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Resumo: O direito à educação é assegurado, na Constituição Federal, como direito 

fundamental de natureza social. Por essa razão, essa garantia constitucional exige uma 

efetivação plena, que busque, sobretudo, superar as desigualdades econômicas e sociais. 

Diante disso, o presente artigo tem como objetivo analisar os aspectos que caracterizam a 

educação básica como um direito público subjetivo, com especial referência às peculiaridades 

da sua efetivação para pessoas com Transtorno do Espectro Autista, evidenciando a 

necessidade de adoção de medidas que possam garantir o acesso e a permanência dos alunos 

com necessidades especiais na escola, na forma como imposto pelo ordenamento jurídico 

brasileiro.  

Palavras-Chaves: Autismo. Transtorno do Espectro Autista. Direito à Educação. 

Constituição Federal. 
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INTRODUÇÃO 

A educação é uma garantia constitucional de especial importância para a evolução 

da sociedade, na medida em que possibilita que os indivíduos se desenvolvam pessoal e 

profissionalmente, passando a ter maiores condições de autonomia e participação política. 

Nessa perspectiva, este artigo, sem o propósito de esgotar o tema, objetiva 

examinar a questão do acesso à educação básica como direito público subjetivo para os 

portadores de autismo, com atenção às necessidades especiais de tratamento acarretadas pela 

síndrome. 

Visando demonstrar a necessidade de tratamento especial, o trabalho pretende 

analisar as questões referentes à falta de preparo dos profissionais de educação para colaborar, 

de forma adequada, com o desenvolvimento pedagógico das pessoas com autismo; além de 

discorrer sobre a ausência de oferta estatal voluntária de centros especializados para o 

acompanhamento educacional de pessoas com autismo e da carência estrutural das escolas 

regulares de receberem os alunos com esse tipo de necessidade especial, mesmo diante de 

ampla produção legislativa nesse sentido.  

Em razão da existência de vários instrumentos jurídicos disciplinando o tema e 

assegurando a prestação educacional pelo Estado em sistema de ensino regular, é de observar 

a importância de ser discutida a questão, tendo em vista a constante inobservância dos 

mandamentos legais, o que gera um estado de alarmante desrespeito ao direito fundamental à 

educação.     

O convívio social em meio adequando que atenda às expectativas é, de modo 

geral, de fundamental importância no processo de tratamento de qualquer deficiência, uma 

vez que possibilita a inserção comunitária do cidadão, prezando pelo seu bem estar, pela sua 

dignidade e sua independência. 

Nada obstante é necessário atentar para o fato de que o mero acesso à escola não é 

suficiente. É preciso garantir meios eficazes de permanência e obtenção de resultados, de 

modo a atender a todos os fins pretendidos pelo legislador constitucional e estabelecidos na 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e na Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência. 

Nesse diapasão, o presente trabalho tem o objetivo de, a partir da pesquisa e da 

análise legislativa, doutrinária e jurisprudencial sobre o tema, conhecer e discorrer sobre a 

importância e a necessidade de inserir as pessoas portadoras de autismo em um contexto 



educacional de ensino regular, garantindo o tratamento adequado que possibilite a sua 

inclusão social.   

A metodologia aplicada para a elaboração do artigo foi a pesquisa e a análise 

bibliográfica, jurisprudencial e legal sobre o assunto, utilizando-se do meio dedutivo para 

compreender as razões que tornam o acesso à educação básica regular, adequada e gratuita um 

direito subjetivo indisponível também para pessoas com autismo.  

 

1-NOÇÕES GERAIS SOBRE O AUTISMO  

O autismo, também chamado de Transtorno do Espectro Autista, conforme 

definição apresentada na Cartilha de Direitos das Pessoas com Autismo, elaborada pela 

Defensoria Pública do Estado de São Paulo em conjunto com o Movimento Pró Autista e a 

Escola da Defensoria Pública do Estado (2011, online), é considerado um transtorno global de 

desenvolvimento, caracterizado pelo comprometimento na comunicação, na interação social, 

na capacidade de envolvimento emocional e afetivo e no comportamento das pessoas que 

sofrem dessa síndrome.  

