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RESUMO: O presente estudo apresenta a legislação específi ca aplicada ao por-
tador de necessidades especiais, rumo à inclusão, as diretrizes legais, o papel 
dos pais e as modalidades de defi ciências e transtornos e, sobretudo a dinâmica 
pedagógica que se deve seguir rumo à Educação Especial Inclusiva. Sendo a 
educação e a aprendizagem processos contínuos e permanentes que se desen-
volvem ao longo da existência humana têm lugar não apenas na escola, mas no 
lar e na comunidade. O Tema INCLUSÃO é bastante atual e merecedor de aten-
ção.  O objetivo do presente trabalho é mostrar que a inclusão é uma ação políti-
ca, cultural, social e pedagógica, implementada em defesa do direito de todos os 
educandos de estarem juntos, aprendendo e participando, sem nenhum tipo de 
discriminação. O presente trabalho está pautado nas Leis criadas pelo Ministério 
da Educação/Secretaria de Educação Especial que apresenta a Política Nacio-
nal de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, que acompa-
nha os avanços do conhecimento e das lutas sociais, visando constituir políticas 
públicas promotoras de uma educação de qualidade para todos os alunos.
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ABSTRACT: This study presents the specifi c legislation applied to people with 
special needs, towards inclusion, legal guidelines, the role of parents and ter-
ms of defi ciencies and disorders, and especially the pedagogical dynamics that 
should be followed towards the Special Inclusive Education. And education and 
continuous learning and permanent processes taking place throughout human 
existence take place not only at school but at home and in the community. The 
INCLUSION theme is very current and worthy of attention. The objective of this 
study is to show that inclusion is a political action, cultural, social and pedagogi-
cal, deployed in defense of the right of all students to be together, learning and 
participating, without any discrimination. This work is guided by the laws created 
by the Ministry of Education / Department of Special Education that presents the 
National Policy for Special Education in the Perspective of Inclusive Education, 
which tracks the progress of knowledge and social struggles, seeking to establish 
public policies that promote an education quality for all students.
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INTRODUÇÂO

 A educação inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado 
na concepção de direitos humanos que conjuga igualdade e diferença como 
valores indissociáveis e que avança em relação à ideia de equidade formal ao 
contextualizar as circunstâncias históricas da produção da exclusão dentro e 
fora da escola.
 É sábia, efi ciente e cuidadosa a doutrina que impera no corpo de toda 
legislação especial aplicada à Educação Especial rumo à Inclusão, mas ainda 
é muito frágil a maneira com que interpretam e tratam, na prática, o fazer peda-
gógico pertinente ao assunto.  A Lei nº 12.796, de 4/4/2013 doutrina currículos, 
métodos, técnicas, organização específi ca e recursos educativos especiais para 
atender às necessidades de portadores de difi culdades de aprendizagem com 
defi ciências leves ou graves e transtornos globais do desenvolvimento, inclusive 
severos, merecedores de tratamentos especiais com implementação curricular 
mais lenta.

EDUCAÇÃO ESPECIAL NO BRASIL A INCLUSÃO COM UM ENFOQUE         
JURÍDICO

 No Brasil, o atendimento às pessoas com defi ciência teve início na época 
do Império com a criação de duas instituições: 1) o Imperial Instituto dos Meni-
nos Cegos, em 1854, atual Instituto Benjamin Constant – IBC, 2) e o Instituto 
dos Surdos Mudos, em 1857, atual Instituto Nacional da Educação dos Surdos 
– INES, ambos no Rio de Janeiro, 3) no início do século XX é fundado o Instituto 
Pestalozzi - 1926, instituição especializada no atendimento às pessoas com de-
fi ciência mental; 4) em 1954 é fundada a primeira Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais – APAE e; em 1945, é criado o primeiro atendimento educacio-
nal especializado às pessoas com superdotação na Sociedade Pestalozzi, por 
Helena Antipoff . 
