionais
especiais, inclusive aqueles com deficiência. É ela que se adapta integralmente às
necessidades dos seus alunos, e um aluno típico, sem deficiência, está excluído desse tipo de
escola. Ela foi idealizada em uma época em que a escolaridade desses alunos não se dava nas
escolas comuns, a não ser em casos isolados. Em substituição às escolas regulares, seu
curriculum, chamado de “terapêutico ou habilitativo”, é baseado nas dificuldades dos alunos,
conforme explica David Rodrigues173. Nesse modelo, há também as classes especiais dentro
das escolas regulares, em que os alunos com deficiência convivem com os demais apenas em
determinados locais e horários.
Característica relevante na educação especial de pessoas com deficiência no Brasil é
o protagonismo e o fortalecimento das organizações filantrópico-assistenciais (que fazem
parte do ensino privado em sentido lato) na política, gestão e atendimento educacional174. Até
os dias de hoje, escolas e instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins
lucrativos, com atuação exclusiva na educação especial, nos termos da legislação, podem ter
suas atividades financiadas com recursos públicos. É digno de nota o fato de que muitas delas
oferecem a escolaridade substitutiva da escola regular.
Já a integração escolar propõe um convívio entre educação especial e comum.
Caracteriza-se pela aceitação, nas escolas regulares, de alunos com deficiência, desde que eles
atendam e se adaptem às especificidades padronizadas dessas instituições, com apenas
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pequenas adaptações feitas pelas escolas 175 . Assim, o aluno da educação especial deve
alcançar conteúdos e outras habilidades que lhe permitam o deslocamento para a educação
regular. As classes especiais também podem estar presentes neste modelo, destinando-se a
“preparar” o aluno para poder frequentar a classe regular.
Dessa forma, na escola que pratica a integração, o aluno é quem deve se adaptar a ela
– a relação de “condicionalidade” se inverte. Se o aluno, em educação especial, não alcança o
padrão reputado indispensável ao convívio na escola ordinária, permanece em espaços
segregados, que são as classes especiais, para a sua escolarização 176 . Tem-se aqui já a
presença eventual do aluno típico no ambiente escolar – que só seria chamado ao convívio
com o aluno com deficiência em alguns momentos e atividades, caso essa fosse “superada”,
em alguma medida, pelos efeitos “terapêuticos ou habilitativos” da educação especial.
Rodrigues também descreve a escola integrativa, na qual se separam os alunos com
deficiência, que recebem apoio e são tratados de forma especial, e os demais, para os quais o
curriculum, os valores e as práticas foram criados. Nesse tipo de escola, o aluno com
deficiência se encontra sob condição, podendo nela permanecer caso seu comportamento e
aproveitamento sejam considerados adequados. Há, assim, uma “participação tutelada” do
aluno, que deve se adaptar à estrutura e aos valores próprios da escola. Caso contrário, lhe é
indicada a classe ou escola especial. Por fim, conclui: “Assim o aluno com dificuldades não
era um membro de pleno direito da escola mas tão só uma benesse que a escola
condicionalmente lhe outorgava.”
Como ensina Mantoan, em uma visão mais ampla, na integração, o aluno pode se
utilizar de diversas possibilidades educacionais, desde frequentar salas de aulas regulares até
estudar nas escolas especiais. Trata-se, pois, de um sistema que faz acolhimento nas escolas
regulares do modo parcial, já que existem modalidades segregadas de ensino. Assim, faz-se
uma prévia seleção dos estudantes que são considerados aptos, que poderão ser inseridos no
175
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sistema regular. Os demais são direcionados a classes e escolas especiais, ou, ainda, excluídos
do sistema de ensino. “Em suma: a escola não muda como um todo, mas os alunos têm
de mudar para se adaptarem às suas exigências.”177
Na verdade, o modelo de integração acaba por excluir e discriminar alunos dentro
das próprias escolas regulares, os quais permanecem em salas especiais e exclusivas,
interagindo com os demais alunos apenas em algumas atividades e horários. Demais, sua
recepção nas classes regulares nem sempre acontece, e essas “classes passaram a ser depósitos
de alunos com dificuldades de adaptação ao ensino regular vigente” 178.
Hoje, há um novo entendimento acerca da educação especial 179 , que, no Brasil,
passou a ser conhecida como “Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva” 180.
Trata-se de modalidade de ensino que envolve todos os níveis, etapas e categorias, que
complementa ou suplementa o ensino regular, promovendo condições de acessibilidade. Ela
tem a visão inclusiva e não mais significa o mesmo que escola especial181. Fazem parte do
chamado público-alvo da educação especial os alunos com deficiência, com transtornos
globais do desenvolvimento e com altas habilidades/superdotação.
Desse modo, na inclusão, todos os alunos, com suas particularidades, têm sua
escolaridade junto com os demais. A escola e seus profissionais se adaptam aos alunos. A
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em:
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Art. 58 da LDBN: “Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação
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durante a educação infantil.”
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MEC, de 2008. BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC). Secretaria de Educação Especial. Política
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2016.
181
A Portaria MEC nº 243/2016 versa sobre o funcionamento, a avaliação e a supervisão de instituições públicas
e privadas que prestam atendimento educacional a alunos com deficiência, dentre outros. SANTOS, Martinha
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educação inclusiva 182 é baseada em direitos, respeita a diversidade e não discrimina em
função de gênero, raça, religião, presença de deficiência, situação econômica/social ou outro.
Compreende-se que, com os auxílios necessários, todos podem aprender e participar das
atividades escolares, em escolas e classes regulares, conjugando “igualdade e diferença como
valores indissociáveis.”183
Para haver inclusão, é necessário acompanhar os alunos com deficiência nas salas
comuns das escolas regulares, providenciando alterações no curriculum, nos métodos, nas
estruturas e nas estratégias educacionais184.
Esse modelo de educação inclusiva cria, como prega Mantoan, uma crise na escola e
na sua identidade institucional, porquanto delas exige modernização e reestruturação,
inclusive quanto ao entendimento de que também são responsáveis pelas dificuldades dos
alunos. Por isso, devem rever a maneira como ministram o ensino, bem como a concepção e a
avaliação da aprendizagem185.
Na perspectiva da educação inclusiva, o aluno com deficiência tem direito ao
atendimento educacional especializado (AEE), com serviços de apoio especializado, visando
a eliminar barreiras e obstáculos e a proporcionar as melhores condições para a inclusão e a
aprendizagem no ensino regular. São utilizados recursos pedagógicos e de acessibilidade,
além de atividades complementares ao ensino regular no turno inverso ao da escolaridade186.
Previsto na Constituição e no PNE (Lei nº 13.005/14), o AEE 187 é ofertado
preferencialmente em escola regular, nas salas de recursos multifuncionais. Essas salas “são
ambientes dotados de equipamentos, mobiliários e materiais didáticos e pedagógicos para a
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De acordo com Valle e Connor, a inclusão é uma filosofia voltada para como compreendemos e respondemos
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philosophy about how we perceive and respond to human difference.” VALLE, Jan W.; CONNOR, David J.
Rethinking disability: a Disability Studies approach to inclusive practices. The Practical Guide Series. New
York: McGraw-Hill, 2010, p. x.
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<http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/GC.aspx>. Acesso em: 29 set. 2016.
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MANTOAN, Maria Teresa Eglér. Inclusão escolar: o que é? por quê? como fazer? Coleção Cotidiano
Escolar. São Paulo: Moderna, 2003, p. 20; 32.
186
Ver arts. 4°, III e 58, par. 1° e 2°, da LDBN. Destaca-se também sua previsão no art. 208 da Constituição, no
art. 54, III do ECA e no Decreto nº 7.611/2011.
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A respeito, destacam-se a Nota Técnica nº 055/2013/MEC/SECADI/DPEE, que contém orientações mais
recentes e detalhadas a respeito do AEE e a Nota Técnica nº 15/2010/MEC/CGPEE/SEESP, que trata do AEE na
rede privada.
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oferta de atendimento educacional especializado.”188. Há também a possibilidade de ele ser
oferecido por instituições especializadas conveniadas.
É cabível mencionar que, para a efetiva implementação da educação inclusiva nas
escolas, tornou-se necessária uma ampla reestruturação da educação, juntamente com a
parceria entre a educação especial e o ensino regular 189. Uma escola inclusiva desloca seu
foco anterior, nas limitações dos alunos, para sua responsabilidade na adaptação e no
oferecimento de suporte para o processo de aprendizagem e a plena participação desses
estudantes. Resumindo: “mudam as escolas e não os alunos”190.
Nessa perspectiva, em função da sua importância histórica, instituições e escolas
especiais dimensionam e fortalecem seu papel, com adequação ao quadro normativo
vigente191. A exemplo, a APAE da cidade de São Paulo e a Fundação Síndrome de Down, que
encerraram suas atividades como escolas especiais e se voltaram para a complementariedade
da escola regular, fornecendo o AEE e outras atividades necessárias à formação dos alunos
com deficiência. Inauguraram, assim, uma nova e importante fase, tornando-se centros de
referência na formação profissional e na criação de materiais acessíveis, oferecendo suporte
técnico e pedagógico à construção da educação inclusiva192.
Na sequência, pode-se verificar a existência de um quadro normativo extenso a
respeito da educação inclusiva, indicando seu amadurecimento e contemporaneidade.

2.2.2 Quadro Normativo Geral
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Art. 5º, par. 3º do Decreto nº 7.611/2011.
SANTOS, Martinha Clarete Dutra dos. Artigo 24: educação. In: DIAS, Joelson et al (Orgs.). Novos
comentários à Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (versão comentada). 3. ed. rev.
atual. Brasília: Secretaria de Direitos Humanos (SDH) – Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da
Pessoa com Deficiência (SNPD), 2014, p. 164.
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MANTOAN, Maria Teresa Eglér. Integração x inclusão: escola (de qualidade) para todos. Campinas:
Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino e Diversidade (LEPED) – UNICAMP. 1993. Não paginado.
Disponível
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em: 09 jun. 2016.
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1998. FÓRUM INTERNACIONAL SÍNDROME DE DOWN. 04 maio 2015. Campinas. Palestra... Disponível
em:
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Nesse sentido, ver Nota Técnica do MEC nº 07/2011/MEC/SEESP/DPEE; “Orientações para implementação
da política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva”, do MEC, de 2015, p. 25; 115, e “A ONU
e seu conceito revolucionário de pessoa com deficiência”. FONSECA, Ricardo Tadeu Marques da. A ONU e
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A educação inclusiva é tema de interesse internacional e regional; é objeto de
estudos, ações e planos, que podem se refletir internamente nos países; e está expressamente
contida na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável193. No entanto, atualmente, nem
todos os países possuem legislação interna que disponha sobre ela. Ademais, marco
internacional para a inclusão, a CDPD e seu Protocolo Facultativo, de 2006, ainda vêm sendo
objeto de adesão e ratificação194.
Vários documentos da década de 1990 tratam de educação e inclusão. Destacam-se a
Declaração Mundial sobre a Educação para Todos: satisfação das necessidades básicas de
aprendizagem (Declaração de Jomtien) 195 ; a Convenção sobre os Direitos da Criança
(CDC) 196 ; o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 197 ; a
Declaração de Salamanca198, com seu plano de ação “Linhas de Ação Sobre Necessidades
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Um de seus objetivos versa sobre a educação de qualidade, que visa a “assegurar a educação inclusiva e
equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos”. Nesse
sentido, a educação inclusiva é considerada o núcleo de toda a mudança na educação e nos sistemas de ensino e
resulta do oferecimento de oportunidades personalizadas de aprendizagem, construídas sobre a singularidade de
cada estudante. ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD). Transformando nosso mundo: a agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável.
set. 2015. Disponível em: <http://www.pnud.org.br/Docs/Agenda2030completo_PtBR.pdf>. Acesso em: 11 jul.
2016. United Nations (UN). United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).
International Bureau of Education (IBE). Reaching out to all learners: a resource pack for supporting inclusive
education. Training tools for curriculum development. Geneva: IBE-UNESCO, 2016, p. 5. Disponível em:
<http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002432/243279e.pdf#xml=http://www.unesco.org/ulis/cgibin/ulis.pl?database=&set=0056AEB766_1_351&hits_rec=2&hits_lng=eng>. Acesso em: 01 mar. 2016.
UNITED NATIONS (UN). United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO);
United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights. Right to education: scope and
implementation,
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em:
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Em conformidade com as informações do sítio das Nações Unidas em 22 de julho de 2017, 174 EstadosPartes ratificaram a CDPD, e 92 ratificaram também seu respectivo Protocolo Facultativo. UNITED NATIONS
(UN). Division for Social Policy and Development Disability. Convention on the Rights of Persons with
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Blanch, 2011, p. 414-415.
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Decreto nº 591/92.
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Nesta declaração, foi lançado o alicerce da educação inclusiva e passou-se a defender que as escolas deveriam
se transformar para acolher os alunos antes excluídos, respeitando sua diversidade e dando a eles condições de
aprendizado e inclusão. UNITED NATIONS (UN). United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization (UNESCO). The Salamanca statement and framework for action on special needs education.
World Conference on Special Needs Education: access and quality. Salamanca. Spain. 7-10 Jun. 1994.
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Educativas Especiais” 199 ; e a Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as
Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência (Convenção da
Guatemala)200. A recente Declaração de Incheon201, fruto do Fórum Mundial de Educação de
2015, formaliza a agenda de política internacional até 2030 e reforça a meta de eliminação de
todas as formas de exclusão, marginalização, disparidades e desigualdades no acesso ao
ensino e na permanência. 202
Já no Brasil, a educação de “excepcionais” era remetida à lei especial no quadro
constitucional anterior 203 . Na época, a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (Lei nº 4.024/61) reconhecia o direito à educação aos “excepcionais”,
preferencialmente no sistema geral de ensino.
Com a ratificação de normas internacionais, intensa normatividade interna 204 e a
promulgação da Constituição de 1988, deu-se início ao debate, reconhecimento e
implementação do ensino inclusivo no país205.
Dentre os deveres do Estado, especificamente com relação aos alunos com
deficiência, encontra-se o de garantir a eles o atendimento educacional especializado (AEE),
preferencialmente na rede regular de ensino 206 . Por sua vez, não é suficiente apenas

Disponível em: <http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000984/098427eo.pdf>. Acesso em: 11 jul. 2016. BIEL
PORTERO, Israel. Los derechos humanos de las Personas con Discapacidad. Tirant Monografías.
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199
UNITED NATIONS (UN). United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).
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<http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000984/098427eo.pdf>. Acesso em: 11 jul. 2016.
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<http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002432/243279e.pdf#xml=http://www.unesco.org/ulis/cgibin/ulis.pl?database=&set=0056AEB766_1_351&hits_rec=2&hits_lng=eng>. Acesso em: 01 mar. 2016.
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Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, conhecido como “Protocolo de San Salvador”, que prevê o
estabelecimento de “programas de ensino diferenciados para os deficientes, a fim de proporcionar instrução
especial e formação a pessoas com impedimentos físicos ou deficiência mental.” (art. 13, 3, “e”). Decreto nº
3.321/99.
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Art. 175, par. 4° da Carta de 1967, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 1/69. A respeito do
histórico da normatividade da educação para alunos com deficiência, consultar “Orientações para implementação
da política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva”, do MEC, 2015.
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Ver linha do tempo das principais normas sobre educação inclusiva em MOVIMENTO DOWN. Linha do
tempo da educação inclusiva. Disponível em: <http://www.movimentodown.org.br/educacao/educacaoinclusiva/>. Acesso em: 17 out. 2015.
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A Carta que tem como um de seus objetivos fundamentais promover o bem de todos, sem preconceitos e
quaisquer formas de discriminação, na forma do art. 3º, IV.
206
Nos termos do art. 208. Note-se que o dispositivo não se refere à educação formal e regular ofertada pelas
escolas comuns, mas apenas ao AEE. É importante enfatizar também que o disposto no inciso III do art. 208 da
Constituição é impactado diretamente pelas disposições do art. 24 da CDPD. O dever do Estado em assegurar o
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disponibilizar vagas e escolas aos alunos com deficiência. Como a qualquer criança, na forma
já abordada, é garantida, com absoluta prioridade, uma educação de qualidade (art. 206, VII),
asseguradas condições materiais que lhes permitam exercer a cidadania plena (art. 6º).
Famílias, Estado e sociedade têm o dever de assegurar a eles esse direito, colocando-os a
salvo de toda forma de negligência, discriminação 207 , exploração, violência, crueldade e
opressão.
Em 1994, a lançada Política Nacional de Educação Especial, com viés de integração
do modelo médico, atribuía incapacidade ao aluno com deficiência, fato que o impedia de ser
incluído na educação regular e na vida social. Previa estrutura separada e substitutiva da
escola comum, em que o aluno com deficiência só poderia ter acesso à escola e classe comum
se tivesse condição para desenvolver e acompanhar as atividades planejadas, no mesmo ritmo
que os demais. A escola especial acolhia os alunos tidos como inaptos para a escola
comum208.
É possível notar certa ambiguidade no quadro normativo da época, já que este fazia
previsões que podem ser tidas como antagônicas. De um lado, permitia que a educação
especial fosse substitutiva do ensino regular. Ou seja, em vez de a escolaridade só ser
ministrada em escolas comuns, para aqueles alunos com deficiência, a escolaridade poderia
ser ministrada na escola especial. Por outro lado, existia a orientação para que os alunos da
educação especial estivessem matriculados na escola comum, em contexto inclusivo 209 . A
aludida política pode ter contribuído para consolidar o costume de justificar a exclusão em
função da deficiência, bem como de alegar falta de preparo da escola comum.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN) atual, Lei nº 9.394/96,
expressamente dispôs sobre os princípios de “igualdade de condições para o acesso e
permanência na escola” e de “respeito à liberdade e apreço à tolerância” (art. 3º, I e IV).
Ela redefiniu educação especial210 e fixou determinações que se aplicam às escolas
privadas 211 no tocante à inclusão. Merece destaque, para fins deste estudo, a previsão de

atendimento educacional especializado (AEE) também é previsto no art. 54, III do ECA, no Decreto nº
7.611/2011 e no PNE atual, Lei nº 13.005/2014.
207
Lembrando que a “não discriminação” é um dos princípios adotados pela Convenção da ONU (art. 3º, “b”).
208
Nesse sentido, as “Orientações para Implementação da Política de Educação Especial na Perspectiva da
Educação Inclusiva” do MEC, 2015, p. 9-10.
209
De notar que, em certo sentido e como se abordará adiante, a referida ambiguidade se mantém no quadro
normativo atual.
210
“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.” (art. 58 caput, redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013).
211
As escolas de ensino fundamental privadas fazem parte do sistema de ensino dos Estados e do Distrito
Federal (art. 17, III da LDBN).

80

disponibilização de “serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender às
peculiaridades da clientela de educação especial”, quando necessário212, e a garantia, por parte
dos sistemas de ensino, aos alunos com deficiência, de:
I – currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos,
para atender às suas necessidades;
II – terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido
para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências [...];
III – professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para
atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados
para a integração desses educandos nas classes comuns; [...]213.

A partir de 2003, com o “Programa Educação Inclusiva: direito à diversidade”,
iniciou-se mais um processo de mudança nos sistemas educacionais para a implementação de
referenciais de inclusão. Na ocasião, uma nova política de educação especial, sob a
perspectiva inclusiva, começou a ser construída214.
Em 2008, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva215 inaugurou nova fase na educação pátria216, estabelecendo que a escola especial
não é substitutiva da escolaridade nas escolas comuns. Fixou também o conceito de AEE

212

Art. 58, par. 1º. Ver também o disposto no art. 58, par. 2º: “O atendimento educacional será feito em classes,
escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível
a sua integração nas classes comuns de ensino regular.”
213
Art. 59.
214
BRASIL. Ministério da Educação (MEC). Orientações para implementação da política de educação
especial na perspectiva da educação inclusiva. Brasil, 2015, p. 12. Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=17237-secadi-documentosubsidiario-2015&category_slug=marco-2015-pdf&Itemid=30192>. Acesso em: 09 jun. 2016.
215
Estabelece seu objetivo, indica os alunos atendidos pela Educação Especial e fixa as suas diretrizes. Tem
como estratégias: transversalidade da educação especial desde a educação infantil até a educação superior; AEE;
continuidade da escolarização nos níveis mais elevados de ensino; formação de professores para o atendimento
educacional especializado e demais profissionais da educação para a inclusão escolar; participação da família e
da comunidade; acessibilidade urbanística e arquitetônica nos mobiliários, nos equipamentos, nos transportes, na
comunicação e na informação; e articulação intersetorial na implementação das políticas públicas. SANTOS,
Martinha Clarete Dutra dos. Artigo 24: educação. In: DIAS, Joelson et al (Orgs.). Novos comentários à
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (versão comentada). 3. ed. rev. atual. Brasília:
Secretaria de Direitos Humanos (SDH) – Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com
Deficiência (SNPD), 2014. BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC). Secretaria de Educação Especial.
Política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. MEC/SEESP. 2008. Paginação
irregular. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeducespecial.pdf>. Acesso em: 09 jun.
2016.
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estudantes tenham suas especificidades atendidas.” BRASIL. Ministério da Educação (MEC). Orientações para
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Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=17237secadi-documento-subsidiario-2015&category_slug=marco-2015-pdf&Itemid=30192>. Acesso em: 09 jun.
2016.
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complementar aos alunos com deficiência, os quais fazem parte do público-alvo da educação
especial.
No ano de 2009, a internalização da CDPD se torna um marco substancial na área,
especialmente pelo seu foco nas obrigações do país em promover e assegurar o pleno gozo de
direitos em igualdade de condições. Ao direito à educação inclusiva a Convenção dedicou o
extenso e detalhado art. 24.
Com isso, o Brasil, se obrigou a garantir um sistema educacional inclusivo em todos
os níveis, assegurando que as pessoas com deficiência não sejam dele excluídas sob alegação
de sua condição 217 . Obrigou-se, ainda, a assegurar que sejam providenciados: apoio
necessário; adaptações razoáveis e medidas de suporte individualizadas e efetivas em
ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social, de acordo com a meta de
inclusão plena (arts. 4º e 24 da CDPD).
Já a LBI abordou o direito à educação sem inovar, regulando-o, de modo mais
detalhado, a partir do seu art. 27. No seu art. 28 são fixados diversos e relevantes deveres do
Estado, bem como das instituições privadas de ensino, na forma de seu par. 1 o. Cumpre notar
que a LBI, em seu art. 3o, prevê as figuras de atendente pessoal, profissional de apoio escolar
e acompanhante, que poderão ter atuação nas escolas.
Cabe menção, ainda, à criação da Política Nacional de Proteção dos Direitos da
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, que, além de sua inicial vocação, considerou
crime, em razão de qualquer deficiência, cobrar valores adicionais, recusar, suspender,
procrastinar, cancelar ou fazer cessar matrícula em escola pública ou privada, de qualquer
curso ou grau, sendo a pena agravada se o ato é praticado contra aluno menor de 18 anos218.
Nesse mesmo sentido, o ordenamento também estabelece penalidade de multa ao
gestor escolar ou à autoridade competente que recusar a matrícula de aluno com deficiência,
podendo perder o cargo, em caso de reincidência219.
É importante consignar que há, na legislação pátria, previsão para a existência de
escolas e instituições especiais, as quais, se voltadas apenas para a educação especial
(substitutiva da educação fornecida em escola comum, regular), podem receber apoio técnico
e financeiro público, nos termos do art. 60 da LBI e 213 da Constituição. Por isso,
217

Art. 24, 1 e 2 “a”. Cabe indicar, também, os objetivos estabelecidos no mesmo art. 24, 1: “a) O pleno
desenvolvimento do potencial humano e do senso de dignidade e auto-estima (sic), além do fortalecimento do
respeito pelos direitos humanos, pelas liberdades fundamentais e pela diversidade humana; b) O máximo
desenvolvimento possível da personalidade e dos talentos e da criatividade das pessoas com deficiência, assim
como de suas habilidades físicas e intelectuais; c) A participação efetiva das pessoas com deficiência em uma
sociedade livre.”
218
Art. 8º, I e par. 1o , com redação dada pela LBI, da Lei nº 7.853/1989.
219
Art. 7º da Lei nº 12.764/12.
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anteriormente, se apontou para a existência de um sistema híbrido, em que o país optou, na
CDPD, pela inclusão em todos os níveis de ensino, ao mesmo tempo que prevê a manutenção
de instituições e escolas especiais, que inclusive recebem recursos públicos.
O atual PNE 220 trata da educação inclusiva especificamente na Meta 4 221 . Sua
redação foi alvo de debates entre aqueles que defendiam a educação inclusiva e aqueles que
eram favoráveis à manutenção das escolas e instituições especiais. Tanto isso é verdade que,
na versão inicial da Meta 4, o atendimento escolar aos alunos com deficiência deveria se dar
na rede regular de ensino. A redação aprovada acabou prevendo que ela e o AEE devem se
dar preferencialmente na rede regular, em confronto inclusive com o texto constitucional, que
prevê apenas que esse tipo de atendimento seja oferecido preferencialmente na rede regular.
Acrescente-se, ainda, a expressa previsão da existência de “[...] classes, escolas ou
serviços especializados”, nos dizeres da Meta 4 e nas suas estratégias, a exemplo da número
4.1.
Por fim, destaca-se a existência de inúmeras outras normas222 e programas na área da
educação inclusiva 223 , os quais regulamentam o tema nas diversas esferas, podendo ser
mencionados ao longo deste trabalho, na medida necessária.
Nos termos da normatividade colacionada, pode-se constatar a existência de
elementos para a concretização da inclusão de alunos com deficiência nas escolas brasileiras.
Feitas tais considerações, é relevante mencionar que a UNESCO 224 relata que a
universalização do ensino não tem tido o êxito almejado mundialmente em função do
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Lei nº 13.005/14.
Meta 4 do PNE: “Universalizar, para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional
especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de
salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados.” Merece
destaque a inclusão do termo “preferencialmente” na sua redação, que pode dar margem à interpretação da
existência de permissão para a escolaridade nas escolas e instituições especiais, de modo substitutivo à escola
regular. Tal visão parece ser reforçada, na parte final do texto, com a previsão de classes e escolas
especializadas.
222
Uma relação de notas e pareceres técnicos do MEC bem como a citação do quadro normativo vigente podem
ser encontradas em: “Orientações para Implementação da Política de Educação Especial na Perspectiva da
Educação Inclusiva”. BRASIL. Ministério da Educação (MEC). Orientações para implementação da política
de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Brasil, 2015. Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=17237-secadi-documentosubsidiario-2015&category_slug=marco-2015-pdf&Itemid=30192>. Acesso em: 09 jun. 2016.
223
Citam-se, ainda, o Decreto nº 3.298/99; as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação
Básica, através da Resolução n° 2/01, da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação
(CNE); as Leis nº 10.048/00 e nº 10.098/00, bem como o Decreto nº 5.296/04 que as regulamentou. Ressalte-se
que não se pretendeu, aqui, esgotar a relação de normas e sua análise, mas apenas destacar o que se julgou mais
relevante para o embasamento teórico realizado.
224
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Organização das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura (UNESCO). Alcançar os marginalizados: relatório de monitoramento global de educação
221
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insucesso dos países no enfrentamento da marginalização na educação. Há situações de
desigualdade e discriminação oriundas de indicadores de desvantagens, como pobreza,
gênero, etnia, idioma e deficiência. Nesse contexto, as oportunidades são limitadas, e essas
crianças e jovens tendem a iniciar mais tarde sua escolarização, a abandonar os estudos ou
sequer frequentar a escola. Por isso, diversos organismos internacionais atuam para que a
educação no geral, e especificamente a educação inclusiva, se tornem realidade para todas as
crianças e adolescentes.
Nesse sentido, a entidade fixa metas e monitora os países, incentivando o
investimento em educação como forma de fomentar o desenvolvimento inclusivo. Atua
também no sentido de assegurar a igualdade nas políticas e programas de educação, levando
em conta o acesso a ela e à aprendizagem. Espera que todas as crianças e adolescentes
estejam realmente frequentando as escolas regulares, aprendendo o necessário e que a eles
estejam sendo proporcionadas oportunidades para o desenvolvimento das competências para
se tornarem cidadãos globais225.
Já o Comitê dos Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU226, tendo reconhecido
que o direito à educação inclusiva continua a ser negado a milhões de pessoas e que, para
outras, a educação é oferecida apenas em ambientes segregados e de pior qualidade, destacou
barreiras e obstáculos existentes. Dentre eles, a falta ou a inadequação de suportes e apoios,
de mecanismos de financiamento para incentivo e de coordenação da administração; a falta de
vontade política, de conhecimento técnico e de capacitação; a inexistência de
informações/dados que possibilitem a responsabilização, bem como o desenvolvimento de
programas e políticas; o desconhecimento das vantagens da educação inclusiva e da
diversidade; a escassa informação fornecida à comunidade visando a quebra de estereótipos e
de crenças sobre o impacto negativo da educação inclusiva; a discriminação e o preconceito; e
a falha na implementação e no entendimento sobre o modelo social e de direitos humanos da
deficiência, no qual as barreiras se encontram preponderantemente na sociedade e não nas
características pessoais.

para todos (ETP). 2010. Relatório conciso. Paris: UNESCO, 2010, p. 5; 12; 38. Disponível em:
<http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001865/186525por.pdf>. Acesso em: 09 jul. 2016.
225
BOKOVA, Irina. Foreword. In: UNITED NATIONS (UN). UNITED NATIONS EDUCATIONAL,
SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION (UNESCO). Education for all 2013/4. Teaching and
learning: achieving quality for all. The Education for All Global Monitoring Report. Paris: UNESCO, 2014, p.
1. Disponível em: <http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002256/225660e.pdf>. Acesso em: 21 nov. 2015.
226
UNITED NATIONS. Committee on the Rights of Persons with Disabilities. General Comment n. 4. Article
24: right to inclusive education (Adopted 26 August 2016). n. 38. Disponível em:
<http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/GC.aspx>. Acesso em: 29 set. 2016.
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Notadamente com relação à educação privada, o aludido Comitê instou os países a
implementarem medidas para que a inclusão se torne obrigatória e, diante da violação por
parte de agentes particulares, a adotar medidas abrangendo atividades legislativas e de
regulação, com monitoramento, supervisão e execução. O órgão ressaltou, ainda, a
necessidade de criação de políticas que sensibilizem e informem a respeito do impacto da
escola inclusiva no exercício do direito à inclusão.
Quanto

ao

Brasil,

o

Comitê

expressou

suas

preocupações

e

ofertou

recomendações 227 , destacando-se, por serem pertinentes ao tema em estudo, as seguintes
necessidades: adoção de salvaguardas para garantir que crianças com deficiência e suas
organizações representativas sejam sistematicamente consultadas nas decisões que afetem
suas vidas; realização de campanhas de sensibilização do público para reforçar a imagem
positiva das pessoas com deficiência; oferecimento de treinamentos sobre os direitos
reconhecidos na CDPD a todas as autoridades públicas e funcionários dos setores públicos e
privados que trabalhem com pessoas com deficiência, além do fornecimento de informações
sobre o tratado às pessoas com deficiência.
Especificamente quanto à educação pátria, sua preocupação se centrou na ocorrência
de recusa de matrículas em escolas e na cobrança de taxas extras, além da falta de adaptação
razoável e de ambientes acessíveis no ensino regular. Por isso, recomendou expressamente
que o país “intensifique seus esforços com alocações adequadas de recursos para consolidar
um sistema educacional inclusivo de qualidade” e que implemente “um mecanismo para
proibir, monitorar e sancionar a discriminação com base na deficiência nos sistemas de ensino
público e privado, e para fornecer acomodações razoáveis e acessibilidade em todas as
instalações educacionais”.
Na sequência, serão levantadas as políticas voltadas para a educação inclusiva nas
escolas públicas.

2.2.3 Inclusão nas Escolas Regulares de Educação Básica no Brasil: políticas públicas
específicas para a educação inclusiva na rede pública

227

Em 2015, o Comitê instou o Brasil a fornecer informações por escrito sobre as medidas tomadas para
implementar tais recomendações. ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Comitê sobre os Direitos
da Pessoa com Deficiência. Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Observações finais sobre
o relatório inicial do Brasil. 04 set. 2015, p. 3. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/atividadelegislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cpd/documentos/relatorio-do-comite-da-onu-sobre-os-direitos-daspessoas-com-deficiencia-traduzido-em-portugues>. Acesso em: 08 set. 2017.
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Como já se delineia diante do exposto até aqui, o estado da arte da educação
inclusiva no Brasil indica, na prática, um sistema híbrido. Isso porque impera a garantia de
inclusão em todos os níveis dos sistemas de ensino, mas, ao mesmo tempo, ainda é possível
haver classes especiais nas escolas regulares, além de existirem escolas e instituições
especiais que oferecem escolaridade em substituição às escolas regulares. Há previsão,
inclusive, de financiamento público a determinadas instituições e escolas especiais, nos
moldes já abordados. Além disso, em muitas escolas, o aluno com deficiência deve se adaptar
a elas, sob pena de ser destinado às salas e/ou escolas especiais.
Em contraponto, recente Observação Geral nº 4 do Comitê da ONU dos Direitos das
Pessoas com Deficiência sobre o art. 24 da CDPD228 reforçou a noção de implementação
progressiva do direito à educação inclusiva, do modo mais contínuo, rápido e eficaz possível,
sendo incompatível a coexistência dos sistemas de escolas especiais/segregadas e de escolas
regulares. Frisou a necessidade de transferir os recursos direcionados para ambientes
segregados para aqueles inclusivos, providenciando um modelo que destine recursos e
incentivos à efetivação da educação inclusiva e suporte adequado às pessoas com deficiência.
Além disso, deixou claro que o direito à educação inclusiva é aplicável tanto ao ensino
público quanto ao privado.
Quanto ao último aspecto, o reconhecimento do direito à inclusão em todos os níveis
de ensino no Brasil não diferencia o sistema público e o privado. Ao contrário, ambos devem
respeitar e cumprir as normas destinadas à inclusão de alunos com deficiência.
Apesar disso, o quadro normativo – e, em consequência, a prática – da educação
pública encontra-se mais organizado229, detalhado e regulado se comparado ao destinado ao
ensino privado. Há normas, estruturas e programas voltados especificamente para o ensino
público que, diante dos dados extraídos pelo Censo Escolar mencionados na sequência,
demonstram seu impacto na inclusão dos alunos nas escolas públicas.

228

UNITED NATIONS. Committee on the Rights of Persons with Disabilities. General Comment n. 4. Article
24: right to inclusive education (Adopted 26 August 2016). n. 39; 68; 74. Disponível em:
<http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/GC.aspx>. Acesso em: 29 set. 2016.
229
Como exemplo, o Decreto nº 6.094/07, que dispõe sobre a implementação do Plano de Metas Compromisso
Todos pela Educação, pela União Federal, em regime de colaboração com Municípios, Distrito Federal e
Estados, e a participação das famílias e da comunidade, mediante programas e ações de assistência técnica e
financeira, visando à mobilização social pela melhoria da qualidade da educação básica. Destaque para a diretriz
traçada no art. 2º, IX: “garantir o acesso e permanência das pessoas com necessidades educacionais especiais nas
classes comuns do ensino regular, fortalecendo a inclusão educacional nas escolas públicas;”. Por sua vez,
através da simples leitura da legislação, das diretrizes e notas técnicas do MEC, emitidas a partir de 2008, podese conhecer os diversos mecanismos e programas criados para garantir uma educação pública inclusiva.
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No âmbito federal230, pode-se destacar o lançamento do Plano Nacional dos Direitos
da Pessoa com Deficiência, (Plano Viver sem Limite) 231 , que dedicou um dos seus eixos
temáticos à educação. Foram investidos recursos e serviços de apoio à educação básica
pública, com instalação de salas de recursos multifuncionais232, promoção de acessibilidade,
formação de professores, aquisição de ônibus escolares acessíveis e ampliação do Programa
BPC na Escola233.
Note-se que o Programa de Acompanhamento e Monitoramento do Acesso e
Permanência na Escola das Pessoas com Deficiência Beneficiárias do Benefício de Prestação
Continuada da Assistência Social, conhecido como “Programa BPC na Escola” 234 visa à
garantia de acesso e à permanência na escola das pessoas com deficiência até 18 anos de
idade, já beneficiárias do BPC235.

230

A respeito do histórico e da situação da educação especial/inclusive no país, ver “Panorama nacional da
educação inclusiva no Brasil: estudo de diagnóstico e desafios para a implementação de estratégias de
educação inclusiva no Brasil.” GLAT, Rosana; FERREIRA, Julio Romero. Panorama nacional da educação
inclusiva no Brasil: estudo de diagnóstico e desafios para a implementação de estratégias de educação inclusiva
no
Brasil.
Banco
Mundial.
2003.
Não
paginado.
Disponível
em:
<http://cnotinfor.imagina.pt/inclusiva/entrada_pt.html>. Acesso em: 16 jul. 2016.
231
Por meio do Decreto nº 7.612/2011. Destaques aos arts. 3º e 4º.
232
Salas que possuem mobiliário, material pedagógico e de acessibilidade e onde deve ocorrer o AEE. Em 2011,
mais de 24 mil escolas possuíam salas de recursos multifuncionais, abrangendo 83% dos municípios, com a
previsão de, em 2014, mais de 41 mil escolas. BRASIL. Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da
República (SDH/PR). Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SNPD). Nova
cartilha 2013. Viver sem Limite – Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. p. 11. Disponível
em:
<http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/arquivos/%5Bfield_generico_imagensfilefield-description%5D_0.pdf>. Acesso em: 09 jun. 2016. O Decreto nº 7.611/11 também faz parte do Plano
em questão e dispõe sobre a educação especial e o atendimento educacional especializado, dentre outros temas.
233
Programa Benefício da Prestação Continuada (BPC). As ações do Plano Viver Sem Limites estão descritas na
sua Cartilha. BRASIL. Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR). Secretaria
Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SNPD). Nova cartilha 2013. Viver sem Limite
– Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. p. 11. Disponível em:
<http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/arquivos/%5Bfield_generico_imagens-filefielddescription%5D_0.pdf>. Acesso em: 09 jun. 2016. O Decreto nº 7.611/11 também faz parte do Plano em questão
e dispõe sobre a educação especial e o atendimento educacional especializado, dentre outros assuntos.
234
Portaria Interministerial nº 18, de 24 de abril de 2007. BRASIL. MINISTRO DA EDUCAÇÃO. MINISTRO
DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE COMBATE À FOME. O MINISTRO DA SAÚDE. SECRETÁRIO
ESPECIAL DOS DIREITOS HUMANOS. Portaria Normativa Interministerial nº 18, de 24 de abril de 2007.
Disponível em: <http://bpcnaescola.mec.gov.br/site/arquivos/port_18.pdf>. Acesso em: 09 jun. 2016.
235
Seu objetivo maior é localizar quem, dentre os beneficiários do BPC, de 0 a 18 anos, tem ou não registro no
sistema de ensino, levantar as barreiras que impedem ou dificultam o acesso e a permanência deles na escola e, a
partir desses dados, criar estratégias para superar os obstáculos, acompanhando as ações e os programas dos
entes participantes. O programa se desenvolve por meio de ações articuladas entre o Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), o Ministério da Educação (MEC), o Ministério da Saúde
(MS) e a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR). Compreende, também,
compromissos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. BRASIL. Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS); Ministério da Educação (MEC); Ministério da Saúde (MS);
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR). BPC na escola: benefício de
prestação continuada de assistência social. Documento Orientador. Grupo Gestor Interministerial (GGI).
Brasília,
DF,
2011,
p.
2-4.
Disponível
em:
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=9947-documento-orientador2011&category_slug=fevereiro-2012-pdf&Itemid=30192>. Acesso em: 29 fev. 2016.
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Faz parte também do Plano Viver Sem Limites o fornecimento, por parte da União,
de apoio financeiro e técnico para a ampliação do oferecimento de AEE aos matriculados nas
escolas públicas regulares, aos sistemas públicos de ensino dos entes da federação, bem como
às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos 236 . “O
atendimento educacional especializado é acompanhado por meio de instrumentos que
possibilitem monitoramento e avaliação da oferta realizada nas escolas da rede pública e nos
centros de atendimento educacional especializados públicos ou conveniados.”237
Por sua vez, o Ministério da Educação implementou outros programas e ações, como
exemplo: a) Programa de Formação Continuada de Professores em Educação Especial na
modalidade a distância (voltado para professores em exercício na rede pública); b) Programa
de Formação Continuada de Professores em Educação Especial (RENAFOR), na modalidade
presencial; c) Programa Educação Inclusiva: direito à diversidade (municípios-polo atuam
como multiplicadores da formação de gestores e educadores); d) Programa de Implantação de
Salas de Recursos Multifuncionais (em escolas públicas); e) Programa Escola Acessível
(destina recursos para acessibilidade em escolas públicas); f) Projeto Livro Acessível (para
alunos com deficiência de escolas públicas); g) Programa Nacional para a Certificação de
Proficiência no Uso e Ensino da Língua Brasileira de Sinais – Libras (PROLIBRAS) e para a
Certificação de Proficiência em Tradução e Interpretação da Libras/Língua Portuguesa
(certificação de proficiência no uso e ensino de Libras e na tradução e interpretação da
Libras); e h) Centros de Formação e Recursos (centros de apoio pedagógico e formação de
profissionais)238.
Para o alcance da meta de inclusão plena, com atendimento às necessidades
educacionais específicas dos alunos com deficiência, em conformidade com o art. 24 da
236

Nos termos do art. 5º do Decreto nº 7.611/2011.
BRASIL. Ministério da Educação (MEC). Orientações para implementação da política de educação
especial na perspectiva da educação inclusiva. Brasil, 2015, p. 40. Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=17237-secadi-documentosubsidiario-2015&category_slug=marco-2015-pdf&Itemid=30192>. Acesso em: 09 jun. 2016.
238
Nesses e em outros projetos, há a possibilidade de destinação de recursos às instituições filantrópicas,
confessionais, sem fins lucrativos, especializadas em educação especial, como no Programa Dinheiro Direto na
Escola (PDDE), Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e o próprio financiamento do AEE.
BRASIL. Ministério da Educação (MEC). Orientações para implementação da política de educação especial
na perspectiva da educação inclusiva. Brasil, 2015, p. 15-24; 80-81; 96. Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=17237-secadi-documentosubsidiario-2015&category_slug=marco-2015-pdf&Itemid=30192>. Acesso em: 09 jun. 2016. Uma relação mais
atualizada dos programas existentes pode ser encontrada na Nota Técnica nº 73/2014/MEC/SECADI/DPEE.
BRASIL. Ministério da Educação (MEC). Diretoria de Políticas de Educação Especial da Secretaria de
Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI). Nota Técnica nº
73/14/MEC/SECADI/DPEE, de 18 de novembro de 2014. Atualização dos indicadores da educação especial na
perspectiva inclusiva. 18 nov. 2014. Disponível em: <http://www.ufpb.br/cia/contents/manuais/a-consolidacaoda-inclusao-escolar-no-brasil-2003-a-2016.pdf>. Acesso em: 09 jul. 2016.
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CDPD, o Brasil estabeleceu uma política de financiamento à educação inclusiva do sistema
público e assegurou a dupla matrícula aos seus alunos da educação especial, no âmbito do
Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da
Educação (FUNDEB) 239 . Desde 2010, são computadas as matrículas dos alunos da rede
pública regular que recebem o AEE, além do cômputo das matrículas desses mesmos alunos
na educação básica regular, para fins de distribuição dos recursos do FUNDEB240.
Ainda adequando-se principalmente às diretrizes da Meta 4 do PNE (estratégia 4.14),
o Ministério da Educação estabeleceu critérios para o funcionamento, a avaliação e a
supervisão das escolas públicas, particulares e confessionais que atuam na área da educação
especial241. Convém notar que a norma tem por objetivo a definição de “requisitos para o
funcionamento das instituições públicas e privadas comunitárias, confessionais, sem fins
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lucrativos, especializadas em educação especial, bem como critérios para supervisão e
avaliação dos serviços prestados.”
Apenas para exemplificar com uma estrutura municipal, o Rio de Janeiro possui o
Instituto Helena Antipoff (IHA), que se tornou um centro de referência em educação especialinclusiva da rede municipal, dando suporte pedagógico, técnico e de supervisão às escolas da
sua rede242.
Assim, todas essas estratégias, ações e políticas públicas do Poder Público no tocante
à inclusão no ensino público contribuíram para o aumento de matrículas de alunos com
deficiência nas classes comuns das suas escolas regulares. Com isso, houve declínio
substantivo de matrículas (com escolaridade substitutiva) em escolas e classes especiais243. O
acompanhamento de alguns indicadores da educação especial pode ser feito com os dados do
Censo Escolar/MEC/INEP, realizado anualmente em todas as escolas de educação básica.
Por sua vez, denota-se que, na distribuição de matrículas e alunos que são públicoalvo da educação especial entre o ensino público e o privado (sentido lato), houve
significativo crescimento do número de matrículas na rede pública nos últimos anos. Em
1998, 53,2% das matrículas desses alunos se deram na rede pública, enquanto 46% ocorreram
na rede privada, principalmente nas escolas especiais e nas instituições filantrópicas. Em
2007, eram 62,7% na rede pública e 37,3% na rede privada. Já em 2013, as matrículas
somavam 78,8% na rede pública e 21,2% na privada. De 1998 a 2013, o crescimento do
número de matrículas dos alunos da educação especial foi de cerca de 270% nas escolas
públicas regulares244.
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Quanto às matrículas de alunos da educação especial em escolas municipais, ressaltese que, em 1998, apenas 50% dos municípios possuíam alunos da educação especial
matriculados, chegando a 99% em 2013, demonstrando um crescimento de 81% no número
de municípios que atendem alunos da educação especial245.
Outro dado relevante demonstra que a grande maioria dos alunos da educação
especial, no sistema privado (em sentido lato), não se encontra incluída, mas excluída em
escolas e salas especiais. De acordo com o Censo Escolar MEC/INEP/2013, considerando as
matrículas do público-alvo da educação especial em classes especiais e em escolas especiais
(exclusivas), apenas 28,1% se concentravam no sistema público, enquanto 71,9% das
matrículas estavam na rede privada (sentido lato, incluindo as comunitárias, confessionais ou
filantrópicas sem fins lucrativos). Já os alunos da educação especial matriculados e incluídos
na rede regular se concentravam no sistema público, com 94%, enquanto que na rede privada
eram apenas 6%246.
Cabe considerar, ainda, que a proporção de alunos com deficiência diminui do ensino
fundamental ao ensino médio. Por exemplo, em 2015, 2,9% das matrículas eram de alunos
com deficiência no ensino fundamental I; 1,8% no fundamental II; e apenas 0,8% no ensino
médio247.
Vale também notar que, apesar da previsão da oferta de AEE para todo o sistema de
ensino pátrio, seja público ou privado, havendo uma Nota Técnica do MEC específica para
tal, a Nota Técnica nº 15/2010/MEC/CGPEE/SEESP, as escolas privadas em sentido estrito
não costumam oferecê-lo248.
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Não sem menos importância, merece consideração o fato de que, na busca das
escolas privadas por reconhecimento, especialmente por meio de índices de aprovação em
exames e provas249, a excelência, baseada em habilidades e capacidades, acaba se tornando o
oposto de deficiência. Nesse ambiente, costuma ser oferecida a acessibilidade física,
permanecendo os demais obstáculos e barreiras, com menor visibilidade250.