A Cartilha de Direitos das Pessoas com Autismo (2011, online) esclarece que os 

primeiros sintomas de alteração comportamental surgem antes dos 03 anos de idade, podendo 

ser percebidas, até mesmo, em poucos meses de vida. 

Não se sabe, ao certo, as causas do surgimento dos Transtornos do Espectro 

Autista e, tampouco, tem-se um conhecimento amplo acerca das formas de manifestação da 

síndrome, em razão da diversidade de sintomas que podem ser apresentados a depender de 

cada paciente, levando-se em consideração as diferenças ambientais, familiares e pessoais do 

indivíduo, dificultando, assim, o diagnóstico prévio do autismo.   

Conforme explicação de Gadia et al.: 
Autismo não é uma doença única, mas sim um distúrbio de desenvolvimento 
complexo, definido de um ponto de vista comportamental, com etiologias 
múltiplas e graus variados de severidade. A apresentação fenotípica do 
autismo pode ser influenciada por fatores associados que não 
necessariamente sejam parte das características principais que definem esse 
distúrbio. Um fator muito importante é a habilidade cognitiva. 
As manifestações comportamentais que definem o autismo incluem déficits 
qualitativos na interação social e na comunicação, padrões de 
comportamento repetitivos e estereotipados e um repertório restrito de 
interesses e atividades. A grande variabilidade no grau de habilidades sociais 
e de comunicação e nos padrões de comportamento que ocorrem em autistas 
tornou mais apropriado o uso do termo transtornos invasivos do 
desenvolvimento. (2004) 



Além da larga variedade de sinais, a Cartilha de Direitos das Pessoas com 

Autismo (2011, online) explicita que outra dificuldade apresentada para o diagnóstico dessa 

síndrome é a inexistência de um exame específico para a sua constatação, o que torna 

necessária a realização de vários exames para a eliminação da possibilidade de outras 

patologias, como exames oftalmológicos e auditivos. 

É importante perceber que, apesar das diferenças de sinais demonstrados por cada 

indivíduo, existem características comuns apresentadas por pessoas autistas que podem surgir 

em maior ou menor intensidade.  

A Cartilha de Direitos das Pessoas com Autismo, lista como “alguns sinais 

importantes para a indicação de traços autistas ou de outros problemas, e que podem ser 

percebidos no ambiente familiar, social e escolar” (2011, online): a aparente falta de interesse 

para se relacionar com outras pessoas; agir como se não escutasse; procurar evitar o contato 

visual; demonstrar dificuldade na fala ou em compreender o que é dito e se fazer 

compreender; apresentar resistência às mudanças em sua rotina; e evitar colo, afagos ou 

outros tipos de contato físico. 

Gadia et al. (2004) lecionam que, em consequência da dificuldade de interação 

social, uma pessoa com autismo tende a manifestar comportamentos de isolamento ou de 

desinteresse pela realidade que a cerca, dificultando, assim, qualquer forma de atividade em 

grupo.  

Nada obstante, os mesmos autores explicam que, conforme o indivíduo se 

aproxima da idade adulta, o isolamento social tende a ser minimizado, apesar de, em geral, 

persistirem as dificuldades de comunicação - mesmo para aqueles que possuem habilidades 

verbais adequadas - e de construção de laços afetivos, como amizade, acarretando, muitas 

vezes, em dificuldade de compreender a realidade, desde sutilizas de linguagem, como 

sarcasmos, ironias ou piadas, até a interpretação da imagem que as outras pessoas têm em 

relação a ele.  

Não raras vezes, os sinais do autismo são confundidos com os sintomas de outros 

transtornos, tais como a esquizofrenia, a qual, segundo Bosa e Callias (2000), durante 

décadas, foi considerada como algo similar ao autismo. No entanto, a partir da década de 70, 

passou-se a reconhecer a necessidade de distinguir os transtornos de desenvolvimento 

surgidos desde a infância das psicoses características da esquizofrenia, surgidas ao longo da 

vida do indivíduo.  