 Em 1961, o atendimento educacional às pessoas com defi ciência passa 
ser fundamentado pelas disposições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, Lei nº. 7 4.024/61, que aponta o direito dos “excepcionais” à educação, 
preferencialmente dentro do sistema geral de ensino. 
 A Lei nº. 5.692/71, que altera a LDBEN de 1961, ao defi nir ‘tratamento 
especial’ para os alunos com “defi ciências físicas, mentais, os que se encontrem 
em atraso considerável quanto à idade regular de matrícula e os superdotados”, 
não promove a organização de um sistema de ensino capaz de atender as ne-
cessidades educacionais especiais e acaba reforçando o encaminhamento dos 
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alunos para as classes e escolas especiais. 
 Em 1973, é criado no MEC, o Centro Nacional de Educação Especial – 
CENESP, responsável pela gerência da educação especial no Brasil, que, sob a 
égide integracionista, impulsionou ações educacionais voltadas às pessoas com 
defi ciência e às pessoas com superdotação; ainda confi guradas por campanhas 
assistenciais e ações isoladas do Estado. 
 Nesse período, não se efetiva uma política pública de acesso universal 
à educação, permanecendo a concepção de ‘políticas especiais’ para tratar da 
temática da educação de alunos com defi ciência e, no que se refere aos alunos 
com superdotação, apesar do acesso ao ensino regular, não é organizado um 
atendimento especializado que considere as singularidades de aprendizagem 
desses alunos. 
 A Constituição Federal de 1988 traz como um dos seus objetivos funda-
mentais, “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, 
cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” (art.3º inciso IV). Defi ne, 
no artigo 205, a educação como um direito de todos, garantindo o pleno desen-
volvimento da pessoa, o exercício da cidadania e a qualifi cação para o trabalho. 
No seu artigo 206, inciso I, estabelece a “igualdade de condições de acesso e 
permanência na escola”, como um dos princípios para o ensino e, garante, como 
dever do Estado, a oferta do atendimento educacional especializado, preferen-
cialmente na rede regular de ensino (art. 208). 
 O Estatuto da Criança e do Adolescente (2002) – Lei nº. 8.069/90, artigo 
55, reforça os dispositivos legais supracitados, ao determinar que “os pais ou 
responsáveis têm a obrigação de matricular seus fi lhos ou pupilos na rede regu-
lar de ensino”. Também, nessa década, documentos como a Declaração Mundial 
de Educação para Todos (1990) e a Declaração de Salamanca (1994), passam 
a infl uenciar a formulação das políticas públicas da educação inclusiva.
 Em 1994, é publicada a Política Nacional de Educação Especial, orientan-
do o processo de ‘integração instrucional’ que condiciona o acesso às classes 
comuns do ensino regular àqueles que “(...) possuem condições de acompa-
nhar e desenvolver as atividades curriculares programadas do ensino comum, 
no mesmo ritmo que os alunos ditos normais”. Ao reafi rmar os pressupostos 
construídos a partir de padrões homogêneos de participação e aprendizagem, 
a Política não provoca uma reformulação das práticas educacionais de maneira 
que sejam valorizados os diferentes potenciais de aprendizagem no ensino co-
mum, mantendo a responsabilidade da educação desses alunos exclusivamente 
no âmbito da educação especial. 
 A atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei nº 9.394/96, 
no artigo 59, preconiza que os sistemas de ensino devem assegurar aos alunos 
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especiais currículo, métodos, recursos e organização específi cos para atender 
às suas necessidades; assegura a terminalidade específi ca àqueles que não 
atingiram o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de 
suas defi ciências e; a aceleração de estudos aos superdotados para conclusão 
do programa escolar. Também defi ne, dentre as normas para a organização da 
educação básica, a “possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante 
verifi cação do aprendizado” (art. 24, inciso V) e “[...] oportunidades educacionais 
apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, con-
dições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames” (art. 37). 