2.3 EDUCAÇÃO INCLUSIVA ALMEJADA
Na instituição de ensino inclusiva que se almeja, todos os alunos têm participação
plena na estrutura da escola, cujos valores são definidos considerando as características, os
objetivos, os interesses e os direitos de todos aqueles que participam do ato educativo. O
curriculum é menos focado nas dificuldades, é flexível e se volta para a inclusão social, para a
autonomia dos alunos e para atender às necessidades de todos251.
Deve-se ter em mente que se aplicam à educação sob a perspectiva inclusiva as
disposições referentes à educação em geral e as normas para a garantia dos direitos e da
participação com igualdade de condições relativamente aos demais.
Observe-se a chamada fórmula dos “4-A” descrita por Tomasevski: “making
education available, accessible, acceptable and adaptable” 252. Embora originalmente voltada
para a educação em geral, a educação para todos acaba sendo fundamental para a construção
dos fundamentos da escola inclusiva. Nesse sentido, o Comitê dos Direitos das Pessoas com
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Deficiência da ONU 253 ratifica que os preceitos da citada fórmula são características
essenciais do direito à educação inclusiva e que os países devem respeitá-los, protegê-los e
cumpri-los.
Assim, para a garantia do direito humano à educação, há correspondentes obrigações
do Estado, não só no oferecimento da educação pública mas também na supervisão e na
regulação dos agentes privados que atuam no setor, nos sistemas que admitem a coexistência
do ensino público e privado. Para tanto, o Estado é responsável por fazer com que a educação
seja disponível e acessível, bem como adequada e flexível.
Sob o prisma da disponibilidade 254 , as escolas devem ter padrões mínimos de
qualidade disponíveis aos alunos, que são aceitos e respeitados em sua individualidade. Isso
pode se dar em termos de destinação de recursos e de existência de escolas e vagas (inclusive
com a possibilidade de ensino privado). Engloba também os direitos dos professores, sua
formação, bem como critérios adequados para sua contratação. Quando o Estado dá
efetividade a essas obrigações, todos são beneficiados.
Por sua vez, a educação acessível respeita a igualdade e a diversidade, contemplando
a obrigação de garantia do ensino obrigatório na educação básica e a seleção de alunos sem
discriminação. Busca a eliminação de barreiras e obstáculos legais, administrativos,
financeiros e físicos, tendo a acessibilidade presente na sua estrutura física, nos seus recursos
e serviços. Enfatize-se que a cobrança de valores extraordinários ou a imposição de quaisquer
ônus às famílias também pode inviabilizar, em termos econômicos, o acesso à escola. Sob
esse enfoque, o Comitê da ONU frisou que os países devem assegurar que as pessoas com
deficiência tenham acesso ao ensino público e privado, em igualdade de condição com as
demais255.
Já a noção de ensino adequado se relaciona à ausência de censura, ao
estabelecimento de padrões mínimos de qualidade e segurança, bem como ao reconhecimento
dos alunos como sujeitos de direitos. Também demonstra como os direitos dos alunos devem
ser interpretados e efetivados. Além disso, está presente no curriculum e nos métodos
253
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utilizados, que devem ser “relevantes, apropriados culturalmente e de boa qualidade” 256 .
Note-se que os conceitos de inclusão e qualidade são interligados, já que uma proposta
inclusiva colabora para que a educação seja de qualidade. Nesse enfoque, o Estado deve
avaliar e acompanhar, atuando para que todas as escolas estejam em conformidade com os
critérios mínimos por ele estabelecidos, inclusive quanto ao respeito aos grupos minoritários e
vulneráveis de alunos, por meio da regulação e da supervisão257.
Por fim, no tocante à flexibilidade na educação, ela se desenvolve diante do melhor
interesse da criança e do adolescente, respeitados especialmente os princípios constitucionais,
do ECA e da própria Convenção sobre os Direitos das Crianças. Trata do que deve ser
aprendido na escola e do modo pelo qual o processo de aprendizagem é organizado.
Assim, as escolas são desafiadas a mudarem seus padrões, pois devem se tornar e
permanecer flexíveis diante das necessidades de seus alunos, inclusive daqueles pertencentes
a minorias tidas como vulneráveis (como alunos indígenas, migrantes, “não brancos”, do sexo
feminino, com deficiência e aqueles que trabalham), além de colaborarem na prevenção de
abusos e violência contra eles. Nessa visão, o sistema de ensino deve se adaptar a todos, não
podendo rejeitar aqueles que a ele não se adaptem. Com isso, diversas demandas dos alunos
com deficiência podem ser atendidas, evitando sua exclusão do sistema escolar, a negativa do
seu direito à educação ou sua permanência em escolas especiais, segregadas.
Assim, o professor precisa se adequar às necessidades e individualidades dos alunos,
tanto no planejamento quanto na escolha das estratégias, métodos e recursos, bem como na
rotina, organização dos trabalhos e gestão da sala de aula. É preciso, da mesma forma, ajustar
suas crenças e valores diante dessa nova realidade inclusiva. De fato, o “ensino tradicional” já
não cabe mais na atualidade e deve dar lugar à chamada “pedagogia da atenção à
diversidade.”258
Dito isso, a escola inclusiva, além de permitir a matrícula e a permanência dos alunos
com deficiência, garante também sua escolaridade, aprendizado e desenvolvimento. As
práticas escolares são voltadas para a busca de respostas para as diversas e inúmeras questões
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que se impõem, resultando em efetiva aprendizagem259.
O viés inclusivo está presente no seu projeto político-pedagógico, na sua planilha de
custos, na sua proposta pedagógica, no número adequado de alunos por turma, nas formas de
avaliação, de adaptação ou flexibilização do curriculum e no plano individual para cada aluno
com necessidades educacionais especiais. A adequação dos espaços, materiais e
equipamentos, o uso de tecnologia assistiva260 e a disponibilização de profissionais de apoio e
de sala de recursos multifuncionais também fazem parte da inclusão.
Além disso, essa escola estabelece como é o acompanhamento do desenvolvimento
dos alunos, os seus objetivos e a análise do processo ensino-aprendizagem. Há capacitação e
atualização constante dos professores e dos demais profissionais, participação e sensibilização
dos familiares e da própria comunidade. É necessário, sempre que possível, o
acompanhamento e/ou a supervisão ou consultoria de especialistas. Nesse sentido, é essencial
que a escola regular também possa utilizar o conhecimento, a metodologia e todo o tipo de
técnica e de intervenção que foram desenvolvidos em instituições ou nas escolas especiais,
por meio de treinamentos, consultorias ou outros serviços 261.
Não basta que a escola seja inclusiva; a sala de aula também deve estar voltada para
todos os alunos. Nesse sentido, a imagem de uma sala ideal, em que há um ambiente
emocional favorável à aprendizagem, é oferecida por Casassus. Nela, o professor é bem
preparado, capacitado e transmite aos educandos gosto pelo conhecimento. Uma de suas
principais preocupações é o estabelecimento de uma boa relação com seus alunos262. Isso é
necessário para que qualquer aluno aprenda, inclusive aquele com necessidade educacional
especial e/ou alguma deficiência 263.
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Por sua vez, a sociedade em geral, incluindo o mercado de educação privada, precisa
compreender e incorporar de vez a inclusão nos termos desejados pelo ordenamento.
O já citado Comitê da ONU corrobora esse entendimento, recomendando aos países
a adoção e a implementação de uma estratégia nacional na área da educação, com vistas à
necessidade de inclusão de todos os alunos, em todos os níveis de ensino e em igualdade de
oportunidades. Além disso, lembra que todas as autoridades são responsáveis legais e devem,
dotadas de empenho e recursos necessários, ser capazes de implementar normas, políticas e
programas voltados para a educação inclusiva. Cabe a elas a criação de planos de educação
inclusiva, ofertando apoio, orientação, supervisão, acompanhamento e avaliação das escolas,
sem diferenciar entre escolas públicas ou privadas264.
Por sua vez, mais do que se deter nas definições e nos benefícios da educação
inclusiva, há que se concentrar em como ela pode ser concretizada, com medidas voltadas
para o âmbito nacional, regional e local, inclusive dentro das escolas e das salas de aula. Com
base nos estudos feitos para e pela Agência Europeia para a Educação Especial e Educação
Inclusiva, destacam-se os seguintes elementos265:

a) inclusão mais precoce possível dos alunos com deficiência nas escolas e creches, com as
intervenções e os apoios necessários, reforçando a ideia de que o sistema de ensino deve
ser inclusivo em todos os níveis.

b) conscientização e sensibilização da população em geral e dos órgãos públicos,
especialmente dos dirigentes e profissionais que atuam em escolas privadas, sobre
deficiência, inclusão e a necessidade de combater o preconceito e a discriminação. Da
mesma forma, há que se disseminar a ideia de que a educação inclusiva é benéfica para
ideia de que cada aluno tem um modo diferente de aprender. O UDL compreende ação, com envolvimento e
empenho por parte de quem o produz. Pressupõe que sejam proporcionados aos alunos vários meios de
representação (como formas de aquisição de informação e conhecimento); de expressão (para que os alunos
demonstrem o que aprenderam) e de envolvimento (despertando o interesse dos alunos, oferecendo desafios
adequados e aumentando a sua motivação). Destaque-se que a ONU incentiva os países a fazerem uso do UDL.
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todos, o que foi, inclusive, afirmado pelo Ministro Fachin em seu relatório na ADI no
5.357/DF.

c) adoção de medidas para assegurar a formação, capacitação e atualização de professores
no quanto necessário para bem acolher e ensinar todos os alunos.

d) previsão da inclusão plena nos orçamentos, projetos, planejamentos, instrumentos e
ações das escolas, com a oferta de um aprendizado que considere a individualidade de
todos os alunos.

e) criação de um centro de inteligência próprio ou banco de dados qualitativo e
quantitativo atualizado e detalhado a respeito da educação, para o seu conhecimento,
acompanhamento e avaliação, além da difusão periódica de tais informações e
resultados.

Feitas tais considerações, nota-se um ambiente normativo propício para a
implementação da educação inclusiva nas escolas privadas regulares. O quadro, todavia, é
ainda de resistência por parte dos agentes privados que operam na área da educação, cujo
serviço já foi analisado e qualificado como de interesse predominantemente público. No pano
de fundo da indeterminação do conteúdo do direito à educação inclusiva, pode-se afirmar que,
de todo esse quadro normativo decorrem deveres positivos de agir das escolas privadas. A
manifestação máxima desse entendimento pode ser encontrada na ADI no 5.357/DF.
A seguir, passa-se a tratar da desconstrução desse discurso de desoneração dos
agentes privados na garantia do direito fundamental à educação inclusiva.
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3 DEVERES POSITIVOS DE AGIR DOS AGENTES PRIVADOS AFIRMADOS
NA ADI no 5.357/DF
Com a internalização da CDPD, o Brasil, conforme estudado, fez sua opção política
acerca da adoção da educação inclusiva em todos os níveis, nos sistemas público e privado.
As tensões entre os atores que participam da educação privada se tornaram mais visíveis e
cada vez mais em pauta após a publicação da LBI, em 2015, quando o direito em questão foi
densificado. Tais deveres positivos de agir foram confirmados também pelos termos da
decisão do STF na ADI no 5.357/DF, proposta pela CONFENEN e que julgou constitucionais
os dispositivos da LBI então atacados.
Por sua vez, o judicial review empreendido na ADI no 5.357/DF resultou na
afirmação, pelo STF, de que a inclusão nas escolas privadas é constitucional por ser um valor
pró-sociedade e ter o condão de promover o pluralismo. Mais que isso, se apresentou como
uma janela de oportunidade a confirmar que o Estado deve agir, também com vista à inclusão
nas instituições privadas, no sentido de incentivá-las, conscientizá-las, apoiá-las e, se for o
caso, usar seu poder coercitivo para tal.
Premissa relevante para mapear os focos de resistência à atuação em conformidade
com a legislação e decisão antes citadas dos agentes privados da educação, é conhecer o
pensamento dessas escolas quanto ao tema. Passa-se, então, a expor um breve resumo do
posicionamento externado pela CONFENEN, que se sentiu prejudicada pela LBI, naquela
controvérsia judicializada, bem como no material disponível em seu sítio.

3.1 BREVÍSSIMA SÍNTESE DA ARGUMENTAÇÃO DA CONFENEN
Na exordial da ADI no 5.357/DF, a Confederação alegou que se exige das escolas
particulares aquilo que o próprio Estado não consegue fazer e que a LBI impõe obrigações
que desrespeitam os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atribuindo ônus às
escolas e aos alunos sem deficiência.
Possivelmente o maior interesse da autora não se encontrava na mera declaração da
inconstitucionalidade dos aludidos dispositivos. Ela, diante de seu interesse de cunho político
e concreto, em última análise, pretendeu ver eliminada do sistema, de modo específico, a
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norma que expressamente impunha a ela inconvenientes e indesejáveis obrigações266 . Esta
questão merece uma reflexão: a CDPD já dispunha sobre a obrigação expressa do sistema
educacional brasileiro ser inclusivo em todos os níveis, o que já englobava o setor privado.
No entanto, foi somente a partir da LBI que dispôs de forma cristalina a respeito da obrigação
das escolas particulares, que a CONFENEN realmente se sentiu atingida pela norma, a qual
procurou, então, eliminar.
A partir das alegações naquele processo, bem como nas manifestações públicas da
Confederação, pôde-se elaborar estreitíssima síntese de seu pensamento.
Parece a Confederação apoiar-se no modelo médico e caridoso da deficiência. Ela se
refere a “portadores de necessidades especiais”, “portadores de dificuldades”, “portadores de
deficiência” ou ainda “deficientes”. Ela realça aspectos que entende próprios das deficiências
intelectual ou mental como “impulsos de autoextermínio e inesperadas agressões a pessoas e
coisas até contra professores, quando não se autodiscriminam em profunda depressão, por se
sentirem diferentes.”267.
A educação, entende, é dever do Estado e da família, assim como o atendimento
educacional do aluno com deficiência. Por sua vez, são deveres estatais “independentemente
de lei, Constituição e ONU”, a inclusão social e o atendimento especial. Para ela, as
orientações e recomendações de organismos internacionais se destinam aos países e não às
pessoas físicas ou jurídicas de direito privado.
Na sua visão, a escola privada só deveria atuar nos exatos termos para os quais
apresentou o pedido de autorização estatal, considerando sua competência, o seu tipo, nível,
preparo, curso, condições, modalidade e vocação para funcionar. Sob esse prisma, somente a
escola especializada estaria autorizada a ministrar a educação especial. Ela seria a única capaz
de proporcionar a esse aluno a melhor educação possível, considerando suas necessidades
específicas de cuidado e tratamento. Por isso afirmou, em caixa-alta: “DEFICIENTE É
ESPECIAL! MERECE CARINHO, ATENÇÃO E ESCOLAS ESPECIAIS.” Concluindo esse
266
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pensamento, o atendimento obrigatório ao aluno com deficiência deveria se dar
“preferencialmente”, e não de modo obrigatório, nas escolas privadas comuns.
Por sua vez, a CONFENEN ressalta o excesso de intromissão e ingerência do Estado
na escola particular. Resguardada pela livre iniciativa, pelo princípio da propriedade e de sua
função social, seria irrazoável a exigência de receber alunos com deficiência.
Assim,

a

inclusão

escolar

afrontaria

os

princípios

da

razoabilidade

e

proporcionalidade, causando frustração, sofrimento, dor física e moral, além de desestímulo e
desalento aos alunos sem deficiência, aos professores e auxiliares. Sob essa ótica, sustenta que
haveria também que se respeitar os direitos fundamentais das maiorias (pessoas sem
deficiência).
A Confederação crê, ainda, que a escola particular comum, regular, não estaria
obrigada a seguir a LBI, mas apenas as normas gerais de educação, aplicáveis à educação
privada e que não foram expressamente revogadas, como a LDBN. Quanto à última, entende
que pacificou e solucionou o atendimento educacional “do deficiente” e, por isso, deveria
prevalecer sobre a LBI.
Dito isso, caberia à escola regular, então, a decisão de aceitar ou não o aluno com
deficiência, mediante análise de cada caso, a depender de sua proposta pedagógica.
Também seria possível, em sua visão, a inaceitação de matrícula de um aluno com
essa condição na hipótese de a escola adotar avaliação no processo seletivo de novos alunos, e
aquele com deficiência não satisfizer o nível exigido. No caso, a negativa não se daria em
razão da deficiência.
Outra possibilidade, segundo entendimento da CONFENEN, seria a escola poder
condicionar a matrícula à apresentação de laudo completo de avaliação (art. 2o da LBI e art.
58, par. 2o da LDBN)268. Caso contrário, o aluno poderia ser tratado como se não tivesse
deficiência, em termos de avaliações, aprovação e reprovação.
Acrescente-se a orientação dada pela CONFENEN às escolas comuns de que até dois
por cento de alunos com deficiência mental ou intelectual poderiam ser recebidos, sem
prejudicar os demais alunos e prestando, o que considera, um “bom serviço”.
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No tocante às despesas originadas pela inclusão, entende que são extraordinárias e
expressivas, envolvendo pessoal, equipamento e recursos especializados. Por isso, não
poderiam ser rateadas entre todos os alunos, de modo injusto e ilegal, em que “o justo paga
pelo pecador”, que arca com serviços de que não usufrui, nem a eles deu causa. Em suma,
para a CONFENEN, a LBI estaria impondo medidas de alto custo econômico, tornando as
escolas comuns (regulares) proibitivas, com a possibilidade de muitas delas encerrarem suas
atividades.
Além disso, nas palavras da Confederação, a LBI teria o condão de causar aos alunos
com deficiência desastres humanitários. Porque, se aceitos em escola particular sem condição,
preparo e especialização para atendê-los, iriam receber uma falsa educação e seriam vítimas
de um “estelionato” por parte dessa instituição. Eles não receberiam o atendimento adequado
e especializado para seu tipo de deficiência, bem como não desenvolveriam sua capacidade
plena, como reza a LBI. Em suma: o aluno na escola privada regular “sofre a pior das mortes,
porque se torna um morto-vivo”.
Do exposto, procurou-se reunir os principais argumentos da CONFENEN para que
as escolas particulares não fossem obrigadas a aceitar o grupo em questão em seus
estabelecimentos e que pudesse cobrar deles e de suas famílias valores adicionais.

3.2 ADI no 5.357/DF e o Comportamento da Corte
Em sede de controle concentrado e abstrato de constitucionalidade, a Ação de
Inconstitucionalidade (ADI) n. 5.357/DF 269 foi proposta pela CONFENEN no período de
vacatio legis da LBI270.
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Ela versou, em resumo, sobre o direito à educação inclusiva e as respectivas
obrigações das escolas privadas regulares, já que pretendeu a autora ver declarada
liminarmente a suspensão e, posteriormente, a inconstitucionalidade de dois dispositivos da
aludida lei (parágrafo 1 o do art. 28 e caput do art. 30, especialmente a expressão “privada”).
As normas atacadas tratam especificamente da obrigação dessas escolas de assegurar
o acesso e a permanência dos alunos com deficiência em seus estabelecimentos e
proporcionar medidas para sua aprendizagem, além da impossibilidade de cobrança adicional
de valores.
Como pano de fundo, tem-se a coexistência do viés liberal da Constituição
(econômico, da livre iniciativa) e do viés social (dos princípios da igualdade e dignidade). Há
também interesses policêntricos e geralmente conflitantes que podem ser tidos inicialmente
como inconciliáveis e, ainda, a possível ineficiência e ineficácia dos modelos até então
adotados, conforme já se analisou neste trabalho.
Sob o ponto de vista institucional, merece registro a participação da sociedade civil,
por meio de organizações e grupos, na qualidade de amici curiae.
A medida cautelar foi indeferida monocraticamente, ad referendum do Plenário da
Corte. Em face dessa decisão, foi interposto, pela CONFENEN, Agravo Regimental com
Pedido de Reconsideração. Quando da apreciação da medida de urgência em Plenário, decidiu
também pelo exame de mérito.
Assim, seguindo o voto do Ministro Relator, o Pleno julgou constitucionais, por
maioria, as aludidas disposições da LBI, reconhecendo o dever das escolas privadas de
receber e incluir alunos com deficiência, sem que haja cobrança de quaisquer valores
adicionais nas mensalidades do educando com deficiência. Não podem se furtar, pois, de sua
responsabilidade de oferecer um ensino para todos, conforme determina a Constituição
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Federal e a CDPD. Restou afastado, pois, qualquer entendimento contrário à opção do Brasil
pelo direito à educação inclusiva, também nas escolas privadas271.
Único voto pelo acolhimento parcial do pedido, o Ministro Marco Aurélio 272
entendeu serem inconstitucionais as disposições dos artigos atacados, os quais contêm
múltiplas e obrigatórias providências para as escolas particulares. Isso porque, em seu
entendimento, o Estado somente poderia atuar como agente normativo e regulador na forma
de planejamento indicativo para o setor privado, consoante o disposto no art. 174 da
Constituição.
Publicado o acórdão em 11/11/2016, foi interposto o recurso de embargos
declaratórios, que foram rejeitados. A decisão transitou em julgado em 28/03/2017, consoante
certidão de 31/03/2017273.
De Alexandre Costa e Juliano Benvindo 274 pode ser extraída base para uma
observação pertinente com relação às duas consequências da estratégica política adotada pela
CONFENEN ao levar a questão ao Supremo: o ônus da negativa do seu pedido e a afirmação
de constitucionalidade da LBI, cuja decisão possui efeito vinculante e erga omnes. Da análise
dos autos, inclusive do julgamento em Plenário, pode-se constatar que a decisão proferida se
baseou na LBI, que ainda depende de normas para densificar seu conteúdo, fazendo uso de
cláusulas indeterminadas para sustentar a constitucionalidade dos dispositivos da norma então
atacados.
Proferiu, assim, um julgamento confirmatório de direitos, fixando e reforçando ideias
que poderão influenciar decisões e ações de autoridades públicas. E deixou, para a
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administração, as tarefas de alterar concretamente a realidade, de decidir pela solução jurídica
necessária e adequada, bem como de tomar iniciativas e construir políticas para tal275.
Assim, tendo o Legislativo e o Judiciário 276 cumprido com o que deles era esperado
com relação ao festejado direito, cabe, agora, à administração, disciplinar, de modo fluido, o
conteúdo dos deveres das escolas particulares, mantendo um potencial de diálogo com a
realidade social sobre a qual elas atuam 277 , na forma a ser proposta no Capítulo 5 deste
trabalho.
Nos itens a seguir, algumas anotações relevantes a respeito do julgamento em tela
que merecem ser pontuadas.

3.2.1 Imperativo da Inclusão como Valor Pró-Sociedade e como Garantia do Pluralismo
Por meio da análise dos votos proferidos pelos ministros do STF no julgamento do
mérito da ADI em tela, pode-se depreender que o Tribunal julgou constitucionais os
dispositivos atacados, especialmente porque inferiu tratar-se a inclusão de um valor pro
societate.
Ele também analisou opções fundantes constitucionais porquanto, além da LBI, o
tema sub judice envolvia a CDPD que tem, como já estudado, status de Emenda
Constitucional.
A Corte deixou claro que, mais do que um direito dos estudantes com deficiência, a
inclusão também envolve os alunos típicos. Nesse sentido, o Ministro Fachin, relator,
enfatizou em sua decisão que “[...] o ensino privado não deve privar os estudantes – com e
sem deficiência – da construção diária de uma sociedade inclusiva e acolhedora,
transmudando-se em verdadeiro local de exclusão, ao arrepio da ordem constitucional
vigente.” Assim, reconheceu o ensino inclusivo como política estável e amadurecida, previsto
como regra em sede constitucional.
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Adotando o modelo social da deficiência, asseverou que às escolas particulares,
agentes econômicos que são, cabe adaptação para acolher os alunos com deficiência,
superando todas as barreiras, que são as “verdadeiras deficiências da nossa sociedade”.
Esclareceu, ainda, que as escolas particulares não podem exercer sua atividade de
modo ilimitado ou sem responsabilidade. Até porque, consoante já estudado no Capítulo 2, a
educação, quando exercida por agentes privados autorizados para tal, tem em sua essência um
forte interesse público. Por isso, há elementos de responsabilidade dessas escolas que se põem
na equação, não bastando, pois, não agredir o interesse público, mas sendo necessário que
contribuam para que ele seja alcançado278.
Nesse sentido, nos dizeres do Ministro Fachin, tais escolas não podem “escolher,
segregar, separar, mas é seu dever ensinar, incluir, conviver”. Da mesma forma, não lhes cabe
escolher obedecer apenas aos ditames da LDBN, porquanto devem observar também a LBI, a
CDPD e a Constituição 279.
O relator também ponderou que, acaso concedida a medida pleiteada pela
CONFENEN, mesmo que cautelarmente, corria-se o risco de conceder às escolas privadas o
privilégio odioso de não acolher pessoas com deficiência, oficializando a discriminação. Seria
um privilégio porque a prerrogativa de discriminar pessoas com deficiência não é dada aos
demais agentes econômicos.
Com relação às despesas tidas pelas escolas com a inclusão, destaque ao voto da
Ministra Rosa Weber, que enfatizou que, sendo imprescindíveis para realizar o direito em
tela, elas devem ser incorporadas aos custos totais das escolas e diluídas entre todos,
independente da sua fruição, como pressuposto para a concretização do bem comum280.
Outra contribuição relevante do julgado em tela é a visão da inclusão como garantia
do pluralismo. Nesse sentido, nos termos do relatório do Ministro Fachin 281 , o Estado
278
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brasileiro precisa compreender que sua ação voltada para a inclusão de alunos com
deficiência compreende uma “dupla via”. Além de ter a obrigação de fazer com que se
respeite o direito desses estudantes à inclusão, deve-se assegurar aos demais cidadãos o
direito de acesso a uma “arena democrática plural”.
Assim, a constitucionalidade da norma não se restringe apenas à proteção do aluno
com deficiência, mas à criação de um ambiente favorável ao pluralismo, ao convívio com a
diversidade. Essa pluralidade, explicou o relator, faz parte integrante da vida democrática em
comunidade e da própria democracia.
Por sua vez, o Ministro Teori282 asseverou que as escolas devem se atentar para além
das questões econômicas. Ao proporcionar a convivência com a diferença e com o seu
necessário acolhimento, elas podem ofertar a todas as crianças, principalmente àquelas
típicas, “uma lição fundamental de humanidade”, preparando-as para a vida. E assim, será
possível se construir uma sociedade livre, justa, solidária e fraterna, em que o bem de todos
seja promovido sem exclusões, preconceitos ou quaisquer outras formas de discriminação, em
consonância com os objetivos fundamentais da República.
Feitas tais considerações, necessário abordar o risco de inclusão retórica no âmbito
da educação privada, que é uma preocupação real e foi destacada no julgamento da ADI em
comento. Ademais, pertencendo a educação à área dos direitos sociais, o campo de aplicação
de suas normas jurídicas (implementation) naturalmente apresenta uma significativa
defasagem entre a disposição da lei e sua efetiva concretização283.
Adicione-se, ainda, uma característica peculiar do direito à educação, porquanto para
concretizá-lo, não bastam a existência de legislação, a mera disponibilização de verbas ou a
aceitação de matrículas. É preciso mais, que os atores sociais atuem de fato voltados para a
aprendizagem dos alunos. E, com relação àqueles com deficiência, precisam também eliminar
barreiras e proporcionar acessibilidade.
Dito isso, ressalte-se que o Ministro Gilmar Mendes284 destacou em seu voto que a
LBI prevê desejáveis e relevantes transformações. No entanto, apesar de reconhecer sua
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constitucionalidade, alertou para o fato de a LBI contemplar exigências complexas. Dessa
forma, enfrentarão dificuldades para seu atendimento imediato e, em instâncias ordinárias,
possivelmente ocasionarão polêmicas e controvérsias.
Por isso, o ministro advertiu sobre a possibilidade de ineficácia da norma, que poderá
ser considerada apenas simbólica, uma “lei que não pegou”. Recomendou, então, que sua
execução seja acompanhada e que o legislador providencie normas de transição entre o antigo
modelo e o novo.
Nesse mesmo sentido, os próprios representantes285 das escolas privadas afirmaram
que, no julgamento da ADI, os ministros decidiram sem atentarem à objetividade e
praticabilidade dos direitos envolvidos. Assim, é possível o surgimento de conflitos que
poderão, inclusive, ser judicializados. Indagaram, enfim, sobre qual seria a solução prática
frente aos problemas e dificuldades a serem enfrentados após o julgamento da ADI.
Dito isso, há que se considerar que a aludida decisão da Corte Constitucional
(especialmente por meio das cláusulas indeterminadas utilizadas para sustentar a
constitucionalidade dos dispositivos da LBI), os próprios termos (abertos) da CDPD e da LBI
e os demais fatores expostos levam à necessidade de um exercício regulatório voltado para os
atores sociais envolvidos na inclusão nas escolas privadas, nos termos que se passa a estudar.

3.3 ABERTURA AO EXERCÍCIO REGULATÓRIO TEMATIZADA PELO JULGADO
A sociedade contemporânea tem se demonstrado complexa, diversa e plural, aliada a
um universo de indeterminação de normas legais e dos conceitos por regidos pelas últimas.
Interesses diversos, por vezes, antagônicos, convivem e originam espaços comuns entre o
público e o privado, incluindo os interesses individuais, individuais homogêneos, coletivos e
difusos. O quadro normativo atual em geral, se apresenta sistêmico e estruturado, sendo
constituído por uma rede complexa. Há diversos níveis de normas, das mais genéricas às mais
especializadas, daquelas internacionais às locais. Mostra-se, pois, uma sociedade em
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constante mudança, intersistêmica, em que os sistemas sociais, econômicos, científicos e
políticos se encontram frente a políticas públicas a eles direcionadas286.
Nesse contexto encontram-se as questões tratadas neste estudo – deficiência,
inclusão escolar e escolas privadas.
Por sua vez, considerando a meta de inclusão plena e a obrigação de aceitação de
alunos com deficiência no sistema educacional privado, como já se analisou, tanto a
legislação atual quanto a decisão do STF na ADI no 5.357/DF proclamaram a existência de
deveres positivos de agir por parte do Estado, dos agentes privados (responsáveis pelo serviço
de educação, que é de interesse predominantemente público, repita-se) e da própria sociedade.
Esses deveres, por sua vez, desencadeiam o problema da sua eficácia e denotam uma série de
providências que devem ser tomadas.
Corroborando com essa constatação, a advertência formulada pela Corte
Constitucional em relação ao risco do caráter meramente retórico da proclamação que se
estava fazendo, a qual abriu espaço para que se volte aos mecanismos próprios da
transposição do ideal de conduta para o terreno concreto da vida prática. Até porque, há que
se estabelecer quem dirá o que os agentes privados devem fazer, qual o conteúdo desses
deveres e como eles poderão ser atendidos.
Por isso, surge para a Administração a responsabilidade pelo detalhamento e reforço
da efetividade dos comandos legais existentes, suscitando, sob este prisma, a escolha da
regulação que, como se analisará, se revela uma alternativa possuidora da aptidão necessária
para tal.
Acrescente-se ainda que, apesar da densidade normativa contida na LBI e na própria
CDPD, o caráter multifacetado da deficiência e sua constante evolução, a indeterminação do
conceito de inclusão escolar, bem como os diversos atores envolvidos na educação inclusiva
privada podem provocar consideráveis dificuldades de aplicação prática dessa normatividade
compatível com a Constituição.
Dentre os obstáculos que podem se impor, destacam-se, por ora, a resistência e a
desinformação. Para eles, conforme será estudado, a já citada regulação tem o potencial de
ofertar respostas rápidas e eficazes, sendo que, para a primeira ordem de problemas, ainda que
com baixa efetividade, seu viés coercitivo poderá ser utilizado. Já para a desinformação, o
ambiente regulatório possui uma gama de estratégias e instrumentos a serem aplicados, como
a formação e capacitação dos professores e profissionais de educação, divulgação de
286

MORAND, Charles-Albert. Le droit néo-moderne des politiques publiques. Coll. Droit et Société. n. 29.
Paris: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1999, p. 13-18; 20.

108

conteúdos sobre o tema, realização de eventos e treinamentos, fornecimento de apoio técnico,
indução e fomento das atividades dos agentes privados da educação, dentre outros.
Por isso, a via regulatória se mostrará a mais adequada estratégia a ser adotada pelo
Estado para fazer com que as escolas privadas adotem uma nova postura frente à inclusão e
passem a educar todos os alunos, inclusive aqueles com deficiência.

3.3.1 Administração no Estado de Fomento
Para a garantia do direito à educação inclusiva nas escolas privadas, o Estado pode
optar por utilizar a administração pública, que se mostra, ao menos em princípio, mais ágil,
flexível e especializada que os demais poderes na solução de conflitos nas áreas que regula.
Ela é também, por excelência, a estrutura institucional que possui o imediatismo necessário
para concretizar e operacionalizar direitos fundamentais sociais, universalizando-os de modo
racional. Sua atuação tem, ainda, a aptidão de repercutir na vida da população e atingir as
finalidades constitucionais. Além disso, pela proximidade com os cidadãos, costuma ser a
esfera buscada imediata e permanentemente em casos de violação de direitos287.
Note-se que, conforme ressalta Diogo de Figueiredo288, o paradigma contemporâneo
mais significativo está no resultado da atividade administrativa, que se dá na efetiva entrega,
pelo Poder Público, do bem ou serviço ao cidadão, com a ordem dos fatos reproduzindo, de
287
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modo satisfatório, as disposições da ordem jurídica. Assim, a tomada de decisões concretas no
âmbito da administração passa a levar em consideração as circunstâncias específicas de cada
caso e as realidades sociais em constante movimento, atuando na lacuna e na indeterminação
dos textos legais, dando preferência a soluções negociadas.
Ademais, para a atuação na sociedade contemporânea antes descrita, percebe-se que
os controles centralizados e autoritários sobre as condutas sociais frequentemente se mostram
insuficientes, inclusive para que essa mesma sociedade se desenvolva, permitindo também o
desenvolvimento das potencialidades individuais.
A administração tende, então, como explica o já citado Diogo de Figueiredo, a
buscar o uso prioritário de técnicas de consenso – definido pelo autor como “o primado da
concertação sobre a imposição nas relações de poder entre a sociedade e o Estado.” – em
detrimento da coerção e da imperatividade. As últimas, embora necessárias, só devem ser
utilizadas “quando absolutamente necessário e no que for absolutamente indispensável”.
Configura-se, pois, o que autor chama de administração consensual ou concertada, ou ainda,
de consensualismo.
Nesse sentido, a administração concertada pode se dar para promover, com a maior
eficiência, o interesse público (como administração decisória concertada, em que há a
manifestação de vontade primária da administração, na sua função decisória em concreto ou
em abstrato), para realizar o interesse público (como administração executiva concertada, na
função executiva das decisões tomadas em concreto ou em abstrato, transformando atos em
fatos) e na recuperação do interesse público (como administração judicativa concertada, por
meio da função judicativa administrativa, com o uso de técnicas de superação de conflitos).
Sob essa ótica, a administração dá ênfase a mecanismos de pactuação, como a contratualidade
administrativa e outras atividades de cunho consensual e negocial, tanto nas funções
decisórias, quanto nas executivas e judicativas, fazendo com que o Estado se relacione de
modo horizontal e sadio com a sociedade.
Além de estimular que os particulares pratiquem condutas de interesse público, a
administração acaba por estimular a geração de soluções privadas de interesse público.
Garante, ainda, o aprimoramento da governabilidade (eficiência), a atenção de todos os
interesses (justiça), evita desvios morais (licitude), propicia mais freios contra abusos
(legalidade), oferece a oportunidade de se tomar decisões mais sábias e prudentes
(legitimidade), desenvolve a responsabilidade dos cidadãos (civismo) e torna os comandos
autoritários estatais mais aceitáveis e obedecidos de modo mais fácil (ordem). Com toda essa
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essência, na lição de Diogo de Figueiredo, o Estado encontra-se voltado para o modo mais
avançado de atuação de que dispõe, o do incentivo e fomento.
Esse tipo de atuação estatal, voltada fortemente para o contexto das políticas
públicas, se encontra no “Estado Fomentador” ou “Estado de incentivos”, ensinado por
Charles-Albert Morand 289. Nessa perspectiva, o Estado se torna em essência um gestor não
autoritário de condutas, utilizando preferencialmente formas para orientar, direcionar,
incentivar e/ou desencorajar comportamentos, sem necessariamente impor um padrão
obrigatório de conduta por meio de coação. Ele faz uso, por exemplo, da persuasão, do
fornecimento de informação, de opiniões e a divulgação de conhecimento, da atração da
opinião pública, além do oferecimento de incentivos e recomendações, de fornecimento de
princípios orientadores e celebração de negociações e acordos contratuais ou não. Dessa
forma, o Estado, contando com a boa vontade dos destinatários com vistas ao cumprimento
dos objetivos das políticas públicas pertinentes, acaba por proporcionar meios para que a
sociedade se “auto-organize”.
Note-se que esse tipo de atuação se dá permeada de flexibilidade, ausência de
formalismos e, como o autor se refere, com “leveza”. E, nesse sentido, tudo leva a crer que o
uso de instrumentos de persuasão seja tão ou mais eficaz que o uso daqueles coercitivos.
Morand chega a dizer que, diante da divulgação ao público de experiências de sucesso, grupos
sociais podem até alterar seu comportamento.
É nessa esteira que, como resposta aos riscos de inefetividade do comando normativo
antes expostos, torna-se relevante a abordagem social e inclusiva do chamado Direito
Administrativo Social ou Direito Administrativo Inclusivo 290 . Ele objetiva reconstituir
289
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condições mais igualitárias, voltar-se para o ser humano e para o seu bem-estar, sobretudo
daqueles menos favorecidos, vulneráveis, excluídos e que não têm voz.
Sob esse prisma, a administração adota como ideia central em sua atividade o
conceito de igualdade, com práticas inclusivas nas suas realizações diárias. Pretende propiciar
impacto na gestão pública, concretizar direitos, reduzir desigualdades e promover a
diversidade. Seus institutos podem servir como instrumentos de implementação de direitos
sociais e de resolução de problemas heterogêneos e complexos da sociedade atual, de modo
universal, programado, preventivo, coletivo e igualitário.
Diante de todo o exposto, o poder público deve buscar suas melhores condições de
funcionamento, com ênfase na melhor gestão pública, desempenho institucional e emprego de
recursos disponíveis, inclusive para atuar, como no caso em estudo, frente às escolas privadas,
que precisam adotar condutas consideradas adequadas na inclusão de alunos com deficiência,
consoante se analisará291.

3.3.2 Regulação Social como Contribuição à Efetivação da Educação Inclusiva
No campo da inclusão das pessoas com deficiência nas escolas privadas, a função
regulatória ganha relevância ímpar. Isso porque deve-se considerar que as deficiências são
diferentes, identificando-se variação na sua própria compreensão fenomênica, como
demonstrado no Capítulo 1.
Além disso, conforme se apurou no Capítulo 2, a inclusão escolar se mostrou um
conceito indeterminado e aberto, que necessita da análise dos casos concretos para se saber se
ela está acontecendo ou não.
Dessa forma, a pluralidade de visões sobre a deficiência, as necessidades individuais
das pessoas nesta mesma categoria, as diversas posições das instituições particulares de
ensino e a própria dificuldade em se saber o que é concretizar a inclusão para esse público
diverso podem culminar em uma desorientação entre os destinatários da norma legal. Por isso,

2015, p. 397-398.
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nesse cenário ainda de indeterminação, o convite à atuação regulatória292, um dos principais
instrumentos utilizados pelo Estado para a promoção do bem-estar social e econômico293.
Ademais, a atividade reguladora estatal tem o condão de fazer a ligação entre a lei e
a atuação concreta da sociedade. Tem a missão de efetivar as decisões políticas feitas
especialmente em cenários de incerteza como aquele decorrente do emprego, pelo legislador,
de cláusulas abertas ou ainda a incidência da norma primária sobre um universo plural, como
se configura o caso em apreço294.
Outrossim, é importante destacar a especificidade da ação regulatória que aqui se
cogita, que é aquela de cariz preponderantemente social, em função da própria decisão da
Corte na ADI no 5.357/DF, em que a argumentação dos votos vencedores voltou-se
essencialmente sobre a horizontalidade dos direitos fundamentais envolvidos. Esse tipo de
regulação dedica-se especialmente à atuação do Estado na proteção de interesses públicos
relevantes 295. Desponta, ainda, como elemento de diferenciação, a circunstância de que se
tem, na regulação social, uma forma de se alcançar um objetivo constitucional posto também
aos agentes privados.

