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Belo Horizonte, 22 de maio de 2020. 

 

À EXMA. SRA. JÚLIA SANTANA 

SECRETÁRIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS 

 

ASSUNTO: ACESSIBILIDADE NAS VÍDEOAULAS PARA OS ALUNOS COM 

DEFICIÊNCIA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL 

 

 

A Defensoria Especializada da Pessoa Idosa e da 

Pessoa com Deficiência de Belo Horizonte, por meio dos Defensores 

Públicos, Dr. Estêvão Machado de Assis Carvalho e Dra. Fernanda Cristiane 

Fernandes Heringer Milagres, com fundamento nos arts. 4º, X, e 128, X, 

ambos da Lei Complementar n.º 80/1994 e no art. 74, IX, da Lei 

Complementar Estadual n.º 65/2003, vem apresentar a seguinte 

RECOMENDAÇÃO, pelas razões de fato e de direito descritas a seguir: 

 

 Considerando que a Constituição da República 

estabelece, em seu artigo 205, que a Educação é direito de todos e dever 

do Estado e da Família; 

 

Considerando que o artigo 208, III, também da 

Constituição da República, determina que o atendimento educacional 

especializado aos “portadores” de deficiência, se dará preferencialmente 

na rede regular de ensino; 
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Considerando que o artigo 27 da Lei Brasileira de 

Inclusão (Lei 13.146/15) dispõe que a educação constitui direito da pessoa 

com deficiência, com o escopo de alcançar o máximo de suas habilidades e 

talentos; 

 

Considerando que o artigo 28, II, da mesma lei, 

determina, como dever do Estado, o aprimoramento dos sistemas 

educacionais, visando a garantir condições de acesso, permanência, 

participação e aprendizagem, por meio da oferta de serviços e de recursos 

de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão 

plena; 

 

Considerando que também é dever do Estado, 

imposto pelo artigo 28, XVI, da Lei Brasileira de Inclusão, dotar de 

acessibilidade para todos os estudantes, trabalhadores da educação e 

demais integrantes da comunidade escolar as edificações, os ambientes e 

as atividades concernentes a todas as modalidades, etapas e níveis de 

ensino; 

 

Considerando a necessidade de isolamento social 

imposta pela Pandemia de Covid-19 e a imposição atual de suspensão 

temporária das aulas presenciais por essa Secretaria de Educação; 

 

Considerando que as referidas aulas presenciais foram 

substituídas momentaneamente por essa Secretaria de Educação por 

vídeoaulas e ensino à distância;  
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Considerando a existência na Rede Estadual de 

Educação de milhares de alunos com deficiência, que dependem de 

recursos de acessibilidade para que possam acompanhar as referidas 

vídeoaulas;  

 

Considerando denúncias recebidas por esta 

Defensoria Especializada da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência de 

que as vídeoaulas promovidas pela Rede Estadual de Educação de Minas 

Gerais não contam atualmente com recursos de acessibilidade para os 

alunos com deficiência;  

 

Considerando, por fim, que é função institucional da 

Defensoria Pública, por força do Art. 5º, inciso IX, da Lei Complementar 

Estadual 65/2003, exercer a defesa individual ou coletiva da pessoa idosa; 

 

Diante das considerações ora expostas e 

compreendendo que a solução extrajudicial da questão mostra-se mais 

adequada à preservação do Direito à Educação da Pessoa com Deficiência, 

a Defensoria Especializada da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência 

RECOMENDA a essa Secretaria Estadual de Educação que as vídeoaulas 

disponibilizadas para os alunos da rede pública estadual contem com 

recursos de acessibilidade, tais como, tradução em libras e legendas, 

além de todos os outros que se mostrem necessários à realidade de cada 

tipo de deficiência, possibilitando, assim, que os alunos com deficiência 

do Estado possam acompanha-las de forma plena e satisfatória.  
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RECOMENDA, ainda, a adoção por essa Secretaria de Educação de todos 

os métodos de tecnologia assistiva à disposição, como o intuito de 

potencializar a aprendizagem dos alunos com deficiência que estão 

recebendo aulas virtuais.  

 

Solicita-se resposta à presente Recomendação no prazo de 72 horas, 

endereçada aos seguintes endereços eletrônicos: 

fernanda.milagres@defensoria.mg.def.br e 

estevao.carvalho@defensoria.mg.def.br. 

 

Por fim, registre-se que a presente recomendação cientifica e constitui 

em mora o destinatário quanto às providências solicitadas e seu não 

cumprimento poderá implicar na adoção das medidas judiciais cabíveis. 

  

Belo Horizonte, 22 de maio de 2020. 

 

Estêvão Machado de Assis Carvalho 

Defensor Público – MADEP 0596 

Defensoria Esp. do Idoso e da Pessoa com Deficiência  

 

Fernanda Cristiane Fernandes Heringer Milagres  

Defensora Pública – MADEP -0621 

Defensoria Esp. do Idoso e da Pessoa com Deficiência 
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