 Em 1999, o Decreto nº 3.298 que regulamenta a Lei nº 7.853/89, ao dispor 
sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Defi ciência, 
defi ne a educação especial como uma modalidade transversal a todos os níveis 
e modalidades de ensino, enfatizando a atuação complementar da educação 
especial ao ensino regular. 
 Acompanhando o processo de mudanças, as Diretrizes Nacionais para 
a Educação Especial na Educação Básica, Resolução CNE/CEB nº 2/2001, no 
artigo 2º, determinam que: 
 Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às es-
colas organizar-se para o atendimento aos educandos com necessidades edu-
cacionais especiais, assegurando as condições necessárias para uma educação 
de qualidade para todos. (MEC/SEESP, 2001). 
 As Diretrizes ampliam o caráter da educação especial para realizar o 
atendimento educacional especializado complementar ou suplementar a esco-
larização, porém, ao admitir a possibilidade de substituir o ensino regular, não 
potencializa a adoção de uma política de educação inclusiva na rede pública de 
ensino prevista no seu artigo 2º. 
 O Plano Nacional de Educação - PNE, Lei nº 10.172/2001, destaca que “o 
grande avanço que a década da educação deveria produzir seria a construção 
de uma escola inclusiva que garanta o atendimento à diversidade humana”. Ao 
estabelecer objetivos e metas para que os sistemas de ensino favoreçam o aten-
dimento às necessidades  educacionais especiais dos alunos, aponta um défi cit 
referente à oferta de matrículas para alunos com defi ciência nas classes comuns 
do ensino regular, à formação docente, à acessibilidade física e ao atendimento 
educacional especializado.
 Na perspectiva da educação inclusiva, a Resolução CNE/CP nº1/2002, 
que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Profes-
sores da Educação Básica, defi ne que as instituições de ensino superior devem 
prever em sua organização curricular formação docente voltada para a atenção 
à diversidade e que contemple conhecimentos sobre as especifi cidades dos alu-
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nos com necessidades educacionais especiais.
  A Lei nº 10.436/02 reconhece a Língua Brasileira de Sinais como meio 
legal de comunicação e expressão, determinando que sejam garantidas formas 
institucionalizadas de apoiar seu uso e difusão, bem como a inclusão da disci-
plina de Libras como parte integrante do currículo nos cursos de formação de 
professores e de fonoaudiologia. 
 A Portaria nº 2.678/02 aprova diretriz e normas para o uso, o ensino, a 
produção e a difusão do Sistema Braille em todas as modalidades de ensino, 
compreendendo o projeto da Grafi a Braile para a Língua Portuguesa e a reco-
mendação para o seu uso em todo o território nacional.
 Em 2003, o Ministério da Educação cria o Programa Educação Inclusi-
va: direito à diversidade, visando transformar os sistemas de ensino em siste-
mas educacionais inclusivos, que promove um amplo processo de formação de 
gestores e educadores nos municípios brasileiros para a garantia do direito de 
acesso de todos à escolarização, a organização do atendimento educacional 
especializado e a promoção da acessibilidade.
  Em 2004, o Ministério Público Federal divulga o documento O Acesso de 
Alunos com Defi ciência às Escolas e Classes Comuns da Rede Regular, com o 
objetivo de disseminar os conceitos e diretrizes mundiais para a inclusão, reafi r-
mando o direito e os benefícios da escolarização de alunos com e sem defi ciên-
cia nas turmas comuns do ensino regular. 
 Impulsionando a inclusão educacional e social, o Decreto nº 5.296/04 re-
gulamentou as leis nº 10.048/00 e nº 10.098/00, estabelecendo normas e crité-
rios para a promoção da acessibilidade às pessoas com defi ciência ou com mo-
bilidade reduzida. Nesse contexto, o Programa Brasil Acessível é implementado 
com o objetivo de promover e apoiar o desenvolvimento de ações que garantam 
a acessibilidade.