292

Cabe considerar que algumas crenças e problemas não podem ser colocados à frente da ideia de regulação
eficiente, como obstáculos e fatores de desestímulo, sob pena de invalidar qualquer iniciativa exitosa aqui
pretendida. É desejável que se aprenda com os erros e que se saiba explorar o que o instituto da regulação pode
oferecer em sua plenitude. Nesse sentido, aspectos externos e internos devem ser considerados para superação ou
enfrentamento, na construção do desenho que se pretende. Dentre eles, a pressão que a área política pode exercer
sobre ele; sua composição colegiada e maneira como age; falta ou insuficiência de apoio da administração
pública em geral e de coordenação com outras estruturas públicas ou não. EIZIRIK, Nelson Laks. O papel do
Estado na regulação do mercado de capitais. Série Estudos Especiais. n. 3. Rio de Janeiro: IBMEC, 1977.
145p. p. 40-44.
293
ALBUQUERQUE, Kélvia. A visão da secretaria de gestão. In: PROENÇA, Jair Dias; COSTA, Patrícia
Vieira da; MONTAGNER, Paula (Orgs.). Os desafios da regulação no Brasil. Brasília: Escola Nacional de
Administração Pública (ENAP), 2006. p. 83-104. 342 p., p. 83.
294
GUERRA, Sérgio Antonio Silva. Direito Administrativo e a nova hermenêutica: uma releitura do modelo
regulatório brasileiro. Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico (REDAE). Salvador. n. 19.
ago./set./out. 2009, p. 2. Disponível em: <http://www.direitodoestado.com/revista/REDAE-19-AGOSTO-2009SERGIO-GUERRA.pdf>. Acesso em: 17 jan. 2017. SOUTO, Marcos Juruena Villela. Direito Administrativo
Regulatório. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 1; 5; 25; 39; 104.
295
Note-se que a ordenação da vida social pode ter até implicações econômicas, havendo a possibilidade de
influência da racionalidade econômica, com o uso instrumental do pragmatismo econômico como um dos
instrumentos para solucionar problemas concretos. Por isso, não se pode desconsiderar que alguns aspectos da
regulação econômica também poderão estar presentes, como em temas relacionados à entrada ou saída no
mercado de educação privada, concorrência ou valores de mensalidade, por exemplo. Por sua vez, essa regulação
social também pode envolver o viés da regulação administrativa, em que o Estado coleta informações e intervém
em decisões econômicas individuais, objetivando assegurar o cumprimento do quadro normativo por meio de
exigências e formalidades. No entanto, o maior enfoque aqui tratado será o social. Nesse sentido, ver
BINENBOJM, Gustavo. Poder de polícia, ordenação, regulação: transformações político-jurídicas,
econômicas e institucionais do Direito Administrativo ordenador. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2017, p. 80.
ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD). The OECD report
on
regulatory
reform:
synthesis.
Paris:
OECD,
1997,
p.
6.
Disponível
em:
<https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/2391768.pdf>. Acesso em: 17 dez. 2017.

113

Com efeito, na concretização do direito à inclusão nas escolas particulares, os
agentes privados de educação e a sociedade em geral devem contribuir para garanti-lo e
protegê-lo. Para não depender da apenas da boa vontade e iniciativa desses segmentos, o
Estado brasileiro tem o poder-dever de atuar no domínio social e construir o bem comum.
Cabe a ele fazer a ponte entre a ambição da Constituição e as necessidades, desafios,
demandas e dificuldades sociais, preenchendo possíveis lacunas das normas e induzindo a
efetividade do comando que já defluía do texto constitucional, de todo o sistema da CDPD e
seu Protocolo Facultativo, da LBI e que agora exsurge igualmente da já citada decisão da
Corte Suprema296.
Corroborando a pertinência da escolha desse viés regulatório social, note-se que a
atuação no ordenamento social pode se dar sempre que o Estado:
1. vise à alteração da estrutura social; 2. procure assegurar que o desenvolvimento
social ocorra de modo a assegurar a manutenção de determinado modo de fazer ou
de viver; 3. vise à proteção a grupos especialmente vulneráveis, quer sob o ponto de
vista social, econômico ou cultural; ou ainda são 4. definidos patamares mínimos de
vida com dignidade para o conjunto da população e a ação é voltada para a garantia
297
de que tais parâmetros sejam acessíveis a todos.

Dessa forma, ensina Diogo de Figueiredo298, o Estado tem o dever constitucional de
atuar e disciplinar setores sensíveis do ordenamento social. E isso é verdade, em especial,
quando é necessário precisar conceitos jurídicos indeterminados ou abertos, com o fim de
ordená-los, proteger a dignidade humana, seus legítimos valores culturais e sua qualidade de
vida, alcançando o desejo da coletividade e a justiça social, nas frequentes ameaças de
injustiças sociais, egoísmo e ignorância.
Nos dizeres de Gustavo Binenbojm 299 , administração possui, sob esse prisma, a
intenção de conformar a propriedade com a liberdade para a promoção de direitos
296
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fundamentais e de outros objetivos de interesse da coletividade. Isso ocorre tanto pela
necessidade de se estruturar internamente o sistema de direitos fundamentais, quanto pela
necessidade de se conformar tais direitos em vistas aos objetivos coletivos, na forma de
deliberação democrática.
Significa dizer, então, que, continua Diogo de Figueiredo, na regulação social são
estabelecidos padrões de comportamento que se pretende dos regulados e do Estado300. Vale
observar que, na medida em que a educação privada, como já estudado, é uma atividade de
relevante interesse público, o Estado deve intervir, nos limites legais e de modo mais ou
menos profundo, buscando promover o equilíbrio entre a regulação e a autonomia do agente
privado.
É essencial fazer um parênteses, neste momento, para enfatizar uma sensibilidade
fundamental no caso em análise, já que há uma dicotomia entre a autonomia dos agentes
privados da educação e a necessidade de regulação social. A última envolve várias questões
complexas, dentre elas, os limites dos papéis de fomento e indução do Estado que ele tem a
desenvolver. Além disso, há um equilíbrio difícil a ser conquistado entre a autonomia
daqueles agentes e a indução e o fomento estatais, que acabam por interferir, de alguma
maneira, nas escolhas autônomas das pessoas e das estruturas particulares.
No caso da educação privada, a Constituição, ao autorizá-la, confere alguma esfera
de atuação autônoma a essas escolas, mas sem deixar de considerar a natureza de relevante
interesse público da atividade, o que comporta recortes nessa autonomia, como o respeito às
disposições da LDB, da CDPD, da LBI, dentre outros. Por sua vez, ao realizar essa subtração
da esfera de escolha autônoma do particular, acaba-se transferindo essa margem de autonomia
para o âmbito da escolha pública, que passa a ter um espectro maior. Por sua vez, a regulação
em estudo permite a participação popular, em que as instituições privadas poderão se
manifestar e interferir, em alguma medida, no processo regulatório, buscando-se, assim, um
justo equilíbrio entre tais esferas, consoante se analisará.
Volta-se, agora, aos outros motivos que também podem ser elencados para justificar
a eleição do instituto da regulação como mecanismo hábil a contribuir para a efetiva inclusão.
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Dentre eles, com base no pensamento de Marques Neto 301 , encontra-se o fato de que a
regulação em atividade de interesse geral, como a educação, é necessária para atingir
princípios constitucionais que, a depender exclusivamente da iniciativa privada, ao que tudo
indica, não ocorreria302. Isso porque, no campo da educação particular, em última análise, é o
ente privado quem fará a inclusão, porquanto o Estado jamais poderá, por si só e sem
colaboração, incluir os alunos com deficiência nos estabelecimentos privados.
Sob uma outra perspectiva, a regulação em estudo pode se dar nas suas diversas
dimensões, já que cada qual pode contribuir para a pretendida conformidade do
comportamento dos agentes privados. A exemplo, a dimensão normativa (rule-making);
coercitiva; adjudicatória (adjudication); econômica; de pesquisa, planejamento, coordenação
e organização; fiscalizatória (monitoring), punitiva ou sancionatória e conciliatória (dispute
resolution)303.
Por sua vez, para instituir as finalidades que essa regulação social pode ter, nas lições
de Martin Lodge e Kai Wegrich304, há que se combinar três componentes: estabelecimento de
um padrão, coleta de informações e modificação de comportamento.
A determinação de um padrão e da sua qualidade indica os resultados desejados na
área regulada. Esse padrão deve ser estabelecido por quem tem autoridade e competência para
tal, por meio de um processo de escolha considerado legítimo por todos.
No que toca à coleta de informações, o regulador deve “monitorar o estado do
mundo”, nos termos utilizados pelos autores, por meio de instrumentos e dispositivos, como
relatórios e inspeções diretas. Deve estabelecer, ainda, a intensidade da frequência e da
quantidade do processo para a coleta desses dados, além de ter em conta os respectivos
custos.
A exemplo, com vistas à implementação de políticas de orientação e de prevenção, o
regulador pode adotar, a partir de um banco de dados oriundo das informações coletadas,
301
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matrizes de risco que possibilitem avaliar, monitorar e, de certa forma, controlar os
comportamentos dos agentes regulados. Com isso, é possível também identificar áreas
sensíveis para fiscalização e acompanhamento, além de criar normas e políticas a serem
seguidas em função de dados empíricos e não apenas a partir do quadro normativo vigente305.
Por último, mas não menos importante, Lodge e Wegrich destacam a modificação do
comportamento do regulado, que se dá por meio da fiscalização e da obtenção da sua
conformidade. Explicam que, neste tópico, são enfrentadas as eventuais diferenças entre o que
se deseja, em função do padrão desejado, e o que se constatou/diagnosticou por meio da
coleta de informações.
Concluindo, eles afirmam que a qualidade ou não da regulação está diretamente
relacionada à interação entre os citados componentes. Dessa forma, saber como eles são
projetados, executados, por quem e quais as suas finalidades são pontos relevantes para o
estabelecimento das finalidade dessa regulação.
No entanto, nessa análise, Lodge e Wegrich não abordam especificamente o viés
gerencial e consensual da regulação, do qual o fomento e a indução fazem parte essencial.
Tais instrumentos podem ser de grande valia para a pretendida mudança de comportamento
dos agentes privados aqui em estudo.
De fato, um diferencial da regulação analisada, também trazido por Diogo de
Figueiredo, é que, fixadas as macropolíticas pelo Poder Legislativo, utilizando-se do
consensualismo e da visão gerencial, o regulador pode se voltar para obter resultados práticos
e ofertar as “soluções harmonizadoras politicamente neutras”, administrativamente
negociadas e impostas. Dentro do possível, alia a busca pelo maior atingimento do interesse
público ao menor comprometimento de outros interesses constitucionalmente protegidos, com
o menor custo.
Tudo isso imbuído, o regulador, de dois princípios da boa administração tratados por
Jaime Rodríguez-Arana Muñoz306, que são a abertura à realidade e o pensamento compatível.
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O primeiro permite que o regulador conheça a realidade em que atua e esteja aberto para
aprender com ela. Isso faz com que ele possa identificar os reais entraves e gargalos na
implementação das políticas públicas e dos programas por ele instituídos.
Já o pensamento compatível, que deve ser, nas palavras do autor, aberto, plural,
dinâmico e complementar, torna a administração pública mais sensível e próxima à realidade.
Com isso, ela se torna mais consciente da posição institucional que ocupa, especialmente
quanto à prioridade na promoção dos direitos fundamentais e à necessidade de se adaptar à
realidade dinâmica atual. A partir desse princípio, a administração tem maior flexibilidade e
abertura para mudanças e correções eventualmente necessárias, com abordagens também
abertas, plurais, dinâmicas e complementares. Por isso, ele acaba por contribuir para
harmonizar as propostas regulatórias com o atual e real quadro de necessidades e
possibilidades que se tem na área regulada.
Até porque, há que se considerar a estreita ligação que o regulador tem com as
políticas públicas, porquanto responsável por sua elaboração e implementação. E é neste
ponto que emerge o já estudado Estado fomentador, que se volta ao desenvolvimento social e
econômico, passando a, preponderantemente, incentivar condutas desejadas307.
Por isso, a regulação pretendida está intimamente ligada ao fomento e à indução,
especificamente para que possa democratizar a tomada de decisões complexas, com
mecanismos da participação e deliberação pública, definição de medidas e objetivos de modo
coletivo, bem como novas formas de produção de normas e ações voltadas para o
cumprimento das metas, no sistema conhecido como bottom-up308.
O último ocorre especialmente no processo de implementação das políticas públicas,
em que as medidas políticas e operacionais são notadamente relevantes para o êxito das
próprias políticas. Nessa fase, seus implementadores, conhecidos como street-level
bureaucrats (SLB) ou burocratas do nível de rua, atuam pessoalmente e estabelecem relação
307
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direta com os cidadãos (usuários ou clientes da política). Eles podem, discricionariamente,
alterar ou adequar determinados procedimentos, por exemplo, denotando a flexibilidade da
esfera regulatória necessária ao êxito das aludidas políticas públicas309.
Vale ressaltar que, neste modelo de modelo de regulação social, com vistas ao
objetivo de inclusão de alunos com deficiência no sistema educacional privado, pode-se dizer
que a aludida abordagem SLB permitiria ao regulador um contato maior e mais próximo com
as necessidades de cada escola regulada e com os quadros fáticos que a elas se apresentam.
Para o problema da já citada desinformação, este tipo de atuação pode ser a garantia de um
alinhamento entre a administração e os aspectos em que as escolas se ressintam de
informação. Estes e outros aspectos serão abordados mais especificamente no Capítulo 5.
Quanto à participação popular, Diogo de Figueiredo lembra da sua relevância na
sociedade contemporânea antes abordada. Para tanto, há diversos institutos, como a coleta de
opinião, o debate público, a assessoria externa, bem como a audiência e consulta pública, que
propiciam um diálogo com aqueles que poderão sofrer as consequências da política
regulatória. De fato, por meio dessa participação, as pessoas contribuem direta ou
indiretamente na atuação estatal, especialmente naquelas voltadas para as políticas públicas.
Note-se que o autor chama de “fomento ao revés” a participação popular que promove a
adoção de políticas públicas desejadas socialmente, impulsionando, assim, a atuação eficiente
do Estado.
Sob este prisma, ocorre um reforço dos mecanismos participativos na deliberação
pública, inclusive na solução de problemas públicos, com a consequente diminuição da
importância de critérios eminentemente técnicos nos processos de decisão 310 . Por isso,
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relevante que se estabeleçam o diálogo, a transparência e o comprometimento responsável
entre os atores privados e o regulador311.
Nesse sentido, no seu viés de indução e de fomento, o regulador voltado para o
âmbito social também pode acolher, por meio da participação popular, o ponto de vista das
escolas, preservando sua autonomia não decisória, mas de intervenção no processo de escolha
da administração pública. Sob este ângulo, os caminhos do fomento e da indução também
serão um ponto de equilíbrio entre a função reguladora estatal e a autonomia do agente
privado que se dedica à educação. Por sua vez, o agente privado também poderá contribuir na
retroalimentação da regulação, em que ele, como destinatário dos comandos, poderá ofertar
informações e feedbacks a respeito da sua realidade específica frente aos comandos emanados
pelo regulador. Por isso, a importância da sua proximidade com as escolas e a sua necessária
flexibilidade diante da diversidade e imprevisibilidade das situações vividas pelos regulados.
Assim, para a promoção de um equilíbrio entre a mencionada regulação e a
autonomia desses agentes, a atuação do Estado também deverá possuir variações de
intensidade. Até porque, sob o prisma da regulação social, Diogo de Figueiredo ensina que o
Estado deve atuar apenas subsidiariamente na esfera privada, sempre considerando, ao decidir
agir, que os direitos e iniciativas dos agentes privados sejam respeitados, que a intervenção só
ocorra se a atuação individual ou social for insuficiente ou inexistente, e que os demais órgãos
ou entes administrativos menores não se encontrem aptos a atuar de modo eficiente.
Além disso, a intensidade dessa atuação deve variar de acordo com a complexidade
das necessidades sociais a serem satisfeitas. Ela deve se dar apenas para que o interesse
público, definido por meio de lei e de modo legítimo, possa ser atendido. Numa escala, o
autor descreve que, inicialmente, cabe ao próprio cidadão decidir e atuar para que suas
intenções sejam satisfeitas. Em um segundo plano, pequenos grupos buscam satisfazer
necessidades coletivas e, de modo crescente, pode-se chegar à totalidade da sociedade,
decidindo e atuando com vistas à realização de seus interesses gerais. Por fim, caberá às
organizações políticas, atuando de modo subsidiário, atender às demandas complexas e que
precisam de uma ação “concentrada e imperativa”, com necessária concentração de recursos.
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Na verdade, é necessário sopesar o quantum de regulação a área regulada necessita,
buscando a medida certa da atuação estatal, com reserva de um limite, que é conhecido como
“núcleo essencial da iniciativa privada”. Assim, evita-se o excesso, que poderia provocar sua
paralisia, asfixia e/ou falta de autonomia. Da mesma forma, combate-se a ausência regulatória
ou sua insuficiência, porquanto não benéficas, já que podem implicar em desigualdade312.
Por sua vez, tão ou mais relevante que a intensidade da regulação é a sua qualidade.
Os debates em torno do tema são conhecidos como a “melhor regulação” (better regulation)
ou a “regulação de alta performance” (smart regulation ou high quality regulation). Nesse
sentido, a regulação precisa ser voltada, desde o início, para que a eficácia e a efetividade da
legislação e da sua regulamentação sejam maximizadas. Por isso, a importância da
transparência e da responsabilização nessa regulação313.
Enfim, essa regulação deve ser eficiente, viável, dotada de legitimidade, de
planejamento e controle, com eliminação de burocracia e formalidade excessivas, com
possibilidade de avaliação de desempenho/performance de servidores e do próprio ente, além
da primazia das finalidades públicas314.
O regulador deve, em suma, buscar permanentemente combater o paradoxo: “O
Estado brasileiro que se tem mostrado eficiente para multiplicar políticas públicas inefetivas e
ineficiente para executar políticas públicas efetivas [...]”315.
Na sequência, serão analisadas algumas das dimensões dessa regulação:

3.3.2.1 Dimensão do Fomento
Em um Estado de fomento, o presente viés expressa um de seus principais propósitos
e se materializa também nas outras dimensões e formas de atuação do regulador, conforme
será estudado.
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Prevista na Constituição Federal, a aludida função estatal de fomento ou incentivo
econômico e social à atividade de entes privados configura-se como uma das principais
técnicas regulatórias e tem aptidão para influenciar o setor regulado.
Em termos amplos, em uma regulação promocional, por incentivos ou empurrões
(nudges), são oferecidos aos particulares benefícios, de modo a induzir que adotem
comportamentos desejados, visando à realização dos fins constitucionais.
Na verdade, esse poder-dever estatal de fomento tem vocação para prover carências e
desenvolver os campos econômico e social, contribuindo com seu equilíbrio e harmonia, de
modo futuro e consistente. Orienta, induz, influencia, encoraja, incentiva e/ou recomenda
escolhas, decisões e comportamentos saudáveis de agentes privados, em atividades que têm
especial relevância pública e são voltadas para o desenvolvimento das pessoas na sociedade
316

.
Note-se que o fomento encontra relevância na modalidade da regulação social objeto

deste trabalho, porquanto nela o Estado atua de forma sistêmica e proporcional,
preferencialmente de modo não autoritário e não coercitivo. Sob esse prisma, ele se torna
relevante especialmente diante da atuação dos entes privados, que se mostra insuficiente e
incapaz de enfrentar e solucionar questões de interesse coletivo 317. O fomento possibilita, em
suma, que seja ultrapassada a barreira do “podemos legislar políticas, mas não podemos
legislar atitudes”318.
A doutrina aqui citada destaca diversos meios e instrumentos utilizados como forma
de estímulo às atitudes desejadas pelo regulador, que podem ser classificados em três
categorias. A primeira, dos meios honoríficos, na qual são concedidos prêmios,
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reconhecimentos, condecorações e títulos pelo cumprimento do quadro normativo, de metas e
objetivos, sempre de forma posterior à conduta em questão.
A segunda, dos meios jurídicos, em que há o estabelecimento de regimes ou status
jurídicos especiais, excepcionais e/ou privilegiados, direcionados a agentes privados a quem o
Estado pretende proteger ou incentivar.
E a última, dos meios econômicos e benefícios diretos, que se materializa no
oferecimento de vantagens patrimoniais a particulares elegíveis legalmente a recebê-los.
Compreendem, a exemplo, os benefícios tributários, subsídios, subvenções sociais ou
econômicas, empréstimos em condições favoráveis e utilização de estruturas públicas.
Para estimular e/ou

facilitar que particulares desempenhem,

por si só,

comportamentos voluntários desejados, além dos benefícios diretos, Gustavo Binenbojm319
destaca o oferecimento, pela chamada “administração fomentadora”, de “atos positivos”,
como subvenções oficiais e empréstimos a juros baixos, bem como de “negativos”, a exemplo
de isenções, imunidades, renúncias fiscais.
Há que se cuidar, outrossim, para que não se produza um benefício que seja
vantajoso demais, causando indesejado desequilíbrio. Não sem lembrar, ainda, que tais
formas de incentivo devem respeitar os princípios do Direito Administrativo, especialmente o
princípio da subsidiariedade, por meio do qual o Estado somente deve atuar quando os
regulados só puderem realizar a conduta desejada com o incentivo estatal. E, também, o
princípio da transparência, no qual o regulador deve estabelecer seus critérios objetivos para
que os agentes interessados possam optar por aderir às medidas de fomento. Finalizando, os
princípios da isonomia, moralidade, impessoalidade, legalidade, finalidade, motivação,
eficiência e proporcionalidade.
É pertinente a ressalva de Marçal Justen Filho 320 de que, nesta “função promocional
do direito”, não são esperados resultados econômicos diretos por parte do Estado. Em regra, a
contrapartida que se espera obter é a da realização das atividades socialmente indispensáveis e
desejáveis do ponto de vista econômico e político do agente privado. São esperadas, então,
alterações da realidade com ganhos sociais, culturais e econômicos, com a satisfação do
interesse público. Isso justificaria a concessão dos benefícios outorgados e/ou a redução de
arrecadação, por exemplo.
319
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De notar que, ao aceitar ou aderir voluntariamente a um benefício ou incentivo
oferecido, o agente privado tem com a administração uma relação jurídico-administrativa
facultativa, mas continua sujeito ao seu poder de império, com possibilidade de fiscalizações
e eventuais sanções administrativas nas hipóteses de descumprimento das obrigações
assumidas.
Por fim, deve-se considerar sempre que, apesar do potencial de sucesso das medidas
de fomento, elas nem sempre são suficientes e satisfatórias, podendo não atingir os resultados
esperados, ressalva o autor. Por isso, sempre que necessário, a regulação será mandatória.

3.3.2.2 Dimensão das Normas-Quadro
O desenho normativo da ordenação social se dá, de maneira conjugada, por meio dos
legisladores e dos administradores públicos, com as normas legais e uma gama de fórmulas
alternativas a elas. Na verdade, consoante ensina Binenbojm321, a atividade ordenadora do
Estado, de modo geral, se inicia com a disciplina normativa-legal, regulamentar ou até
privada, em que são conformadas as liberdades e a propriedade. Há também os incentivos e as
prescrições (coercitividade) garantidas por sanções punitivas que objetivam desincentivar a
prática de infrações. Elas são divididas pelo autor em: obrigações de não fazer (limites),
obrigações de fazer (encargos) e obrigações de suportar (sujeições).
Nesta função estritamente regulamentar, consubstanciada no presente viés normativo
ou preceptivo (rule-making) da regulação, são editadas 322 o que Diogo de Figueiredo 323
chama de “espécies normativas sui generis”. Algumas dessas normas disciplinam a própria
atividade do regulador, com efeitos internos. Outras, são normas-comandos gerais que
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disciplinam o segmento regulado, incidindo sobre relações inter privadas críticas na
sociedades contemporânea antes descrita. Elas complementam e explicitam os preceitos
legais, inclusive aqueles de conteúdo aberto, indeterminado, voltando-se a áreas e matérias
nas quais as escolhas técnicas predominam, derivando do caráter especializado do
regulador324.
Diante de um conflito normativo e no contexto do consensualismo, a regulação
poderá harmonizá-lo e balanceá-lo ponderadamente, com flexibilidade e negociabilidade.
Vale realçar, ainda, que, em um Estado de fomento, a possibilidade de participação
popular na elaboração dessas normas é muito utilizada, já que faz parte da transparência
esperada do regulador e garante sua legitimidade, por meio de diversos institutos de
participação

social.

Dita

participação

pode

se

dar,

previamente,

no

necessário

acompanhamento da elaboração e discussão de normas, ou, num momento posterior, por meio
do monitoramento constante de sua aplicação, na prática, nos ensinamentos do já citado
Diogo de Figueiredo e de Maria D’Assunção Costa325.
Por fim, pode-se dizer que essas normas regulatórias prescrevem uma situação de
equilíbrio entre interesses e valores que pretendem ver alcançados ou mantidos.

3.3.2.3 Dimensão da Coerção e do Consensualismo na Atividade Ordenadora do Estado
No âmbito da atividade ordenadora estatal, o poder de polícia possui um sistema de
incentivos em que as aludidas atividades podem ser executadas por prescrições baseadas em
normas de comando e controle (coercitividade), na forma de multa, cassação de licenças e
interdição temporária de direitos, por exemplo. De notar que o espectro de atuação mais
imediato, ainda que no campo da regulação social, é aquele que associa à enunciação de um
padrão de conduta desejado a possibilidade da incidência da coerção por força de seu
desatendimento.
Destacam-se, neste ponto, as normas reguladoras imperativas que limitam a
autonomia de vontade, direitos, além de condutas sociais e econômicas. Elas exprimem
324
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obrigação ou proibição de conduta, sem liberdade de escolha por parte do regulado. Podem
ser normas de acesso à atividade (no que toca às condições de ingresso) e normas de seu
exercício. Têm como característica sua instrumentalidade, porquanto direcionadas para uma
finalidade política, e a maior facilidade para serem alteradas que as normas legais326.
Assim, a atuação sancionatória estatal é voltada para o acompanhamento do
cumprimento de normas, mediante prevenção e punição de ilícitos (no caso de fiscalizações
preventivas e repressivas), caso constatada violação de limites ou de deveres impostos à
população e aos regulados327. É importante realçar que a aplicação de penalidades deve ser
proporcional à finalidade de mudança de comportamento do regulado, com vistas a: a)
eliminar os ganhos ou benefícios financeiros que seriam obtidos pelo descumprimento da
norma, b) considerar o estigma público ligado à punição; c) restaurar, na medida do possível,
o prejuízo causado, d) evitar novos e futuros descumprimentos328.
Por sua vez, as atividades também podem ser feitas por meio de induções a
comportamentos voluntários e virtuosos, suportados por sanções premiais (benefícios), com
objetivos socialmente desejáveis, como explica Gustavo Binenbojm329. Assim, ao contrário da
coerção, em que se sabe qual é o comportamento indesejado, no fomento se define a conduta
desejada e aquilo que irá incentivar o particular a adotá-la330.
Na visão de Martin Lodge e Kai Wegrich 331 , os principais meios para se obter
comportamentos desejados são: as informações (que chamam de “sermões”), os incentivos
(“cenouras”) e as sanções (“varas”), os quais podem ser utilizados em conjunto ou
separadamente. Tais meios são relevantes no já estudado Estado de fomento e incentivo.
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De notar que alguns sistemas tendem à repressão, com preferência às sanções, e,
outros tendem a uma abordagem de conformidade, enfatizando a informação e o incentivo. A
escolha entre um e outro sistema de incentivos deve se dar por meio de avaliação que
considere os riscos, custos e efeitos concretos que podem ser alcançados por cada um.
Quando o sistema privilegia a repressão, Martin Lodge e Kai Wegrich enfatizam que
ele é, em geral, custoso e ineficaz, especialmente porque não resolve as hipóteses de não
conformidade involuntária. Isso porque, muitas vezes, há falta de informação ou capacidade
para agir em conformidade por parte do regulado. Ademais, tal sistema acaba por incentivar o
que os autores chamam de “conformidade criativa” e outras formas de resistência à
conformidade por parte dos regulados. Portanto, é possível e até desejável que, em
determinados casos, o regulador não imponha unilateralmente sua vontade332.
No entanto, em um Estado de fomento, consoante já analisado, há especial
importância da postura mais consensual, negocial, plurilateral e mediadora na relação do
Estado com a população em geral e com seus regulados. Sob esse ponto de vista, há uma
maior interlocução entre eles, com a possibilidade de articulação e mediação de interesses,
bem como maior grau de flexibilidade e comunicabilidade333.
Em verdade, um diferencial da regulação social em estudo e que é destacado por
Diogo de Figueiredo 334 é o fato de que, em cada caso, há a possibilidade da união das
características da “flexibilidade negocial privada com o rigor da coercitividade estatal”.
(grifos do autor)
Com efeito, na prevenção e na composição de conflitos administrativos ou
regulatórios, leva-se em conta a dupla possibilidade que, em essência, a sanção admite: além
da penalidade como punição por descumprimento, há a possibilidade de sanções premiais, por
adimplência. Assim, no âmbito do perfil consensual, educativo e de orientação do regulador e,
respeitada a proporcionalidade dos atos praticados, a sanção, apesar de necessária, não é
desejada. A coerção não é a única forma e nem sempre é a mais efetiva maneira de se
incentivar comportamentos dos agentes privados. Pode-se substituir, então, a aplicação
332
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unilateral de sanções negativas por soluções consensuais, inclusive com sanções positivas ou
premiais, que acabam por induzir tais comportamentos335.
Dessa forma, a estrutura regulatória em estudo deve possuir mecanismos para atuar
de forma preventiva e indutiva de comportamentos positivos desejados. Por meio deles, podese prevenir conflitos com o uso de comissões de conflito e acordos substitutivos de sanção,
por exemplo, além de resolvê-los (dispute resolution), com vistas à satisfação do interesse
público. Também é possível se obter a repressão da conduta lesiva e uma função social pela
via da mediação, da conciliação e/ou da arbitragem, já que a “punição” aplicada será um
pouco menos gravosa ao infrator e, ao mesmo tempo, será mais eficiente aos particulares
afetados pela conduta.
Pode-se elencar como exemplos de instrumentos consensuais os termos de
ajustamento de conduta, os compromissos de reparação de danos, os compromissos de
desempenho, os compromissos de custeio de medidas que possam prevenir a reincidência, os
acordos de cessação e os acordos de leniência, que objetivam cessar a prática sob
investigação, além de outros tipos de medidas compensatórias que beneficiem a coletividade.
Por conseguinte, se o particular adota o comportamento desejado, os custos da
atividade são reduzidos, já que se poupam tempo, energia e recursos que poderiam ser
utilizados. Podem ser reduzidos também o tempo de tramitação dos feitos administrativos, os
custos e o nível de litigiosidade administrativa e judicial, além de se otimizar os objetivos do
aparato sancionador, sem a criação de eventuais incentivos à reincidência.
Busca-se, com essa postura, negociar os modos de atingir o interesse público e os
resultados desejados, de modo mais eficiente e econômico.
Por todo o exposto, a atuação regulatória social e preponderantemente consensual se
mostra apta a mediar conflitos em uma área complexa e dinâmica, eivada de incertezas
científicas e dos próprios desdobramentos sociológicos que envolvem diversidade de
situações práticas 336 , na qual há interesses plurais, policêntricos e controversos. Não sem
lembrar que, sempre que necessário, o viés coercitivo poderá ser, quando absolutamente
necessário, avocado em sua plenitude, na promoção da inclusão no âmbito das escolas
privadas.

335

DUARTE, Danielle; MARTINS, Luis Lopes Martins. Fiscalização e o processo administrativo sancionador.
In: GUERRA, Sérgio; SAMPAIO, Patrícia (Orgs.). Processo administrativo nas agências reguladoras: uma
proposta de disciplina legislativa. Rio de Janeiro: Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio
Vargas, 2016, p. 43-44.
336
A exemplo, os alunos com deficiência e suas individualidades; o conteúdo do conceito de deficiência; a
realidade das escolas particulares; o quadro econômico-social, dentre outros.

128

A seguir, para completar o presente Capítulo, passa-se a analisar as formas que a
regulação pode assumir.

3.3.2.4 Possíveis Formas de Regulação
No âmbito da regulação em sentido amplo, Martin Lodge e Kai Wegrich337 fazem
uma abordagem didática, indicando quatro variedades puras:
Quadro 1 – Variedades de regulação
Quem regula?
Governo

Setor Privado

Comando e
Controle

I – Regulação estatal envolvendo
comandos apoiados por sanções

II – (Auto) regulação privada

Alternativas

III – Uso de incentivos do
mercado, autocontrole e outras
abordagens baseadas em
auditoria e gestão

IV – Mercados e normas
societárias

Como regular?

Fonte: LODGE, Martin; WEGRICH, Kai. O enraizamento da regulação de qualidade: fazer as perguntas difíceis
é a resposta. In: PROENÇA, Jair Dias; COSTA, Patrícia Vieira da; MONTAGNER, Paula (Orgs.). Os desafios
da regulação no Brasil. Brasília: Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), 2006. p. 17-37. p. 21.

Para os autores, a variedade representada no item I é aquela tida como tradicional,
em que as autoridades públicas elaboram e fiscalizam as normas. A doutrina pátria a chama
de “regulação estatal”, que é voltada para a atividade econômica e social, realizada pela
administração direta ou indireta, em que há diferenciação entre reguladores e regulados. Ela
estimula iniciativas dos atores sociais na gestão de funções coletivas, bem como os acordos
que regem suas relações.
O item II engloba as diversas possibilidades de sistemas de autorregulação ou
associativos de regulação, a exemplo dos sistemas de autocertificação, dos regimes de
autorregulação profissional e os regimes obrigatórios por exigência estatal, mas operados por
agentes privados (como órgãos constituídos para regular a saúde e segurança ocupacional de
empregados).
A doutrina brasileira a denomina de “regulação pública não estatal” ou
“autorregulação regulada”, que é exercida por entidades privadas da sociedade (entidades
sociais), em geral oriundas de um determinado setor profissional. Elas recebem autoridade do
337
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Estado, por via legislativa ou constitucional, ou ainda por incorporação das suas normas ao
ordenamento jurídico estatal. Nesse tipo de regulação, pode-se impor regras coercitivas aos
regulados, e as questões são tratadas em primeira mão por pessoas do mesmo nível, sem
recorrer a instâncias superiores diretamente.
Já o item III abrange o que Martin Lodge e Kai Wegrich chamam de alternativas à
regulação, que não deixam de ser formas mais amplas de regulação. Elas se revelam por meio
de incentivos do mercado para que sejam alterados comportamentos ou sejam controladas as
formas pelas quais as entidades monitoram seus próprios processos.
Por fim, no item IV, o próprio mercado é entendido como dispositivo regulatório. Os
autores nacionais estudados338 a denominam de “autorregulação privada”, que é realizada por
entidade ou empresa privada, decorrente de ato de vontade de se associar, inexistindo
delegação ou chancela estatal. Ela pode ser tida como uma característica inerente do Estado
Pós-Moderno descrito por Chevallier, sob o prisma da supletividade, proximidade e parceria.
Na verdade, trata-se de uma regulação coletiva, em que os próprios regulados/interessados
regulam sua atividade, fora do âmbito estatal e sem qualquer delegação ou chancela do Poder
Público. A exemplo, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (CONAR), os
selos de qualidade, a certificação de produtos, regulamentos de empresas, decisões
associativas e códigos privados de conduta.
Sob esse aspecto, Gustavo Binenbojm 339 lembra que, em certos casos, algumas
entidades privadas de autorregulação são mais efetivas que a própria coerção estatal, como
338
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ocorre nas agências de certificação e classificação de riscos, as quais, fundadas em seu
conhecimento, experiência e reputação, têm grande influência na conformidade de condutas
de empresas e de países.
Por fim, enfatiza-se a possibilidade de coexistência dessas quatro modalidades, ou de
algumas delas, resultando em modelos híbridos. Assim, no mercado da educação privada a ser
regulado, é possível a adoção de uma ou de algumas das espécies de regulação tratadas,
sempre com vistas à efetividade do direito à educação inclusiva.
Diante de todo o exposto, demonstrou-se a existência de deveres positivos de
conduta de parte também dos agentes privados e explorou-se o potencial da administração,
especialmente pela via regulatória, como mecanismo de indução no campo do ordenamento
social. Agora, a questão que se põe é saber se, no campo da educação inclusiva nas escolas
privadas, há pontos de resistência que reclamam ação estatal específica. Concorrendo para o
mapeamento desse quadro de percepções sociais na matéria, o trabalho se vale de dados
empíricos explanados no próximo Capítulo.
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PARTE II

4 PERCEPÇÃO SOCIAL ACERCA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: UM APORTE
EMPÍRICO
Conforme já se abordou, os desafios para a implementação de educação inclusiva nas
escolas privadas são diversos. A formulação da resposta estatal adequada requer como
premissa a identificação dos reais bloqueios a esse resultado desejado constitucionalmente.
Nos Capítulos anteriores, buscou-se o embasamento teórico, bem como o
posicionamento das escolas privadas. Agora, pretende-se complementar o quanto até então
analisado com a presente pesquisa empírica direcionada para conhecer a percepção e a
experiência dos atores sociais e destinatários da legislação quanto à inclusão escolar.
Procurou-se, enfim, retratar situações e relações pessoais complexas, confirmar as
informações relatadas nos Capítulos anteriores, além de conhecer outras questões que
merecem ser superadas, todas relevantes para a proposição que se fará ao final deste trabalho.
Os dados empíricos que passam a ser explorados decorrem da aplicação de um
questionário direcionado para atores sociais. As informações detalhadas acerca da pesquisa,
sua metodologia, submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UNESA, detalhes da
descrição da amostra, dentre outros aspectos, encontram-se no Apêndice A do presente
trabalho.
É pertinente, neste passo, esclarecer que a pesquisa foi destinada à sociedade em
geral, considerando apenas os maiores de 18 anos, e seus participantes foram denominados
“pesquisados”. O caráter autoexplicativo das indagações, presentes nas tabulações a seguir
indicadas, permite a compreensão do leitor, independentemente da leitura em conjunto do já
referido Apêndice A.
A amostra obtida com o questionário contempla, como se verá, basicamente pessoas,
de alguma forma, expostas à deficiência, mas sem, necessariamente, terem interesse direto no
tema, eis que não são responsáveis por pessoas com deficiência. Por isso, entende-se que ela
se apresenta representativa para os fins específicos deste trabalho.
Considerando o público pesquisado 1011 respostas válidas, para que se pudesse
individualizar determinadas questões, foram definidos quatro perfis:
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Tabela 1 – Perfis dos pesquisados em números
26a. Você é: (caso se enquadre em mais de uma situação/perfil, escolha um deles
para responder) (1011 respostas)

Quantidade

Responsável (pai/mãe/avô/avó/irmão/irmã/tutor/curador) por criança ou adolescente
COM deficiência (Perfil 1)

221 (21,8%)

Responsável (pai/mãe/avô/avó/irmão/irmã/tutor/curador) por criança ou adolescente
SEM deficiência (Perfil 2)

162 (16%)340

Educador/Professor/Pedagogo/Mediador/Profissional de Apoio Escolar (Perfil 3)

208 (20,5%)

Nenhuma das opções acima (Perfil 4)

420 (41,5%)

Total
1011
Fonte: pesquisa empírica “Direito à Educação Inclusiva” realizada nesta tese. Todas as tabelas e gráficos
constantes deste trabalho possuem esta mesma fonte.

Vale notar que o perfil 4 foi identificado separadamente no formulário exatamente
para aferir a percepção quanto à inclusão no que toca ao grupamento mais distanciado do
problema que se investiga. A prevalecer a tese vencedora na ADI no 5.357/DF, de que a
inclusão é benéfica a todos, a fim de que ela se concretize, é preciso que toda a sociedade
esteja sensibilizada e colabore – para tanto, ampliar o universo de pesquisados para
compreender também esse segmento afigura-se relevante.
Registre-se ainda que, além de uma seção contendo perguntas comuns, cada perfil foi
direcionado a responder questões específicas.
Na sequência, os dados obtidos a respeito do posicionamento dos pesquisados sobre
a inclusão escolar e sua relação com as pessoas com deficiência.