Conforme informação apresentada na Cartilha de Direitos das Pessoas com 

Autismo (2011, online), é importante que haja a compreensão de que pessoas autistas 



possuem níveis diferentes dos déficits de desenvolvimento, de modo que não se pode 

delimitar, por exemplo, um padrão cognitivo, tendo em vista que, em razão das dificuldades 

de interação social, constatam-se quadros de déficit intelectual, podendo variar de leve a 

profundo, mas também há relatos de pessoas com autismo que não apresentam qualquer 

comprometimento cognitivo, algumas demonstrando, inclusive, inteligência considerada 

acima do normal.  

No entanto, independentemente do nível de comprometimento cognitivo, todos os 

indivíduos diagnosticados como autistas são considerados pela Organização das Nações 

Unidas (ONU) como pessoas portadoras de deficiência, tendo em vista que se enquadram na 

definição expressa no art. 1º da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência de 30 de março de 2007, ratificada pelo Brasil, que dispõe: 
Art. 1º: Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo 
prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em 
interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e 
efetiva na sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas.  

Dessa forma, as pessoas com autismo gozam de todas as proteções inerentes às 

pessoas com deficiência, devendo ser destinadas a elas todas as medidas necessárias para a 

fruição de uma convivência social sadia, na forma como será apresentado adiante. 

2 – O DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO 

O direito à educação é regulado pelos artigos 205 e seguintes da Constituição 

Federal, onde são previstos os valores do Regime Brasileiro de Educação da seguinte forma: 
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho. 
 

Além disso, na forma do art. 6º da CF/88, é assegurada como direito social, 

gozando, assim, das garantias atribuídas aos direitos fundamentais. 
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 
moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade 
e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. 
 

Conforme lição de Mendes (2007) et al., os direitos sociais são considerados 

como direitos de segunda geração, levando em consideração o seu período de efetivação. 

Os mesmos autores explicam que os direitos de primeira geração são aqueles 

consolidados nas Revoluções Francesas e Americana, relacionados aos direitos individuais, 



como, por exemplo, a liberdade de culto e de reunião, consistindo, sobretudo, na necessidade 

de abstenção do Estado. 

Os direitos de segunda geração são os classificados como direitos sociais, 

reconhecidos em um momento histórico em que o Estado era chamado a evitar o agravamento 

de disparidades sociais, devendo, assim, proporcionar os meios de, efetivamente, assegurar a 

fruição de direitos basilares por toda a sociedade. 

 Os direitos de terceira geração, por sua vez, relacionam-se com a proteção da 

coletividade e não apenas do indivíduo, sendo caracterizados como direitos difusos, tais como 

a proteção ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultura.  

Discute-se, ainda, acerca da existência de direitos de quarta geração, relacionados 

às questões genéticas e aos avanços da medicina; além dos direitos de quinta geração, que são 

os compreendidos no mundo cibernético, originados devido ao avanço dos meios de 

comunicação. 

Nesse contexto, uma vez que o direito a educação é qualificado como um direito 

social, ele deve ser utilizado como meio de garantir uma maior igualdade entre as pessoas, 

impossibilitando o surgimento de maiores disparidades e possibilitando o crescimento da 

sociedade de forma justa. 

Sobre o tema, Mendes et al. lecionam que:  
[.....] os ditos sociais são concebidos como instrumentos destinados à efetiva 
redução e/ou supressão de desigualdades, segundo a regra de que se deve 
tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida da sua 
desigualdade. (2007) 
 

O direito à educação encontra-se positivado nos direitos tidos como fundamentais 

e deve ser entendido na sua força normativa, já que se encontra no topo do ordenamento 

jurídico. Desse modo, não adiantaria o constituinte preocupar-se tanto em dar maior proteção 

e segurança a determinadas matérias se estas não gozassem de mecanismos para serem 

efetivadas. 

Marmelstein (2008) explica que, por se tratar de direito subjetivo, deve ser 

aplicado em observância ao dever de respeito, ao dever de proteção e ao dever de promoção. 