  O Decreto nº 5.626/05, que regulamenta a Lei nº 10.436/2002, visando a 
inclusão dos alunos surdos, dispõe sobre a inclusão da Libras como disciplina 
curricular, a formação e a certifi cação de professor, instrutor e tradutor/intérprete 
de Libras, o ensino da Língua Portuguesa como segunda língua para alunos 
surdos e a organização da educação bilíngue no ensino regular. 
 Em 2005, com a implantação dos Núcleos de Atividade das Altas Habilida-
des/Superdotação – NAAH/S em todos os estados e no Distrito Federal, são for-
mados centros de referência para o atendimento educacional especializado aos 
alunos com altas habilidades/superdotação, a orientação às famílias e a forma-
ção continuada aos professores. Nacionalmente, são disseminados referenciais 
e orientações para organização da política de educação inclusiva nesta área, de 
forma a garantir esse atendimento aos alunos da rede pública de ensino. 
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 A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Defi ciência, aprovada 
pela ONU em 2006, da qual o Brasil é signatário, estabelece que os Estados 
Parte devem assegurar um sistema de educação inclusiva em todos os níveis 
de ensino, em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social 
compatível com a meta de inclusão plena, adotando medidas para garantir que: 
a) As pessoas com defi ciência não sejam excluídas do sistema educacional geral 
sob alegação de defi ciência e que as crianças com defi ciência não sejam exclu-
ídas do ensino fundamental gratuito e compulsório, sob alegação de defi ciência; 
b) As pessoas com defi ciência possam ter acesso ao ensino fundamental inclusi-
vo, de qualidade e gratuito, em igualdade de condições com as demais pessoas 
na comunidade em que vivem (Art.24). 
 Neste mesmo ano, a Secretaria Especial dos Direitos Humanos, o Minis-
tério da Educação, o Ministério da Justiça e a UNESCO lançam o Plano Nacional 
de Educação em Direitos Humanos que objetiva, dentre as suas ações, fomen-
tar, no currículo da educação básica, as 11 temáticas relativas às pessoas com 
defi ciência e desenvolver ações afi rmativas que possibilitem inclusão, acesso e 
permanência na educação superior. 
 Em 2007, é lançado o Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE, 
reafi rmado pela Agenda Social, tendo como eixos a formação de professores 
para a educação especial, a implantação de salas de recursos multifuncionais, a 
acessibilidade arquitetônica dos prédios escolares, acesso e a permanência das 
pessoas com defi ciência na educação superior e o monitoramento do acesso à 
escola dos favorecidos pelo Benefi cio de Prestação Contínua – BPC.
  No documento do MEC, Plano de Desenvolvimento da Educação: razões, 
princípios e programas, publicado pelo Ministério da Educação, é reafi rmada a 
visão sistêmica da educação que busca superar a oposição entre educação re-
gular e educação especial.
  Contrariando a concepção sistêmica da transversalidade da educação 
especial nos diferentes níveis, etapas e modalidades de ensino, a educação 
não se estruturou na perspectiva da inclusão e do atendimento às necessidades 
educacionais especiais, limitando, o cumprimento do princípio constitucional que 
prevê a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola e a 
continuidade nos níveis mais elevados de ensino.
 Para a implementação do PDE é publicado o Decreto nº 6.094/2007 que 
estabelece dentre as diretrizes do Compromisso Todos pela Educação a garan-
tia do acesso e permanência no ensino regular e o atendimento às necessidades 
educacionais especiais dos alunos, fortalecendo a inclusão educacional nas es-
colas públicas.
 O MEC/CNE, através da Resolução nº 4, de 2 de outubro de 2009, insti-
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tui diretrizes operacionais para atendimento especializado na Educação Básica, 
modalidade de Educação Especial (...) em salas de recursos multifuncionais ou 
em centros de atendimento educacional especializado da rede pública ou de ins-
tituições comunitárias, confessionais ou fi lantrópicas sem fi ns lucrativos. (art. 1º), 
conveniadas com a Secretaria de Educação ou órgão equivalente do Estado, 
Distrito Federal ou do Município.