4.2 FAVORÁVEIS E CONTRÁRIOS À INCLUSÃO ESCOLAR
Decerto, o questionamento inicial formulado envolveu a questão de base, a saber, se
os pesquisados seriam favoráveis à inclusão de alunos com deficiência nas escolas comuns
(regulares):

340

Registra-se uma inconsistência encontrada quando da análise dos dados obtidos. Na pergunta 26a., que
possuía o objetivo de identificar os perfis dos pesquisados, 161 se declararam “Responsável
(pai/mãe/avô/avó/irmão/irmã/tutor/curador) por criança ou adolescente SEM deficiência”. No entanto, na análise
dos dados da planilha originada do formulário, foram localizados 02 pesquisados que, embora tenham indicado
serem “Educador/Professor/Pedagogo/Mediador/Profissional de Apoio Escolar” na questão 26a., acabaram por
responder às questões correspondentes ao perfil “Responsável (pai/mãe/avô/avó/irmão/irmã/tutor/curador) por
criança ou adolescente SEM deficiência” (a partir da pergunta 27g.). Por isso, suas respostas foram consideradas
pertencentes ao último perfil, quando da análise específica dos dados do perfil, totalizando 163.
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Tabela 2 – Favoráveis à inclusão escolar (geral)?
9a. Você é favorável à inclusão de alunos com deficiência nas escolas
comuns (regulares)? Ou seja, que eles tenham a matrícula aceita,
acessibilidade e a aprendizagem junto com os demais alunos, dentre
outros? (1.011 respostas)

Pesquisados

Percentual

Sim, para todos os alunos

472

46,7%

Sim, mas acho que os pais devem poder escolher entre escola
regular/comum ou escola especial/instituições como as APAES

267

26,4%

Sim, mas acho que alunos com certos tipos de deficiência ou características
individuais devem frequentar escolas especiais/instituições como as APAES

150

14,8%

Sou favorável que os alunos com deficiência frequentem classe especial
(sempre ou quando necessário) dentro das escolas regulares/comuns

105

10,4%

Não, acho que todos os alunos com deficiência devem estudar em escolas
especiais/instituições como as APAES

9

0,9%

Não sei/não tenho opinião formada a respeito

8

0,8%

1011

100%

Total

Desponta, já nesta primeira tabulação, o elevado percentual de favoráveis à inclusão,
sem qualquer limitação ou condicionante. A soma entre favoráveis à inclusão e aqueles que
reconhecem nos pais a prerrogativa de escolha entre a escola regular e a escola especial
alcança o somatório de 73,1%. Tal fato evidencia uma resposta social primeira favorável à
inclusão.
A mesma indagação foi tabulada, igualmente, com a identificação dos perfis dos
pesquisados, cujo resultado pode ser visto na próxima tabela:
Tabela 3 – Favoráveis à inclusão escolar (por perfil)?
9a. Você é favorável à inclusão de alunos com
deficiência nas escolas comuns (regulares)? Ou seja,
que eles tenham a matrícula aceita, acessibilidade e a
aprendizagem junto com os demais alunos, dentre
outros? (1011 respostas)
26a. Você é: (caso se enquadre em mais de uma
situação/perfil, escolha um deles para responder) (1011
respostas)

Perfil
1

Perfil
2

Perfil
3

Perfil
4

Total

Percen
tual

Sim, para todos os alunos

135

59

106

172

472

46,7%

Sim, mas acho que os pais devem poder escolher entre
escola regular/comum ou escola especial/instituições
como as APAES

51

58

40

118

267

26,4%

Sim, mas acho que alunos com certos tipos de deficiência
ou características individuais devem frequentar escolas
especiais/instituições como as APAES

15

28

37

70

150

14,8%

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

continua...
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conclusão
9a. Você é favorável à inclusão de alunos com
deficiência nas escolas comuns (regulares)? Ou seja,
que eles tenham a matrícula aceita, acessibilidade e a
aprendizagem junto com os demais alunos, dentre
outros? (1011 respostas)

Perfil
1

Perfil
2

Perfil
3

Perfil
4

Total

Percen
tual

Sou favorável que os alunos com deficiência frequentem
classe especial (sempre ou quando necessário) dentro das
escolas regulares/comuns

17

12

21

55

105

10,4%

Não, acho que todos os alunos com deficiência devem
estudar em escolas especiais/instituições como as APAES

2

3

3

1

9

0,9%

Não sei/não tenho opinião formada a respeito

1

2

1

4

8

0,8%

221

162

208

420

1011

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

26a. Você é: (caso se enquadre em mais de uma
situação/perfil, escolha um deles para responder) (1011
respostas)

Total

100%

Vale destacar que os pesquisados do perfil 4, que não têm a mesma proximidade com
o tema, por não possuírem familiares com deficiência, filhos em escola nem serem
profissionais da educação são consistentemente mais favoráveis à inclusão que aqueles do
perfil 2, que possuem alunos sem deficiência em idade escolar.
Já o argumento do Ministro Fachin na ADI no 5.357/DF, de que a inclusão escolar é
benéfica a todos, com ou sem deficiência, é retratado no posicionamento 87,9% dos
pesquisados. Tal fato, ao mesmo tempo, contraria o argumento trazido pela CONFENEN na
ADI no 5.357/DF, de que a inclusão prejudicaria os demais alunos, professores e escolas.
Veja-se:
Tabela 4 – Possível benefício da inclusão escolar (por perfil)
16a. Você acha que a inclusão é: (1011 respostas)
______________________________________________________________________________________________________

Perfil
1

Perfil
2

Perfil
3

Perfil
4

Total

Benéfica para todos os alunos, com e sem deficiência

206

133

181

369

889
(87,9%)

Dependendo do tipo de deficiência/característica
individual, pode ser benéfica ou não

11

27

23

41

102
(10,1%)

Benéfica apenas para os alunos com deficiência

2

0

2

5

9
(0,9%)

26a. Você é: (caso se enquadre em mais de uma
situação/perfil, escolha um deles para responder) (1011
respostas)

continua...
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conclusão
16a. Você acha que a inclusão é: (1011 respostas)
______________________________________________________________________________________________________

26a. Você é: (caso se enquadre em mais de uma
situação/perfil, escolha um deles para responder) (1011
respostas)

Perfil
1

Não é benéfica

Perfil
2

Perfil
3

Perfil
4

Total

1

1

2

4
(0,4%)

Não sei/não tenho opinião formada a respeito

1

1

0

2

4
(0,4%)

Benéfica apenas para os alunos sem deficiência

1

0

1

1

3
(0,3%)

221

162

208

420

1011

Total

Diante dos dados até o momento expostos, percebe-se uma visão geral
predominantemente favorável e positiva relativamente à inclusão escolar por parte dos
pesquisados de todos os perfis.
É razoável também que se faça uma relação entre a exposição às pessoas com
deficiência e o reforço à ideia favorável a essa inclusão. Assim, é possível inferir que a prévia
exposição dos pesquisados às pessoas com deficiência influencia e incrementa sua visão
favorável à inclusão, bem como a percepção da necessidade de inclusão.
Desse modo, sob o prisma do contato e da exposição, apurou-se que, dentre os 1.011
pesquisados que responderam validamente ao questionário eletrônico, 83,6% possuem
familiares, amigos, colegas de trabalho ou conhecidos com deficiência:
Tabela 5 – Familiares, amigos, colegas de trabalho ou conhecidos com deficiência? (por perfil)
26a. Você é: (caso se enquadre em mais de uma
situação/perfil, escolha um deles para responder)

25a. Você tem familiares,
amigos, colegas de trabalho ou
conhecidos com deficiência?

Total

Não

Sim

Educador/Professor/Pedagogo/Mediador/Profissional de
Apoio Escolar (Perfil 3)

29
(2,8%)

179
(17,7%)

208

Responsável (pai/mãe/avô/avó/irmão/irmã/tutor/curador) por
criança ou adolescente COM deficiência (Perfil 1)

1
(0,01%)

220
(21,7%)

221

Responsável (pai/mãe/avô/avó/irmão/irmã/tutor/curador) por
criança ou adolescente SEM deficiência (Perfil 2)

36
(3,5%)

126
(12,4%)

162

Nenhuma das opções acima (Perfil 4)

99
(9,7%)

321
(31,7%)

420

165 (16,3%)

846 (83,6%)

1011

Total
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Acrescente-se que cerca de 27% deles são profissionais da área da saúde e trabalham
com pessoas com deficiência341.
Aprofundando a análise da exposição dos pesquisados ao convívio com pessoas com
deficiência, indagou-se ainda acerca de terem estudado com pessoas com deficiência342.
Tabela 6 – Estudou com pessoas com deficiência? (geral)
Estudou com pessoas com deficiência?

Total

Percentual

Não

640

63%

Sim

371

37%

1.011

100%

Total

Dos pesquisados que estudaram com pessoas com deficiência, para 78%, o fato
representou uma boa experiência, conforme a tabela a seguir.
Tabela 7 – Experiência em estudar com pessoas com deficiência (geral)
Estudou com pessoas com deficiência

Total

Percentual

Foi uma boa experiência

290

78%

Não foi uma boa experiência

27

7%

Não sei/não me lembro se foi bom ou não

54

15%

371

100%

Total

Por fim, acrescente-se que, daqueles 640 pesquisados que nunca estudaram com
pessoas com deficiência, 97% deles gostariam de ter estudado.
Tabela 8 – Nunca estudou com pessoas com deficiência: desejo (geral)
Nunca estudou com pessoas com deficiência

Total

Percentual

Gostaria de ter estudado

620

97%

Não gostaria de ter estudado

20

3%

640

100%

Total

Dessa forma, diante dos dados colhidos, o mecanismo de exposição maior às pessoas
com deficiência parece servir como reforço da máxima de que ela favorece a naturalização do
universo da deficiência, e isso, por sua vez, favorece a inclusão. Essa percepção foi, inclusive,
objeto do posicionamento do Ministro Fachin na ADI no 5.357/DF.
341

Pergunta 24a. “Você trabalha com pessoas com deficiência e é profissional da área da saúde (fisioterapeuta,
terapeuta educacional, fonoaudiólogo, médico, enfermeiro ou similar)?”
342
Pergunta 8a. Pode-se constatar que, para a faixa etária pesquisada, composta de maiores de dezoito anos, a
inclusão nas escolas regulares não era a regra. Ressalte-se, ainda, que quatro, dos doze entrevistados, também
tiveram esse tipo de exposição.
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Já sobre possível sofrimento causado pela existência de aluno com deficiência em
sala, um dos argumentos utilizados pela CONFENEN na mencionada ADI, há que se
considerar que, embora apenas 2% dos pesquisados tenham dito existir sofrimento, sem
qualquer exceção, em maior ou menor grau, 37,5% admitiram poder haver sofrimento,
consoante segue:
Tabela 9 – Possível sofrimento causado por aluno com deficiência em sala de aula (por perfil)
21a. Você acha que o fato de existir aluno com
deficiência na sala causa sofrimento ao professor e aos
outros alunos? (1011 respostas)
Perfil Perfil Perfil Perfil
_______________________________________________________________________________________________________________________
1
2
3
4
26a. Você é: (caso se enquadre em mais de uma
situação/perfil, escolha um deles para responder) (1011
respostas)
Não causa sofrimento

143

96

104

243

586
(58%)

36

39

66

91

232
(22,9%)

29

19

30

49

127
(12,6%)

4

6

4

32

46
(4,5%)

9

2

4

5

20
(2%)

221

162

208

420

1011

Dependendo do tipo de deficiência, causa sofrimento

Às vezes, causa sofrimento

Não sei/não tenho opinião formada a respeito
Sim, causa sofrimento
Total

Total

Ou seja, ao todo, 39,5% dos pesquisados entenderam que a existência de um aluno
com deficiência em sala pode, de alguma forma, causar sofrimento ao professor e aos demais
alunos 343 . Cabe refletir, aqui, sobre a relatividade destes dados, eis que não se tem uma
definição clara do que possa significar o termo “sofrimento” para cada pesquisado.
Tal fato demonstra que, apesar de uma visão inicial favorável à inclusão escolar, o
entendimento sobre o que ela seja, bem como a percepção de como ela ocorre (ou deveria
ocorrer) acaba por dividir os pesquisados. Uma leitura possível dos dados revela um discurso
em favor da inclusão, bloqueado do ponto de vista prático pela narrativa associada a
dificuldades operacionais e, ainda, aos efeitos sobre terceiros (notadamente sobre os alunos
típicos) desse mesmo processo receptivo. Esse tipo de indicação corrobora a pertinência da
regulação estatal, consoante se analisará no Capítulo 5.

343

É importante refletir sobre a possível relatividade desses dados porquanto, embora utilizado pela
CONFENEN na ADI no 5.357/DF, o termo “sofrimento” é aberto e comporta diversas interpretações a respeito
do seu conteúdo.
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Vale ainda destacar um paradoxo no entendimento dos pesquisados do perfil 4:
enquanto parecem ser nominalmente mais favoráveis à inclusão, trata-se do segmento que
mais acredita que a presença de alunos com deficiência pode causar sofrimento.
Na sequência, a análise dos achados com relação aos tipos de escola.

4.3 INCLUSÃO POR TIPO DE ESCOLA
O questionário se voltou, então, para identificar qual seria o locus da inclusão,
considerados os diversos tipos de escola existentes: particulares, públicas, regulares,
especiais, instituições como as APAES e classes especiais existentes nas escolas regulares.
Considerando que, no subitem anterior, foi possível apurar, de modo genérico, que os
pesquisados se mostraram favoráveis à inclusão, foi necessário aferir se tal fato se traduz em
um reconhecimento da obrigatoriedade de inclusão nas escolas particulares.
Para tanto, consoante se denota da tabela a seguir, 76,3% dos pesquisados (de todos
os perfis) responderam favoravelmente ao questionamento, sem qualquer condicionante,
sendo certo que esta tendência se manteve em todos os perfis levantados. Vale destacar
também que apenas 6,7% do total de pesquisados entendem que as escolas privadas não
deveriam ser obrigadas a aceitar matrícula de alunos com deficiência, sem quaisquer
condicionantes.
Outro fato digno de registro é que, dentre os 221 pesquisados do perfil 1, 90,9%
entendem que as instituições privadas deveriam ser sempre obrigadas a aceitar matrícula de
alunos com deficiência:
Tabela 10 – Obrigatoriedade de inclusão nas escolas particulares (por perfil)
18a. Na sua opinião, as ESCOLAS PARTICULARES:
(1011 respostas)
Perfil Perfil
26a. Você é: (caso se enquadre em mais de uma
1
2
situação/perfil, escolha um deles para responder) (1011
respostas)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Perfil
3

Perfil
4

Total

Deveriam ser obrigadas a aceitar matrícula de alunos com
deficiência, sempre

201

109

163

298

771
(76,3%)

Deveriam ser obrigadas a aceitar matrícula de alguns alunos
com deficiência, a seu critério e escolha

10

24

22

58

114
(11,35%)

NÃO deveriam ser obrigadas a aceitar matrícula de alunos
com deficiência

5

19

13

31

68
(6,7%)

Não sei/não tenho opinião formada a respeito

5

10

10

33

58
(5,7%)

221

162

208

420

1011

Total
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Vale notar que, da mesma forma já antes apontada, os pesquisados do perfil 4, os
quais não são diretamente envolvidos com a inclusão de alunos com deficiência, mais
facilmente se mostram favoráveis a ela.
Prosseguindo, tendo apurado o pensamento dos pesquisados a respeito da
obrigatoriedade da inclusão nas instituições privadas, no campo do “dever-ser”, vale
complementar o quanto pesquisado, agora, no tocante à sua opinião quanto à possibilidade de
inclusão nas escolas privadas.
Diante dos dados retratados na tabela a seguir, que corroboram as informações
contidas no quadro da questão anterior, tem-se que 72,3% dos pesquisados acreditam ser
possível a inclusão, sem qualquer condicionante. Já o percentual dos pesquisados que não
acreditam na possibilidade dessa inclusão foi menor nesta questão, representando apenas
1,1%:
Tabela 11 – Possibilidade de inclusão nas escolas particulares (por perfil)
15a. Você acredita que é possível a inclusão de alunos
com deficiência nas ESCOLAS PARTICULARES?
(aceitação da matrícula, acessibilidade e trabalho para a
Perfil Perfil
aprendizagem deles) (1011 respostas)
1
2
26a. Você é: (caso se enquadre em mais de uma
situação/perfil, escolha um deles para responder) (1011
respostas)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Perfil
3

Perfil
4

Total

Sim

180

102

154

295

731
(72,3%)

Depende do tipo de deficiência/característica
individual/segmento do aluno (ed. infantil/ensino
fundamental/ensino médio)

38

56

51

120

265
(26,2%)

Não

3

3

2

3

11
(1,1%)

Não sei/não tenho opinião formada a respeito

0

1

1

2

4
(0,4%)

221

162

208

420

1011

Total

Para melhor compreensão das informações obtidas, vale comparar, a seguir, as
respostas ofertadas nas tabelas 10 e 11, demonstrando que há percentual semelhante de
pesquisados que entendem ser a inclusão possível nas escolas particulares (72,3%) e aqueles
que acham que ela deveria ser obrigatória para essas instituições (76,3%):
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Tabela 12 – Possibilidade e obrigatoriedade de inclusão nas escolas particulares (geral)
15a. Você acredita que é possível a inclusão de alunos
18a. Na sua opinião, as ESCOLAS
com deficiência nas ESCOLAS PARTICULARES?
PARTICULARES: (1011 respostas)
(aceitação da matrícula, acessibilidade e trabalho
para a aprendizagem deles) (1011 respostas)
Sim – 731 (72,3%)

Deveriam ser obrigadas a aceitar matrícula de
alunos com deficiência, sempre – 771 (76,3%)

Depende do tipo de deficiência/característica
individual/segmento do aluno (ed. infantil/ensino
fundamental/ensino médio) – 265 (26,2%)

Deveriam ser obrigadas a aceitar matrícula de
alguns alunos com deficiência, a seu critério e
escolha – 114 (11,35%)

Não – 11 (1,1%)

NÃO deveriam ser obrigadas a aceitar matrícula
de alunos com deficiência – 68 (6,7%)

Não sei/não tenho opinião formada a respeito – 4 (0,4%)

Não sei/não tenho opinião formada a respeito –
58 (5,7%)

Total 1011

Total 1011

Ainda na tentativa de compor a construção de um entendimento global sobre o que
entendem os pesquisados sobre a inclusão nas escolas privadas, passou-se a perquirir se eles
achavam que tais instituições possuem condições para tal.
Note-se que, neste quesito, a tendência observada nas tabelas 10, 11 e 12 não se
confirmou. Os pesquisados se mostraram bem mais divididos nessa questão, sendo que o
maior percentual encontrado foi daqueles que acham que o tipo de deficiência do aluno, suas
características e segmento acabam por determinar se as escolas têm ou não condições para a
inclusão (34,1%):
Tabela 13 – Condições para inclusão nas escolas particulares (por perfil)
10a. Você acha que as ESCOLAS PARTICULARES
têm condições de bem receber, de dar acessibilidade e
de ensinar alunos com deficiência? (1011 respostas)
Perfil Perfil
1
2
26a. Você é: (caso se enquadre em mais de uma
situação/perfil, escolha um deles para responder) (1011
respostas)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Perfil
3

Perfil
4

Total

Depende do tipo de deficiência/característica
individual/segmento do aluno (ed. infantil/ensino
fundamental/ensino médio)

65

66

63

151

345
(34,1%)

Sim, algumas escolas

59

54

56

114

283
(28%)

Sim, todas as escolas

36

15

41

48

140
(13,8%)
continua...
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conclusão
10a. Você acha que as ESCOLAS PARTICULARES
têm condições de bem receber, de dar acessibilidade e
de ensinar alunos com deficiência? (1011 respostas)
26a. Você é: (caso se enquadre em mais de uma
situação/perfil, escolha um deles para responder) (1011
respostas)

Perfil
1

Perfil
2

Perfil
3

Perfil
4

Total

Não

38

12

28

42

120
(11,9%)

Sim, a maioria das escolas

18

12

13

45

88
(8,7%)

Não sei/não tenho opinião formada a respeito

5

3

7

20

35
(3,5)

221

162

208

420

1011

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Total

A seguir, vale comparar as respostas referentes às condições para a inclusão nas
escolas públicas e nas particulares, retratadas nas tabelas 13 e 15.
Note-se, na tabela a seguir, que a percepção geral dos pesquisados não se altera
muito em ambos os sistemas. O maior número de respostas, nos dois casos, indica que o tipo
de deficiência, característica individual ou segmento do aluno podem determinar se essas
escolas têm condições para incluir. Em seguida, o grupo que entende que tais escolas não têm
condições para incluir, em qualquer hipótese:
Tabela 14 – Condições para inclusão nas escolas públicas Vs. escolas particulares (geral)
11a. Você acha que as
10a. Você acha que as
ESCOLAS PÚBLICAS têm
ESCOLAS PARTICULARES
condições de bem receber, de
têm condições de bem receber,
dar acessibilidade e de ensinar
de dar acessibilidade e de
alunos com deficiência?(1011
ensinar alunos com
respostas)
deficiência? (1011 respostas)
Depende do tipo de deficiência/
característica individual/segmento
do aluno (ed. infantil/ensino
fundamental/ensino médio)

285

345

(28,2%)

(34,1%)

Não

270
(26,7%)

283
(28%)

Sim, algumas

255
(25,2%)

140
(13,8%)

Sim, todas

100
(9,9%)

120
(11,9%)

51
(5%)

88
(8,7%)

Não sei/não tenho opinião formada
a respeito

50
(4,9%)

35
(3,5%)

Total

1011

1011

Sim, a maioria
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A título de informação, a tabela a seguir detalha, por perfil, a visão dos pesquisados a
respeito das condições das escolas públicas para bem receber, dar acessibilidade e ensinar
alunos com deficiência:
Tabela 15 – Condições para inclusão nas escolas públicas (por perfil)
11a. Você acha que as ESCOLAS PÚBLICAS têm
condições de bem receber, de dar acessibilidade e de
ensinar alunos com deficiência? (1011 respostas)
Perfil
1

Perfil
2

Perfil
3

Perfil
4

Depende do tipo de deficiência/característica individual/
segmento do aluno (ed. infantil/ensino fundamental/ensino
médio)

54

50

57

124

Não

53

49

38

130

270
(26,7%)

Sim, algumas

68

37

60

90

255
(25,2%)

Sim, todas

27

7

34

32

100
(9,9%)

Sim, a maioria

16

8

17

10

51
(5%)

Não sei/não tenho opinião formada a respeito

3

11

2

34

50
(4,9%)

221

162

208

420

1011

______________________________________________________________________________________________________________________
_

26a. Você é: (caso se enquadre em mais de uma
situação/perfil, escolha um deles para responder) (1011
respostas)

Total

Total

285
(28,2%)

Prosseguindo a pesquisa, ainda a respeito da obrigação das escolas com relação aos
alunos com deficiência, voltou-se, então, para diferenciar o entendimento dos pesquisados o
acerca dos diversos tipos de escolas/instituições existentes:
Tabela 16 – Obrigatoriedade de receber alunos com deficiência (por perfil e tipo de escola)
17a. Na sua opinião, a educação de alunos com deficiência:
(1011 respostas)
________________________________________________________________________________________________________________________
Perfil Perfil Perfil
26a. Você é: (caso se enquadre em mais de uma
1
2
3
situação/perfil, escolha um deles para responder) (1011
respostas)
Deve ser obrigação de todas as escolas: públicas, particulares,
escolas especiais e instituições como as APAES
Deve ser obrigação de todas as escolas, tanto públicas quanto
particulares

Perfil
4

120

95

116

239

82

35

67

107

Total

570
(56,4%)
291
(28,8%)
continua...
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conclusão
17a. Na sua opinião, a educação de alunos com deficiência:
(1011 respostas)
________________________________________________________________________________________________________________________

26a. Você é: (caso se enquadre em mais de uma
situação/perfil, escolha um deles para responder) (1011
respostas)
Deve ser obrigação das escolas públicas, das escolas especiais
e de instituições como as APAES
Depende da deficiência/característica individual

Não sei/não tenho opinião formada a respeito
Deve ser obrigação apenas das escolas especiais e instituições
como as APAES
Deve ser obrigação apenas das escolas públicas
Total

Perfil
1

Perfil
2

Perfil
3

Perfil
4

Total

12

16

17

32

77
(7,6%)

6

11

6

28

51
(5%)

1

2

0

2

2

4

0

1

0

0

1
(0,1%)

221

162

208

420

1011

10

13
(1,3%)
8
(0,8%)

Note-se que, sob este prisma, não se identificou um consenso entre os pesquisados,
como nas hipóteses anteriores. Tal fato fortalece a percepção da necessidade de regulação
estatal, porquanto demonstra diversidade nas visões que os pesquisados têm sobre como a
inclusão pode ou deve se dar e, sob outro prisma, evidencia onde os alunos com deficiência
devem estudar. Numa perspectiva puramente aplicativa, seja da normatividade existente, seja
da parametrização fixada pelo STF na ADI no 5.357/DF, é possível antecipar dificuldades
compreensivas que culminem por se converter em barreiras e obstáculos – o que, uma vez
mais, justifica a proposição reguladora.
Outro ponto merece destaque e acaba por contrariar o argumento da CONFENEN na
ADI no 5.357/DF, que dizia ser a inclusão de alunos com deficiência uma obrigação exclusiva
do Estado. Consoante o apurado, apenas um pesquisado, representando 0,1% do total,
respondeu que apenas as escolas públicas deveriam ser obrigadas a incluírem tais alunos.
Mesmo que se considere, ainda, o percentual de pesquisados que disse entender que essa
obrigatoriedade deveria ser atribuição das escolas públicas, das escolas especiais e de
instituições como as APAES, de 7,6%, trata-se de um percentual não expressivo, que
demonstra que, neste quesito, os pesquisados não concordam com aquele tipo de argumento.
Finalizado este item, passa-se a analisar a existência de obstáculos à inclusão escolar
na opinião dos pesquisados.
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4.4 PERCEPÇÃO QUANTO AOS OBSTÁCULOS (REAIS OU ALEGADOS) À INCLUSÃO
ESCOLAR (TODOS OS PERFIS)
Sob o prisma dos obstáculos à inclusão, dentre outros objetivos, procurou-se
observar a existência de reflexos dos argumentos das escolas privadas, que foram retratados
no Capítulo 3, nas práticas por elas adotadas e reveladas nesta pesquisa, demonstrando que
tais instituições se constituem em importante elemento de resistência frente à inclusão.
Inicialmente, procedeu-se à comparação dos resultados das perguntas relativas ao
entendimento dos pesquisados quanto à possibilidade de inclusão nas escolas privadas (tabela
11) e ao eventual oferecimento de dificuldades na inclusão por parte dessas instituições
(tabela 19):
Tabela 17 – Possibilidade e obrigatoriedade de inclusão nas escolas particulares (geral)
15a. Você acredita que é possível a inclusão de 13a.
Você
acha
que
as
ESCOLAS
alunos
com
deficiência
nas
ESCOLAS PARTICULARES oferecem dificuldades na
PARTICULARES? (aceitação da matrícula, aceitação da matrícula, para dar acessibilidade
acessibilidade e trabalho para a aprendizagem e/ou garantir o aprendizado dos alunos com
deles) (1011 respostas)
deficiência? (1.011 respostas)
Sim – 731 (72,3%)

Sim – 611 (60,4%)

Depende do tipo de deficiência/característica
individual/segmento do aluno (ed. infantil/ensino
fundamental/ensino médio) – 265 (26,2%)

Depende do tipo de deficiência/característica
individual/segmento do aluno (ed. infantil/ensino
fundamental/ensino médio) – 271 (26,8%)

Não – 11 (1,1%)

Não – 27 (2,7%)

Não sei/não tenho opinião formada a respeito –
4 (0,4%)

Não sei/não tenho opinião formada a respeito –
102 (10,1%)

Total 1011

Total 1011

Da análise dos dados apresentados, vê-se que a maior parte dos pesquisados acredita
que a inclusão nas escolas privadas é possível (72,3%) e, ao mesmo tempo, acha que essas
instituições oferecem dificuldades para incluir alunos com deficiência (60,4%).
Por sua vez, observa-se um percentual muito semelhante entre os pesquisados que
condicionaram a inclusão ao tipo de deficiência, característica ou segmento do aluno, tanto no
tocante à possibilidade de inclusão, quanto com vistas às dificuldades oferecidas pelas escolas
privadas: para o primeiro grupo, 26,2%, enquanto o segundo, 26,8%. Pode-se denotar, então,
um certo alinhamento entre a visão dos pesquisados: para certos tipos de alunos, a inclusão
pode não ser possível e o entendimento de que há resistência das escolas, especialmente para
alunos com determinados perfis.
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Esse é um dado que também foi retratado em outras perguntas da pesquisa 344 , e
podendo traduzir uma percepção monolítica de determinadas deficiências, como se a paralisia
cerebral com grandes comprometimentos motores e o espectro autista em um grau elevado,
por exemplo, fossem impeditivos para a inclusão. Esta questão pode ser superada com
medidas como uma maior exposição às pessoas com deficiência, além da necessária
sensibilização e informação que um regulador poderá ofertar para quebrar paradigmas e
preconceitos.
Na sequência, buscou-se saber a percepção dos pesquisados quanto ao oferecimento
de dificuldades e resistência (imotivada), por parte das instituições particulares, na aceitação
da matrícula, no oferecimento de acessibilidade e/ou na garantia de aprendizado dos alunos
com deficiência:
Tabela 18 – Possíveis dificuldades oferecidas pelas escolas particulares (geral)
13a. Você acha que as ESCOLAS PARTICULARES oferecem
dificuldades na aceitação da matrícula, para dar acessibilidade e/ou
Pesquisados
garantir o aprendizado dos alunos com deficiência? (1.011 respostas)

Percentual

Sim

611

60,4%

Depende do tipo de deficiência/característica individual/segmento do
aluno (ed. infantil/ensino fundamental/ensino médio)

271

26,8%

Não sei/não tenho opinião formada a respeito

102

10,1%

Não

27

2,7%

1011

100%

Total

Note-se que 60,4% dos pesquisados não mencionam qualquer condicionante para a
resistência das escolas. Ou seja, eles acabam por evidenciar a percepção de que, para as
escolas particulares, a questão não é uma limitação natural decorrente desta ou daquela
deficiência, característica ou segmento do aluno, mas uma percepção excludente genérica.
Por sua vez, apenas 2,7% do total de pesquisados afirmaram inexistirem essas
dificuldades. Já 26,8% deles têm a impressão de que o tipo de deficiência, característica ou
segmento do aluno pode ser um elemento de dificuldade na inclusão, mais uma vez
lembrando a necessidade de se regular, com informação e sensibilização, a possibilidade da
inclusão, independente de tais particularidades.
A mesma questão pode ser analisada por perfil estudado, ressaltando-se que o maior
número de pesquisados em todos os perfis afirmou que as escolas privadas oferecem

344

A exemplo das tabelas 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 27, 32, 33.
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dificuldades na aceitação da matrícula para dar acessibilidade e/ou garantir o aprendizado dos
alunos com deficiência:
Tabela 19 – Possíveis dificuldades oferecidas pelas escolas particulares (por perfil)
13a. Você acha que as ESCOLAS PARTICULARES
oferecem dificuldades na aceitação da matrícula, dar
acessibilidade e/ou para garantir o aprendizado dos
Perfil Perfil Perfil
alunos com deficiência? (1011 respostas)
1
2
3
26a. Você é: (caso se enquadre em mais de uma
situação/perfil, escolha um deles para responder)
(1011 respostas)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Perfil
4

Total

Sim

165

102

122

222

611
(60,4%)

Depende do tipo de deficiência/característica individual/
segmento do aluno (ed. infantil/ensino
fundamental/ensino médio)

44

35

66

126

271
(26,8%)

Não sei/não tenho opinião formada a respeito

8

21

14

59

102
(10,1%)

Não

4

4

6

13

27
(2,7%)

221

162

208

420

1011

Total

Em seguida, foram mencionadas diversas causas para a dificuldade na inclusão nas
escolas privadas. Os pesquisados indicaram, em ordem decrescente, em primeiro lugar, o
preconceito, o desconhecimento (falta de preparo) e a ausência de disposição para fazer as
mudanças necessárias. Em segundo lugar, a falta de incentivo, de fiscalização e de punição do
governo, conforme segue:
Tabela 20 – Principais causas para as dificuldades oferecidas pelas escolas particulares (geral)
14a. Qual é a PRINCIPAL CAUSA, caso elas ofereçam dificuldades (na aceitação da
matrícula, na acessibilidade e/ou para garantir o aprendizado dos alunos com
deficiência)? (é possível marcar mais de uma opção) (1.011 respostas)

Total

Preconceito/Desconhecimento (falta de preparo)/Falta de disposição para fazer as mudanças
necessárias

855
(44%)

Falta de incentivo/fiscalização e punição do governo

376
(20%)

Falta de cobrança por parte da sociedade

318
(16%)

Financeira e econômica das escolas

266
(14%)
continua...
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conclusão
14a. Qual é a PRINCIPAL CAUSA, caso elas ofereçam dificuldades (na aceitação da
matrícula, na acessibilidade e/ou para garantir o aprendizado dos alunos com
deficiência)? (é possível marcar mais de uma opção) (1.011 respostas)
Outros

Total
58
(3%)

Não sei/não tenho opinião formada a respeito

44
(2%)

Elas NÃO oferecem dificuldades na aceitação da matrícula, na acessibilidade e/ou para
garantir o aprendizado dos alunos com deficiência

14
(1%)

É relevante aferir que, corroborando o apurado nas tabelas 17, 19 e 20, novamente
pode-se observar a percepção, de grande parte dos pesquisados, de que a resistência das
escolas não tem a ver com problemas efetivos, mas com uma rejeição inicial e global.
Outra pergunta, no mesmo sentido da anterior, indicou possíveis dificuldades, na
opinião dos pesquisados, para a inclusão nas escolas privadas. Eles elencaram, em ordem
decrescente:
Tabela 21 – Dificuldades para a inclusão nas escolas particulares (geral)
23a. Na sua opinião, qual a dificuldade para se ter inclusão nas ESCOLAS
PARTICULARES? (aceitação de matrícula, acessibilidade e aprendizagem) – (é possível
marcar mais de uma opção)
Preconceito/Desconhecimento (falta de preparo)/Falta de disposição para fazer mudanças

Total
877
(33%)

Professores sem formação adequada

761
(29%)

Falta de incentivo, fiscalização e punição

541
(21%)

Financeiro, econômico

435
(16%)

Outros

23
(1%)

Não sei/não tenho opinião formada a respeito

7
(0%)

Não há dificuldades

2
(0%)

Como se abordará no Capítulo propositivo, tais questões, como problemas na
formação dos professores, falta de estímulos para que as escolas estejam em conformidade
com a legislação, existência de preconceito e falta de informações também reclamam
respostas regulatórias do Estado.
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Avançando, considerando que as escolas privadas são o foco desta pesquisa,
procurou-se avaliar a visão geral dos pesquisados e também a visão individualizada de perfis
eleitos, que serão retratadas nos próximos itens.
Assim, dentre as possibilidades de entraves, indagou-se aos pesquisados sobre o
preparo dos professores em relação aos alunos com deficiência. A tabela a seguir monstra as
respostas dadas separadas por perfil:
Tabela 22 – Preparo dos professores para lidar com alunos com deficiência (por perfil)
12a. Você acha que os PROFESSORES têm condições
de bem receber e de ensinar alunos com deficiência?
(1011 respostas)
Perfil Perfil Perfil Perfil
__________________________________________________________________________________________________________________
1
2
3
4
26a. Você é: (caso se enquadre em mais de uma
situação/perfil, escolha um deles para responder)
(1011 respostas)

Total

Sim, alguns professores

92

55

69

136

352
(34,8%)

Depende do tipo de deficiência/característica individual/
segmento do aluno (ed. infantil/ensino
fundamental/ensino médio)

50

51

61

131

293
(29%)

Não

37

29

40

88

194
(19,2%)

Sim, todos os professores

22

11

20

23

76
(7,5%)

Sim, a maioria dos professores

19

12

17

25

73
(7,2%)

Não sei/não tenho opinião formada a respeito

1

4

1

17

23
(2,3%)

221

162

208

420

1011

Total

Da análise das informações levantadas, cabe considerar aqui a quantidade de
pesquisados, representada por 29% do total, que entende que o preparo dos professores
depende do tipo de deficiência, das características individuais dos alunos ou do seu segmento.
Tal posição pode revelar, mais uma vez, uma dificuldade de compreensão a respeito dos
diversos tipos de deficiência e de suas possibilidades. E ela poderia ser superada se essas
pessoas recebessem mais informações e tivessem um maior convívio com as pessoas com
deficiência. Sob este aspecto, reforça-se, então, a necessidade de regulação com relação ao
fornecimento de informações e à sensibilização da população em geral, especialmente com
relação a determinadas deficiências, além da concretização da inclusão nas escolas.
Outro tema pertinente voltado também para os obstáculos reais para a inclusão,
quando se trata de escolas privadas, é o das respectivas despesas e custos e a possibilidade de
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cobrá-los, por meio de taxas extras, às famílias dos alunos com deficiência. Vale lembrar,
inclusive, que o assunto foi objeto de apreciação na ADI no 5.357/DF e tem previsão expressa
na LBI.
A esse respeito, note-se que 71,7% dos pesquisados se mostraram contrários à
cobrança:
Tabela 23 – Cobrança de valores ou extras (por perfil)
19a. Na sua opinião, as ESCOLAS PARTICULARES
poderiam cobrar valores ou taxas extras para as
famílias de alunos com deficiência? (1011 respostas)
_________________________________________________________________________________________

26a. Você é: (caso se enquadre em mais de uma
situação/perfil, escolha um deles para responder) (1011
respostas)
Não

Depende do caso

Sim

Não sei/não tenho opinião formada a respeito
Total

Perfil
1

Perfil
2

Perfil
3

Perfil
4

Total

179

111

160

275

725
(71,7%)

33

41

40

113

227
(22,5%)

5

6

5

15

31
(3,1%)

4

4

3

17

28
(2,8%)

221

162

208

420

1011

Complementando a pergunta anterior, 81,3% dos pesquisados entendem que os
custos/despesas necessários às adaptações razoáveis devem ser contabilizados nos custos das
escolas, como tantos outros, conforme o quadro a seguir:
Tabela 24 – Alocação dos custos/despesas com a inclusão (por perfil)
20a. Considerando as adaptações razoáveis a serem
feitas para receber alunos com deficiência, as
ESCOLAS PARTICULARES terão alguns
Perfil
custos/despesas. Na sua opinião, elas: (1011 respostas)
_________________________________________________________________________________________
1
26a. Você é: (caso se enquadre em mais de uma
situação/perfil, escolha um deles para responder) (1011
respostas)

Perfil
2

Perfil
3

Perfil
4

Total

Deverão contabilizar essas despesas em seus custos, como
tantos outros

197

126

171

328

822
(81,3%)

Terão problemas com os pais dos alunos sem deficiência,
que não aceitarão aumento das mensalidades

6

16

18

29

69
(6,8%)

Não sei/não tenho opinião formada a respeito

6

10

9

32

57
(5,6%)
continua...
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conclusão
20a. Considerando as adaptações razoáveis a serem
feitas para receber alunos com deficiência, as
ESCOLAS PARTICULARES terão alguns
custos/despesas. Na sua opinião, elas: (1011 respostas)
_________________________________________________________________________________________

26a. Você é: (caso se enquadre em mais de uma
situação/perfil, escolha um deles para responder) (1011
respostas)
Poderão repassar os valores apenas aos alunos com
deficiência

Perfil
1

Perfil
2

Perfil
3

Perfil
4

Total

12

7

8

28

55
(5,4%)

0

3

2

3

8
(0,8%)

221

162

208

420

1011

Poderão ter que fechar, encerrar suas atividades, já que os
custos serão incompatíveis
Total

Tem-se, mais uma vez, a evidência de percepção favorável à inclusão nas escolas
privadas, mesmo que, para tanto, seja necessário incluir seus custos e despesas no orçamento
geral das escolas, resultando no aumento de mensalidade ou anuidade.
No próximo item, passa-se a analisar especificamente os pesquisados que
responderam ao questionário no perfil 1.

4.4.1 VISÃO E EXPERIÊNCIA DOS RESPONSÁVEIS PELAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM
DEFICIÊNCIA (PERFIL 1)
Neste item, são expostos achados específicos dos 221 pesquisados do perfil 1, que se
identificaram como responsáveis por crianças ou adolescentes com deficiência. Destes, 77,4%
são mães:
Tabela 25 – Tipos de deficiência dos alunos (perfil 1)
27e. Vínculo com o aluno com deficiência:

Total

Percentual

Mãe

171

77,4%

Pai

24

10,9%

Irmão/irmã

19

8,6%

Avô/avó

7

3,2%

Tutor/curador

0

0%

221

100,0%

Total
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As deficiências dessas crianças ou adolescentes estão distribuídas da seguinte
forma345:
Tabela 26 – Tipos de deficiência dos alunos (perfil 1)
28e. Tipo de deficiência do aluno:

Total

Percentual

Intelectual

117

52,9%

Mental

13

5,9%

Física

13

5,9%

Sensorial (surdez/cegueira/baixa visão)

8

3,6%

Múltipla

21

9,5%

Espectro/autismo

49

22,2%

221

100,0%

Total

Quanto à escolaridade dos alunos com deficiência, pode-se constatar que o maior
grupo de pesquisados deste perfil 1 representa aqueles que estudam em escola regular privada,
consoante o que segue:
Tabela 27 – Tipo de escola em que o aluno está matriculado (perfil 1)
33e. Atualmente, o aluno está matriculado em: (221 respostas)
Escola particular regular, comum, em sala regular/comum

Total

Percentual

125

56,6%

Não frequenta escola

42

19%

Escola pública regular, comum, em sala regular/comum

33

14,9%

Escola especial particular

7

3,2%

Escola especial pública

4

1,8%

Uma classe especial dentro da escola pública regular/comum

4

1,8%

Uma classe especial dentro da escola particular regular/comum

3

1,4%

Instituição como a APAE

3

1,4%

221

100,%

Total

Comparando o segmento em que o aluno está matriculado com a escola que ele
frequenta, tem-se evidenciada a diferença apresentada entre os pesquisados que responderam
às questões 33e. e 34f.:

345

Apesar de um esforço para se obterem respostas de todos os tipos de pesquisados, é necessário esclarecer que
esta pesquisadora possui atuação junto a diversas pessoas e grupos ligados a deficiência intelectual e ao
transtorno do espectro autista. Tal fato pode justificar o percentual elevado de alunos com essas características.
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Tabela 28 – Modalidade de escola e nível escolar em que o aluno está matriculado (perfil 1)
33e. Atualmente, o aluno
educação
ensino
ensino
está matriculado em: (221
de jovens educação fundafundaensino
respostas)
outro
____________________________________________
e adultos
infantil
mental
mental
médio
34f. O aluno está cursando:
(EJA)
I
II
(179 respostas)

Total

Escola particular regular,
comum, em sala
regular/comum

0

55

50

10

8

2

Não frequenta escola

0

0

0

0

0

0

42
(19%)

Escola pública regular,
comum, em sala
regular/comum

1

8

16

7

1

0

33
(14,9%)

1

1

2

2

0

1

Escola especial pública

1

0

1

1

0

1

4
(1,8%)

Uma classe especial dentro da
escola pública regular/comum

0

2

0

0

1

1

4
(1,8%)

Instituição como a APAE

1

0

1

0

0

1

3
(1,4%)

Uma classe especial dentro da
escola particular regular/
comum

0

0

2

1

0

0

3
(1,4%)

Total

4

66

72

21

10

6

Escola especial particular

125
(56,6%)

7
(3,2%)

179
221

É importante ressaltar que 42 pesquisados informaram que o aluno com deficiência
não frequenta escola atualmente. Por isso, neste ponto do questionário, eles foram
direcionados a encerrar sua participação e enviá-lo. Por conseguinte, a partir da pergunta 34f,
o perfil 1 passou a ter 179 pesquisados.
Sobre este dado, vale ressaltar que a pesquisa não diferenciou os alunos em idade
pré-escolar, que ainda não ingressaram no sistema, daqueles que, diferentemente, estando em
idade escolar, estão fora do sistema em função da deficiência. De qualquer forma, importante
que se destaque o propósito deste trabalho, qual seja, o de oferecer uma alternativa viável para
que o Estado possa fazer com que as escolas sejam realmente inclusivas, evitando-se que
alunos em idade escolar fiquem fora delas ou estejam constantemente em risco de ficar.
Prosseguindo, indagou-se também a respeito do tipo de escola em que esses alunos
estudam, sendo que o maior grupo identificado frequenta escola laica (não religiosa)
tradicional:
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Gráfico 1 – Tipo de escola que o aluno frequenta (perfil 1)
49f. A escola que o aluno frequenta é: (179 respostas)
internacional (como as escolas americanas,
inglesas, suíças) (1,1%)
não é tradicional (construtivista/montessoriana ou
outro) (24,6%)

2
44

religiosa tradicional (15,6%)

28

laica (não religiosa) tradicional (58,7%)

105

No próximo subitem, serão relacionados os achados da pesquisa com relação à visão
destes pesquisados do perfil 1 quanto às estratégias de inclusão.