O primeiro sendo entendido como a necessidade de o Estado não violar tais direitos, devendo 

agir em conformidade com estes. O segundo, dever de proteção, se refere à necessidade de o 

Estado não permitir que tais direitos sejam violados, buscando mecanismos que permitam o 

controle, a proteção e a garantia dos direitos. O terceiro, dever de promoção, por sua vez, é a 

função do Estado de estabelecer condições mínimas para o pleno exercício dos direitos 

conferidos. 



Assim, a educação é caracterizada como um direito público subjetivo, essencial, 

indispensável e indisponível, pertencendo a um Regime Jurídico Especial, em razão da 

necessidade de forte intervenção estatal, mesmo se o serviço for prestado por instituições 

privadas. 

Cury et al. (2005) ressaltam que a educação passou a ser prevista expressamente 

como um “direito de todos” apenas na Constituição Federal de 1934, tendo em vista que, nos 

períodos anteriores, não havia a compreensão da necessidade de universalização ou mesmo 

gratuidade do ensino. 

Portanto, conforme lição dos mesmos autores, o reconhecimento do direito 

fundamental à educação, assim como dos direitos sociais em geral, demonstra o prestígio 

dado à noção de “sociedade dos desiguais”, na qual há a necessidade de maior intervenção 

estatal. 

A constituinte de 1988, por sua vez, foi formada em um período de grande 

prestígio dos valores democráticos, em razão do fim do período ditatorial vivenciado por mais 

de 20 anos. Por essa razão, Cury et al. (2005) explicam que houve uma enfática produção 

normativa visando assegurar a proteção dos direitos coletivos e sociais, surgindo, assim, uma 

preocupação crescente com os meios de garantir a sua efetivação. 

Nesse diapasão, o poder constituinte preocupou-se em estabelecer o direito básico 

à educação e a discorrer de que forma ele deveria ser efetivado, nos termos do art. 208 da 

CF/88: 
Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a 
garantia de: 
I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) 
anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a 
ela não tiveram acesso na idade própria;  
II - progressiva universalização do ensino médio gratuito;  
III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 
preferencialmente na rede regular de ensino; 
IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos 
de idade;  
V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação 
artística, segundo a capacidade de cada um; 
VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando; 
VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por 
meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, 
alimentação e assistência à saúde.  
§ 1º - O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. 
§ 2º - O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua 
oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente. 
§ 3º - Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino 
fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, 
pela freqüência à escola.  



Assim, a não observância dessas formas de efetivação do direito à educação gera a 

pretensão subjetiva de reivindicá-los, sendo garantida de forma expressa na Constituição a 

apreciação pelo Poder Judiciário, caso alguém tenha o seu direito violado, na forma do art. 5º, 

XXXV, segundo o qual “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça 

a direito”. 

 

3- O DIREITO À EDUCAÇÃO E O AUTISMO 

A Constituição Federal de 1988 buscou dar maiores garantias à inclusão social, 

econômica e política da parcela da população que, historicamente, não pôde ter acesso a 

determinados direitos ou bens jurídicos. 

Sobre o tema, Cury et al. dispõem que: 
O grau de participação da sociedade civil na elaboração da Constituição de 
1988 traduziu esta concepção ascendente e, talvez por isso, ela seja 
reinventora de novos direitos sociais, aí compreendida a própria educação. 
Ela incluiu novos direitos a fim de possibilitar uma situação de maior 
participação para aqueles que foram historicamente excluídos do acesso aos 
bens sociais. Prova disso é a introdução de direitos coletivos, a proclamação 
enfática da igualdade através da dura declaração contra todas as formas de 
discriminação e o acolhimento do direito das minorias. (2005)  

 

Dessa forma, o direito à educação precisa ser compreendido como meio de 

superação das desigualdades sociais e, sobretudo, de alcance de autonomia social, política e 

profissional, por meio da formação integral dos cidadãos. 