 Por fi m, dentre outras legislações pertinentes ao assunto, atualmente rei-
na soberanamente a doutrina da LDBN/1996, alterada pela 12.796 de 04 de abril 
de 2013, artigo 60 e respectivo parágrafo único, conferindo aos portadores de 
necessidades especiais graves e transtornos severos o direito de frequentarem 
as escolas públicas regulares e as instituições privadas fi lantrópicas especializa-
das o direito ao atendimento especial gratuito sob os cuidados do Poder Público 
pedagógica e fi nanceiramente falando. 
 Não podemos deixar de levar em conta que é na família que começa o 
trabalho da inclusão.
 Conforme  Ana Rita de Paula (2007. 36p): 

A Educação Especial na perspectiva da Inclusão inicia-se e perpetua 
na vida diária do seio familiar, passa pelos diversos segmentos institu-
cionais, governamentais e extrapola até as fronteiras nacionais.
O papel da família é preponderante, é fundamental uma vez que, a 
formação do cidadão começa em casa. É na família que são desen-
volvidos valores, hábitos e ideias sobre as coisas e o mundo, e é nela 
que aprendemos a nos relacionar com os outros. Portanto, a constru-
ção dessa sociedade inclusiva começa em casa. Os pais e as próprias 
pessoas com defi ciência são seus principais agentes.

 Em uma sociedade inclusiva, a família de pessoas com defi ciência deve 
estar presente em todos os momentos, participar das decisões, fazer valer os 
seus direitos e lutar por melhores condições de vida para todos.
 Entretanto, ainda hoje, a maioria da população não está acostumada a 
participar ativamente de reuniões em igrejas, escolas e outras associações da 
comunidade. Isso faz com que os indivíduos se isolem e muitos assuntos deixem 
de ser discutidos. No caso da chegada de uma criança com defi ciência, a falta 
de informações da família é ainda maior. Muitos pais não sabem como agir nem 
decidir o que é melhor para os fi lhos, deixando para médicos, professores, tera-
peutas ocupacionais e fi sioterapeutas essa responsabilidade.
 O acesso à educação tem início na educação infantil, na qual se desen-
volvem as bases necessárias para a construção do conhecimento e desenvolvi-
mento global do aluno. Nessa etapa, o lúdico, o acesso às formas diferenciadas 
de comunicação, a riqueza de estímulos nos aspectos físicos, emocionais, cog-
nitivos, psicomotores e sociais e a convivência com as diferenças favorecem as 
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relações interpessoais, o respeito e a valorização da criança. 
 Do nascimento aos três anos, o atendimento educacional especializado 
se expressa por meio de serviços de estimulação precoce, que objetivam otimi-
zar o processo de desenvolvimento e aprendizagem em interface com os servi-
ços de saúde e assistência social. Em todas as etapas e modalidades da educa-
ção básica, o atendimento educacional especializado é organizado para apoiar 
o desenvolvimento dos alunos, constituindo oferta obrigatória dos sistemas de 
ensino. Deve ser realizado no turno inverso ao da classe comum, na própria es-
cola ou centro especializado que realize esse serviço educacional. 
 Desse modo, na modalidade de educação de jovens e adultos e educa-
ção profi ssional, as ações da educação especial possibilitam a ampliação de 
oportunidades de escolarização, formação para ingresso no mundo do trabalho 
e efetiva participação social.
 O Censo Escolar/MEC/INEP, realizado anualmente em todas as escolas 
de educação básica, possibilita o acompanhamento dos indicadores da educa-
ção especial: acesso à educação básica, matrícula na rede pública, ingresso nas 
classes comuns, oferta do atendimento educacional especializado, acessibilida-
de nos prédios escolares, municípios com matrícula de alunos com necessida-
des educacionais especiais, escolas com acesso ao ensino regular e formação 
docente para o atendimento às necessidades educacionais especiais dos alu-
nos. 