4.4.1.1 Visão (Heterogênea) no que Toca às Estratégias de Inclusão

No tocante à satisfação dos 179 pesquisados do perfil 1 com a atual situação escolar
do aluno, apurou-se o que segue:
Gráfico 2 – Grau de satisfação com a inclusão do aluno com deficiência (perfil 1)
48f. Você está satisfeito(a) com a atual situação escolar do aluno? (marque 01
para muito insatisfeito, 02 para insatisfeito, 03 para satisfeito e 04 para muito
satisfeito) (179 respostas)
04: muito satisfeito (22,9%)
03: satisfeito (48%)
02: insatisfeito (20,7%)
01: muito insatisfeito (8,4%)

41
86
37
15

Note-se que, diante dessa pergunta, não se apurou um expressivo número de
pesquisados que tenha manifestado insatisfação com a inclusão, apesar de terem sido
constatados problemas com a inclusão de um modo geral nas demais questões apresentadas
no formulário.
Dentre os 15 pesquisados muito insatisfeitos, vale destacar que 80% estudam em
escola laica (não religiosa) tradicional. Além disso, 80% também frequenta escolas regulares,
comuns, em sala regular, comum, sendo metade na rede pública e metade na privada.
Destaca-se também o fato de que 53,3% deles possuem deficiência intelectual. Além disso,
60% desses alunos estão cursando o ensino fundamental I.
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Tabela 29 – Detalhes sobre o aluno: responsáveis muito insatisfeitos com a inclusão (perfil 1)
(48f.) muito insatisfeito com a atual situação escolar do aluno (15 respostas)
27e. Vínculo
28e. Tipo de
33e. Atualmente, o
34f. O aluno
com o aluno
49f. A escola que o
deficiência do
aluno está
está
com
aluno frequenta é:
aluno:
matriculado em:
cursando:
deficiência:
escola pública
a educação
laica (não religiosa)
pai
física
regular, comum, em
infantil
tradicional
(1, 6,6%)
(0)
sala regular/comum
(2, 13,3%)
(12, 80%)
(6, 40%)

mãe
(9, 60%)

mental
(1, 6,6%)

escola particular
regular, comum, em
sala regular/comum
(6, 40%)

o ensino
fundamental
I
(9, 60%)

religiosa tradicional
(1, 6,6%)

irmão/irmã
(3, 20%)

intelectual
(8, 53,3%)

escola especial
pública
(1, 6,6%)

o ensino
fundamental
II
(2, 13,3%)

não é tradicional
(construtivista/montessoriana ou outro)
(2, 13,3%)

avô/avó
(2, 13,3%)

sensorial
(surdez/cegueira/
baixa visão)
(0)

escola especial
particular
(1, 6,6%)

o ensino
médio
(0)

internacional (como as
escolas americanas,
inglesas e suíças)
(0)

múltipla
(2, 13,3%)

uma classe especial
dentro da escola
pública
regular/comum
(0)

a educação
de jovens e
adultos
(EJA)
(0)

espectro/autismo
(2, 26,6%)

uma classe especial
dentro da escola
particular
regular/comum
(0)

outros
(2, 13,3%)

tutor/curador
(0)

instituição como a
APAE
(1, 6,6%)
15

15

15

15

15

Quanto aos 37 insatisfeitos, 62,1% frequentam escola laica (não religiosa)
tradicional, 64,8% encontram-se matriculados em escola particular regular, comum, em sala
regular/comum e 62,1% estudam no ensino fundamental I. Vale destacar também que 64,8%
deles possuem deficiência intelectual:
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Tabela 30 – Detalhes sobre o aluno: responsáveis insatisfeitos com a inclusão (perfil 1)
(48f.) insatisfeito com a atual situação escolar do aluno (37 respostas)
27e. Vínculo
28e. Tipo de
33e. Atualmente, o
34f. O aluno
com o aluno
49f. A escola que o
deficiência do
aluno está
está
com
aluno frequenta é:
aluno:
matriculado em:
cursando:
deficiência:
escola pública regular,
comum, em sala
regular/comum
(9, 24,3%)

a educação
infantil
(9, 24,3%)

laica (não religiosa)
tradicional
(23, 62,1%)

escola particular
regular, comum, em
sala regular/comum
(24, 64,8%)

o ensino
fundamental I
(23, 62,1%)

religiosa tradicional
(5, 13,5%)

escola especial pública
(0)

o ensino
fundamental II
(04, 10,8%)

não é tradicional
(construtivista/montessoriana ou outro)
(9, 24,3%)

escola especial
particular
(1, 2,7%)

o ensino
médio
(1, 2,7%)

internacional (como as
escolas americanas,
inglesas e suíças)
(0)

múltipla
(2, 5,4%)

uma classe especial
dentro da escola
pública regular/comum
(2, 5,4%)

a educação de
jovens e
adultos (EJA)
(0)

espectro/
autismo
(8, 21,6%)

uma classe especial
dentro da escola
particular
regular/comum
(1, 2,7%)

outros
(0)

pai
(3, 8,1%)

física
(0)

mãe
(33, 89,1%)

mental
(2, 5,4%)

irmão/irmã
(1, 2,7%)

intelectual
(24, 64,8%)

avô/avó
(0)

sensorial
(surdez/cegueira
/baixa visão) (1,
2,7%)

tutor/curador
(0)

instituição como a
APAE
(0)
37

37

37

37

37

Já dos 86 pesquisados que se disseram satisfeitos com a atual situação do aluno, vale
destacar que: 75,5% alunos frequentam escola particular regular, comum, em sala
regular/comum; 56,9% estudam em laica (não religiosa) tradicional; 40,6% estão na educação
infantil, enquanto 34,8% cursam o ensino fundamental I. Ainda, 47,6% têm deficiência
intelectual:
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Tabela 31 – Detalhes sobre o aluno: responsáveis satisfeitos com a inclusão (perfil 1)
(48f.) satisfeito com a atual situação escolar do aluno (86 respostas)
27e. Vínculo
com o aluno
com
deficiência:

28e. Tipo de
deficiência do
aluno:

pai
(12, 13,9%)

física
(6, 6,9%)

mãe
(70, 81,3%)

33e. Atualmente, o
aluno está
matriculado em:

34f. O aluno
está cursando:

49f. A escola que o
aluno frequenta é:

escola pública
regular, comum, em
sala regular/comum
(16, 18,6%)

a educação
infantil
(35, 40,6%)

laica (não religiosa)
tradicional
(49, 56,9%)

mental
(5, 5,8%)

escola particular
regular, comum, em
sala regular/comum
(65, 75,5%)

o ensino
fundamental I
(30, 34,8%)

irmão/irmã
(2, 2,3%)

intelectual
(41, 47,6%)

escola especial
pública
(1, 1,1%)

não é tradicional
o ensino
(construtivista/montes
fundamental II
soriana ou outro)
(12, 13,9%)
(24, 27,9%)

avô/avó
(2, 2,3%)

sensorial
(surdez/cegueira/
baixa visão)
(2, 2,3%)

escola especial
particular
(3, 3,4%)

o ensino médio
(6, 6,9%)

internacional (como
as escolas
americanas, inglesas
e suíças)
(0)

múltipla
(7, 8,1%)

uma classe especial
dentro da escola
pública regular/
comum
(1, 1,1%)

a educação de
jovens e adultos
(EJA)
(1, 1,1%)

espectro/autismo
(25, 29%)

uma classe especial
dentro da escola
particular
regular/comum
(0)

outros
(2, 2,3%)

tutor/curador
(0)

religiosa tradicional
(13, 15,1%)

instituição como a
APAE
(0)
86

86

86

86

86

Já dentre os 41 pesquisados muito satisfeitos, tem-se que 51,2% dos alunos têm
deficiência intelectual; 51,2% estudam em escola laica (não religiosa) tradicional; 73,1%
frequentam escola particular regular, comum, em sala regular/comum; e 48,7% alunos
encontram-se na educação infantil.
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Tabela 32 – Detalhes sobre o aluno: responsáveis muito satisfeitos com a inclusão (perfil 1)
(48f.) muito satisfeito com a atual situação escolar do aluno (41 respostas)
27e. Vínculo
28e. Tipo de
33e. Atualmente, o
com o aluno
34f. O aluno
49f. A escola que o
deficiência do
aluno está
com
está cursando:
aluno frequenta é:
aluno:
matriculado em:
deficiência:
pai
(5, 12,1%)

física
(2, 4,8%)

escola pública
regular, comum, em
sala regular/comum
(2, 4,8%)

a educação
infantil
(20, 48,7%)

laica (não religiosa)
tradicional
(21, 51,2%)

mãe
(33, 80,4%)

mental
(2, 4,8%)

escola particular
regular, comum, em
sala regular/comum
(30, 73,1%)

o ensino
fundamental I
(10, 24,3%)

religiosa tradicional
(9, 21,9%)

irmão/irmã
(2, 4,8%)

intelectual
(21, 51,2%)

escola especial
pública
(2, 4,8%)

o ensino
fundamental II
(3, 7,3%)

não é tradicional
(construtivista/montessoriana ou outro)
(9, 21,9%)

avô/avó
(1, 2,4%)

sensorial
(surdez/cegueira/
baixa visão)
(3, 7,3%)

escola especial
particular
(2, 4,8%)

o ensino médio
(3, 7,3%)

internacional (como as
escolas americanas,
inglesas e suíças)
(2, 4,8%)

tutor/curador
(0)

múltipla
(5, 12,1%)

espectro/autismo
(8, 19,5%)

uma classe especial
dentro da escola
pública
regular/comum
(1, 2,4%)

a educação de
jovens e adultos
(EJA)
(3, 7,3%)

uma classe especial
dentro da escola
particular
regular/comum
(2, 4,8%)

outros
(2, 4,8%)

instituição como a
APAE
(2, 4,8%)
41

41

41

41

41

Concluindo, pode-se perceber que, dos dados encontrados entre os pesquisados
satisfeitos e muito satisfeitos, o maior número deles tem os alunos frequentando a educação
infantil, enquanto o maior número dos insatisfeitos ou muito insatisfeitos tem alunos
matriculados no ensino fundamental I. Esse fato pode demonstrar uma maior facilidade de
inclusão no ensino infantil, fazendo crer que pode haver um aumento de problemas conforme
o maior grau de escolaridade do aluno.
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Já no tocante ao tipo de deficiência, não se pode notar nenhum fator relevante,
porquanto o maior número de pesquisados do perfil 1 é responsável por alunos com
deficiência intelectual. Esse fato se manteve em todas as opções dadas nesta questão.
Os outros dados levantados não se demonstraram significativos para estas análises. A
seguir, passa-se a avaliar a experiência dos pesquisados do perfil 1 relativamente às escolas
privadas.

4.4.1.2 Experiência Perante as Escolas Particulares

O questionário procurou saber sobre as experiências reais que os pesquisados deste
perfil tiveram com a inclusão nas escolas privadas.
Note-se que 126 pesquisados (representando 56,9% do total do perfil) informaram
que tiveram a matrícula negada ou dificultada por escolas 346 . Desses pesquisados, 77,7%
tiveram problemas exclusivamente com a matrícula em escola privada, consoante segue:
Tabela 33 – Negativa de matrícula do aluno com deficiência (perfil 1)
29e. O aluno já teve matrícula negada ou dificultada?

Total

Percentual

Sim, em escola privada

98

77,7%

Sim, tanto em escola pública quanto em escola privada

20

15,8%

Sim, em escola pública

8

6,3%

Total

126

100%

Os motivos alegados para a recusa de matrícula e as dificuldades apresentadas pelas
escolas aparecem listados a seguir em ordem decrescente:
Tabela 34 – Motivos para a negativa de matrícula do aluno com deficiência (perfil 1)
32e. O motivo alegado para a negativa ou dificuldade na matrícula: (é
possível marcar mais de uma opção) (221 respostas)

Total

A escola não tem experiência ou preparo para receber aluno com deficiência

83

Falta de vagas para alunos com deficiência (as “cotas” estão preenchidas)

57
continua...

346

Registre-se uma inconsistência nos dados relativos a essa questão. Na pergunta 29e., 126 pesquisados
afirmaram ter havido essa negativa ou recusa, e 95 afirmaram não ter havido. Já na questão 31e., 133
pesquisados informaram ter havido negativa ou dificuldade na matrícula por parte da escola, ao passo que 88
negaram tal fato. Dessas 133 negativas ou dificuldades, 87 foram explícitas e ocorreram em função da
deficiência/característica individual; outras 46 não foram explícitas.
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conclusão
32e. O motivo alegado para a negativa ou dificuldade na matrícula: (é
possível marcar mais de uma opção) (221 respostas)
O aluno não vai se adaptar à escola

Total
36

A matrícula foi condicionada à contratação de mediador

35

Falta de vagas em geral

27

Outros

21

O segmento do aluno (ed. infantil/ensino fundamental/ensino médio)

7

Note-se que os pesquisados indicaram, em maior número (oitenta e três), que as
escolas alegaram falta de experiência ou preparo para receber alunos com deficiência. Outro
dado relevante demonstra que, embora inexista dispositivo constitucional que limite o número
de alunos com deficiência por sala ou por escola, a alegação das instituições privadas de que
não podem receber mais alunos com deficiência se mostra frequente (cinquenta e sete).
As alegações de que o aluno com deficiência não irá se adaptar às escolas (36) ou
necessitará de um mediador para poder frequentá-la (35) podem indicar o pensamento
integracionista dessas instituições, que não pretendem fazer mudanças para bem receber o
aluno com deficiência. Ao contrário, caberá a ele (e a seu mediador, se for o caso) se adaptar
à escola.
Outra questão abordada com os pesquisados do perfil 1, ora analisado, diz respeito a
sua visão quanto à aceitação dos alunos com deficiência por parte dos demais colegas de sala.
Vale destacar que 80,4% informaram que o aluno é bem aceito, conforme segue:
Tabela 35 – Aceitação dos alunos com deficiência pelos colegas (perfil 1)
46f. O aluno é bem aceito pelos colegas da sala? (179 respostas)
Sim
Sim, mas só por alguns
Não
Total

Total

Percentual

144

80,4%

34

19%

1

0,6%

179

100%

Outro aspecto relevante é a disponibilização de profissional de apoio escolar
(mediador/estagiário) em sala. No total, 53,1% dos alunos possuem esse acompanhamento:
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Tabela 36 – Acompanhamento de profissional de apoio escolar (mediador/estagiário) (perfil 1)
35f. Atualmente, o aluno tem acompanhamento de profissional de apoio
Total
Percentual
escolar (mediador/estagiário)? (179 respostas)
Não, por não ser necessário

65

36,3%

Sim, exclusivo para o aluno durante todo o período escolar

47

26,3%

Sim, partilhado com outro(s) aluno(s) durante todo o período escolar

31

17,3%

Não, por não ter sido contratado até hoje, apesar da necessidade

19

10,6%

Sim, partilhado com outro(s) aluno(s) apenas durante parte do período escolar

10

5,6%

Sim, exclusivo para o aluno apenas durante parte do período escolar

7

3,9%

179

100%

Total

No tocante ao pagamento desse profissional347, apurou-se o seguinte:
Tabela 37 – Pagamento ao profissional de apoio escolar (perfil 1)
36f. O acompanhamento de profissional de apoio escolar
(mediador/estagiário): (179 respostas)

Total

Percentual

Não há esse acompanhamento

81

45,3%

É pago integralmente pela escola

69

38,5%

É pago integralmente pela família, por determinação da escola

17

9,5%

É pago integralmente pela família, por opção da própria família

11

6,1%

É pago parte pela família e parte pela escola

1

0,6%

179

100%

Total

Quando o pagamento do profissional de apoio escolar (mediador/estagiário)348 é feito
pela família, algo que tanto a LBI quanto a decisão do STF na ADI no 5.357/DF repudiam,
tem-se:
Tabela 38 – Valores pagos ao profissional de apoio escolar (perfil 1)
39f. Se a família paga integralmente o profissional de apoio escolar
(mediador/estagiário), o valor corresponde a: (179 respostas)

Total

Percentual

entre R$ 1.001,00 e R$ 1.500,00

14

35,8%

menos de R$ 1.000,00

12

30,7

entre R$ 1.501,00 e R$ 2.000,00

8

20,5%

acima de R$ 2.001,00

5

12,8%

39

100%

Total
347

Vale realçar uma inconsistência encontrada: apesar de o resultado da pergunta 35f. ter apontado um universo
de 95 alunos que seriam acompanhados por mediador, nas respostas à pergunta 36f. encontrou-se o montante de
98 alunos que teriam mediador.
348
Ressalte-se que 140 pesquisados responderam que a família não paga o profissional.
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De todo o exposto, pode-se constatar que os responsáveis pelos alunos com
deficiência (perfil 1) encontram diversas questões relacionadas à inclusão nas escolas
privadas, embora tal fato não tenha se refletido na manifestação deles quanto à sua satisfação
com a atual situação dos alunos. As questões levantadas merecem também respostas rápidas e
adequadas do Estado, por meio de regulação, consoante se estudará no próximo Capítulo.
A seguir, passa-se a analisar a visão e a experiência dos responsáveis por alunos sem
deficiência (perfil 2) acerca da inclusão.

4.4.2 VISÃO E EXPERIÊNCIA DOS RESPONSÁVEIS PELOS ALUNOS TÍPICOS (PERFIL 2)
Neste perfil 2, foram considerados cento e sessenta e três (163) pesquisados349, que
se identificaram como responsáveis por crianças ou adolescentes sem deficiência. Note-se a
relevância de considerá-los na pesquisa, porquanto suas famílias podem contribuir, ou não,
para que a inclusão ocorra. Além disso, esses estudantes típicos, consoante já se analisou,
também podem ser beneficiados com a inclusão.
Com as informações obtidas, pode-se constatar que 86,5% deles estudam em escola
particular. Vale notar que este fato não foi, de forma alguma, requisito para os pesquisados, os
quais foram convidados a participar por diversos meios, inclusive pelas mídias sociais. No
entanto, acabou por fornecer, em um número maior, informações a respeito das escolas
privadas, objeto deste trabalho:
Tabela 39 – Alunos estudam em escolas privadas e públicas (perfil 2)
Escola privada
Escola pública
28g. Atualmente, o aluno está
141 (86,5%)
22 (13,4%)
matriculado em: (163 respostas)

Total
163

Quanto à existência de alunos com deficiência nas escolas em que esses alunos
estudam, constatou-se que em 25,1% delas não possuem alunos com essa condição. Tal fato
pode denotar que a inclusão ainda precisa fazer parte da rotina dessas escolas.

349

Registra-se uma inconsistência encontrada quando da análise dos dados obtidos. Na pergunta 26a., que
possuía o objetivo de identificar os perfis dos pesquisados, 161 se declararam “Responsável
(pai/mãe/avô/avó/irmão/irmã/tutor/curador) por criança ou adolescente SEM deficiência”. No entanto, na análise
dos dados da planilha originada do formulário, foram localizados 02 pesquisados que, embora tenham indicado,
na questão 26a., que se enquadravam na categoria “Educador/Professor/Pedagogo/Mediador/Profissional de
Apoio Escolar”, acabaram por responder às questões correspondentes ao perfil “Responsável
(pai/mãe/avô/avó/irmão/irmã/tutor/curador) por criança ou adolescente SEM deficiência” (a partir da pergunta
27g.). Por isso, suas respostas foram consideradas como pertencentes ao perfil 2, que passou a totalizar 163
pesquisados.
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Tabela 40 – Existência de alunos com deficiência nas escolas (perfil 2)
Há alguns alunos
Não há alunos
Há muitos alunos
com deficiência
com deficiência
com deficiência
30g. Na escola: (163
115 (70,5%)
41 (25,1%)
7 (4,2%)
respostas)

Total
163

Outro dado levantado é que, em 88,9% das escolas, não há classe especial, sendo que
elas existem em apenas 11% delas350.
Por sua vez, conforme a tabela a seguir, constatou-se que 62,5% não têm, em sua
sala de aula, estudante com deficiência. Isso demonstra que, embora as escolas tenham alunos
com deficiência, a inclusão não está presente em todas as salas de aula. Uma das hipóteses a
considerar é que elas não possuem estudantes com essa condição em número suficiente para
estarem presentes em todas as suas classes, não tendo sido possível determinar o motivo pelo
qual isto ocorre. Outra possibilidade é que os alunos com deficiência estejam reunidos em
poucas salas de aula. Sob esse prisma, denota-se que, possivelmente, a inclusão não é vista
pelas escolas como uma experiência pedagógica e componente do processo de aprendizagem,
não havendo, por isso, preocupação em disseminá-la. Além disso, não se pode esquecer que
alunos típicos estão sendo privados, de alguma forma, dos benefícios com a inclusão:
Tabela 41 – Alunos com deficiência na sala do aluno (perfil 2)

31g. Na sala de aula do
aluno: (163 respostas)

Não há alunos
com
deficiência
102
(62,5%)

Há 01 aluno
com
deficiência
41
(25,1%)

Há 02
alunos com
deficiência
14
(8,5%)

Há 03 ou mais
alunos com
deficiência
6
(3,6%)

Total
163

Já quanto à existência de mediador/estagiário/profissional de apoio escolar nas salas
de aula dos alunos do perfil 2, não se pode perceber uma tendência. Ao contrário. Quando há
alunos com deficiência, praticamente apenas na metade dos casos, existe a presença desse
profissional. Da mesma forma que no caso anterior, não se pode aferir um critério específico
para tal fato, já que vários fatores podem influenciar essa decisão:
Tabela 42 – Mediador/estagiário/profissional de apoio escolar na sala do aluno, enquanto 34 disseram que não
há. (perfil 2)

32g. Se há aluno(s)
com deficiência na
sala: (163 respostas)

350

Há mediador/
estagiário/profissional
de apoio escolar

Não há alunos
com deficiência
na sala

33
(20,2%)

96
(58,8%)

NÃO há mediador/
estagiário/profissional
de apoio escolar
34
(20,8%)

Total

163

Pergunta: 29g. “Na escola que o aluno frequenta, há classe especial, voltada para alunos com deficiência?”

163

Os pesquisados deste perfil também externaram sua opinião a respeito da presença de
aluno com deficiência em sala. Como se denota da tabela a seguir, o maior grupo deles
acredita que tal fato é sempre bom, valendo destacar também que 33,1% dos pesquisados
condicionaram sua resposta ao tipo de deficiência ou característica pessoal do aluno:
Tabela 43 – Alunos com deficiência: opinião (perfil 2)
Não é
Às vezes,
bom
não é bom
33g. Na sua opinião, ter
1
7
aluno com deficiência na
(0,6%)
(4,2%)
sala: (163 respostas)

É sempre
bom

Depende da deficiência/
característica individual

101
(61,9%)

54
(33,1%)

Total
163

Outro assunto abordado foi o relacionamento entre os alunos com deficiência e
aqueles típicos, sendo que 74,2% dos pesquisados afirmaram que há um bom relacionamento
entre eles:
Tabela 44 – Relacionamento: alunos com deficiência e típicos (perfil 2)

34g. O aluno se relaciona com
aqueles com deficiência: (163
respostas)

Bem

Mais ou menos

121
(74,2%)

23
(14,1%)

Não se relaciona/se
relaciona mal
19
(11,6%)

Total
163

No que toca à percepção dos pesquisados sobre a inclusão nas escolas em que os
alunos estudam, houve uma grande divisão entre eles, o que pode indicar não haver, na
prática, uma única linha de conduta das escolas privadas quanto à realização da inclusão:
Tabela 45 – Opinião sobre a inclusão na escola do aluno típico (perfil 2)
Sim
38g. Na sua opinião, a escola está aceitando a
matrícula de alunos com deficiência, oferecendo
66
acessibilidade e trabalhando para o aprendizado
(40,4%)
deles? (163 respostas)

Às vezes
58
(35,5%)

Não
39
(23,9%)

Total
163

Por fim, a tabela a seguir retrata algumas questões que costumam surgir em escolas e
classes que possuem alunos com deficiência:
Tabela 46 – Alunos com deficiência: questões (perfil 2)

35g. Você tem receio de que o ritmo (ou rendimento) da
sala seja prejudicado por existir(em) aluno(s) com
deficiência? (163 respostas)

Sim

Às vezes

Não

Total

7
(4,2%)

29
(17,7%)

127
(77,9%)

163

continua...

164

conclusão
Sim
4
(2,4%)

Às vezes

Não
159
(97,5%)

37g. Você costuma convidar os alunos com deficiência
para festas de aniversário? (163 respostas)

137
(84%)

11
(6,7%)

15
(9,2%)

39g. Você já conversou ou perguntou aos pais dos alunos
com deficiência se eles estão satisfeitos com a inclusão na
escola? (aceitação da matrícula, acessibilidade e trabalho
para a aprendizagem deles) (163 respostas)

62
(38%)

36g. Você tem receio de que a nota do ENEM da escola
seja prejudicada por existir(em) aluno(s) com
deficiência? (163 respostas)

101
(61,9%)

Total
163

163
163

Pode-se perceber, dessa última tabela, que parte expressiva dos pesquisados não vê
possíveis “prejuízos” na presença de alunos com deficiência em sala de aula. Além disso,
cabe destacar o número de pesquisados que convida tais alunos para festas de aniversário,
denotando que a inclusão pode se dar também fora da escola. escola. Por fim, a pergunta 39g.
pretendia saber se o tema da inclusão escolar era objeto de alguma preocupação dos
pesquisados e se ele fazia parte, de alguma forma, da conversa com os pais de alunos com
deficiência.
Concluindo, diante dos dados levantados, pode-se verificar a tendência de uma visão,
no geral, favorável à inclusão por parte dos pesquisados do perfil 2, que são aqueles
responsáveis por crianças ou adolescentes sem deficiência351. Vale lembrar, no entanto, que
há um considerável número de pesquisados que coloca as características do aluno com
deficiência como parâmetro para haver ou não a inclusão.
Por sua vez, pode-se constatar que a presença de alunos com deficiência não é regra
entre as escolas indicadas neste perfil, da mesma forma que é expressivo o percentual de
alunos que não têm em sua sala de aula estudantes com essa condição.
Nota-se, então, a necessidade de regulação estatal, para fazer com que todas as
escolas pratiquem verdadeiramente a inclusão.

4.4.3 VISÃO E EXPERIÊNCIA DOS EDUCADORES, PROFESSORES, PEDAGOGOS E MEDIADORES/
PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR (PERFIL 3)

351

Sob outro ponto de vista, também não se pode deixar de considerar a existência de algumas famílias de alunos
típicos, que retiram seus filhos das escolas inclusivas por não terem consciência e compreensão da deficiência.
Ou, ainda, daquelas que pressionam as escolas para que os alunos com deficiência não permaneçam nas escolas.
UNITED NATIONS. Committee on the Rights of Persons with Disabilities. General Comment n. 4. Article 24:
right
to
inclusive
education
(Adopted
26
August
2016).
n.
46.
Disponível
em:
<http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/GC.aspx>. Acesso em: 29 set. 2016.
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De uma forma geral, o conceito e a emoção do professor para com um aluno com
deficiência costuma se refletir no relacionamento entre eles. Até porque a inclusão se dá
especialmente na relação estudante/professor, diariamente em sala de aula, onde acontece a
prática pedagógica 352 . Por isso, torna-se fundamental também apurar especificamente o
pensamento e a experiência deste grupo de profissionais.
Nesse sentido, identificaram-se como “educador/professor/pedagogo/mediador/
profissional de apoio escolar” (perfil 3) 206 pesquisados.
Quanto ao tipo de escola em que atuam, apurou-se que 76,2% desses profissionais
trabalham em escola laica (não religiosa), tradicional, conforme segue:
Tabela 47 – Modalidade de escola em que trabalha o educador (perfil 3)
48h. A escola em que você atua é: (206 respostas)

Total

Percentual

laica (não religiosa) tradicional

157

76,2%

não é tradicional (construtivista/montessoriana ou outro)

33

16%

religiosa tradicional

15

7,3%

internacional (como as escolas americanas, inglesas e suíças)

1

0,5%

206

100%

Total

Por sua vez, apurou-se que as escolas em que os pesquisados deste perfil atuam
oferecem os seguintes segmentos:
Gráfico 3 – Escola em que trabalha o educador: segmentos oferecidos (perfil 3)
28h. A escola em que você trabalha/atua oferece (é possível marcar mais de uma
opção):
universidade
EJA (Educação de Jovens e Adultos)
ensino médio
ensino fundamental II
ensino fundamental I
creche e/ou educação infantil

40
37
68
78
118
96

Sobre a estrutura das escolas em que atuam, bem como sobre a forma como elas
lidam com a inclusão de alunos com deficiência, pode-se levantar que, do total de 206
pesquisados, 86,8% atuam em escolas regulares, comuns, em salas regulares, comuns,
públicas e privadas. E, diferentemente dos demais perfis, estes profissionais atuam,
352

ARTIOLI, Ana Lucia. Reação emocional do professor na relação com o aluno com deficiência. 2008. 129
f. Tese (Doutorado em Psicologia) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2008, p. 12; 67.
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majoritariamente, em maior parte em escolas e classes regulares do sistema público,
consoante a tabela a seguir:
Tabela 48 – Inclusão na escola em que trabalha o educador (perfil 3)
27h. A
escola e a
É inclusiva
sala em que
apenas para
você
certos tipos de
É
É
É escola
trabalha/
deficiência/
inclusiva e inclusiva e
especial/
atua: (206
características
faz um
faz um
instituirespostas)
individuais/
excelente
trabalho
ção
segmento do
trabalho
de
29h. A
como
aluno (ed.
de
inclusão
escola em
APAE
infantil, ensino inclusão
mediano
que você
fundamental e
trabalha/
ensino médio)
atua: (206
respostas)
Classe
especial
dentro da
escola
particular
regular/
comum

1

1

1

Classe
especial
dentro da
escola
pública
regular/
comum

1

1

6

Escola
especial
particular

1

Escola
especial
pública

2

Escola
particular
regular,
comum, em
sala regular/
comum

Não é
inclusiva

Se declara
inclusiva,
mas na
verdade
acho que
não é

Total

3
(1,4%)

2

10
(4,8%)

2
(0,9%)

1

1

1

1

11

13

16

3

1

6
(2,9%)

11

54
(26,2%)

continua...
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conclusão
27h. A
escola e a
sala em que
você
trabalha/
atua: (206
respostas)
29h. A
escola em
que você
trabalha/
atua: (206
respostas)
Escola
pública
regular,
comum, em
sala regular/
comum

É inclusiva
apenas para
certos tipos de
deficiência/
características
individuais/
segmento do
aluno (ed.
infantil, ensino
fundamental e
ensino médio)

É
inclusiva e
faz um
excelente
trabalho
de
inclusão

É
inclusiva e
faz um
trabalho
de
inclusão
mediano

13

28

55

1

1

1

3

4 (1,9%)

28 (13,5%)

46 (22,3%)

82 (39,8%)

É escola
especial/
instituição
como
APAE

Instituição
como a
APAE
Total geral

Não é
inclusiva

6

Se declara
inclusiva,
mas na
verdade
acho que
não é

23

Total

125
(60,6%)

6
(2,9%)
9 (4,3%)

37 (17,9%)

206

Da análise dos dados antes expostos, vale destacar que, com relação à inclusão nas
escolas regulares privadas, os pesquisados que nelas atuam têm opiniões bem divididas, não
sendo possível indicar uma tendência ou um entendimento comum entre eles. Tal fato pode
indicar, mais uma vez, a multiplicidade de formas de atuação das escolas privadas com
relação à inclusão, o que não necessariamente significa que elas estejam em conformidade
com a legislação.
Na tabela a seguir, pode-se confrontar a existência de alunos com deficiência e a
maneira como se dá a inclusão nas escolas em que os pesquisados deste perfil atuam. Para
61,6% dos pesquisados, as escolas se esforçam para realizar um bom trabalho de inclusão353:

353

Note-se que o fato de a escolar não possuir alunos com deficiência não significa necessariamente que ela não
os possa receber. Por isso, considerou-se justificável a diferença entre as respostas dadas às perguntas 30h. (11:
não há alunos com deficiência) e 31h. (2: não recebe alunos com deficiência).
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Tabela 49 – Alunos com deficiência Vs. inclusão na escola em que trabalha o educador (perfil 3)
30h. Na escola em que você trabalha/atua: (206 Há alguns
Há muitos Não há
respostas)
alunos com
alunos com alunos com Total
deficiência
deficiência deficiência
31h. Essa escola: (206 respostas)
_____________________________________________________________________________________________________________________

Recebe alunos com deficiência e se esforça para
realizar um bom trabalho com eles (trabalha para
sua aprendizagem)

84

39

4

127
(61,6%)

Recebe alunos com deficiência, mas não se
esforça para realizar um bom trabalho com eles
(trabalha para sua aprendizagem)

31

5

2

38
(18,4%)

Recebe apenas alunos com certos tipos de
deficiência/características individuais/segmento
do aluno (ed. infantil, ensino fundamental e
ensino médio) e se esforça para realizar um bom
trabalho com eles (trabalha para sua
aprendizagem)

15

5

1

21
(10,1%)

Recebe apenas alunos com certos tipos de
deficiência/características individuais, mas não se
esforça para realizar um bom trabalho com eles
(trabalha para sua aprendizagem)

14

2

2

18
(8,7%)

Não recebe alunos com deficiência

0

0

2

2
(0,9%)

144 (69,9%)

51 (24,7%)

11 (5,3%)

206

Total

Vale destacar que, segundo os pesquisados, apenas 0,9% das escolas não recebe
alunos com deficiência. E, somente 5,3% não possuem alunos com deficiência. Pode-se
inferir que estes percentuais podem não ter sido maiores porquanto a maior parte destes
profissionais atua em escolas e classes regulares do ensino público. Se houvesse um número
significativo de pesquisados que trabalhasse em escola privada, é possível que essa relação
fosse diferente.
Outro ponto que merece realce é o fato de 18,8% das escolas, conforme informado
pelos pesquisados, recebem apenas alunos com certos tipos de deficiência/características
individuais/segmento do aluno. Novamente, a regulação como forma de sensibilizar, informar
e promover a inclusão de todos os alunos com deficiência se faz necessária.
Prosseguindo, agora quanto à posição dos profissionais nas escolas frente ao número
de alunos com deficiência nas salas de aula, apurou-se que o maior percentual deles é de
professores regentes de sala:
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Tabela 50 – Alunos com deficiência Vs. posição do pesquisado na escola em que trabalha (perfil 3)
33h. Você é: (206
respostas)
Há 01 aluno
Há 02 alunos Há 03 ou mais Não há
_______________________________________________________
com
com
alunos com
alunos com
Total
36h. Na sala de aula em
deficiência
deficiência
deficiência
deficiência
que você atua: (206
respostas)
Coordenador

6

1

14

3

24
(11,6%)

Professor regente de sala

33

14

25

22

94
(45,6%)

Mediador/estagiário/
profissional de apoio
escolar

14

5

8

5

32
(15,5%)

Professor auxiliar

1

1

2

1

5
(2,4%)

Outros

13

7

25

6

51
(24,7%)

67 (32,5%)

28 (13,5%)

74 (35,9%)

37 (17,9%)

206

Total

Já sobre o tipo de deficiência dos alunos matriculados nas escolas em que os
profissionais atuam, o maior número (cento e seis, 106) tem deficiência intelectual, seguida de
alunos no espectro/autismo (noventa e oito, 98)354, conforme o gráfico a seguir:
Gráfico 4 – Tipos de deficiência dos alunos na escola em que trabalha o educador (perfil 3)
37h. Tipo de deficiência do(s) aluno(s): (é possível marcar mais de uma opção)
(206 respostas)
não há aluno com deficiência
espectro/autismo
múltipla
sensorial (surdez/cegueira/baixa visão)
intelectual
mental
física

29
98
37
72
106
49
74

No tocante à aceitação dos alunos com deficiência em sala de aula, por parte dos
alunos típicos, apurou-se que, em 67% das respostas, ela é boa, sendo que, para 13% das
respostas, a aceitação depende do aluno e da sua deficiência. Deve-se mencionar aqui um
trabalho que pode ser estimulado pelo regulador e que será sugerido no último Capítulo. Ele

354

Cabe registrar que o número maior de alunos com deficiência intelectual e espectro/autismo pode ter se dado
em função da atuação desta pesquisadora em grupos de pessoas com essas condições e de familiares, e também
em grupos de profissionais que trabalham na área da deficiência.
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envolve a sensibilização e a informação dos alunos típicos, de suas famílias e de toda a
comunidade escolar, para que essa aceitação seja cada vez melhor:
Gráfico 5 – Aceitação dos alunos com deficiência (perfil 3)

38h. Se há aluno com deficiência, ele é bem aceito pelos colegas da sala?
(206 respostas)
depende do aluno e da deficiência (13%)
sim, mas só por alguns (17%)
não (3%)
sim (67%)

26
36
6
138

No tocante à participação dos alunos com deficiência nas atividades (adaptadas ou
não) propostas para a turma, 60,7% das respostas foram positiva, conforme a seguir:
Tabela 51 – Participação do aluno com deficiência nas atividades escolares (perfil 3)
44h. O aluno participa de todas as atividades (adaptadas ou não)
Total
propostas para a turma? (206 respostas)

Percentual

Sim

125

60,7%

Não

17

8,3%

Às vezes

64

31%

206

100%

Total

Há que se trabalhar para que aqueles alunos que não participam, bem como aqueles
que só às vezes participam, estejam realmente incluídos. Para tanto, a regulação,
especialmente na sua forma de orientação e informação às escolas, professores e familiares,
poderá ser de grande utilidade.
Continuando, voltou-se agora à comparação da opinião dos pesquisados sobre o nível
de aceitação do aluno com deficiência pelos colegas e sua participação nas atividades
escolares propostas, conforme a seguinte tabela:
Tabela 52– Aceitação Vs. participação do aluno com deficiência nas atividades escolares (perfil 3)
38h. Se há aluno com deficiência, ele é bem
aceito pelos colegas da sala? (206 respostas)
_________________________________________________________________________________________________
Às vezes
Não
Sim
44h. O aluno participa de todas as atividades
(adaptadas ou não) propostas para a turma?
(206 respostas)
Depende do aluno e da deficiência

16

2

8

Total

26
(12,6%)
continua...
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conclusão
38h. Se há aluno com deficiência, ele é bem
aceito pelos colegas da sala? (206 respostas)
_________________________________________________________________________________________________

Às vezes

Não

Sim

Total

Não

1

2

3

6
(2,9%)

Sim

32

7

99

138
(66,9%)

Sim, mas só por alguns

15

6

15

36
(17,4%)

64 (31%)

17 (7,5%)

125 (60,6%)

206

44h. O aluno participa de todas as atividades
(adaptadas ou não) propostas para a turma?
(206 respostas)

Total

No tocante à realização de adaptações de material, curriculum e avaliações, 59% dos
pesquisados deste perfil responderam positivamente.
Na tabela a seguir, o confronto entre a realização das adaptações de material,
curriculum e avaliações, quando necessárias para esses alunos, e quem as realiza:
Tabela 53 – Adaptação de material, curriculum e avaliações (perfil 3)
42h. O material, o curriculum e as avaliações
são adaptadas, quando necessário? (206
respostas)
Às vezes
43h. As adaptações do curriculum, das
avaliações e do material escolar: (206
respostas)
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Não

Sim

Total

Não são feitas adaptações, embora sejam
necessárias

3

12

1

16
(7,7%)

Não são feitas adaptações, pois não são
necessárias

1

2

2

5
(2,4%)

0

0

2

2
(0,9%)

São feitas pelo mediador/estagiário/profissional
de apoio escolar

7

3

14

24
(11,6%)

São feitas pelo professor da sala de recursos

8

1

5

14
(6,7%)

São feitas pelo profissional de inclusão da
escola

10

0

19

29
(14%)

São feitas pelos professores/coordenadores

28

6

55

89
(43,2%)

São feitas pela família, pelo mediador/
estagiário/profissional de apoio escolar, pelo
profissional de inclusão da escola ou
professores/coordenadores

3

0

24

27
(13,1%)

60 (29,1%)

24 (11,6%)

122 (59,2%)

206

São feitas pela família

Total
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Pode-se notar inexistir uma forma predominante adotada pelas escolas com relação à
adaptação dos materiais, do curriculum e das avaliações. Para melhor visualização da
realização das adaptações, quando necessárias, veja a tabela a seguir:
Gráfico 6 – Adaptação de material, curriculum e avaliações (perfil 3)
42h. O material, o curriculum e as avaliações são adaptadas, quando
necessário? (206 respostas)
não (12%)

24

às vezes (29%)

60

sim (59%)

122

Já no que toca à responsabilidade pela contratação do profissional de apoio escolar
(mediador/estagiário), vale lembrar que, por lei e por decisão do STF na ADI 5753/DF, ela é
obrigação exclusiva das escolas privadas. No entanto, apurou-se que ainda existem casos em
que tal contratação fica sob a responsabilidade das famílias:
Tabela 54 – Contratação do profissional de apoio escolar (mediador/estagiário) (perfil 3)
41h. De quem é a responsabilidade por encontrar e contratar o profissional
Total Percentual
de apoio escolar (mediador/estagiário)? (206 respostas)
Da família

14

6,8%

Da escola

122

59,2%

É definido caso a caso

18

8,7%

Não sei, não tenho essa informação

52

25,2%

206

100%

Total

No tocante à existência de profissional de apoio escolar (mediador/estagiário) na sala
de aula e à responsabilidade por seu pagamento, foram obtidas as seguintes informações:
Tabela 55 – Existência de profissional de apoio escolar (mediador/estagiário) Vs. seu pagamento (perfil 3)
39h. Se há aluno(s) com
É pago
É pago
É pago
deficiência na sua sala:
integralintegralparte
(206 respostas)
É pago
Não sei,
mente
mente pela pela
40h. O acompanhamento integralpela
família,
família e não tenho
Total
mente pela
essa
de profissional de apoio
família,
por opção
parte
escola
informação
escolar (mediador/
por deter da própria
pela
estagiário): (206
minação
família
escola
respostas)
da escola
Há um mediador/
estagiário/profissional de
apoio escolar exclusivo
16
12
1
1
0
2
para o aluno apenas
(7,7%)
durante parte do período
escolar
________________________________________________________________________

173

conclusão
39h. Se há aluno(s) com
deficiência na sua sala:
(206 respostas)
40h. O acompanhamento
de profissional de apoio
escolar (mediador/
estagiário): (206
respostas)
Há um mediador/
estagiário/profissional de
apoio escolar exclusivo
para o aluno durante todo o
período escolar
________________________________________________________________________

Há um mediador/
estagiário/profissional de
apoio escolar partilhado
com outro(s) aluno(s)
apenas durante parte do
período escolar
Há um mediador/
estagiário/profissional de
apoio escolar partilhado
com outro(s) aluno(s),
durante todo o período
escolar
NÃO há um mediador/
estagiário/profissional de
apoio escolar por não ter
sido contratado até hoje,
apesar da necessidade
NÃO há um mediador/
estagiário/profissional de
apoio escolar, por não ser
necessário
Total

É pago
integralmente
pela
família,
por deter
minação
da escola

É pago
integralmente pela
família,
por opção
da própria
família

É pago
parte
pela
família e
parte
pela
escola

Não sei,
não tenho
essa
informação

38

4

6

1

8

57
(27,6%)

10

0

0

2

6

18
(8,7%)

27

1

0

0

2

30
(14,5%)

5

1

1

0

28

35
(16,9%)

12

1

2

0

35

50
(24,2%)

104 (50,4%)

8 (3,8%)

10 (4,8%)

3 (1,4%)

81 (39,3%)

206

É pago
integralmente pela
escola

Total

Pode-se notar também que não há um procedimento único das escolas com relação à
existência de mediadores e à responsabilidade por seu pagamento. Tal fato demanda empenho
estatal para que a inclusão se dê da melhor forma possível nas escolas, com a presença de um
mediador, sempre que necessário, integralmente custeado pelas escolas.
Por sua vez, sobre o pensamento dos pesquisados frente à inclusão, fez-se, na
próxima tabela, uma comparação entre o que percebem com relação a seu próprio preparo
para receber alunos com deficiência e sua posição, se pudessem escolher entre ter ou não
alunos nessa condição.
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Nesse sentido, ressalta-se o elevado número de pesquisados que gostaria de ter
sempre alunos com deficiência. Nota-se também que a questão do preparo do professor e do
apoio que deve receber das escolas se mostra relevante:
Tabela 56 – O professor frente aos alunos com deficiência (perfil 3)
46h. Você acha que tem
Gostaria de
Gostaria de ter
condições para bem receber e
ter alunos
alunos com
ensinar alunos com
com
deficiência se
deficiência? (206 respostas)
deficiência
recebesse apoio
se tivesse
47h. Se pudesse escolher, qual
da escola em
melhor
alternativa seria a sua? (206
que trabalho
qualificação
respostas)
______________________________________________________ __________

Gostaria de
ter sempre
alunos com
deficiência,
sempre

Não
gostaria
de ter
alunos
com
deficiência

Total

Depende do tipo de deficiência/
característica individual

6

8

14

2

30
(14,5%)

Não, mas estou me preparando

8

9

2

0

19
(9,2%)

Não, mas gostaria de me
preparar

13

12

5

0

30
(14,5%)

Não, não tenho formação para/
não recebo para/não sirvo para/
não quero

1

2

0

1

4
(1,7%)

Não, pois a escola não me apoia
ou apoiaria

1

2

0

0

Sim, já fiz cursos a respeito

12

6

48

1

67
(32,5%)

Sim, pois já tive alunos com
deficiência

10

4

17

0

31
(15%)

Sim, pois tenho boa vontade

3

3

16

0

22
(10,6%)

54 (26,2%)

46 (22,3%)

102 (49,5%)

4 (1,7%)

206

Total

3
(1,4%)

Por fim, veja-se o grau de satisfação dos pesquisados deste perfil 3 com relação à
atual situação escolar dos alunos com deficiência:
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Gráfico 7 – Alunos com deficiência Vs. satisfação (perfil 3)
45h. Se você tem aluno(s) com deficiência, você está satisfeito(a) com a atual
situação escolar dele(s)? (marque 01 para muito insatisfeito, 02 para insatisfeito,
03 para satisfeito, 04 para muito satisfeito e 05 para extremamente satisfeito)
(206 respost
05: extremamente satisfeito (9,2%)
04: muito satisfeito (16,5%)
03: satisfeito (38,3%)
02: insatisfeito (26,2%)
01: muito insatisfeito (9,7%)

19
34
79
54
20

Registre-se que os pesquisados, de alguma forma, se mostraram satisfeitos
representam 64% do total, enquanto os que se disseram insatisfeitos somam 35,9%.
Vale lembrar aqui a observação feita a respeito da satisfação com a situação dos
alunos com deficiência no perfil 1, ou seja, o aludido termo é aberto, comportando diversos
entendimentos. Por isso, não se pode aferir o que significa para cada um estar satisfeito ou
não com a inclusão nas escolas em que trabalham.
Concluindo, pode-se verificar, também sob o prisma dos pesquisados do perfil 3,
uma visão favorável, ao menos em termos gerais, à inclusão. Por sua vez, a prática, a forma
como essa inclusão tem acontecido nas escolas não se demonstrou unificada, nem mesmo
pode-se individualizar uma tendência. Tal quadro reclama uma maior atuação do Estado, no
sentido de conscientizar e de fornecer informações a professores, escolas e famílias, bem
como incentivar para que a inclusão ocorra no ambiente escolar.

