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Introdução: A educação inclusiva permeou as discussões jurídicas, como uma 

das grandes novidades desde a vigência da nova carta constitucional. Após 

vinte e cinco anos, não se pode mais encará-la como novidade, fazendo-se 

necessária uma nova política de incentivo rumo à efetiva e completa garantia 

de direitos.  

Justificativa: Sob o ponto de vista legislativo muito foi elaborado durante a 

vigência da atual Constituição Federal, e muito ainda está para ser feito, para 

que essa nova perspectiva de atendimento aos reclamos dessa significativa 

parcela da população, que tem na diferença sensorial o marco principal de sua 

trajetória de vida, possa efetivamente gozar de todas as prerrogativas inerentes 

à cidadania, notadamente no âmbito do ensino superior.  

Objeto: Identificar a coerência entre expectativas geradas pela necessidade de 

um novo passo rumo à efetiva educação inclusiva e a legislação pertinente. 

Objetivo: A pesquisa buscará no ordenamento jurídico os subsídios que 

apontem se há ou não instrumentos jurídicos suficientes a embasar uma nova 

empreitada legislativa que sirva de amparo a essa garantia constitucional, 

fundamental para o pleno exercício da cidadania, especialmente nos atuais 

estudos para reforma da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. 

Metodologia: Utilizará o método indutivo, ou seja, da análise da legislação, 

produzir novo conhecimento. 

Desenvolvimento: Foram realizadas três reuniões para fixar o trabalho de cada 

participante. 

Fontes: Por enquanto a fonte consultada foi artigos na internet. Trabalharemos 

com doutrina especializada, leis e todas as demais fontes.  

Resultado: como resultado comprovado, somente a participação efetiva de 

todos os alunos. 

 