Nesse sentido é a lição de Paro:  
Para a educação, a principal implicação dessa condição política do humano 
diz respeito ao tipo de sociedade que se tem em mente em termos políticos e, 
por conseguinte, ao tipo de homem político que se pretende formar. Numa 
sociedade democrática – ou que tenha como horizonte a realização plena da 
democracia – as duas características essenciais do conceito de educação que 
acabamos de ver certamente ganham novas especificações. Com relação ao 
primeiro ponto, significa que tomar o homem histórico como objetivo da 
educação implica formá-lo como cidadão, afirmando-o em sua condição de 
sujeito e preparando-o para atuar democraticamente em sociedade. Com 
relação ao segundo ponto, significa que, ao considerar a cultura como 
conteúdo da educação, nela se incluem os valores da convivência 
democrática, visto que a democracia é um dos elementos dessa cultura que, 
como toda construção histórica, só se transmite historicamente. (2008) 

 

Nesse contexto, observa-se a necessidade de inclusão escolar de pessoas que, não 

importando por qual razão, têm ou tiveram o acesso ao ensino regular dificultado, 

considerando-se sempre as peculiaridades e as necessidades de cada indivíduo, de forma a 

possibilitar-lhe a permanência no ambiente escolar de forma proveitosa. 



A compreensão da importância da inclusão escolar e social dos indivíduos 

representa a própria evolução da sociedade, tendo em vista que passa a ser valorizada a 

formação dos cidadãos, destinando-lhes papel atuante na história do País.  

Assim, conforme expressa previsão constitucional, a educação é direito de todos e 

dever do Estado e da família, devendo servir para a capacitação social, política e profissional 

dos cidadãos, contribuindo para a sua autonomia. 

Sendo direito de todos, não há razões que justifiquem a imposição de obstáculos 

de qualquer natureza para que pessoas com autismo possam ter acesso ao sistema regular de 

ensino, evitando-se, inclusive, a defasagem idade-série, como previsto na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (Lei Nº 9394/1996). 

Além disso, a LDB, nos artigos 3º e 4º, garante aos portadores de necessidades 

especiais a adoção de medidas que possibilitem o seu acesso e a sua permanência na escola, 

de modo a proporcionar sempre o exercício das liberdades individuais e incentivar a 

tolerância e o respeito à diversidade, senão vejamos: 
Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;  
[....] 
IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância; 
 
Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado 
mediante a garantia de: 
I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não 
tiveram acesso na idade própria; 
[....] 
III - atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com 
necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino;  

 

A Cartilha de Direitos das Pessoas com Autismo (2011, p. 11, online) explica que 

o atendimento educacional especializado “é o conjunto de atividades, recursos de 

acessibilidade e pedagógicos organizados institucionalmente, prestado de forma 

complementar ou suplementar à formação dos alunos no ensino regular”. 

Dessa forma, é imposto ao Estado o dever de implantar políticas que visem apoiar 

o desenvolvimento educacional de pessoas com necessidades especiais, sejam elas 

relacionadas à dificuldade de aprendizagem ou, até mesmo, a altas habilidades ou 

superdotação. 

Portanto, é dever do Estado capacitar os profissionais e oferecer gratuitamente os 

espaços adequados para o acompanhamento de pessoas com autismo, tendo sempre como 

objetivo mais significativo a inclusão escolar, compreendida como o acompanhamento dos 



alunos com necessidades especiais em salas de aula comuns do sistema regular de ensino, 

favorecendo, assim, a sua interação com os demais estudantes. 

Sobre o tema, a Cartilha de Direitos das Pessoas com Autismo pondera que: 
A escola, segundo essa proposta, deverá adaptar-se para atender às 
necessidades destes alunos inseridos em classes regulares. Portanto, requer 
mudanças significativas na estrutura e no funcionamento das escolas, na 
formação dos professores e nas relações família-escola. (2011, online) 

 
 É de se observar, no entanto, que não são todas as pessoas com autismo que 

apresentam plenas condições de ingressar, de imediato, no sistema regular de ensino, 

adaptando-se melhor em instituições especializadas. Nada obstante, essa dificuldade não pode 

servir como fator impeditivo para o seu acesso à educação. 