4.5 PARÂMETROS SUGERIDOS PARA QUE A INCLUSÃO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA
SEJA CONCRETIZADA NAS ESCOLAS PRIVADAS
Feitas as análises dos achados anteriores, é pertinente avaliar ainda as manifestações
dos pesquisados a respeito dos desafios da inclusão e do que seria preciso para que ela
efetivamente ocorresse, especialmente nas escolas particulares.
Assim, conforme retratado a seguir, dentre as necessidades para se ter a inclusão nas
escolas privadas, o item mais indicado pelos pesquisados (todos os perfis) foi “melhor
formação de professores”, seguido de “disposição para fazer as mudanças necessárias”:
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Tabela 57 – O que é preciso para se ter inclusão nas escolas particulares (geral)? (todos os perfis)
22a. Na sua opinião, o que é preciso para se ter inclusão nas ESCOLAS
PARTICULARES? (aceitação da matrícula, acessibilidade e trabalho para a
aprendizagem) – (é possível marcar mais de uma opção)

Total

Melhor formação dos professores

839

Disposição para fazer as mudanças necessárias

809

Mais incentivo, fiscalização e punição

625

Mais leis e normas

358

Outros

59

NÃO acredito em inclusão nas ESCOLAS PARTICULARES

14

NÃO acredito em inclusão em QUALQUER ESCOLA

11

Não sei/não tenho opinião formada a respeito

4

Tendo os pesquisados apontado questões e providências que precisam ser tomadas
para que a educação inclusiva nas escolas regulares privadas possa se materializar, entende-se
que a proposta da tese, a ser apresentada no Capítulo a seguir, poderá ofertar respostas a tais
questões.
Avançando para concluir este Capítulo, vale pontuar algumas questões finais
pertinentes. A primeira refere-se à exposição de pesquisados à deficiência, revelada
especialmente pelo fato de terem estudado com pessoas com essa condição. Isso pode ter
favorecido sua melhor compreensão a respeito do tema, contribuindo para uma visão mais
favorável à inclusão. Por sua vez, o fato de que vários pesquisados que não tiveram essa
oportunidade gostariam de ter tido corrobora o entendimento de que os pesquisados se
apresentaram, em uma visão inicial e geral, favoráveis à inclusão. Nesta perspectiva,
encontra-se mais um motivo para que a inclusão escolar efetivamente aconteça, pois reforçará
a tendência de formar adultos com visão mais favoráveis a ela.
Sob outro prisma, pode-se aferir que o distanciamento que uma parcela considerável
dos pesquisados tem com as pessoas com deficiência e suas questões, especialmente pela falta
de exposição e convivência com elas, encontra-se no pano de fundo da dificuldade prática da
inclusão, porquanto eles não compreendem ao certo como se dá esse processo e podem
apresentar certo estranhamento quando confrontados com questões a ela pertinentes. Por isso,
o regulador proposto no próximo Capítulo deverá atentar especialmente para assuntos
operacionais, justamente por essa dificuldade na compreensão prática da inclusão.
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Por sua vez, a pesquisa levantou outras questões específicas que também indicam a
necessidade de regulação para orientar o “como” as praticas que favorecem à inclusão podem
ser concretizadas. Por exemplo, a “melhor formação dos professores” e “mais incentivo,
fiscalização e punição” às escolas (tabela 56).
Outro elemento que chamou a atenção é o fato de que mais facilmente se encontram
pesquisados do perfil 4 – os quais não possuem ligação direta com o tema da deficiência e da
inclusão – mais favoráveis, no campo da retórica, às iniciativas voltadas para a inclusão que
de outros perfis. No entanto, não se pode saber se mudarão de posicionamento caso venham a
ser, de alguma forma, impactados pela inclusão.
Quase finalizando, sempre vale ter em perspectiva que, em alguns pontos sensíveis,
as perguntas do questionário utilizaram expressões indeterminadas, como ocorreu nas
questões referentes à “satisfação” dos pesquisados com a inclusão nas escolas (gráficos 2 e 7)
e naquela sobre o “sofrimento” que a inclusão poderia causar (tabela 9). Com isso, deve-se
considerar uma certa relatividade desses dados, eis que não se tem uma definição clara do que
possam significar tais termos para cada pesquisado.
Por fim, pode-se afirmar que os achados da pesquisa empírica acabaram ratificando
os problemas identificados nos Capítulos anteriores, especialmente por apontarem obstáculos
a serem transpostos para a concretização do direito à educação inclusiva nas instituições
particulares. Da mesma forma, contribuíram para a construção da proposição desta tese, a
qual será apresentada na sequência.

178

5 PROPOSTA REGULADORA INDUTORA NA GARANTIA DO DIREITO À
EDUCAÇÃO BÁSICA INCLUSIVA NOS ESTABELECIMENTOS PRIVADOS
DE ENSINO REGULAR
Nos capítulos iniciais deste trabalho foi fornecido o embasamento teórico acerca da
deficiência, da educação inclusiva e da regulação. Analisou-se também o embate que se
estabeleceu no tocante à constitucionalidade de dispositivos da LBI, no qual o argumento
utilizado era o de que as pessoas não desejavam ou não entendiam como possível a inclusão
nas escolas privadas regulares. Reconhecidos, pelo STF, como constitucionais, verificou-se
que, do ponto de vista estritamente normativo, a matéria encontra-se resolvida, tendo-se um
quadro moderno e estruturado.
Na pesquisa empírica realizada foram ouvidos diversos atores sociais, os quais
demonstraram, em abstrato e de forma geral, uma percepção favorável da inclusão e de sua
importância. No entanto, apontaram dificuldades na prática desse padrão de conduta,
revelaram desconhecimento quanto ao conteúdo do direito à educação em debate e falta de
clareza sobre como ele pode ser operacionalizado. Há, ainda, aqueles que precisam ser
convencidos a respeito.
Em síntese, o que se verifica é um resultado socialmente desejável355 que carece de
critérios ou padrões definidos que permitam a plena compreensão, por parte dos agentes
sociais e econômicos envolvidos, do que é deles esperado e de quais as condutas compatíveis
com esse mesmo efeito perseguido pela Constituição. Esse é o cenário em que a regulação

355

Não se pode esquecer que o Comitê dos Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU emitiu recomendações
e expressou preocupações a respeito da educação inclusiva em diversos países. E, em 2015, instou o Brasil a
tomar providências para implementá-la. ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Comitê sobre os
Direitos da Pessoa com Deficiência. Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Observações
finais sobre o relatório inicial do Brasil. 04 set. 2015, p. 3. Disponível em:
<http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cpd/documentos/relatoriodo-comite-da-onu-sobre-os-direitos-das-pessoas-com-deficiencia-traduzido-em-portugues>. Acesso em: 08 set.
2017. UNITED NATIONS. Committee on the Rights of Persons with Disabilities. General comment n. 4.
Article 24: right to inclusive education (Adopted 26 August 2016). n. 3; 4; 74. Disponível em:
<http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/GC.aspx>. Acesso em: 29 set. 2016. Além disso, a
relevância dada pelo STF ao direito à educação e ao dever do Estado com relação a ela: “A educação é um
direito fundamental e indisponível dos indivíduos. É dever do Estado propiciar meios que viabilizem o seu
exercício. Dever a ele imposto pelo preceito veiculado pelo artigo 205 da Constituição do Brasil. A omissão da
administração importa afronta à Constituição.” BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Especial no RE
594.018-AgR, Segunda Turma. Rel. Min. Eros Grau. Julg. 23.06.2009. Pub. 07.08.2009. Disponível em:
<http://www.stf.jus.br/portal/diarioJustica/verDiarioProcesso.asp?numDj=148&dataPublicacaoDj=07/08/2009&
incidente=3665167&codCapitulo=5&numMateria=22&codMateria=3>. Acesso em: 23 out. 2017. No mesmo
sentido BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo de Instrumento no AI/658491. Ag. Reg. no Agravo de
Instrumento. Primeira Turma. Rel. Dias Toffoli. Julg. 20.03.2012. Pub. 07.05.2012. Disponível em:
<http://www.stf.jus.br/portal/diarioJustica/verDiarioProcesso.asp?numDj=88&dataPublicacaoDj=07/05/2012&i
ncidente=4144968&codCapitulo=5&numMateria=63&codMateria=2>. Acesso em: 23 out. 2017.
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social se apresenta como alternativa para induzir uma mudança no quadro evidenciado na
presente pesquisa.

5.1 REGULAÇÃO SOCIAL E FOMENTO COMO INSTRUMENTOS DA INCLUSÃO ESCOLAR
PRIVADA
Passa-se a analisar, agora, a regulação social, nos termos estudados no Capítulo 3,
entendida como o modelo jurídico útil, mais adequado e comprometido com a realidade fática
em questão, sendo capaz de conciliar interesses públicos e privados com vistas a implementar
o fomento na concretização da inclusão de alunos com deficiência na educação regular
privada356.
Os fundamentos para essa regulação podem ser encontrados nas normas
constitucionais a respeito dos direitos das pessoas com deficiência e da educação, nas
disposições da CDPD e da LBI, nas recomendações do Conselho da ONU, ressalvando a
expressa possibilidade de atuação do Poder Público em áreas privadas de forte interesse
público, como é o caso daquela em estudo.
Do ponto de vista estritamente teórico, a literatura especializada tem expressado o
seu potencial para gerar benefícios significativos, costumando ser utilizada como um dos
principais instrumentos por meio dos quais os países promovem o bem-estar social357.
No tema específico sob exame, o potencial da regulação social parece fortemente
incrementado por alguns dos atributos que lhe são próprios e que se diferenciam da atividade
estritamente legislativa.
Dentre eles, a flexibilidade – que é indispensável para lidar com a plasticidade e o
dinamismo próprios da realidade fática sobre a qual vai atuar –, característica que recomenda
o uso da regulação social no tema da educação inclusiva em estudo. Não se pode esquecer que
muitas são as deficiências, bem como as características e necessidades de cada aluno nas
diferentes fases da vida escolar, além das especificidades de cada escola privada. Assim, o
instituto é apto para equalizar e mediar interesses e conflitos, além de poder realizar rápidas e
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Vale consultar, a respeito de regulação, DAYCHOUM, Mariam Tchepurnaya; SAMPAIO, Patrícia Regina
Pinheiro. Regulação e concorrência no setor ferroviário. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. 228p. p. 57.
357
Nesse sentido, ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD).
Recommendation of the council on regulatory policy and governance. C(2012)37. 22 Mar. 2012. Paris:
OECD,
2012.
Não
paginado.
Disponível
em:
<https://legalinstruments.oecd.org/Instruments/ShowInstrumentView.aspx?InstrumentID=273&InstrumentPID=
279&Lang=en&Book=>. Acesso em: 17 dez. 2017.
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frequentes revisões de suas decisões, que se dão, geralmente, em pautas principiológicas
abertas, pouco especificadas pelo Legislativo, e para se enfrentar as também rápidas e
constantes alterações das circunstâncias que as envolvem358.
Além disso, a regulação propicia o estabelecimento de contato direto e próximo com
a área regulada e demais interessados e, dotada da aludida flexibilidade, sob o prisma do
estudado sistema bottom-up, tem a possibilidade de conhecer melhor a realidade em que atua
e identificar problemas na implementação de programas e políticas, proporcionando a
realização de ajustes necessários de modo mais individualizado359.
Nesse sentido, lembrando que essa regulação tem como objetivo a acomodação de
todos os alunos com deficiência em escolas privadas regulares, o regulador deve ser capaz de
ofertar orientações e informações adequadas às necessidades das escolas individualmente
consideradas, diante das particularidades de seus alunos, atuando para que a conformidade
com o quadro normativo se dê nas possibilidades fáticas que se apresentem. A solução para a
inclusão de um aluno com deficiência em uma escola militar será diferente das providências
adotadas para esse mesmo aluno em uma escola não tradicional, por exemplo.
E, havendo exceções, como alunos que comprovadamente não apresentem condições
de convívio social, por exemplo, o regulador deverá dar conta delas como tais, com soluções
individualizadas. Até porque, há que se tomar o cuidado de não “temperar” a inclusão em
função dos tipos de deficiência ou de alunos, nem que seja para facilitar a sua aceitação
social.
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COSTA, Maria D’Assunção. Regimentos internos das agências reguladoras e a transparência administrativa.
In: ARAGÃO, Alexandre dos Santos de (Coord.). O poder normativo das agências reguladoras. 2. ed. rev.
ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 275-282. p. 275. MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Direito
Regulatório. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 94.
359
Nesse sentido, CHEVALLIER, Jacques. O Estado Pós-Moderno. v. 1. Tradução de Marçal Justen Filho.
Belo Horizonte: Fórum, 2009, p. 101. MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo moderno. 20. ed. rev. atual.
ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 87-93. MASTRODI, Josué; COSTA, Lucas Rocha Mello
Emboaba da. A discricionariedade técnica e o controle político das agências reguladoras no Brasil. Revista de
Direito Administrativo & Constitucional (A&C). Belo Horizonte. ano 15. n. 62. p. 165-191. out./dez. 2015, p.
172. MOURA, Emerson Affonso da Costa. Estado gerencial, regulação econômica e serviços públicos: o papel
das agências na promoção do desenvolvimento. Revista de Direito Administrativo & Constitucional (A&C).
Belo Horizonte. ano 14. n. 57. p. 193-217. jul./set. 2014, p. 200. RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, Jaime. El
Derecho Administrativo ante la crisis (El Derecho Administrativo Social). Revista de Direito Administrativo
& Constitucional (A&C). Belo Horizonte. v. 15. n. 60. p. 13-37. abr./jun. 2015, p. 27-28; 31. Disponível em:
<http://bdjur.stj.jus.br/jspui/handle/2011/46372>. Acesso em: 27 jan. 2017. RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ,
Jaime. La vuelta al Derecho Administrativo (a vueltas con lo privado y lo publico). Revista de Derecho de la
Universidad de Montevideo. Montevideo. año IV. n. 7. p. 89-102. 2005, p. 90-92; 96-97; 102. Disponível em:
<http://revistaderecho.um.edu.uy/wp-content/uploads/2012/12/Rodriguez-Arana-La-vuelta-al-DerechoAdministrativo-A-vueltas-con-lo-privado-y-lo-publico.pdf>. Acesso em: 22 nov. 2017.
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Considera-se também, com essa atuação conexa com regulados, a possibilidade de
retroalimentação da regulação, já que os particulares poderão ofertar feedback e informações
ao regulador, contribuindo para conformar a atuação estatal.
Merece consideração, ainda, o fato de a atividade regulatória apresentar um potencial
muito grande de apoio ao desenho de políticas públicas que são esperadas para a
concretização do direito em estudo. Além disso, já se analisou, neste trabalho, que existe, na
regulação social, uma forma de se alcançar um objetivo constitucional que é posto igualmente
aos agentes privados.
Corroborando o quanto explanado e justificando a indicação do instituto aqui
proposto, destacam-se alguns parâmetros constantes de um checklist preparado pela
Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) a ser utilizado nas
tomadas de decisão para a criação de regulações360: a) a definição exata do problema; b) a
identificação dos elementos que justifiquem este tipo de ação do Estado; c) os dados
demonstrando que a regulação é a melhor forma de atuação estatal para o caso em tela; d) a
indicação da base legal para essa regulação; e e) a demonstração de que os benefícios
justificam os custos – sob esse prisma, é relevante esclarecer que a constitucionalidade da
norma, por si só, já fixa a premissa de que tais despesas integram os custos de viver em
sociedade.
Elencadas as justificativas para a eleição da regulação, é preciso avançar e propor um
novo arranjo político-institucional para que ela possa ser concretizada.
É importante, inicialmente, a preparação de um diagnóstico do quadro atual e, a
partir dele, faz-se necessária a construção de um padrão de atuação regulatório e de uma
proposta de agenda, com o estabelecimento de um plano de gestão e de desenvolvimento para
a área regulada, fixando suas premissas, atributos, mecanismos garantidores e objetivos
gerais, além de estratégias, ações e medidas institucionais de curto, médio e longo prazo, de
cunho quantitativo e qualitativo361.
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ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD). Regulatory
policies in OECD countries: from interventionism to regulatory governance. OECD Reviews of regulatory
reform. Paris: OECD, 2002, p. 24. Disponível em: <http://www.keepeek.com/Digital-AssetManagement/oecd/governance/regulatory-policies-in-oecd-countries_9789264177437-en#page21>. Acesso em:
05 jan. 2017.
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Nesse sentido, ver FREITAS, Juarez. Regulação administrativa e os principais vieses. Revista de Direito
Administrativo & Constitucional (A&C). Belo Horizonte. ano 16. n. 63. p. 93-105. jan./mar. 2016, p. 102.
SOUTO, Marcos Juruena Villela. Direito Administrativo Regulatório. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2005, p. 30; 102-103. Consultar também DAYCHOUM, Mariam Tchepurnaya; SAMPAIO, Patrícia Regina
Pinheiro. Regulação e concorrência no setor ferroviário. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. 228p. p. 143.
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Por sua vez, para que a atividade seja eficiente e eficaz, respeitando a equidade, é
preciso que se tenha um ambiente ativo, dinâmico, forte e estruturado 362 , voltado para a
melhoria das realizações para todas as partes interessadas, considerando sempre o ensino de
qualidade, em todos os segmentos e acessível para todos. Esse ambiente também não pode ser
muito rígido e fechado, já que deve ser capaz de analisar e atuar sobre a multiplicidade de
fatores incidentes. Por isso, a maneira como a atividade regulada poderá se apresentar
concretamente é dotada de imprevisibilidade.
Nesse sentido, não se pode deixar de considerar que haja um desafio específico na
regulação dessa atividade privada, porquanto a educação autorizada à iniciativa privada
comporta certos ônus e intervenções em sua autonomia, por possuir ela, lembrando, um cariz
de interesse público relevante.
Acrescente-se que é possível – e até desejável – que se estimule, de forma não
excludente, mas sim complementar e autônoma à regulação estatal em estudo, a existência de
uma regulação pública não estatal e/ou de uma autorregulação 363 , institutos que foram
analisados no Capítulo 3. Essa coexistência não é inviável, sendo até aconselhável. É nessas
atividades, aliás, que se pode encontrar o que Chevallier 364 chama de “um dos traços
essenciais da pós-modernidade estatal”.
Elas podem se dar de diversas formas, como por meio da criação de uma entidade ou
de uma empresa privada na qual os próprios interessados regulem a sua atividade, sem
qualquer homologação estatal ou a criação de entidades privadas que recebam autoridade do
Estado para tanto. Dentre as principais vantagens dessas outras formas de regulação aqui
abordadas, em relação a uma regulação estatal, destacam-se a maior qualidade técnica e
expertise, especialmente para a fixação de regras e padrões a respeito, e a maior informalidade
e flexibilidade das normas expedidas, com consequentes menores custos, os quais, inclusive,
não são assumidos pelo Poder Público 365.
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É indicada também a criação de parcerias do regulador com organizações
internacionais e pátrias que atuem na área da educação inclusiva e deficiência 366.
Feitas tais considerações, em um cenário no qual a exclusão advém de uma
perspectiva da sociedade e não depende apenas do comportamento do Estado, há que se
enfatizar que o resultado almejado da inclusão só poderá ser materialmente alcançado se
também houver atuação dessa sociedade e a quebra de resistência dos agentes privados. É
preciso, pois, avançar na formação de uma tradição de inclusão e na mudança da cultura
social e de comportamento dessas escolas.
Por isso, o que se propõe, com base nos levantamentos já apresentados neste
trabalho, bem como nos estudos feitos para e pela Agência Europeia para a Educação
Especial e Educação Inclusiva, é que o foco principal de atuação estatal deve estar na maneira
pela qual a inclusão nas escolas em estudo deve ser alcançada, com medidas de âmbito
nacional, regional e local, inclusive dentro das escolas e das salas de aula367.
Para tanto, o Poder Público deverá atuar, de forma alternativa e complementar, como
um “agente de coordenação” e um “articulador de forças sociais”368, integrando os sistemas
jurídico, político, econômico e social de forma que, o qual, a um só tempo, delimite
comportamentos que sejam ideais, desejáveis ou inadequados, oferte as necessárias
informações a respeito do tema em estudo e estimule as práticas afinadas com o ideal de
inclusão.
Por sua vez, para que tal atuação possa ser eficaz, é preciso que se dê preferência ao
consensualismo 369 , à equidade, à proporcionalidade, à orientação, à ponderação e à
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cooperação, sendo premente a atuação dotada de neutralidade e objetividade. É
imprescindível, outrossim, que haja disponibilização de ferramentas voltadas para a indução
dos aludidos comportamentos almejados e para a prevenção e a composição de conflitos,
culminando na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva, que respeite a
diversidade.
Sob esse prisma, com base no arcabouço teórico e empírico trazido, bem como na
compreensão do que é inclusão escolar, entende-se que o fomento se apresenta como o
melhor instrumento a ser adotado para os fins aqui almejados.
Vale destacar, neste ponto, que o fomento público na educação é tratado pelo texto
constitucional. que dispõe, inclusive, sobre imunidades e isenções tributárias, apoio ao
educando, assistência técnica da União aos demais entes federados no desenvolvimento dos
sistemas de ensino, dentre outros. Por sua vez, tanto a CDPD, quanto a LBI contêm
obrigações estatais de fomento e incentivo, valendo destacar o art. 28 da última norma, que
textualmente impõe ao Poder Público o dever de incentivar dezoito obrigações relacionadas à
educação, sendo apenas duas delas opcionais às escolas privadas.
Existem, ainda, órgãos que se dedicam ao fomento da educação, como a Comissão
de Aperfeiçoamento do Pessoal de Ensino Superior (CAPES), o Conselho Nacional de
Pesquisas (CNPq) e as Fundações de Amparo à Pesquisa (FAPs), nos níveis estadual e
municipal. Pode-se citar também, dentre as iniciativas de fomento na área, o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação (FUNDEB), que é destinado à redistribuição de recursos voltados para o
desenvolvimento e a manutenção do ensino.
Diante do exposto, tem-se como eixo principal da proposição que ora se desenha
que, no plano da execução, se adicione, progressiva e paulatinamente, aos mecanismos atuais
de coerção, a utilização prioritária de instrumentos de fomento, considerados os mais
adequados e efetivos para a produção dos objetivos desejados e para responder às dificuldades
até então mapeadas. Haverá mais chances de os agentes privados de educação alterarem seus
comportamentos e, consequentemente, restarem em conformidade com o quadro normativo,
se tais condutas se tornarem, de alguma forma, vantajosas para eles.
Não se desconsidera, em verdade, a necessidade da existência de regras de
interesses (justiça), proporciona decisão mais sábia e prudente (legitimidade), evita os desvios morais (licitude),
desenvolve a responsabilidade das pessoas (civismo) e torna os comandos estatais mais aceitáveis e, por isso,
mais facilmente obedecidos (ordem)”. MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Mutações nos serviços públicos.
Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico (REDAE). Salvador. n. 1. fev./mar./abr. 2005, p.
17-19. Disponível em: <http://www.direitodoestado.com/revista/REDAE-1-FEVEREIRO-2005-DIOGONETO.pdf>. Acesso em: 17 out. 2016.
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comportamento cogentes e diretivas, cuja infração seja punível de forma clássica, com a
responsabilização das escolas, seus gestores e profissionais, e a possibilidade de imposição de
multas e até pena de prisão, as quais devem ser aplicadas sempre que cabíveis. No entanto, de
todo o ferramental analisado de modo abstrato no Capítulo de embasamento teórico, pode-se
afirmar que o fomento possui atributos que a coerção não tem, não se mostrando ela capaz e
suficiente para, por si só, superar as barreiras de toda natureza existentes, especialmente
aquelas culturais e sociológicas.
Além disso, o sistema que privilegia a repressão é, em geral, custoso e ineficaz. Até
porque geralmente não consegue resolver os casos de não conformidade involuntária, situação
que pode ocorrer na realidade em estudo em função da existente falta de informação ou da
(in)capacidade de atuar em compliance. Além disso, a coerção acaba por incentivar o que os
autores chamam de “conformidade criativa” e outras formas de resistência dos agentes 370.
É fundamental, igualmente, que, em casos de não conformidade, se dê preferência a
instrumentos consensuais, como os já analisados termos de ajustamento de conduta,
compromissos de desempenho e reparação de danos, além de outras medidas compensatórias
de benefício à coletividade.
Por fim, deve-se investir na legitimidade das atividades de fomento, consoante o
abordado no Capítulo 3, porquanto possivelmente sofrerão resistência primária por parte da
população em geral, especialmente das escolas privadas.
Complementando esse item, na sequência serão sugeridas algumas ferramentas de
fomento da prática da educação inclusiva entre os agentes privados.

5.1.1 Ferramentas de Fomento da Prática de Educação Inclusiva entre os Agentes Privados
Como analisado no Capítulo 3, o fomento é uma das principais técnicas regulatórias
e possui a capacidade de influenciar os agentes privados, os quais, em vista de vantagens e
benefícios oferecidos – honoríficos, jurídicos e/ou econômicos, além de vantagens diretas –,
adotam as condutas desejadas pelo Estado e realizam, assim, os fins constitucionais371.
370
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É indispensável que tais incentivos não estejam ligados apenas à execução de uma
determinada conduta, mas a um sistema amplo, no qual um agente beneficiado por um
estímulo seja induzido a outros comportamentos almejados 372 . Lembrando que, além de
estimular os agentes privados a praticar condutas desejadas, há que se estimular, também, que
sejam geradas soluções privadas igualmente almejadas.
Assim, para que se possa construir uma cultura de diversidade, sensibilizando a
coletividade a respeito da deficiência e da inclusão, o viés de fomento se aproxima, nesse
aspecto, às dimensões de informação e de educação do regulador. Nesse sentido, há que se
criar e estimular a criação de programas de incentivo e de divulgação de informações, como
será analisado adiante.
Deve-se promover, ainda, a visibilidade das pessoas com deficiência, incentivar a
capacitação dos professores e a reestruturação da sua formação inicial (fatores revelados
como um dos possíveis entraves para a inclusão na pesquisa do Capítulo 4), fomentar
pesquisas, providenciar e estimular publicações técnico-científicas na área373. É importante
também fomentar a divulgação de conhecimento a respeito do universo da deficiência e da
inclusão escolar, como será analisado mais à frente.
No que toca ao espaço da sociedade, a atuação estatal de fomento deverá se voltar
para a adoção de políticas públicas e programas de inclusão, abrangendo o uso de ações
afirmativas, com o fito de dar maior visibilidade às pessoas com deficiência e possibilitar o
convívio entre elas e a sociedade, reduzindo o desconhecimento e o estranhamento em relação
ao tema. Vale lembrar o fato relatado no Capítulo 4, de que a maior exposição a pessoas com
deficiência acabou por originar uma posição mais favorável e receptiva à inclusão.
Nesse sentido, dentre as providências cabíveis, deve ser estimulada a participação de
crianças e adolescentes com deficiência em todas as atividades sociais (não exclusivas, tanto
públicas quanto privadas), como aquelas de lazer, de cultura e esporte, e em propagandas e
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nos veículos de mídia em geral. São desejáveis, outrossim, políticas que incentivem a adoção,
por parte de entidades públicas e privadas, de medidas de acessibilidade – mesmo previstas
legalmente, mas nem sempre observadas – desde seus projetos e planejamentos, para que
pessoas com deficiência possam usufruir de seus ambientes, serviços e produtos de modo
pleno e em igualdade de oportunidades374. Da mesma forma, empresas privadas poderiam ser
incentivadas a investir recursos em programas direcionados para a inclusão, tendo o montante
respectivo deduzido, por exemplo, dos valores a pagar no imposto de renda.
No âmbito da formação de professores – além das medidas destinadas para a
melhoria de sua qualidade – e do desenvolvimento de pesquisas na área da deficiência e da
inclusão, há que se levar em conta a possibilidade de programas de subvenção econômica, nos
quais os custos e riscos das pesquisas, bem como o seu desenvolvimento, podem ser
partilhados entre o Estado e as universidades, por exemplo.
Especificamente com relação às escolas privadas – incluindo seus professores e
demais profissionais –, diversos são os aspectos a serem incentivados – notadamente aqueles
levantados no Capítulo 4 – a fim de induzi-las e encorajá-las a tomar providências para
estarem preparadas para incluir, alterar suas condutas, realizar as mudanças necessárias,
adotar comportamentos desejados e incrementar suas atividades, transformando-se em
verdadeiras escolas para todos os alunos375, independentemente de suas individualidades e do
segmento que cursam, conforme se abordará.
Vale lembrar que, na pesquisa empírica realizada, 60,4% dos pesquisados (todos os
perfis) afirmaram que elas oferecem dificuldades para a inclusão, sem condicionantes, e
26,8% disseram que isso acontece dependendo da especificidade do aluno. Recorde-se
também que, dentre os pesquisados do perfil 1 que relataram ter tido a matrícula negada ou
dificultada, 77,7% dos casos ocorreram exclusivamente em instituições particulares.
Nesse sentido, o regulador deverá elaborar e divulgar material contendo princípios,
padrões de conduta e de qualidade (indicando os resultados desejados) e práticas de inclusão
recomendadas (best practices), incentivando as instituições a adotá-las. Atenção especial deve
ser dada à inclusão nos segmentos mais adiantados da escolaridade e no caso de determinados
tipos de deficiência, apontados, ambos, como indicadores de dificuldades para a inclusão na
pesquisa empírica realizada.
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Há que se estimular, ainda, uma concorrência saudável entre elas, com o
estabelecimento de classificações, prêmios, reconhecimentos e selos de qualidade para as
escolas e os profissionais que se destacarem na inclusão e atingirem metas e objetivos
previamente estabelecidos376, nas formas que serão analisadas.
Do ponto de vista econômico e de vantagens diretas, para se estimular práticas
inclusivas, há que se considerar a oferta de benefícios tributários, subsídios e subvenções,
bem como a possibilidade de financiamentos e empréstimos em condições favoráveis às
instituições e do uso de estruturas públicas, instrumentos já abordados no Capítulo 3.
Assim, uma escola que cumprisse com condições determinadas e prefixadas– como o
número de alunos incluídos, o atingimento de padrões de acessibilidade ou a qualificação
especifica dos seus professores – poderia obter isenções ou reduções nos tributos a serem
pagos por ela. Já os equipamentos, materiais didáticos e de tecnologia assistiva e até mesmo
itens necessários à acessibilidade física, como elevadores, piso tátil, sinalizações, que fossem
adquiridos pelas instituições em estudo, poderiam ter a carga tributária incidente reduzida e,
com isso, também o seu preço. Por sua vez, sempre que necessário e, se cumpridos os
requisitos necessários, tais instituições poderiam obter os aludidos empréstimos e
financiamentos com condições diferenciadas.
É viável, ainda, em termos jurídicos, a criação de regimes ou status jurídicos
especiais, excepcionais e/ou privilegiados para as escolas que praticarem a inclusão e se
adequarem às condições estabelecidas. Nesse sentido, podem ser previstos tratamentos
diferenciados a elas nos já citados âmbitos tributário e creditício, além do viés administrativo,
previdenciário e de desenvolvimento.
Há que se considerar também o caminho de parcerias das escolas privadas com
instituições públicas de notório conhecimento na área, como o Instituto Helena Antipoff
(IHA), do Rio de Janeiro, para troca de informações e know-how, cursos e assessoria
especializada, dentre outras atividades relevantes.
Prosseguindo, em termos de avaliação dessas escolas, é desejável que o regulador
possa, nesse viés de fomento, estabelecer um sistema de classificação, com base em standards
e indicadores fixados com critérios objetivos e passíveis de verificação, incluindo a satisfação
das famílias e dos estudantes com e sem deficiência. É indicada também a criação de um
banco de experiências exitosas em inclusão escolar, a ser divulgado amplamente e que poderá
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servir de inspiração para os agentes privados e até para os próprios reguladores em sua
atividade.
Uma das possibilidades existentes é que ele homologue um sistema de acreditação de
escolas executado por entidades previamente autorizadas para tal, o qual, no caso em análise,
seria voltado para a inclusão. Conforme explicam Leonardo Carâp, Ricardo Crepaldi e
Andréia Navarro377, essa ferramenta tem grande utilidade nas áreas da saúde e da educação,
ambos mercados imperfeitos, nos quais os destinatários dos serviços não têm capacidade
(técnica e de informações precisas) para avaliar, por si só, os serviços e produtos oferecidos.
Na verdade, esse sistema oferece suporte a organizações que atuam em ambientes
complexos, não estáticos e exigentes, e que têm como meta o “sucesso sustentado”378, como
quer parecer a área de educação privada em estudo. Nela, além de todas as peculiaridades já
retratadas neste trabalho, constata-se um grande desequilíbrio em termos econômicos,
financeiros, políticos e informacionais entre alunos com e sem deficiência, suas famílias, as
escolas, os professores e outros profissionais da educação, além de outros agentes.
A acreditação, esclarecem os aludidos autores, se encontra fora das organizações e é
voltada especialmente para a avaliação, por pares, da qualidade de produtos e serviços por
meio do estabelecimento de parâmetros e da verificação do seu grau de conformidade. Com o
seu uso, a instituição avaliada pode se orientar para atingir suas metas de qualidade, com
melhoria contínua.
Existem organizações destinadas à acreditação de instituições de ensino e seus
programas. Nos Estados Unidos379, ela é feita no ensino superior e na educação básica, sendo
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considerada o melhor meio para os alunos, as famílias, a imprensa e o próprio Poder Público
se informarem sobre a qualidade do ensino em alguma instituição. Além disso, ela contribui
para a criação de uma cultura de melhoria constante, envolvendo todos os profissionais em
torno desse objetivo. No período de validade da acreditação, a organização é monitorada e, ao
final, pode ser reavaliada.
Note-se que a maioria das entidades acreditadoras naquele país é privada, não
governamental, de âmbito estadual ou federal, e interage com as agências públicas federais e
estaduais. O Departamento de Educação estadunidense possui um Comitê Consultivo que
garante a qualidade das organizações acreditadoras e de seus profissionais, o National
Advisory Committee on Institutional Quality and Integrity (NACIQI) 380 . No âmbito da
regulação ora proposta, o regulador poderia possuir um comitê ou departamento para tanto.
Por sua vez, a formação de professores e educadores também pode ser acreditada. A
exemplo, nos Estados Unidos, na garantia da preparação desses profissionais, o Council for
the Accreditation of Educator Preparation (CAEP) é responsável pela acreditação de cursos,
instituições e programas381, o que também poderia ser adotado pelo regulador.
Enfim, essa estrutura de acreditação voltada para a qualidade das escolas privadas, de
seus programas e profissionais, especialmente no tocante à inclusão de alunos com
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deficiência, pode ser adotada no mercado pátrio, contribuindo para a regulação proposta,
pelas suas próprias características.
Pode-se sugerir também a utilização das chamadas marcas de certificação ou marcas
de garantia 382 , que atestariam a adoção, por parte das escolas, das melhores práticas de
inclusão e acessibilidade.
Na verdade, tais marcas certificam e garantem a conformidade de produtos e serviços
com normas e especificações técnicas que indicam características comuns e seu nível de
qualidade. O seu conteúdo, em função da informação sobre a existência ou ausência de
determinadas características nos produtos ou serviços certificados por elas, visa gerar
confiança nos consumidores e agentes econômicos.
Os titulares dessas marcas devem comprovar, ao registrá-las, que possuem
capacidade de atestar e fiscalizar as exigências do regulamento por eles estabelecido. E,
embora tenham controle sobre a aplicação dessas marcas, não podem ter interesse industrial
ou comercial direto nos serviços ou produtos por eles atestados, porquanto se qualificam
como certificadores. Por isso, é importante que mantenham distanciamento e imparcialidade
nessa atividade.
O regulamento de utilização dessas marcas, elaborado por seus titulares, deve dispor
sobre a qualidade, a natureza, a metodologia e os materiais empregados, além de estabelecer
medidas de controle sobre o seu uso.
Por sua vez, tais marcas podem ser usadas por qualquer pessoa ou empresa cujos
produtos ou serviços atendam às condições de uso e ao controle fixado de modo prévio pelo
seu titular no regulamento das respectivas marcas. Vale lembrar que, por não serem marcas
autônomas, elas devem ser utilizadas acompanhando a marca dos respectivos produtos ou
serviços, demonstrando seu papel de certificação e gerando um valor agregado para as
últimas.
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Com tais características, elas fazem parte do capital intelectual das empresas que as
utilizam e podem representar um instrumento competitivo e de rompimento de paradigmas,
porquanto acabam por vincular, complementar ou contrapor interesses dos diversos
operadores econômicos que atuam em um determinado mercado.
Podem servir também como um instrumento de marketing, publicidade e inovação
para produtos ou serviços e, com isso, possibilitam a geração de um aumento de clientela em
função da confiança originada e têm, ainda, o potencial de alavancar pequenas e médias
empresas. Assim, essas marcas se prestam a melhorar permanentemente valores sociais,
culturais, ambientais, de desenvolvimento das empresas e do mercado em geral.
Do ponto de vista do consumidor, tais marcas são de seu interesse prioritário e direto,
já que possuem como principal função a garantia de uma determinada qualidade dos produtos
ou serviços.
Nesses termos, a criação de marcas de certificação tem o potencial para incentivar
práticas realmente inclusivas nas escolas regulares privadas. Elas podem gerar, para as escolas
que dela se utilizarem, um valor agregado, além de diferenciá-las perante os alunos, as
famílias e a própria concorrência. Para os alunos com e sem deficiência e suas famílias, são
uma garantia quanto à qualidade dos serviços educacionais prestados pelas instituições.
Com todas essas possibilidades, a inclusão passaria a ser também financeiramente
vantajosa para essas escolas e teria o potencial para acabar com a prática – ainda que vedada
legalmente, mas indicada no Capítulo 4 – de cobrança de valores adicionais aos familiares de
alunos com deficiência.
Por fim, ainda no viés de fomento, o regulador poderá estimular as já analisadas
formas de regulação pública não estatal e a autorregulação, cujas atividades podem passar ou
não pelo crivo do regulador, necessitando, apenas, estar em conformidade com a legislação.
Sob esse prisma, é desejável também que se possa incentivar a criação de códigos de
ética, manuais de conduta ou de boas práticas (best practices) por parte de uma escola
particular ou de um grupo de instituições privadas, atividades que podem resultar em
contaminação positiva do mercado regulado e certa segurança jurídica. As citadas práticas de
acreditação e de uso de marcas de certificação, inclusive, podem se dar nesse âmbito.
Apesar de toda a relevância e predominância do viés de fomento, na sequência serão
analisados aspectos das outras já estudadas dimensões da regulação.
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5.1.2 Outras Dimensões da Regulação Inclusiva
Cabe analisar, inicialmente, o poder de outorga estatal constitucionalmente previsto
no âmbito da educação privada, porquanto, nesta atividade administrativa ordenadora do
Estado, é possível a imposição de restrições legais ou administrativas ao direito de ingressar e
permanecer no mercado em análise. Assim, o regulador pode expedir ou não, mediante
análise de conveniência e oportunidade, a autorização para o exercício da atividade, bem
como decidir pela sua renovação.
Neste particular, deverão ser estabelecidos protocolos, procedimentos, critérios e
padrões mínimos para que novas instituições privadas sejam projetadas e construídas, sempre
sob os princípios do desenho universal e da acessibilidade e em consonância com os ditames
da CDPD, da LBI e de outras normas a respeito. Além disso, seus projetos políticopedagógicos e toda a parte educacional deverão contemplar necessariamente a inclusão de
alunos com deficiência.
Com relação às escolas já existentes, diante de objetivos, metas e prazos
preestabelecidos e considerando o princípio da adaptação razoável, elas deverão ser
incentivadas e monitoradas a se ajustar progressivamente ao quadro normativo atual383.
Vale enfatizar também a fundamental tarefa que a regulação terá na progressiva
transformação das escolas especiais, instituições e classes especiais hoje existentes em centros
de excelência em formação de professores, desenvolvimento de materiais, assessoria e
orientação para escolas e famílias, além do oferecimento do AEE, especialmente por meio de
atividades de fomento. Caso essa alteração não seja possível, a atividade dessas instituições
que seja substitutiva à escolaridade deverá ser encerrada, porquanto a escolaridade
propriamente dita deverá se dar apenas em escolas regulares. Se essas duas possibilidades não
forem possíveis ou acatadas, ao regulador caberá determinar o fechamento definitivo de tais
entidades.
Já por meio do viés normativo, o regulador deve se voltar para a elucidação das
normas legais, regulamentando especialmente as disposições da CDPD e da LBI, com textos
383
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inclusive acessíveis384. E, conforme apurado na pesquisa empírica realizada, em função das
dificuldades que foram apresentadas no entendimento de como a inclusão escolar pode se
concretizar, é preciso clarificar conceitos jurídicos indeterminados ou abertos, que refletem a
pluralidade e o dinamismo existentes na deficiência, na individualidade de cada pessoa e nas
suas próprias necessidades e características, as quais são muito fluidas, mudam rapidamente e
tendem a se pulverizar cada vez mais com o avanço da ciência.
Por sua vez, há que se proceder periodicamente a uma revisão para identificar,
eliminar e/ou substituir normas e medidas que não sejam mais necessárias ou, ainda, que
dificultem ou excluam o direito à educação inclusiva385.
Além disso, tomando-se por base o quadro normativo direcionado para a estruturação
da inclusão no ensino público, consoante analisado no Capítulo 2, há que se produzir,
respeitadas as diferenças que lhe são próprias, uma moldura de normas específicas para o
ensino privado, até porque não há nenhuma diferença entre os direitos dos alunos de um ou de
outro sistema. A exemplo, normas voltadas para a criação de salas de recursos, o
oferecimento do AEE, a adaptação de materiais e a prioridade na realização de matrícula de
alunos com deficiência nas escolas privadas.
Igualmente, os programas federais, estaduais e municipais voltados para a inclusão e
que já são adotados no ensino público podem – e devem – servir como embasamento para a
criação da agenda do regulador ora proposta. Assim, ações como aquelas contidas no “Plano
Viver Sem Limites” e no “Programa BPC na Escola” podem servir de parâmetro inicial para
tal, consideradas igualmente as peculiaridades dos sistemas de ensino.
Outra recomendação é a criação de um Plano Setorial da Educação Privada Inclusiva
que contenha detalhes sobre o processo de implementação da inclusão de alunos com
deficiência, sua agenda, as metas quantitativas e qualitativas a serem alcançadas em prazo
fixado, além de um retrato do quadro atual da educação. Com isso, será possível estruturar as
normas, as políticas e os programas que darão suporte às atividades regulatórias propostas.
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Dentre tais princípios, com base em trabalhos promovidos pela já citada Agência
Europeia para as Necessidade Educacionais Especiais e Educação Inclusiva, destacam-se386:
a) respeito à igualdade de oportunidades; b) respeito às habilidades, aos interesses e às
necessidades de cada aluno, fazendo com que ele tenha efetivas conquistas de aprendizado,
evitando-se a evasão escolar; c) garantia de que todas as partes reguladas valorizem a
diversidade, por meio de apoio e diálogo, fazendo com que seja ampliado cada vez mais o
acesso à educação privada, sempre com respeito à equidade; d) disponibilização de
mecanismos e recursos para o aprendizado de todos os regulados, tanto individualmente
quanto no nível das suas organizações; e) oferecimento de suporte permanente ao sistema
educacional inclusivo privado; e f) abertura para a participação popular, incluindo os alunos,
suas famílias e representantes.
Outrossim, considerando que muitos dos obstáculos à inclusão hoje existentes se
baseiam em desconhecimento e em certo um estranhamento da sociedade em geral, inclusive
dos agentes privados que atuam na educação, o viés educativo e informativo do regulador
assume importância ímpar. Ele tem fundamento especialmente no art. 8o da CDPD e foi
objeto de estudos e recomendações por parte da aludida Agência Europeia direcionada para a
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educação inclusiva. Muitas vezes, alerta-se, esta dimensão é acrescida por atividades de
fomento.
Nesse sentido, o aludido órgão europeu alertou para a necessidade de se demonstrar e
esclarecer como a inclusão afeta a qualidade geral da educação e como tanto a inclusão
quanto a educação inclusiva dependem da participação e da responsabilidade de todos: Poder
Público, instituições de ensino privadas, professores e educadores, alunos com e sem
deficiência, suas famílias, comunidade escolar, líderes, entidades representativas e sociedade
em geral.
Como exemplos de atuação do regulador nesse viés, há o incentivo e a organização
de conferências, palestras, sessões temáticas, cursos 387 , capacitação profissional e outros
eventos, com a possibilidade de troca experiências e informações, proporcionando um
aumento de sinergia na construção do sistema inclusivo em questão388.
Alguns dados importantes, apontados na pesquisa empírica do Capítulo 4, devem ser
trabalhados no conteúdo deste viés, como a divulgação das normas e dos direitos existentes,
os diversos tipos de deficiência e suas características, o preconceito e a discriminação, a
necessidade de inclusão de todos os alunos, independentemente de suas particularidades e do
segmento escolar, bem como a possibilidade e a obrigatoriedade de inclusão nas instituições
privadas.
Especificamente com relação aos alunos sem deficiência, suas famílias e as pessoas
pertencentes ao perfil 4 da aludida pesquisa, há que se divulgar informações básicas a respeito
da deficiência, bem como dos benefícios e da necessidade de garantia de educação inclusiva
nas escolas regulares, visando reduzir o estranhamento e desconhecimento demonstrados.
Para a autodeterminação das famílias e dos alunos com deficiência, caberá ao
regulador o fornecimento de informações específicas a respeito de direitos e oportunidades,
especialmente no sentido de convencê-los a matricular seus filhos em classes e escolas
regulares, oferecendo, ainda, todo o apoio para a permanência nessas instituições, com
aprendizagem de qualidade.
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No tocante às escolas privadas, aos professores e profissionais da educação, a
Agência Europeia entende que o regulador tem o dever de informar, orientar, auxiliar,
incentivar e fazer com que eles melhorem sua capacidade de ensinar com qualidade a todos os
alunos, com o uso do desenho universal, sem que seja necessário classificá-los ou rotulá-los
por meio de diagnósticos médicos. Eles devem compreender a necessidade de alteração de
suas próprias estruturas, de seu modo de ensinar, avaliar e lidar com todos os alunos,
lembrando que, ao reverem suas metodologias e materiais de apoio, os alunos típicos também
podem ser atingidos positivamente.
Há ainda que deixar claro para eles que as formas tradicionais adotadas atualmente
acabam por não atender à diversidade de seus alunos. Por isso, é esperado que se tornem mais
flexíveis a fim de atender a todos, além de disponibilizarem suportes individuais sempre que
necessário.
Enfim, para que as escolas particulares possam decidir por sua transformação, é
preciso fazer com que tomem conhecimento do que é esperado delas e que saibam dos
possíveis incentivos ou benefícios (fomento) que podem receber, tornando a inclusão, de
alguma forma, vantajosa para elas.
Espera-se, com isso, que essas instituições não aleguem mais desconhecimento sobre
a deficiência, os direitos dos alunos e a inclusão, falta de preparo ou experiência para tal, falta
de vagas para os alunos com deficiência e incapacidade desses estudantes de se adaptar à
escola. Esses motivos para negativa de matrícula foram apontados pelos pesquisados do perfil
1 da pesquisa empírica.
Por sua vez, em função do (esperado) perfil eminentemente técnico do regulador,
deve-se considerar a possibilidade de fornecimento de pareceres, subsídios, recomendações,
orientações ou informações claras e coerentes sobre as maneiras pelas quais as escolas
privadas, os professores e os profissionais da educação podem atuar para estar em
conformidade com o quadro normativo, as políticas públicas e os programas existentes.
Ademais, estas atividades devem ser voltadas não só para a área regulada, mas também para
que o poder central adote medidas ou decisões de ordem geral no tocante a políticas públicas
no seu âmbito de atuação389.
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Ainda sob esse enfoque, cabe ao regulador oferecer apoio, de forma concreta, às
famílias, às escolas privadas, à comunidade escolar e à sociedade em geral nas suas atividades
e iniciativas.
Outro tema importante no viés informativo e educativo é a qualificação dos
professores e profissionais da educação390, que foi, inclusive, um dos principais obstáculos
para a efetivação da educação inclusiva apontados na pesquisa empírica retratada no Capítulo
4.
Não se pode negar a contribuição essencial da figura do professor na inclusão e a
complexidade do seu trabalho. A Agência Europeia especializada em educação inclusiva
chega a falar que eles merecem e precisam de apoio por parte das universidades, da
comunidade escolar, das famílias, do Poder Público e de suas lideranças391.
Nesse sentido, são necessárias intervenções voltadas para sua formação inicial e
continuada, bem como para sua capacitação. É preciso, ainda, mudar a postura e a concepção
dos professores formadores que atuam nas universidades de educação, destacando que a
390
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realidade atual não será alterada enquanto os mestres dos cursos de licenciatura não se
sentirem responsáveis por aqueles que estão formando392.
Por sua vez, em termos de atuação profissional, as escolas precisam buscar um
recrutamento eficiente desses professores, que resulte em sua permanência nas escolas. Deve
haver, ainda, priorização do desenvolvimento de um trabalho coordenado e em rede de
suporte e aprendizagem colaborativa entre seus pares, por meio do qual possam compartilhar
experiências em termos de planejamento, observação, análises e aperfeiçoamento no que diz
respeito às melhores maneiras de ofertar aulas e otimizar o processo de aprendizagem de
todos os alunos, inclusive aqueles com deficiência393.
Para concluir o Capítulo, serão analisados na sequência alguns atributos da estrutura
institucional reguladora proposta.

