
RESUMO  
A educação inclusiva é um direito fundamental constitucionalmente previsto, além de 
estar inserido no conjunto de normas de grande relevância jurídica, com destaque para 
a Convenção de Nova York e o Estatuto da Pessoa com deficiência. As limitações que as 
pessoas com deficiência possuem são de grande variedade, estão inseridas desde as 
próprias limitações às impostas pela sociedade, pelo ambiente e outras. O Poder 
Judiciário exerce a função jurisdicional, devendo emitir decisões para pacificação social, 
sendo criticado, constantemente, por atuar em verdadeiro ativismo judicial. Nesse 
contexto, se indaga se o ativismo judicial pode ser empregado para dar efetividade ao 
direito fundamental de inclusão social educacional? Para responder ao problema, foi 
empregada a metodologia denominada dedutiva e a pesquisa teórica e bibliográfica, 
assim como o levantamento documental. Em conclusão, demonstrou-se que os 
princípios da igualdade material, associado ao da dignidade da pessoa humana, em 
conjunto com os objetivos do Estado brasileiro que obrigam a construção de uma 
sociedade justa, livre e solidária, e que tenha diminuída a desigualdade social, exigem 
que o Estado seja ativo, impondo que haja ativismo judicial para garantir efetividade aos 
direitos de inclusão social no ensino, atribuindo eficácia social às normas da Convenção 
de Nova York e do Estatuto da Pessoa com Deficiência.  
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ABSTRACT  
Inclusive education is a fundamental right constitutionally provided for, in addition to 
being inserted in the set of norms of great legal relevance, the highlight of the New York 
Convention and the Statute of Persons with Disabilities. The limitations that people with 
disabilities have are of great variety, ranging from the limitations themselves to those 
imposed by society, the environment and others. The Judiciary has the jurisdictional 
function, and must issue decisions for social pacification, being criticized, constantly, for 
acting in real judicial protagonism. In this context, it is questioned whether judicial 
protagonism can be used to give effect to the fundamental right of educational social 
inclusion? To answer the problem, the methodology called deductive and theoretical 
and bibliographic research were used, as well as the documentary survey. In conclusion, 
it was demonstrated that the principles of material equality, associated with that of the 
dignity of the human person, together with the objectives of the Brazilian State that 
compel the construction of a just, solidary society, and that has reduced social 
inequality, demand that the State must be active, imposing judicial action to guarantee 
the effectiveness of social inclusion rights in education, attributing social efficacy to the 
rules of the New York Convention and the Statute of Persons with Disabilities.  
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