Na Declaração de Direitos dos Deficientes, da qual o Brasil é signatário, é 

expresso o direito de portadores de deficiência mental a educação que lhe permita maior 

desenvolvimento: 
Art. 2: O deficiente mental tem o direito à atenção médica e ao tratamento 
físico exigidos pelo seu caso, como também à educação, à capacitação 
profissional, à reabilitação e à orientação que lhe permitam desenvolver ao 
máximo suas aptidões e possibilidades. 

 
Além disso, a Convenção supramencionada, em seu preâmbulo, reconhece a 

“importância da acessibilidade aos meios físico, social, econômico e cultural, à saúde, à 

educação e à informação e comunicação, para possibilitar às pessoas com deficiência o pleno 

gozo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais”. 

Dessa forma, resta evidenciada a necessidade de ser efetivado o direito a educação 

para pessoas com autismo, em razão dos ditames constitucionais, como forma de respeitar a 

dignidade da pessoa humana, a independência e a autonomia das pessoas, além da 

necessidade de formação de uma sociedade inclusiva e não-discriminatória.  

Ressalte-se, ainda que, a inclusão educacional da pessoa com autismo, conforme 

explicação de Farias et al. (2008, online), é instrumento de especial valor para o tratamento do 

transtorno.  

É certo que o tratamento deve ser voltado para as particularidades de cada caso 

clínico, podendo ser intensificados, por exemplo, os estímulos à linguagem ou à própria 

interação social. 

Para tanto, é importante que a interação professor-aluno se dê de forma adequada 

para o desenvolvimento do estudante, exigindo, uma preparação especial tanto do profissional 

quanto da instituição. 



Sobre o tema, citando diversos autores, Farias et al. expõem:  

Atualmente existe um movimento natural de reinserção dessas crianças em 
escolas regulares e cada vez mais a escola deve se adequar para proporcionar 
à criança com autismo habilidades sociais que melhorem seu desempenho no 
âmbito educacional, social e ocupacional (Stainback; Stainback, 1999). 
Assim, Kupfer (2004) ressalta a importância da inclusão educacional, como 
principal instrumento de inserção social e objetivo de todo e qualquer 
tratamento para a criança com transtorno autista.  
Com efeito, a inclusão escolar é um fator diferencial no desenvolvimento de 
pessoas com transtornos globais do desenvolvimento; contudo, experiências 
de sucesso no processo educacional para autistas ainda são pouco 
observadas, haja vista a ausência e precariedade de serviços de atendimento 
aos indivíduos com autismo, principalmente no que se refere à esfera 
educacional (OLIVEIRA, 2002; VASQUES, 2002 apud BRIDI; FORTES; 
BRIDI FILHO, 2006) (Farias et al. 2008, online)  

 

Nesse contexto, na perspectiva dos autores já mencionados, ressaltam o fato de 

muitos profissionais de educação, em razão do desconhecimento sobre o transtorno autista, 

têm medo de interagir diariamente com um aluno com necessidades especiais e não obterem 

resultados pedagógicos satisfatórios. 

Não obstante, o professor não pode ser esquecido como um sujeito determinante 

para o desenvolvimento do aluno, razão pela deve-se sempre buscar a sua capacitação, 

especialmente quando a pessoa autista for criança, precisando, portanto, de maior apoio para a 

compreensão do contexto no qual está inserida. 

Por essa razão, é válido ressaltar a expressa disposição do art. 8 da Declaração de 

Direitos dos Deficientes, que versa sobre a necessidade de conscientização sobre as condições 

e necessidades de pessoas portadoras de deficiência.   
 
Art. 8: 1. Os Estados Partes se comprometem a adotar medidas imediatas, 
efetivas e apropriadas para:  
a) Conscientizar toda a sociedade, inclusive as famílias, sobre as condições 
das pessoas com deficiência e fomentar o respeito pelos direitos e pela 
dignidade das pessoas com deficiência; 
b) Combater estereótipos, preconceitos e práticas nocivas em relação a 
pessoas com deficiência, inclusive aqueles relacionados a sexo e idade, em 
todas as áreas da vida;  
c) Promover a conscientização sobre as capacidades e contribuições das 
pessoas com deficiência.  