5.1.3 Elementos da Estrutura Institucional Reguladora
Considerando que o objeto desta pesquisa, que é o uso do fomento, por meio de
regulação, como mecanismo mais adequado para favorecer a inclusão na educação regular
básica privada, não se pretendeu esgotar o conteúdo dessa ação reguladora, avaliar a natureza
jurídica de sua estrutura institucional, apresentar o ato regulador em si, nem mesmo detalhála. Até porque não seria possível exaurir todas as suas questões e todos os seus aspectos, uma
vez que há diversas possibilidades viáveis e está-se diante de uma realidade, repita-se,
dinâmica, que se altera constantemente e na qual sempre surgirão novos problemas e
questões. É preciso, pois, ter uma certa abertura na concepção dessa estrutura. Por isso, passase a indicar algumas qualidades e atributos desejáveis para uma futura estrutura institucional
regulatória eficiente.
Inicialmente, cabe considerar que, na sua função de direção, o Estado tem o dever de
estruturar a administração pública e suas funções, com a distribuição de tarefas e o controle de
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Disponível em: <http://porvir.org/desafios-caminhos-para-formacao-de-professores-brasil/>. Acesso em: 02 set.
2017. LOPES, Marina. Ensino superior se aproxima da escola para formar professores. Porvir. 23 out. 2015.
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atendimento. Nesse sentido, a sua decisão não é apenas política ou técnica, mas também deve
observar o princípio da economicidade394.
Para os fins almejados, a estrutura regulatória deverá ser moderna, sustentável e de
resultados, sem apego a barreiras burocráticas, possuindo uma “[...] configuração policêntrica,
flexível e eficiente”395. Há que se buscar, pois, a combinação dos melhores e mais eficientes
instrumentos e ferramentas que o Direito Administrativo contemporâneo possui, com a
possibilidade de reavaliá-los, alterá-los ou mantê-los para o alcance dos objetivos
predefinidos396.
Por seu turno, diante da notória ampliação de direitos e do reconhecimento de novos
sujeitos de direito, entende-se que, para a regulação que se propõe, é preciso que haja uma
estrutura específica e especializada, voltada para a educação inclusiva privada enquanto
elemento da diversidade e das políticas de direitos humanos. Até porque as decisões a respeito
da estruturação da administração pública sempre levam em conta o critério da especialização
funcional.
Também corroboram com esse entendimento a recomendação do Comitê da ONU397
e a expressa previsão do art. 33 da CDPD, no sentido de que os países devem possuir uma
estrutura apropriada, com um ou mais de mecanismos independentes para implementar a
educação inclusiva em todos os níveis de ensino.
Deve-se considerar, ainda, que a atividade de regulação da inclusão nas escolas
privadas encontra-se atualmente afeta especialmente a órgãos da administração direta,
localizados nas Secretarias Municipais e Estaduais de Educação, nos respectivos Conselhos e
no Ministério da Educação, consoante abordado no Capítulo 2. Eles se dedicam
essencialmente a atividades primárias da educação como, por exemplo, o estabelecimento de
currículo, a avaliação de rendimento, o transporte, a alimentação, o censo escolar, a
capacitação e a formação de professores e profissionais da educação, além de cuidar
diretamente do fornecimento da educação pública dentro de suas competências. Desta feita,
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por conta da dimensão dos temas tratados, é de costume a adoção de políticas generalistas que
primem pela sua homogeneização.
Por isso mesmo, esses órgãos generalistas nem sempre são capazes de trabalhar
adequadamente com a temática específica em estudo e ofertar respostas adequadas às diversas
situações que se apresentam.
Com efeito, a educação inclusiva, embora faça parte do campo da educação, não se
enquadra em essência no seu conteúdo clássico. Trata-se de um universo muito mais
complexo, que contém temas e questões que o extrapolam e mexem, em alguma medida, com
a estrutura tradicional da educação, revelando a necessidade de revisão de antigos conceitos e
atividades, bem como de uma expertise própria.
Por isso a sugestão de criação de um organismo novo e especializado, até porque é
comum que estruturas antigas acabem por reproduzir “velhos conceitos”398.
Para fins deste estudo, dois organismos especializados podem servir como
paradigma: a Agência Nacional de Saúde (ANS) 399 , no Brasil, e a European Agency for
Special Needs and Inclusive Education400, no âmbito da Comunidade Europeia.
Feitas tais considerações, o fomento no sentido ampliado que é objeto deste capítulo,
do ponto de vista da legalidade estrita, mostra-se juridicamente possível de ser exercido em
uma estrutura institucional pertencente à administração direta ou indireta.
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Não há uma posição única quanto às opções existentes, porquanto dependem de
diversos fatores que podem ser tomados como base nessa decisão. Assim, na hipótese de
opção pela administração direta, seria preciso proceder a uma reestruturação dos atuais
mecanismos e estruturas que tratam do tema da educação inclusiva privada.
Optando-se pela administração indireta, uma agência reguladora poderia ser criada, e
esta, entende-se, seria a opção mais adequada, com a melhor aptidão e o maior potencial de
eficácia para os fins aqui propostos.
Justificando a preferência por ela, encontram-se duas de suas principais
características. A primeira é a sua blindagem institucional especial, que permite que ela atue
com distanciamento da burocracia estatal e independente de condicionantes oriundas dos
agentes de poder. Nesse aspecto, destacam-se a sua especialidade, autonomia e independência
política, decisória, administrativa, patrimonial e financeira, originadas do caráter
metainstitucional da agência reguladora.
Com isso, recursos hierárquicos impróprios são incabíveis, torna-se possível a gestão
de seus recursos humanos, além do desejável estabelecimento de forma própria de escolha dos
dirigentes e da inviabilidade de sua substituição pelo órgão da administração direta – ausência
de subordinação hierárquica 401.
No caso em análise, a aludida independência torna-se particularmente relevante em
função da necessidade de o regulador manter interface com diferentes áreas na formulação e
na implementação das políticas públicas e de algumas características próprias da educação
básica privada pátria402. Não se podendo esquecer a necessidade de adoção de mecanismos
para evitar a sua captura por parte de interessados.
A segunda propriedade é a sua expertise técnica e sua especialidade diferenciada,
tanto na matéria em questão, quanto na formação de um ambiente deliberativo plural. Tais
atributos a diferenciam substancialmente de um órgão público da administração direta, que
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não tem essa vocação primária e cujas decisões de execução, inclusive, não acontecem nesse
modelo403.
Ademais, uma agência facilitaria o desenvolvimento da necessária atividade
regulatória proposta, tendo em vista que se está diante de uma situação específica, em que há
um signo de prioridade constitucional em favor das pessoas com deficiência e uma
normatividade expressa e específica.
Avançando, independentemente da forma a ser adotada, é necessária a instituição de
um regimento interno ou similar, que contenha normas administrativas de conduta
compulsória atinentes aos procedimentos internos do regulador e que gerem efeitos internos e
externos. O regimento interno deverá ainda normatizar a modelagem do tipo e da abrangência
do atendimento que o regulador dará aos alunos com deficiência e a suas famílias, aos
interessados e à sociedade em geral, bem como de que maneira se dará a operacionalidade
com as escolas privadas, os professores e os profissionais da educação. É importante,
outrossim, que ele contenha a enunciação das formas de participação popular, dos atos
regulatórios individuais e normativos, da técnica normativa e do direito intertemporal, além
de princípios gerais que nortearão sua atuação e suas normas, seus programas e as políticas
públicas criadas404.
Vale lembrar também a ênfase que se deve dar à regulação proposta, que deve
obedecer aos padrões já estudados da regulação de alta performance e da better regulation.
Ela deve ser transparente e estar voltada para os seus melhores resultados – e por isso mesmo
ela e seus servidores devem ser periodicamente avaliados –, dando ênfase à melhor gestão, ao
melhor desempenho institucional e ao melhor uso de recursos disponíveis405. Nesse sentido,
recomenda-se o estabelecimento de um código de boas práticas e de governança próprio, o
qual pode fazer ou não parte do já citado regimento interno.
403
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Outra característica relevante desta regulação é a sua abertura à participação externa,
já que, reconhecendo-se que se encontra diante de um universo policêntrico, em que há
multiplicidade de reivindicações, quanto mais ampla for a discussão em torno da sua
estruturação e de seu funcionamento, mais legitimada essa proposta será406. Além disso, é
preciso conquistar um ambiente favorável, no qual seja possível estabelecer um contrato
social regulatório voltado para o interesse público no âmbito da educação básica privada407.
Para tanto, desde a decisão pela criação da regulação proposta, toda a sua atividade –
como a elaboração de normas, a construção, a implementação e a avaliação de políticas
públicas e programas – deve se pautar pela participação e colaboração constante dos diversos
setores, além do Poder Público. Dentre eles, os responsáveis pela educação inclusiva privada,
os estudantes com e sem deficiência, suas famílias, a comunidade escolar, os pesquisadores,
os especialistas, as associações e as entidades representativas da sociedade civil em geral,
podem participar, pessoal ou eletronicamente, por meio de audiências, de consultas públicas e
da participação na composição democrática de órgãos recursais, por exemplo408, consoante já
analisado no Capítulo 3. Assim, aos agentes privados é permitida a participação no processo
de escolha pública, e as soluções de problemas públicos passam a ter outros elementos, além
daqueles eminentemente técnicos.
Ainda sob esse enfoque, especialmente quanto aos alunos com deficiência, suas
famílias e entidades representativas, devem ser criados e disponibilizados, dentro do lema
406
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“nada sobre nós sem nós”, mecanismos e normas que assegurem: a) que eles sejam ouvidos e
opinem junto ao regulador, aos conselhos e órgãos públicos; b) que possam contestar e
recorrer de decisões na área, nos termos recomendados pelo já citado Comitê da ONU; e c)
que tenham suas reclamações e demandas atendidas, viabilizando a devida reparação em
casos de discriminação ou outra violação do direito à educação 409 . É recomendável, para
tanto, a criação, por parte do regulador, de uma ouvidoria e de canais de atendimento e de
denúncia.
Outro componente indispensável da regulação proposta é a criação de um centro de
inteligência ou banco de dados qualitativo e quantitativo próprio, atualizado e detalhado, a
respeito da área regulada. Em linhas gerais, os aludidos dados podem possibilitar ao regulador
conhecer os principais problemas e dificuldades da área, dos mais gerais aos mais individuais,
considerando seus vários aspectos410.
Por meio dele será possível realizar também um monitoramento rotineiro, a
promoção, o acompanhamento e a avaliação periódicos da efetividade da educação inclusiva
nas escolas privadas e das evidências sobre a sua qualidade, com a observação do progresso
do alunado.
Na verdade, ensina Juarez Freitas, o uso dessas informações possibilita ao regulador
estabelecer “um design de políticas regulatórias baseado em evidências e, a seguir, mensurar
não apenas os resultados imediatos e unilaterais, mas aferir o atendimento de variáveis
qualitativas, ao longo do tempo” 411.
Além disso, proporciona a busca de alternativas mais adequadas para enfrentar e
superar as questões identificadas. Permite também a melhor preparação do regulador para a
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atuação diante dos alunos, de suas famílias e de demais interessados, bem como o norteia no
auxílio e apoio às escolas, aos professores e aos demais profissionais no tocante ao
estabelecimento e ao alcance de suas próprias metas, dentre outros412.
É possível, ainda, o acompanhamento e monitoramento do necessário processo de
migração dos alunos atualmente alocados em instituições, escolas e classes especiais para as
escolas regulares; do percentual de alunos com e sem deficiência que ingressam e concluem
as etapas do ensino básico; daqueles que necessitam de apoio educacional adicional; e
daqueles que, embora matriculados em escolas e salas regulares, “não têm garantido seu
direito de aprender devido a fatores e vulnerabilidades diversos, que aumentam os riscos de
abandono e evasão”413.
Em longo prazo, os dados gerados, bem como os resultados dos trabalhos realizados,
fornecerão informações relevantes sobre o progresso alcançado pelo regulador em relação aos
objetivos propostos, os quais, por isso mesmo, deverão ser regularmente disponibilizados e
amplamente divulgados414.
Dentre as informações fornecidas por esse centro de inteligência, que devem ser
coletadas e detectadas de forma coordenada e lógica, com base em material produzido pela
Agência Europeia para as Necessidade Educacionais Especiais e Educação Inclusiva 415 ,
destacam-se: a) o número de matrículas de alunos com e sem deficiência em escolas
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regulares, em classes especiais e em escolas ou instituições especiais416; b) o desempenho
desse alunado; c) o número de crianças e adolescentes em idade escolar que estão fora da
escola; d) o número de alunos em risco de exclusão do sistema escolar; e) o número de
escolas privadas existentes; f) o número atualizado de vagas (matrículas) disponíveis; g) a
acessibilidade oferecida pelas escolas, em todas as suas dimensões; h) o desempenho das
escolas de modo individual, por grupos ou por região; i) a qualidade do ensino ofertado; j) o
oferecimento, por parte das escolas, de apoios aos alunos que deles necessitarem, os
procedimentos de avaliação e os contextos de aprendizagem; k) a qualidade da formação de
professores e educadores; l) a participação das famílias no processo de educação; m) as
barreiras à educação inclusiva, como as possíveis estratégias para burlar a legislação; n) o
número de reclamações, denúncias e processos judiciais envolvendo questões de inclusão, e
o) a avaliação do sistema sob o prisma da sua relação custo-benefício.
Vale ainda ressaltar que, ao iniciar o processo de criação desse banco de dados, é
necessário que se verifique quais informações já são coletadas e disponibilizadas atualmente,
averiguar e sugerir possíveis alterações nesses procedimentos e, diante de eventual lacuna
existente nos dados atuais, propor e implementar novas formas de coleta sistemática e novas
categorias de informação necessárias417.
Nesse sentido, desde já se sabe que o aludido centro de inteligência poderá ser
alimentado por dados extraídos do Censo Escolar e do Cadastro Nacional de Inclusão da
Pessoa com Deficiência418, conhecido como cadastro-inclusão, além das informações e dos
relatórios a serem enviados regularmente pelas escolas, pelos professores e demais
educadores, bem como pelas famílias de alunos com e sem deficiência.
Ademais, para que a sua criação se torne viável, há que se estabelecer mecanismos,
métodos e procedimentos para a coleta, a análise e o gerenciamento desses dados, os quais
devem respeitar os critérios estabelecidos por normas e recomendações internacionais,
regionais e nacionais. É necessário, igualmente, que sejam desenvolvidos e implementados
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padrões de qualidade, bem como parâmetros e indicadores qualitativos e quantitativos
estruturais, de processos e de resultados, com metas para cada um419.
Não se pode esquecer, outrossim, da importância do estabelecimento de índices
direcionados para acompanhar, monitorar e avaliar, qualitativa e quantitativamente, a própria
atividade de regulação e sua qualidade, bem como o seu impacto420.
Como parâmetros para a criação desse banco de dados, citam-se o Sistema Nacional
de Regulação (SISREG) 421 , adotado na área de saúde pública, e o sistema on-line para
regulação de leitos de UTI existente em vários estados422 . No caso da educação inclusiva
privada, se esse tipo de inteligência for utilizado, haverá uma centralização das informações
sobre escolas, vagas e alunos não matriculados, para atendimento das necessidades de cada
aluno, família ou escola.
Torna-se relevante, por sua vez, a criação de um sítio eletrônico acessível, que deve
conter informações e orientações destinadas às escolas, aos professores e profissionais da
educação, aos alunos com e sem deficiência e suas famílias e ao público em geral. É
recomendável a disponibilização de um FAQ e de um glossário com termos mais usados na
419
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área, além de um link para acesso ao quadro normativo e a obras da literatura especializada
em formato eletrônico. É necessário, ainda, disponibilizar a consulta a processos em
andamento, a termos de ajustamento de conduta firmados, às estatísticas da área, com
gráficos, índices e relatórios de análises e acompanhamento, a publicações de resultados de
trabalhos, pesquisas e outros.
Feitas tais considerações, caminhando para a finalização deste Capítulo, resta frisar
que o regulador deverá direcionar sua atuação para a realidade atual, propondo a sua
conformidade no menor prazo possível. Da mesma forma, para não gerar desigualdades ou
benefícios indevidos, as atividades de fomento devem existir apenas enquanto forem
necessárias.
Ao mesmo tempo, considerando que a inclusão é um processo dinâmico e
multidisciplinar, a regulação também o será e, para tanto, é preciso que tenha também uma
visão de longo prazo e de continuidade de políticas e programas423.
A estrutura ora proposta, contudo, não precisa necessariamente ser permanente. Hoje
é premente que se dê início à transformação de todo o sistema educacional privado em um
sistema inclusivo. Em um segundo momento, cabe a sua reavaliação para verificar se os
objetivos foram atingidos e se o nível de inclusão nas escolas é satisfatório, podendo-se
decidir, então, pela alteração, continuidade ou extinção da regulação proposta, não se podendo
esquecer da sempre presente e já mencionada possibilidade de a área se autorregular.
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CONCLUSÃO
A inclusão de alunos com deficiência em instituições privadas regulares de educação
básica está situada em um universo complexo, dotado de pluralidade, plasticidade e
dinamismo peculiares. Ele encontra-se em constante mudança e nele sempre surgirão novas e
imprevisíveis questões, especialmente por conta do avanço da ciência. Além

disso,

os

principais conceitos da área são indeterminados e a própria deficiência é um tema em
evolução, fato admitido pela própria CDPD. Assim, muitas são as deficiências e diversas são
as características e as necessidades de cada pessoa nas diferentes fases da vida, sem contar as
especificidades das escolas privadas, que variam enormemente. Nessa realidade, ainda,
figuram agentes públicos e privados, com interesses plurais, policêntricos e controversos.
Diante desse conjunto de fatores, a resposta à inclusão de alunos com deficiência não
é – nem pode ser – a mesma em cada caso concreto. Ainda que eles possuam idade e
deficiência iguais e que estudem juntos em sala de aula, é bem possível que, em função de
suas necessidades e habilidades, as providências a serem adotadas sejam diferentes. E isso a
torna substancialmente distinta da inclusão escolar de outros grupos considerados vulneráveis
e/ou minoritários. Nesse sentido, de um modo geral, a inclusão de um aluno transgênero ou
refugiado, por exemplo, será feita de forma mais ou menos uniforme para todos os estudantes
com essa característica, o que não ocorre no universo da deficiência.
É importante considerar também que o fenômeno investigado exige normatização
diferente da lógica da lei, porquanto o sistema de educação inclusiva em todos os níveis,
abrangendo as instituições de ensino privadas, está garantido pelo quadro normativo pátrio e
por conta da decisão do STF na ADI no 5.357/DF, não cabendo mais, no momento, discussões
acerca de seus benefícios e dos deveres das instituições particulares a esse respeito.
Por sua vez, não se pode esquecer que, consoante o embasamento teórico trazido e os
dados da pesquisa empírica realizada, apesar da visão inicialmente favorável à inclusão
escolar, a sociedade de uma forma geral desconhece a maneira pela qual esta pode ser
concretizada, havendo também certo constrangimento ou estranhamento em relação ao tema e
suas questões.
Adicione-se o fato de que ainda hoje existem crianças e adolescentes em idade
escolar que se encontram fora do sistema de ensino em função de sua deficiência. Outros
sofrem constante ameaça de serem dele expulsos pelo mesmo motivo. Há igualmente alunos
privados da convivência com a diversidade, seja porque estudam em classes, escolas e
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instituições especiais, seja porque frequentam escolas e salas regulares que não praticam a
inclusão.
É preciso, pois, transformar mentalidades, investir na alteração do comportamento
social e das próprias escolas, atuando na formação de uma tradição de inclusão no ensino
privado. No entanto, nas questões que dizem respeito à cultura da sociedade, o Direito não
tem um claro papel a realizar, porquanto, por si só, não tem força para modificar
pensamentos.
Na verdade, a realidade retratada traz consigo um elemento que transcende à
possibilidade de intervenção direta do Estado. Até porque há deveres compartilhados entre
este e a sociedade, sendo certo que a desejada inclusão somente será alcançada com a atuação
de ambos.
Para dar conta de tudo isso, o Direito deve incidir agora sobre um mundo novo,
atípico para o universo que costuma enfrentar e, por isso, deve se transformar. Na verdade,
um Direito homogeneizador e permanente, que tende à estabilidade e à conservação,
orientado por velhos paradigmas, não será adequado nem suficiente para ofertar as
necessárias respostas à realidade em estudo. Além disso, por não ter sintonia com esse
universo, ele também não pode figurar como um obstáculo para tal.
Assim, como os novos problemas necessitam de novas soluções, deve-se passar a
pensar o Direito sob uma perspectiva também distinta, valendo-se de um outro ferramental e
de possibilidades institucionais inéditas que sejam capazes de recepcionar esse dinamismo,
com capacidade de adaptação e de flexibilidade424 . Há que se buscar, então, instrumentos
também inovadores em um Direito que também seja mais complexo, flexível e moderno, no
sentido professado por Morand425.
Com base nesse novo Direito, o Estado, na esfera de suas competências, não pode
falhar nem ser omisso. Cabe a ele escolher as melhores ferramentas jurídicas disponíveis426
que não se encontram no modelo tradicional e legalista do Direito Administrativo.
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Assim, no âmbito da atuação estatal, é preciso adotar um modelo relacional de agir,
por meio de coordenação e de uma visão intersistêmica e transversal da área como um todo427.
É imperioso também o uso de práticas de fomento, capazes de ofertar as necessárias
respostas às questões apresentadas neste trabalho e que se apresentam como instrumentos
importantes, adequados e eficazes para convencer e incentivar a adoção, por parte dos agentes
privados, de comportamentos considerados desejáveis e que se tornam, de certo modo,
vantajosos para eles.
É preciso, então, acrescentar tais práticas de incentivo ao sistema de coerção
atualmente existente e utilizá-las de forma prioritária, já que, conforme se estudou, o modelo
unicamente repressivo não se mostra capaz de superar as barreiras existentes, especialmente
aquelas culturais e sociológicas. Até porque, a sociedade em geral e as próprias instituições de
ensino desconhecem a maneira pela qual a inclusão deve se dar na prática, considerando as
particularidades de cada aluno e de cada escola. É preciso essencialmente incentivar a
inclusão, oferecer informações e formação adequadas e apoiar famílias, escolas, professores,
profissionais de educação e a sociedade em geral na sua concretização.
E, para a implementação das aludidas atividades, a regulação preponderantemente
social, flexível, consensual, aberta à participação popular e próxima aos regulados se mostra,
da mesma forma, o instituto mais adequado, especialmente pela sua capacidade de congregar
os atributos imprescindíveis para que a inclusão nas escolas privadas possa realmente
acontecer.
Enfim, por meio desta tese, pretendeu-se contribuir, de maneira mais efetiva e
pragmática, para que se possam garantir os direitos dos alunos com deficiência de estudarem
em escolas privadas e dos demais estudantes de terem convivência com a diversidade própria
da humanidade. No entanto, por sua própria natureza, não se trata de uma pesquisa
conclusiva, capaz de exaurir o tema, já que ainda há muito o que ser discutido no campo da
materialização do direito em estudo. Até porque, diante da realidade social retratada, que é
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muito fluida, novos problemas e necessidades sempre surgirão, exigindo, com isso, respostas
distintas.
Assim, é certo também que as soluções aqui apontadas devem ser frequentemente
reexaminadas, acompanhadas por um Direito novo, atualizado e apto a fornecer os
necessários instrumentos capazes de garantir a educação inclusiva nas escolas regulares
privadas de ensino básico.
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APÊNDICE A – PESQUISA EMPÍRICA “DIREITO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA”:
CONSIDERAÇÕES GERAIS, METODOLOGIA E ACHADOS
Para evitar que o quadro normativo vigente e a própria decisão da Ação Direta de
Inconstitucionalidade proposta pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino
(ADI no 5.357/DF) se tornem retóricas, a busca de ferramental jurídico com vistas a superar a
problemática e a favorecer a inclusão nas escolas privadas regulares deve estar embasada
também no conhecimento da realidade fática, especialmente no que toca à percepção
subjetiva e à experiência de atores sociais.
Por isso, a necessidade de se instrumentalizar a construção teórica do trabalho com
elementos da dimensão empírica, para aferir se existe efetiva resistência na recepção e na
permanência de alunos com deficiência nas mencionadas escolas, mapeando barreiras e
obstáculos a serem superados e enfrentados na concretização do direito em tela, quando da
proposição da tese. Diante desse quadro, procurou-se, por meio desta pesquisa, contribuir para
o conhecimento das variáveis existentes na sociedade, como se abordará.
Na sequência, a exposição a respeito do projeto e da respectiva pesquisa, que obteve
aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Estácio de Sá.

1. PROJETO, HIPÓTESE, OBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOS
Trata-se de pesquisa empírica intitulada “Direito à Educação Inclusiva”, integrante
da tese de doutoramento sobre a utilização da capacidade regulatória estatal na efetividade do
direito à educação inclusiva nas escolas regulares privadas de educação básica. O projeto foi
idealizado a partir de dificuldades práticas e tensões na inclusão de alunos com deficiência
nessas escolas, corroboradas pelo teor da ADI no 5.357/DF, e da necessidade de identificá-las
e mapeá-las.
Como hipótese da pesquisa, teve-se como pressuposto o fato de que o Estado
brasileiro providenciou um quadro normativo moderno voltado para as pessoas com
deficiência e tem o dever de garantir um sistema de educação inclusiva em todos os níveis,
abrangendo as escolas privadas regulares.
Assim, o objetivo primário desta pesquisa foi conhecer e relatar o pensamento e a
experiência de atores sociais e de especialistas no tocante à inclusão, em especial nas escolas
privadas.
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Como objetivo secundário, identificar possíveis barreiras e obstáculos a serem
superados para a concretização do direito à educação inclusiva, em especial na educação
privada.
Dessa forma, procurou-se retratar situações e relações pessoais complexas, confirmar
as informações relatadas nos Capítulos de embasamento teórico, bem como conhecer outras
questões que merecem ser enfrentadas.
Para que se pudesse analisar se o maior contato e a maior exposição às pessoas com
deficiência pode originar um incremento na visão favorável sobre a inclusão, procurou-se
saber também se os respondentes da pesquisa haviam tido contato direto com pessoas com
deficiência, inclusive se estudaram com elas.
Além disso, pretendeu-se demonstrar que as escolas são um elemento de resistência
para a inclusão, bem como o eixo da decisão do STF na ADI em comento, que aferiu valor à
inclusão tanto para os alunos com deficiência quanto para aqueles típicos.
Com isso, ao final da tese de doutoramento (que compreende igualmente pesquisa
teórica a ser informada pelos elementos de fato apurados na vertente empírica), propor que o
Estado atue, formulando respostas regulatórias às questões então levantadas para a
concretização do direito em tela. Pretende-se também enfrentar o risco de que a legislação e
as decisões judiciais pertinentes se tornem retóricas.
Vale esclarecer que a argumentação das escolas privadas foi retratada no Capítulo 3
da tese, tendo sido obtida a partir de publicações, manifestações públicas (imprensa, mídias
sociais, internet) e especialmente ADI no 5.357/DF. Por isso, tais instituições não fizeram
parte do público-alvo desta pesquisa. Por sua vez, a necessária complementação da dimensão
empírica se deu por meio desta última, com a abordagem dos demais destinatários da garantia
constitucional da inclusão. Para tanto, previu-se que a sondagem empírica se daria por meio
de questionário e entrevistas com especialistas, ambos de preenchimento eletrônico.
Além disso, pretende-se, com os achados da pesquisa, provocar o debate e a difusão
de conhecimento e de informações até então não compilados aos estudiosos, profissionais das
áreas envolvidas e gestores públicos.
Será́ possível também fornecer indicações de caminhos a serem seguidos pelos
gestores públicos e policy makers, proporcionando informações relevantes para a criação,
implementação, atualização, correção e/ou aperfeiçoamento de políticas públicas e medidas
na direção da concretização do direito à educação inclusiva, bem como planejando etapas para
tal. Acredita-se também que se instigará a academia a produzir trabalhos a partir deste.
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Os resultados da pesquisa serão divulgados, inclusive aos pesquisados, quando da
publicação da tese.

2. BENEFÍCIOS
Trata-se de projeto de pesquisa que pretende trazer impacto na sociedade. Para
aqueles com deficiência e suas famílias, poderá significar, além da garantia e do respeito aos
seus direitos constitucionalmente garantidos, a possibilidade de aprender com os outros
alunos e de se qualificar melhor para a vida adulta, dentre outros benefícios.
Por sua vez, os benefícios da convivência com a diversidade serão também de todos
os demais, porquanto, consoante abordado na tese, a inclusão contribui para o
desenvolvimento da tolerância e do respeito às diferenças e à pluralidade, próprias da
humanidade.
Considera-se ainda que esta pesquisa contribuirá para o desenvolvimento do
conhecimento, especialmente nas áreas do Direito e da Educação, além de ter sua efetiva
relevância social e política, por suas possíveis implicações.
Assim, o público-alvo do questionário e das entrevistas, bem como toda a população
poderão ser beneficiados com esta pesquisa e com a divulgação de dados até então não
compilados.
Demais, a alternativa que será proposta ao final da tese e que tem, repita-se, base
nesta pesquisa poderá desencadear uma ação transformadora, com potencial de contribuir para
a garantia do direito à educação com qualidade na educação básica privada. Até porque o país
terá possibilidade de cumprir com as obrigações assumidas quando da ratificação da CDPD,
ao oferecer um sistema educacional inclusivo em todos os níveis.
Além disso, pretende-se, com os achados da pesquisa, provocar o debate e a difusão
de conhecimento e de informações até então não compilados aos estudiosos, profissionais das
áreas envolvidas e gestores públicos.
Será possível fornecer indicações de caminhos a serem seguidos por gestores
públicos e proporcionar informações relevantes para a criação, implementação, atualização,
correção e/ou aperfeiçoamento de políticas públicas e medidas capazes de promover o direito
à educação inclusiva, planejando etapas para tal. Acredita-se também que se instigará a
academia a produzir trabalhos a partir deste.
Os resultados da pesquisa serão divulgados, inclusive aos pesquisados, quando da
publicação da tese.
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3. METODOLOGIA E ACHADOS
Apresenta-se aqui a metodologia desta pesquisa, ou seja, o processo de escolhas
feitas para sua realização, incluindo a forma de coleta dos dados e seu tratamento.
A pesquisa foi composta de duas partes. A primeira, um questionário voltado para
atores sociais (pesquisados); a segunda, entrevistas com especialistas (entrevistados). Em
conjunto, os participantes foram designados “respondentes”. Tanto o questionário quanto as
entrevistas foram materializados em formulários eletrônicos, padronizados e disponibilizados
na plataforma Google Forms.
É importante fazer uma ressalta desde já: as entrevistas foram elaboradas e realizadas
na conformidade de sua aprovação. No entanto, no decurso da análise dos seus achados,
apurou-se que, apesar de se prestarem a ilustrar as afirmações feitas no embasamento teórico,
bem como na proposição da tese, elas não permitiram uma tabulação objetiva com o rigor
científico que se entendeu necessário para esta tese. Por isso, elas não integram o resultado
desta pesquisa na tese e neste Apêndice. Da mesma forma, as respostas livres dos pesquisados
(em forma de texto longo) 429 também não foram incorporadas. Todas elas encontram-se
devidamente arquivadas para eventual consulta e possível utilização em trabalhos ulteriores.
Prosseguindo, o Google Forms ou Google Drive Formulário 430 é uma ferramenta
gratuita, geradora de formulários, que possibilita pesquisas on-line de forma personalizada,
simples e rápida. Oferece várias opções de perguntas (múltipla escolha, textos, listas
suspensas e escalas lineares) e a possibilidade de obtenção de respostas obrigatórias ou não.
Ele também permite a navegação em páginas e a ramificação de perguntas. É possível que os
pesquisados sejam direcionados a certas seções em função de suas respostas anteriores.
Há facilidade de criação, edição e de respostas, em telas grandes ou pequenas,
permitindo a coleta rápida e a organização das informações colhidas, inclusive em grande
quantidade. As respostas são automaticamente disponibilizadas pela plataforma em gráficos e
em planilha-base, que contém todos os dados a serem trabalhados. A referida planilha
concentra os dados que servem de base para as sínteses efetuadas. Além disso, trata-se de
ferramenta acessível a pessoas com baixa visão ou cegueira.

429

As respostas livres do questionário (em forma de texto longo, não obrigatórias) encontram-se nas perguntas
27x., 41g., 49h., 50f., localizadas ao final do questionário para cada um dos perfis de pesquisados.
430
Informações retiradas de páginas da rede mundial de computadores sobre a ferramenta, especialmente das
páginas
explicativas
do
Google.
GOOGLE.
Formulários
Google.
Disponível
em:
<https://www.google.com/intl/pt-BR/forms/about/>. Acesso em: 22 nov. 2016.
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Os formulários das entrevistas e do questionário permitiram apenas uma resposta por
conta do Google, não sendo oferecida a oportunidade de edição após seu envio.
Por sua vez, o consentimento dos potenciais participantes foi obtido por meio do
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), o qual foi disponibilizado em papel e
incluído nos formulários na sua seção inicial, denominada “consentimento”. Sendo esta seção
de resposta obrigatória, todos os que se dispuseram a responder ao questionário e à entrevista,
prévia e necessariamente, passaram pela seção em questão e ofertaram resposta. Obtiveram,
assim, prévio esclarecimento do teor, objetivos, riscos e benefícios da pesquisa/entrevista,
além dos dados do pesquisador responsável, professor orientador e CEP. Na sequência,
puderam outorgar seu consentimento. Na eventualidade de o pesquisado não querer responder
ao questionário (dois pesquisados não concordaram em responder à pesquisa) ou entrevista, o
formulário se encerrava imediatamente.
Outrossim, vale realçar que esta pesquisa teve por base uma abordagem exploratória
qualitativa, sem propósitos de generalização, não tendo havido também delimitação
geográfica.
Em função de sua estrutura, a presente investigação foi qualificada como pesquisa de
baixo nível de risco, porquanto composta apenas de questionário e entrevistas a respeito de
opinião e informações sobre inclusão escolar. Quaisquer dados identificadores dos
respondentes não foram revelados. Como medida protetiva, somente tiveram acesso às
respostas ao formulário (não tabuladas) a autora deste estudo e sua orientadora. Além disso, a
divulgação dos dados qualitativos se dá sempre em conjunto, sem qualquer traço de
identificação revelado. Também foi atribuído a cada perfil de pesquisado um número, com
indicação também do número da questão no formulário. A coleta de dados no questionário de
pesquisa se deu por meio de questões de múltipla escolha, fechadas, mistas e escalonadas,
sendo certo que apenas uma pergunta era aberta.
Vale ressaltar, outrossim, que não se teve como pretensão o deslocamento do foco do
presente trabalho para uma pesquisa censitária, que buscasse analisar, de forma estatística, a
educação inclusiva nas escolas privadas. Na verdade, lembre-se, o intuito desta pesquisa foi
conhecer o pensamento dos diversos atores sociais a respeito da inclusão, bem como
identificar as possíveis barreiras e obstáculos que impedem ou dificultam o exercício do
direito à educação inclusiva nessas instituições.
Por sua vez, o público-alvo do questionário, que resultou na amostra não
probabilística obtida, foi representado por pessoas com mais de dezoito anos, sem qualquer
outro requisito. Como elas foram contatadas por diversas formas, inclusive por meio das
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mídias sociais, obteve-se uma amostra por conveniência ou acessibilidade. Já os entrevistados
foram escolhidos em função de sua atuação profissional nas áreas da deficiência, educação
e/ou educação inclusiva.
Cabe informar ainda que várias perguntas foram formuladas a partir de
manifestações de escolas privadas (citadas no Capítulo 3 da tese), publicações acadêmicas e
da experiência desta pesquisadora em grupos de familiares e pessoas com deficiência e na
Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB/RJ. E, em algumas inicialmente
planejadas, foram feitas pequenas adaptações e adequações sem, no entanto, perder o foco e o
propósito para os quais elas foram aprovadas.
Ressalte-se que o número inicial previsto era de 900 respostas ao questionário.
Prevendo que algumas pessoas poderiam ser menores que dezoito anos e também
considerando a possibilidade de que nem todos concordassem em participar da pesquisa,
optou-se por contar com uma margem maior de respostas. Além disso, em apenas um final de
semana, com a divulgação da pesquisa em um grupo nas redes sociais, a quantidade saltou de
cerca de 850 para 1053, número final de respondentes.
Já a análise e a apresentação dos achados da pesquisa foram feitas de forma
descritiva, de modo a demonstrar o pensamento e as experiências dos perfis pesquisados, por
meio de sintetização e tabulação das respostas, conforme variáveis e cruzamentos feitos em
planilhas secundárias (Excel) e derivadas da planilha original, que é fornecida pela ferramenta
utilizada (Google Forms)431 . Os resultados também foram analisados tomando-se por base
uma única variável (por exemplo, um dos perfis de pesquisados) e também multivariáveis
(como o nível de satisfação dos responsáveis por alunos com deficiência que cursam o ensino
médio), originando, combinados, o quadro a ser descrito.
Os principais achados quantitativos do questionário encontram-se tabulados e
analisados no Capítulo 4 da tese. Embora possam ser acessados e ainda analisados, nem todos
os campos mereceram destaque e, por isso, não foram lá citados.
Por fim, vale informar que os achados desta pesquisa empírica serão divulgados
quando da publicação da tese.
Passa-se, na sequência, a descrever as questões pertinentes ao questionário.

3.1. QUESTIONÁRIO

431

A planilha original, oferecida de forma automática e gratuita pela plataforma Google Forms, contém a
tabulação dos dados obtidos.
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O questionário, de preenchimento eletrônico, foi direcionado para atores sociais
maiores de 18 anos, não sendo necessário ter contato ou conhecimento sobre deficiência e/ou
educação. Os menores de 18 anos que tiveram acesso ao questionário, após informarem sua
idade, foram direcionados imediatamente ao encaminhamento do formulário, com o
encerramento da pesquisa e sem acesso às demais seções.
A aplicação da pesquisa se deu por meio de envio de e-mail diretamente da
ferramenta ou de fornecimento de um link aos pesquisados, por correio eletrônico ou por meio
das redes sociais.
Foram eleitos quatro (04) perfis de possíveis pesquisados: a. responsável por aluno
com deficiência (perfil 1); b. responsável por aluno sem deficiência (perfil 2); c.
professor/mediador/profissional de apoio escolar (perfil 3); d. qualquer pessoa que não se
enquadre nas demais opções (perfil 4). Após as perguntas gerais a respeito de inclusão,
direcionadas a todos os perfis, de acordo com o perfil informado, o respondente era
automaticamente direcionado para a parte da pesquisa voltada para seu perfil específico.
Assim, cada perfil teve acesso apenas às seções a ele indicadas. Os pesquisados do perfil 4,
após as perguntas gerais, foram encaminhados à seção de encerramento após informarem sua
posição, tendo a oportunidade apenas de acrescentar observações adicionais e de encerrar a
pesquisa, com o envio do formulário.
A maioria das perguntas teve cunho obrigatório e forma de múltipla escolha.
Existiram questões em caixa de seleção e em escala linear, em função de suas próprias
características. As questões não obrigatórias tiveram forma de texto e incluíram perguntas
sobre dados pessoais432 e espaço para comentários adicionais.
Certas seções e perguntas continham esclarecimentos no formulário a respeito de
como deveriam ser respondidas, em função de sua natureza.
Uma relação de possíveis ocorrências foi estipulada como resposta, a partir da
experiência prática desta autora e de todo o exposto na tese.
Embora contenha apuração de dados objetivos, há várias questões que envolvem a
subjetividade dos pesquisados, exatamente para se apurar seu pensamento e experiências com
relação à inclusão. De qualquer forma, as respostas às duas abordagens poderão confirmar ou
não a hipótese da pesquisa.

432

Apenas o primeiro nome e e-mail.
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O questionário passou por uma fase prévia de testes, para adequação. Durante o
período de respostas, algumas questões enviadas pelos respondentes foram solucionadas, sem
prejuízo, invalidação ou interferência nos questionários já respondidos.
Os pesquisados responderam a seções destinadas a seu perfil, conforme respostas
dadas por eles. A ordem das seções foi a seguinte:
– seção comum a todos os pesquisados (geral):


consentimento (conteúdo do TCLE)



qualificação (região em que o pesquisado reside e idade. A identificação em termos de
nome e e-mail é facultativa)



inclusão escolar



informações sobre o pesquisado (para a definição dos perfis; o perfil 4 é direcionado
ao encerramento após esta questão)

– seções específicas para o responsável por aluno com deficiência (perfil 1)


a busca por escolas e escolaridade



escolaridade atual

– seção específica para o responsável por aluno sem deficiência (perfil 2)
– seção específica para o professor/mediador/profissional de apoio escolar (perfil 3)
Passa-se a analisar, a seguir, o perfil dos pesquisados a partir dos dados extraídos dos
questionários.

3.2.DESCRIÇÃO DA AMOSTRA DO QUESTIONÁRIO
Neste tópico, são indicados alguns dados consolidados referentes à descrição da
amostra de pesquisados.
Inicialmente, vale ressaltar que 1053 pessoas acessaram formalmente o questionário.
No entanto, 02 delas decidiram não preenchê-lo. Por isso, tem-se o total de 1051 pessoas que
desejaram participar da pesquisa e outorgaram o respectivo consentimento.
Nas perguntas 1. e 2., de resposta não obrigatória, havia a possibilidade de o
pesquisado informar seu nome ou iniciais (411 responderam) e seu e-mail (201 responderam).
Tais dados não serão divulgados.
As perguntas 3., 4. e 5. foram destinadas à localização geográfica dos pesquisados,
especialmente para a eventual necessidade de individualizar regiões ou, mais especificamente,
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os dados referentes ao estado e à cidade do Rio de Janeiro, onde a autora do presente realiza a
sua pesquisa.
No tocante à região de residência dos pesquisados, tem-se que a maioria (70%)
reside na região Sudeste:
Tabela 58 – Pesquisados: região de residência
3. Em que região você mora? (1051 respostas)
Sul

Total
120

Percentual
11,4%

Sudeste

736

70%

Norte

49

4,7%

Nordeste

89

8,5%

Centro-Oeste

57

5,4%

1051

100%

Total

Dentre o total de pesquisados, 39,6% residem no estado do Rio de Janeiro, estado em
que esta pesquisadora reside e desenvolve sua pesquisa:
Tabela 59 – Pesquisados: residência no estado do Rio de Janeiro?
4. Você mora no estado do Rio de Janeiro? (1051 respostas)
Não
Sim
Total

Total
635

Percentual
60,4%

416

39,6%

1051

100%

E 33% dos pesquisados são habitantes da cidade do Rio de Janeiro, onde,
igualmente, esta pesquisadora reside e desenvolve sua pesquisa:
Tabela 60 – Pesquisados: residência na cidade do Rio de Janeiro?
5. Você mora na cidade do Rio de Janeiro? (1051 respostas)
Não
Sim
Total

Total
704

Percentual
67%

347

33%

1051

100%

Quanto à faixa etária, do total de pessoas que acessou o questionário e manifestou
vontade de responder a ele, 40 eram menores de dezoito anos e, portanto, não puderam
continuar, por não representarem o público-alvo da pesquisa.

Ao responderem

afirmativamente à pergunta “6. Você é menor de 18 anos?”, automaticamente o questionário
foi remetido a uma sessão específica que encerrava a pesquisa e enviava a resposta.
Assim sendo, o número total de respostas a ser considerado para fins desta pesquisa é
de 1.011.
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Com relação à idade dos respondentes que se encontravam no perfil do público-alvo
da pesquisa433, tem-se:
Tabela 61 – Pesquisados: faixa etária (geral)
7a. Você tem entre: (1011 respostas)
18 e 20 anos

Total
20

Percentual
2%

21 a 30 anos

142

14%

31 a 40 anos

320

32%

41 a 50 anos

304

30%

51 a 60 anos

160

16%

Acima de 61 anos

65

6%

1011

100%

Total

Por premissa, não se pretendeu delimitar área geográfica para a pesquisa, nem se
teve o escopo ou a pretensão de retratar de forma igual todas as regiões. No entanto, vale
notar que 70% dos pesquisados residem na região Sudeste. Tal fato pode ter se dado em
função da atuação mais focada desta pesquisadora na região em que ela reside e desenvolve
sua pesquisa434.
Tabela 62 – Pesquisados: região em que residem (geral)435
Região
Sul

Total
120

Percentual
11,4%

Sudeste

736

70%

Norte

49

4,7%

Nordeste

89

8,5%

Centro-Oeste

57

5,4%

1.011

100%

Total

433

Pergunta 7a.
Pergunta 3a.
435
Notou-se certo desencontro nas informações sobre a região em que o pesquisado residia, em confronto com as
perguntas se residiam no estado e na cidade do Rio de Janeiro. Há alguns casos em que, por exemplo, o
pesquisado respondeu que residia no estado do Rio de Janeiro, mas indicou como sua região a Norte. Por não se
tratar de uma questão relevante para os fins desta pesquisa, deixou-se de analisar com maior profundidade estes
itens.
434
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APÊNDICE B – SUBMISSÃO AO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA (CEP)
DA UNESA
O protocolo do projeto da pesquisa empírica “Direito à Educação Inclusiva” foi
submetido à prévia avaliação ética do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade
Estácio de Sá (UNESA) 436 , por meio do sistema CEP/CONEP e inscrição na Plataforma
Brasil.
Toda a documentação e a própria realização da pesquisa observaram as normas
dispostas nas Resoluções nº 466/12 e 510/16, ambas do Conselho Nacional de Saúde437.
Assim, pautou-se pelo respeito à dignidade humana dos seus participantes
(pesquisados e entrevistados) e pela constante preocupação de gerar benefícios diretos e
indiretos a tais participantes e suas comunidades, possibilitando a promoção do bem-estar e da
qualidade de vida, consoante se abordará na sequência.
O necessário consentimento livre e esclarecido dos participantes da pesquisa foi
obtido por meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), colocado à
disposição dos participantes da pesquisa em papel e também no corpo do questionário e do
formulário de entrevistas, com preenchimento obrigatório.
O projeto não contou com o auxílio de qualquer patrocinador para a sua realização,
sendo a Universidade Estácio de Sá (UNESA) a única instituição envolvida. A autora do
presente trabalho figurou como pesquisadora responsável e, como Professora Orientadora,
aquela que orienta esta pesquisadora na tese.
A aprovação do projeto por parte do CEP ocorreu sem qualquer exigência ou
providência adicional.
O cronograma inicial desta pesquisa, apresentado e aprovado pelo CEP foi o
seguinte:
Tabela 63 – Cronograma da pesquisa
Nº
Etapas da pesquisa (previsão)

01 Elaboração do questionário
436

Período: Ano/Semestre
2016
2° Sem

1° Sem

2017
2° Sem

2018
1° Sem

X

UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ (UNESA). Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). Apresentação.
Disponível
em:
<http://portal.estacio.br/quem-somos/comite-de-etica-empesquisa/apresenta%C3%A7%C3%A3o/>. Acesso em: 17 maio 2017.
437
BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012.
Disponível em: <http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf>. Acesso em: 22. abr. 2017.
BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 510, de 07 de abril de 2016.
Disponível em: <http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2016/Reso510.pdf>. Acesso em: 22. abr. 2017.
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Nº
Etapas da pesquisa (previsão)

2016
2° Sem

conclusão
Período: Ano/Semestre
2017
2018
1° Sem

02 Elaboração das perguntas que servirão de base
para as entrevistas

X

03 Submissão da pesquisa ao CEP, por meio da
Plataforma Brasil

X

04 Período de testes do questionário e da
Plataforma Google Forms

X

05 Aprovação da pesquisa

X

06 Divulgação do questionário e obtenção de
respostas

X

X

07 Realização das entrevistas

X

X

X

X

08

Acompanhamento da recepção das respostas
do questionário

09 Análise dos dados obtidos nas entrevistas e
questionários

X

10 Elaboração do capítulo 03 da Tese, que
decorre dos resultados obtidos na pesquisa

X

11 Defesa da Tese

12

Publicação da Tese com a divulgação dos
resultados da pesquisa

2° Sem

1° Sem

X

X

X

O encerramento da pesquisa por meio do questionário foi previsto para se dar em
dois meses, prorrogáveis por igual período. Previu-se a possibilidade de sua suspensão a
qualquer momento, em caso de problemas com a plataforma ou motivo de força maior.
Qualquer intercorrência deveria ser objeto do competente registro e informação pertinentes.
Registre-se que o aludido cronograma inicial sofreu alguns ajustes por conta da data
de aprovação do projeto e do início da pesquisa, sem comprometer, contudo, sua execução e
previsão de encerramento.
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APÊNDICE C – FOLHA DE APROVAÇÃO
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APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO – PERGUNTAS
Não é necessário ter ligação com pessoas com deficiência ou escolas para responder.
Esta pesquisa faz parte da tese de Doutoramento em Direito que está sendo escrita por Sandra Kiefer e
orientada pela Prof. Dra. Vanice Lirio do Valle, UNESA/RJ. "A Possibilidade de Uso da Regulação Estatal para a
Efetividade do Direito Fundamental à Educação Inclusiva nos Estabelecimentos Regulares Privados de Educação
Básica".
Em caso de dúvidas, problemas ou comentários, entre em contato por meio do e-mail: msckiefer@globo.com
ou (21) 98121-5414 .
Seção 1/12 CONSENTIMENTO
O questionário visa obter a visão e a experiência das pessoas com relação à inclusão escolar. Com isso, poder
formular respostas regulatórias para as dificuldades apresentadas na pesquisa.
Suas informações serão utilizadas somente no âmbito acadêmico e científico. O sigilo da sua participação é
assegurado. Não há risco de danos, prejuízos e inconveniências com a sua participação na presente pesquisa,
pois não há obrigatoriedade na identificação e as informações obtidas serão analisadas e eventualmente
publicadas, mas em nenhum caso será divulgada a identificação pessoal dos pesquisados.
Pesquisadora Responsável: Msc. Sandra Filomena Wagner Kiefer, correio eletrônico: msckiefer@globo.com ,
telefone: (21) 98121-5414, aluna do Programa de Pós-Graduação em Direito (PPGD) – Doutorado da
Universidade Estácio de Sá (UNESA), Rio de Janeiro/RJ. Rua São José, 281, 15o andar, Centro, CEP: 20010-020,
Rio de Janeiro/RJ. Telefone da Faculdade (21) 3231-2005 ou (21) 3231-2015, correio eletrônico:
ppgdireito@estacio.br .
Professora Orientadora: Dra. Vanice Regina Lírio do Valle, correio eletrônico: vanicevalle@gmail.com ,
telefone: (21) 99601-9080, professora do Programa de Pós-Graduação em Direito (PPGD) – Doutorado da
Universidade Estácio de Sá (UNESA), Rio de Janeiro/RJ.
Programa de Pós-Graduação em Direito (PPGD) – Doutorado da Universidade Estácio de Sá (UNESA), Rio de
Janeiro/RJ. Rua São José, 281, 15o andar, Centro, CEP: 20010-020, Rio de Janeiro/RJ. Telefone da Faculdade
(21) 3231-2005 ou (21) 3231-2015, correio eletrônico: ppgdireito@estacio.br.
Obs. 1: Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, pode entrar em contato com o
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – da Universidade Estácio de Sá, em horário comercial pelo e-mail
cep.unesa@estacio.br ou pelo telefone (21) 2206-9726. O CEP-UNESA atende em seus horários de plantão,
terças e quintas de 9:00 às 17:00, na Av. Presidente Vargas, 642, 22º andar, Rio de Janeiro/RJ.
Obs. 2: Para esta pesquisa, não haverá nenhum custo do participante em qualquer fase do estudo. Do mesmo
modo, não haverá compensação financeira relacionada à sua participação. Você terá total e plena liberdade
para se recusar a participar, bem como retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa.
Obs. 3: Potenciais benefícios: a sociedade como um todo poderá se beneficiar da inclusão escolar, que formará
pessoas mais tolerantes e conscientes da diversidade humana. Como até hoje não foram levantados dados
como esses, os resultados da pesquisa poderão ser utilizados para a melhor compreensão das questões
envolvendo a inclusão nas escolas privadas e na formulação de políticas públicas para tal.
– Você deseja participar da pesquisa sobre o direito à educação inclusiva e concorda com os seus termos?
Sim, desejo participar da pesquisa, concordando com os seus termos. Fui suficientemente informado sobre a
pesquisa, seus propósitos, seus desconfortos e riscos, garantias de confidencialidade e de esclarecimentos
permanentes. Sei que não haverá despesas a serem suportadas e que poderei retirar meu consentimento a
qualquer tempo. (continuar para a próxima seção, 2/12)
Não, não quero participar da pesquisa. (ENVIAR FORMULÁRIO)
Seção 2/12 Qualificação
(Trata-se de formalidade da pesquisa. No entanto, sua identificação não será divulgada, em qualquer hipótese.)
1. Se desejar, informe seu primeiro nome ou somente suas iniciais:
2. Se desejar, informe seu e-mail:
3. Em que região você mora?
Sul
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Sudeste
Norte
Nordeste
Centro-Oeste
4. Você mora no estado do Rio de Janeiro?
Sim
Não
5. Você mora na cidade do Rio de Janeiro?
Sim
Não
6. Você é menor de 18 anos?
sim (ENVIAR FORMULÁRIO)
não (continuar para a próxima seção, 3/12)
Seção 3 de 12 – Inclusão Escolar de Alunos com Deficiência nas Escolas de Educação Infantil, Ensino
Fundamental e Ensino Médio
(Você está respondendo este questionário como pessoa de 18 anos ou mais. Se você tem menos que 18 anos,
clique em voltar.)
7a. Você tem entre:
18 e 20 anos
21 a 30 anos
31 a 40 anos
41 a 50 anos
51 a 60 anos
Acima de 61 anos
8a. Na sua vida escolar:
Estudei com pessoas com deficiência e foi uma boa experiência
Estudei com pessoas com deficiência e NÃO foi uma boa experiência
Estudei com pessoas com deficiência e não sei/não me lembro se foi bom ou não
Nunca estudei com pessoas com deficiência e NÃO gostaria de ter estudado
Nunca estudei com pessoas com deficiência, mas gostaria de ter estudado
9a. Você é favorável à inclusão de alunos com deficiência nas escolas comuns (regulares)? Ou seja, que eles
tenham a matrícula aceita, acessibilidade e a aprendizagem junto com os demais alunos, dentre outros?
Sim, para todos os alunos
Sim, mas acho que alunos com certos tipos de deficiência ou características individuais devem frequentar
escolas especiais/instituições como as APAES
Sim, mas acho que os pais devem poder escolher entre escola regular/comum ou escola especial/instituições
como as APAES
Sou favorável que os alunos com deficiência frequentem classe especial (sempre ou quando necessário)
dentro das escolas regulares/comuns
Não, acho que todos os alunos com deficiência devem estudar em escolas especiais/instituições como as
APAES
Não sei/não tenho opinião formada a respeito
Seção 4 de 12 Ainda sobre inclusão
10a. Você acha que as ESCOLAS PARTICULARES têm condições de bem receber, de dar acessibilidade e de
ensinar alunos com deficiência?
Sim, todas as escolas
Sim, algumas escolas
Sim, a maioria das escolas
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Depende do tipo de deficiência/característica individual/segmento do aluno (ed. infantil/ensino
fundamental/ensino médio)
Não
Não sei/não tenho opinião formada a respeito
11a. Você acha que as ESCOLAS PÚBLICAS têm condições de bem receber, de dar acessibilidade e de ensinar
alunos com deficiência?
Sim, todas
Sim, algumas
Sim, a maioria
Depende do tipo de deficiência/característica individual/segmento do aluno (ed. infantil/ensino
fundamental/ensino médio)
Não
Não sei/não tenho opinião formada a respeito
12a. Você acha que os PROFESSORES têm condições de bem receber e de ensinar alunos com deficiência?
Sim, todos os professores
Sim, alguns professores
Sim, a maioria dos professores
Depende do tipo de deficiência/característica individual/segmento do aluno (ed. infantil/ensino
fundamental/ensino médio)
Não
Não sei/não tenho opinião formada a respeito
13a. Você acha que as ESCOLAS PARTICULARES oferecem dificuldades na aceitação da matrícula, dar
acessibilidade e/ou para garantir o aprendizado dos alunos com deficiência?
Sim
Depende do tipo de deficiência/característica individual/segmento do aluno (ed. infantil/ensino
fundamental/ensino médio)
Não
Não sei/não tenho opinião formada a respeito
14a. Qual é a PRINCIPAL CAUSA, caso elas ofereçam dificuldades (na aceitação da matrícula, na
acessibilidade e/ou para garantir o aprendizado dos alunos com deficiência)? (é possível marcar mais de uma
opção)
Preconceito/Desconhecimento (falta de preparo)/Falta de disposição para fazer as mudanças necessárias
Financeira e econômica das escolas
Falta de cobrança por parte da sociedade
Falta de incentivo/fiscalização e punição do governo
Não sei/não tenho opinião formada a respeito
Elas NÃO oferecem dificuldades na aceitação da matrícula, na acessibilidade e/ou para garantir o
aprendizado dos alunos com deficiência
Outro:
15a. Você acredita que é possível a inclusão de alunos com deficiência nas ESCOLAS PARTICULARES?
(aceitação da matrícula, acessibilidade e trabalho para a aprendizagem deles)
Sim
Depende do tipo de deficiência/característica individual/segmento do aluno (ed. infantil/ensino
fundamental/ensino médio)
Não
Não sei/não tenho opinião formada a respeito
16a. Você acha que a inclusão é :
Benéfica apenas para os alunos com deficiência
Benéfica para todos os alunos, com e sem deficiência
Benéfica apenas para os alunos sem deficiência
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Não é benéfica
Dependendo do tipo de deficiência/característica individual, pode ser benéfica ou não
Não sei/não tenho opinião formada a respeito
17a. Na sua opinião, a educação de alunos com deficiência:
deve ser obrigação das escolas públicas, das escolas especiais e de instituições como as APAES
deve ser obrigação apenas das escolas especiais e instituições como as APAES
deve ser obrigação apenas das escolas públicas
deve ser obrigação de todas as escolas, tanto públicas quanto particulares
deve ser obrigação de todas as escolas: públicas, particulares, escolas especiais e instituições como as
APAES
depende da deficiência/característica individual
Não sei/não tenho opinião formada a respeito
18a. Na sua opinião, as ESCOLAS PARTICULARES:
deveriam ser obrigadas a aceitar matrícula de alunos com deficiência, sempre
deveriam ser obrigadas a aceitar matrícula de alguns alunos com deficiência, a seu critério e escolha
NÃO deveriam ser obrigadas a aceitar matrícula de alunos com deficiência
Não sei/não tenho opinião formada a respeito
19a. Na sua opinião, as ESCOLAS PARTICULARES poderiam cobrar valores ou taxas extras para as famílias
de alunos com deficiência?
Sim
Não
Depende do caso
Não sei/não tenho opinião formada a respeito
20a. Considerando as adaptações razoáveis a serem feitas para receber alunos com deficiência, as ESCOLAS
PARTICULARES terão alguns custos/despesas. Na sua opinião, elas:
poderão repassar os valores apenas aos alunos com deficiência
deverão contabilizar essas despesas em seus custos, como tantos outros
poderão ter que fechar, encerrar suas atividades, já que os custos serão incompatíveis
terão problemas com os pais dos alunos sem deficiência, que não aceitarão aumento das mensalidades
Não sei/não tenho opinião formada a respeito
21a. Você acha que o fato de existir aluno com deficiência na sala causa sofrimento ao professor e aos outros
alunos?
sim, causa sofrimento
não causa sofrimento
às vezes, causa sofrimento
dependendo do tipo de deficiência, causa sofrimento
Não sei/não tenho opinião formada a respeito
22a. Na sua opinião, o que é preciso para se ter inclusão nas ESCOLAS PARTICULARES? (aceitação da
matrícula, acessibilidade e trabalho para a aprendizagem) – (é possível marcar mais de uma opção)
Mais incentivo, fiscalização e punição
Melhor formação dos professores
Mais leis e normas
Disposição para fazer as mudanças necessárias
NÃO acredito em inclusão nas ESCOLAS PARTICULARES
NÃO acredito em inclusão em QUALQUER ESCOLA
Não sei/não tenho opinião formada a respeito
Outro:
23a. Na sua opinião, qual a dificuldade para se ter inclusão nas ESCOLAS PARTICULARES? (aceitação de
matrícula, acessibilidade e aprendizagem) – (é possível marcar mais de uma opção)
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Preconceito/Desconhecimento (falta de preparo)/Falta de disposição para fazer as mudanças necessárias
Financeiro/econômico
Falta de incentivo, fiscalização e punição
Professores sem formação adequada
Não há dificuldades
Não sei/não tenho opinião formada a respeito
Outro:
Seção 5 de 12 Informações
24a. Você trabalha com pessoas com deficiência e é profissional da área da saúde (fisioterapeuta, terapeuta
educacional, fonoaudiólogo, médico, enfermeiro ou similar)?
sim
não
25a. Você tem familiares, amigos, colegas de trabalho ou conhecidos com deficiência?
Sim
Não
26a. Você é: (caso se enquadre em mais de uma situação/perfil, escolha um deles para responder)
Responsável (pai/mãe/avô/avó/irmão/irmã/tutor/curador) por criança ou adolescente COM deficiência ( ir
para a seção 7/12)
Responsável (pai/mãe/avô/avó/irmão/irmã/tutor/curador) por criança ou adolescente SEM deficiência ( ir
para a seção 11/12)
Educador/Professor/Pedagogo/Mediador/Profissional de Apoio Escolar ( ir para a seção 12/12)
Nenhuma das opções acima ( ir para a próxima seção, 6/12)
Seção 6 de 12 – Seção sem título
27x. Utilize este espaço para acrescentar algo que queira:
(ENVIAR FORMULÁRIO)
Seção 7 de 12 Responsável por Aluno COM Deficiência
(Você está respondendo este questionário como responsável (pai/mãe/avô/avó/irmão/irmã/tutor/curador) por
criança ou adolescente com deficiência. Se esse não é seu caso, volte para a pergunta anterior.)
27e. Vínculo com o aluno com deficiência:
pai
mãe
irmão/irmã
avô/avó
tutor/curador
28e. Tipo de deficiência do aluno:
física
mental
intelectual
sensorial (surdez/cegueira/baixa visão)
múltipla
espectro/autismo
Seção 8 de 12 A Busca por Escolas e Escolaridade
(Objetiva saber sobre as dificuldades para a matrícula e permanência em escolas)
29e. O aluno já teve matrícula negada ou dificultada?
Sim, em escola pública
Sim, em escola privada
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Sim, tanto em escola pública quanto em escola privada
Não
30e. Se teve a matrícula negada ou dificultada, a matrícula da irmã(s)/irmão(s): *
Foi negada e/ou dificultada também
Foi aceita pela escola
Não houve procura de escola para os irmãos na ocasião
31e. A negativa ou dificuldade apresentada pela escola:
Foi explícita e em função da deficiência/característica individual
Não foi explícita
Não houve negativa ou dificuldade
32e. O motivo alegado para a negativa ou dificuldade na matrícula: – (é possível marcar mais de uma opção)
Falta de vagas em geral
Falta de vagas para alunos com deficiência (as "cotas" estão preenchidas)
A escola não tem experiência ou preparo para receber aluno com deficiência
O aluno não vai se adaptar à escola
A matrícula foi condicionada à contratação de mediador
O segmento do aluno (ed. infantil/ensino fundamental/ensino médio)
Não houve negativa ou dificuldade
Outro:
Seção 9 de 12 – Escolaridade atual
33e. Atualmente, o aluno está matriculado em:
escola pública regular, comum, em sala regular/comum ( ir para a seção 10/12)
escola particular regular, comum, em sala regular/comum ( ir para a seção 10/12)
escola especial pública ( ir para a seção 10/12)
escola especial particular ( ir para a seção 10/12)
uma classe especial dentro da escola pública regular/comum ( ir para a seção 10/12)
uma classe especial dentro da escola particular regular/comum ( ir para a seção 10/12)
instituição como a APAE ( ir para a seção 10/12)
não frequenta escola (ENVIAR FORMULÁRIO)
Seção 10/12 – sem título
34f. O aluno, em 2016, está cursando: *
a educação infantil
o ensino fundamental I
o ensino fundamental II
o ensino médio
a educação de jovens e adultos (EJA)
Outro:
35f. Atualmente, o aluno tem acompanhamento de profissional de apoio escolar (mediador/estagiário)?
Sim, exclusivo para o aluno durante todo o período escolar
Sim, exclusivo para o aluno apenas durante parte do período escolar
Sim, partilhado com outro(s) aluno(s) durante todo o período escolar
Sim, partilhado com outro(s) aluno(s) apenas durante parte do período escolar
Não, por não ser necessário
Não, por não ter sido contratado até hoje, apesar da necessidade
36f. O acompanhamento de profissional de apoio escolar (mediador/estagiário):
É pago integralmente pela família, por opção da própria família
É pago integralmente pela família, por determinação da escola
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É pago parte pela família e parte pela escola
É pago integralmente pela escola
Não há esse acompanhamento.
37f. De quem é a responsabilidade por encontrar e contratar o profissional de apoio escolar
(mediador/estagiário)?
Da família
Da escola
É definido caso a caso
38f. Se é a família quem paga o profissional de apoio escolar (mediador/estagiário), além da
mensalidade/salário:
paga o transporte
paga lanche/refeição
faz registro na carteira de trabalho
só paga a mensalidade/salário
a família não paga o profissional
39f. Se a família paga integralmente o profissional de apoio escolar (mediador/estagiário), o valor corresponde
a:
menos de R$ 1.000,00
entre R$ 1.001,00 e R$ 1.500,00
entre R$ 1.501,00 e R$ 2.000,00
acima de R$ 2.001,00
a família não paga o profissional
40f. O material, o curriculum e as avaliações são adaptadas, quando necessário?
sim
às vezes
não
41f. As adaptações do curriculum, das avaliações e do material escolar:
são feitas pela família
são feitas pelo mediador/estagiário/profissional de apoio escolar
são feitas pelo profissional de inclusão da escola
são feitas pelos professores/coordenadores
são feitas pela família, pelo mediador/estagiário/profissional de apoio escolar, pelo profissional de inclusão
da escola ou professores/coordenadores
não são feitas adaptações, embora sejam necessárias
não são feitas adaptações, pois não são necessárias
são feitas pelo professor da sala de recursos
42f. O aluno frequenta aula de educação física?
sim e tem atividades adaptadas
sim, sem adaptação, apesar de ser necessária
sim, sem adaptação, pois não é necessária
não, por opção dos pais
não, por determinação da escola
não há aula de educação física
43f. O aluno frequenta aula de música?
sim e tem atividades adaptadas
sim, sem adaptação, apesar de ser necessária
sim, sem adaptação, pois não é necessária
não, por opção dos pais
não, por determinação da escola
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não há aula de música
44f. O aluno frequenta aula de artes?
sim e tem atividades adaptadas
sim, sem adaptação, apesar de ser necessária
sim, sem adaptação, pois não é necessária
não, por opção dos pais
não, por determinação da escola
não há aula de artes
45f. O aluno já foi impedido pela escola de participar de alguma atividade extraclasse ou passeio/viagem, em
função da sua deficiência?
sim
não
a escola condicionou a participação, desde que houvesse acompanhamento de mediador/profissional de apoio
escolar
46f. O aluno é bem aceito pelos colegas da sala?
sim
não
sim, mas só por alguns
47f. O aluno tem sido convidado para os aniversários dos colegas da sala?
sim
não
nem sempre
48f. Você está satisfeito(a) com a atual situação escolar do aluno? (marque 01 para muito insatisfeito, 02 para
insatisfeito, 03 para satisfeito e 04 para muito satisfeito)
1 Muito insatisfeito
2 Insatisfeito
3 Satisfeito
4 Muito satisfeito
49f. A escola que o aluno frequenta é:
laica (não religiosa) tradicional
religiosa tradicional
não é tradicional (construtivista/montessoriana ou outro)
internacional (como as escolas americanas, inglesas e suíças)
50f. Utilize este espaço para acrescentar algo que queira:
(ENVIAR FORMULÁRIO)
Seção 11 de 12 Responsável por Aluno SEM Deficiência
(Você está respondendo este questionário como responsável (pai/mãe/avô/avó/irmão/irmã/tutor/curador) por
criança ou adolescente sem deficiência. Se esse não é seu caso, volte para a pergunta anterior.)
27g. Vínculo com o aluno SEM deficiência:
pai
mãe
irmão/irmã
avô/avó
tutor/curador
28g. Atualmente, o aluno está matriculado em:
escola pública
escola particular
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29g. Na escola em que o aluno frequenta há classe especial, voltada para alunos com deficiência?
Sim
Não
30g. Na escola:
há muitos alunos com deficiência
há alguns alunos com deficiência
não há alunos com deficiência
31g. Na sala de aula do aluno:
não há alunos com deficiência
há 01 aluno com deficiência
há 02 alunos com deficiência
há 03 ou mais alunos com deficiência
32g. Se há aluno(s) com deficiência na sala:
há mediador/estagiário/profissional de apoio escolar
NÃO há mediador/estagiário/profissional de apoio escolar
não há alunos com deficiência na sala
33g. Na sua opinião, ter aluno com deficiência na sala:
Não é bom
Às vezes, não é bom
É sempre bom
Depende da deficiência/característica individual
34g. O aluno se relaciona com aqueles com deficiência:
Bem
Mais ou menos
Não se relaciona/se relaciona mal
35g. Você tem receio de que o ritmo (ou rendimento) da sala seja prejudicado por existir(em) aluno(s) com
deficiência?
sim
não
às vezes
36g. Você tem receio de que a nota do ENEM da escola seja prejudicada por existir(em) aluno(s) com
deficiência?
sim
não
37g. Você costuma convidar os alunos com deficiência para festas de aniversário?
sim, sempre
às vezes
não
38g. Na sua opinião, a escola está aceitando a matrícula de alunos com deficiência, oferecendo acessibilidade e
trabalhando para o aprendizado deles?
Sim
Não
Às vezes
39g. Você já conversou ou perguntou aos pais dos alunos com deficiência se eles estão satisfeitos com a inclusão
na escola? (aceitação da matrícula, acessibilidade e trabalho para a aprendizagem deles)
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Sim
Não
40g. A escola que o aluno frequenta é:
laica (não religiosa) tradicional
religiosa tradicional
não é tradicional (construtivista/montessoriana ou outro)
internacional (como as escolas americanas, inglesas e suíças)
41g. Utilize este espaço para acrescentar algo que queira:
(ENVIAR FORMULÁRIO)
Seção 12 de 12 – Educador/Professor/Pedagogo/Mediador/Profissional de Apoio Escolar
(Você está respondendo este questionário como Educador/Professor/Pedagogo/Mediador/Profissional de Apoio
Escolar. Se esse não é seu caso, volte para a pergunta anterior.)
A escola em que você trabalha ou atua:
(Se atua em mais de uma escola e em mais de uma sala, escolha uma delas para responder)
27h. A escola e a sala em que você trabalha/atua:
escola pública regular, comum, em sala regular/comum
escola particular regular, comum, em sala regular/comum
escola especial pública
escola especial particular
classe especial dentro da escola pública regular/comum
classe especial dentro da escola particular regular/comum
instituição como a APAE
28h. A escola em que você trabalha/atua oferece (é possível marcar mais de uma opção):
creche e/ou educação infantil.
ensino fundamental I.
ensino fundamental II.
ensino médio.
EJA (Educação de Jovens e Adultos).
Universidade
29h. A escola em que você trabalha/atua:
é inclusiva e faz um excelente trabalho de inclusão
é inclusiva e faz um trabalho de inclusão mediano
é inclusiva apenas para certos tipos de deficiência/características individuais/segmento do aluno (ed. infantil,
ensino fundamental e ensino médio)
se declara inclusiva, mas na verdade acho que não é
não é inclusiva
é escola especial/instituição como APAE
30h. Na escola em que você trabalha/atua:
há muitos alunos com deficiência.
há alguns alunos com deficiência.
não há alunos com deficiência.
31h. Essa escola:
Recebe alunos com deficiência e se esforça para realizar um bom trabalho com eles (trabalha para sua
aprendizagem)
Recebe alunos com deficiência, mas não se esforça para realizar um bom trabalho com eles (trabalha para sua
aprendizagem)
Recebe apenas alunos com certos tipos de deficiência/características individuais/segmento do aluno (ed.
infantil, ensino fundamental e ensino médio) e se esforça para realizar um bom trabalho com eles (trabalha para
sua aprendizagem)
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Recebe apenas alunos com certos tipos de deficiência/características individuais, mas não se esforça para
realizar um bom trabalho com eles (trabalha para sua aprendizagem)
Não recebe alunos com deficiência.
32h. A escola oferece (é possível marcar mais de uma opção):
material, curriculum, recursos e avaliações adaptados (como braille, intérprete de Libras, fonte ampliada,
leitura fácil).
acessibilidade física e arquitetônica (como rampas, banheiros adaptados, piso tátil).
apenas algumas provas/avaliações e matérias adaptadas.
Não oferece nada de diferente.
33h. Você é:
professor regente de sala.
mediador/estagiário/profissional de apoio escolar.
professor auxiliar.
coordenador.
Outro:
34h. Atualmente, você atua em (é possível marcar mais de uma opção):
educação infantil.
ensino fundamental I.
ensino fundamental II.
Ensino Médio.
EJA (Educação de Jovens e Adultos).
Universidade
35h. A sala de aula em que você trabalha ou atua:
Se atua em mais de uma sala de aula, escolha uma delas para responder
36h. Na sala de aula em que você atua:
não há alunos com deficiência.
há 01 aluno com deficiência.
há 02 alunos com deficiência.
há 03 ou mais alunos com deficiência.
37h. Tipo de deficiência do(s) aluno(s): (é possível marcar mais de uma opção)
física
mental
intelectual
sensorial (surdez/cegueira/baixa visão)
múltipla
espectro/autismo
não há aluno com deficiência
38h. Se há aluno com deficiência, ele é bem aceito pelos colegas da sala?
sim
não
sim, mas só por alguns
depende do aluno e da deficiência
39h. Se há aluno(s) com deficiência na sua sala:
há um mediador/estagiário/profissional de apoio escolar exclusivo para o aluno durante todo o período
escolar
há um mediador/estagiário/profissional de apoio escolar exclusivo para o aluno apenas durante parte do
período escolar
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há um mediador/estagiário/profissional de apoio escolar partilhado com outro(s) aluno(s), durante todo o
período escolar
há um mediador/estagiário/profissional de apoio escolar partilhado com outro(s) aluno(s) apenas durante
parte do período escolar
NÃO há um mediador/estagiário/profissional de apoio escolar, por não ser necessário
NÃO há um mediador/estagiário/profissional de apoio escolar por não ter sido contratado até hoje, apesar da
necessidade
40h. O acompanhamento de profissional de apoio escolar (mediador/estagiário):
É pago integralmente pela família, por opção da própria família
É pago integralmente pela família, por determinação da escola
É pago parte pela família e parte pela escola
É pago integralmente pela escola
Não sei, não tenho essa informação
41h. De quem é a responsabilidade por encontrar e contratar o profissional de apoio escolar
(mediador/estagiário)?
Da família.
Da escola.
É definido caso a caso.
Não sei, não tenho essa informação.
42h. O material, o curriculum e as avaliações são adaptadas, quando necessário?
sim
às vezes
não
43h. As adaptações do curriculum, das avaliações e do material escolar:
são feitas pela família
são feitas pelo mediador/estagiário/profissional de apoio escolar
são feitas pelo profissional de inclusão da escola
são feitas pelos professores/coordenadores
são feitas pela família, pelo mediador/estagiário/profissional de apoio escolar, pelo profissional de inclusão
da escola ou professores/coordenadores
não são feitas adaptações, embora sejam necessárias
não são feitas adaptações, pois não são necessárias
são feitas pelo professor da sala de recursos
44h. O aluno participa de todas as atividades (adaptadas ou não) propostas para a turma?
Sim
Não
Às vezes
45h. Se você tem aluno(s) com deficiência, você está satisfeito(a) com a atual situação escolar dele(s)? (marque
01 para muito insatisfeito, 02 para insatisfeito, 03 para satisfeito, 04 para muito satisfeito e 05 para
extremamente satisfeito)
1 Muito insatisfeito
2 insatisfeito
3 satisfeito
4 muito satisfeito
5 extremamente satisfeito
46h. Você acha que tem condições para bem receber e ensinar alunos com deficiência?
Sim, pois tenho boa vontade
Sim, pois já tive alunos com deficiência
Sim, já fiz cursos a respeito
Não, mas estou me preparando
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Não, mas gostaria de me preparar
Não, não tenho formação para/não recebo para/não sirvo para/não quero
Não, pois a escola não me apoia ou apoiaria
Depende do tipo de deficiência/característica individual
47h. Se pudesse escolher, qual alternativa seria a sua?
gostaria de ter sempre alunos com deficiência
gostaria de ter alunos com deficiência se recebesse apoio da escola em que trabalho
gostaria de ter alunos com deficiência se tivesse melhor qualificação
não gostaria de ter alunos com deficiência
48h. A escola em que você atua é:
laica (não religiosa) tradicional
religiosa tradicional
não é tradicional (construtivista/montessoriana ou outro)
internacional (como as escolas americanas, inglesas e suíças)
48h. Utilize este espaço para acrescentar algo que queira:
(ENVIAR FORMULÁRIO)