 

Ressalte-se, por fim, que esse tema possui relevante valor social, já tendo, 

inclusive, sido levado à apreciação do Poder Judiciário, que se manifestou favoravelmente à 

pretensão das famílias de pessoas com autismo. 



O caso mencionado se refere a uma Ação Civil Pública proposta pelo Ministério 

Público do Estado de São Paulo contra a Fazenda Pública daquele estado-membro, cuja 

pretensão era a condenação da parte promovida ao custeio integral do tratamento, em entidade 

especializada, de pessoas com autismo residentes em São Paulo que comprovassem sua 

condição por meio de atestado médico.  
O pleito englobava o pagamento integral do tratamento, da assistência específica, 

da educação e da saúde, em entidade adequada, até que o Estado de São Paulo providenciasse 

a criação de unidades públicas especializadas. 
 O entendimento adotado pelo MM. Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública de São 

Paulo/SP, onde tramitou o feito, processo nº 053.00.027139-2 (1679/00), foi o seguinte: 

 
Em resumo, como bem observaram os I. Representantes do Ministério 
Público, Dr. João Luiz Marcondes Júnior e Dr. César Pinheiro Rodrigues, ‘A 
questão, portanto, assim deve ser colocada: mesmo que a família do autista 
tenha disponibilidade de pessoalmente prestar cuidados, o que quase nunca 
ocorre, tal não é suficiente porquanto o autista “tratado domesticamente” não 
lhe vê confiado o imprescindível tratamento especializado, que lhe 
possibilite melhorar gradativamente e, por exemplo, abrandar-lhe a violência 
a níveis mais suportáveis, enfim, proporcionar uma melhor adequação do 
autista ao seu meio. 
Feitas tais considerações, no mérito, malgrado o zelo e o esforço da Ilustre 
Causídica da ré, obrigatória a procedência da ação. 

 
 
Conclui-se, a ampla proteção normativa destinada ao acesso à educação de 

pessoas com autismo, de modo que, apesar das dificuldades de diagnóstico e tratamento, 

devem ser feitos os esforços necessários para a inclusão escolar desses indivíduos, 

proporcionando-lhes maiores e efetivas chances de interação social e autonomia, como forma 

de concretizar os valores constitucionais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir dos pontos apresentados neste trabalho, pode-se observar o acentuado 

número de instrumentos normativos que garantem o direito de pessoas com autismo de terem 

acesso ao serviço público essencial de educação de forma efetiva e que possa garantir todos os 

meios necessários para seu desenvolvimento. 

A necessidade de adaptação não se limita apenas no meio físico, mas atinge 

também os métodos de ensino e tratamento, a capacitação dos profissionais de educação para 



lidarem com as necessidades especiais e, principalmente, a conscientização coletiva da 

importância da inserção social e escolar no desenvolvimento de pessoas com autismo.  

Ressalte-se que quanto mais cedo o tratamento e as formas de intervenção forem 

feitas maiores as chances de obtenção de resultados satisfatórios no tratamento e 

desenvolvimento dos portadores de autismo, razão pela qual é de extrema importância a oferta 

de uma educação de qualidade a essa parcela da população. 

Portanto, a prestação educacional básica é o mínimo de obrigatoriedade que se 

pode exigir do Poder Público, em razão do compromisso indisponível de garantir a integração 

social das pessoas com qualquer forma de deficiência, possibilitando-lhes o aperfeiçoamento 

de suas capacidades e repudiando toda forma de discriminação.  
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Abstract: The right to education is ensured by the Federal 
Constitution as a fundamental 
right with asocial nature. Therefore, this constitutional 
guarantee requires a full accomplishment that seeks to 
overcome the economic and social inequalities. This article intends 
to analyze the features of the basic education as a subjective public 
right, with a special reference to the peculiarities of its effectuation for 
people with Autism Spectrum Disorder, evidencing  the need of 
providences that guarantee the access and the permanency of 
students with special needs at school, according to brazilian juridical 
ordinance. 
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