 Para compor esses indicadores no âmbito da educação especial, o Cen-
so Escolar/MEC/INEP coleta dados referentes ao número geral de matrículas; 
à oferta da matrícula nas escolas públicas, escolas privadas e privadas sem 
fi ns lucrativos; às matrículas em classes especiais, escola especial e classes 
comuns de ensino regular; ao número de alunos do ensino regular com atendi-
mento educacional especializado; às matrículas, conforme tipos de defi ciência, 
transtornos do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação; à infra-estru-
tura das escolas quanto à acessibilidade arquitetônica, à sala de recursos ou aos 
equipamentos específi cos; e à formação dos professores que atuam no atendi-
mento educacional especializado. 
 A partir de 2004, são efetivadas mudanças no instrumento de pesquisa do 
Censo, que passa a registrar a série ou ciclo escolar dos alunos identifi cados no 
campo da educação especial, possibilitando monitorar o percurso escolar. Em 
2007, o formulário impresso do Censo Escolar foi transformado em um sistema 
de informações on-line, o Censo Web, que qualifi ca o processo de manipulação 
e tratamento das informações, permite atualização dos dados dentro do mesmo 
ano escolar, bem como possibilita o cruzamento com outros bancos de dados, 
tais como os das áreas de saúde, assistência e previdência social. Também são 
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realizadas alterações que ampliam o universo da pesquisa, agregando informa-
ções individualizadas dos alunos, das turmas, dos professores e da escola. 
 Com relação aos dados da educação especial, o Censo Escolar registra 
uma evolução nas matrículas, de 337.326 em 1998 para 700.624 em 2006, ex-
pressando um crescimento de 107%. No que se refere ao ingresso em classes 
comuns do ensino regular, verifi ca-se um crescimento de 640%, passando de 
43.923 alunos em 1998 para 325.316 em 2006.
 Quanto à distribuição dessas matrículas nas esferas pública e privada, 
em 1998 registra-se 179.364 (53,2%) alunos na rede pública e 157.962 (46,8%) 
nas escolas privadas, principalmente em instituições especializadas fi lantrópi-
cas. Com o desenvolvimento das ações e políticas de educação inclusiva nesse 
período, evidencia-se um crescimento de 146% das matrículas nas escolas pú-
blicas, que alcançaram 441.155 (63%) alunos em 2006.
 Com relação à distribuição das matrículas por etapa de ensino em 2006: 
112.988 (16%) estão na educação infantil, 466.155 (66,5%) no ensino funda-
mental, 14.150 (2%) no ensino médio, 58.420 (8,3%) na educação de jovens e 
adultos, e 48.911 (6,3%) na educação profi ssional. No âmbito da educação in-
fantil, há uma concentração de matrículas nas escolas e classes especiais, com 
o registro de 89.083 alunos, enquanto apenas 24.005 estão matriculados em 
turmas comuns. 
 O Censo da Educação Especial na educação superior registra que, entre 
2003 e 2005, o número de alunos passou de 5.078 para 11.999 alunos, repre-
sentando um crescimento de 136%. A evolução das ações referentes à educa-
ção especial nos últimos anos é expressa no crescimento de 81% do número de 
municípios com matrículas, que em 1998 registra 2.738 municípios (49,7%) e, 
em 2006 alcança 4.953 municípios (89%). 
 Aponta também o aumento do número de escolas com matrícula, que em 
1998 registra apenas 6.557 escolas e, em 2006 passa a registrar 54.412, repre-
sentando um crescimento de 730%. Das escolas com matrícula em 2006, 2.724 
são escolas especiais, 4.325 são escolas comuns com classe especial e 50.259 
são escolas de ensino regular com matrículas nas turmas comuns. 
 O indicador de acessibilidade arquitetônica em prédios escolares, em 
1998, aponta que 14% dos 6.557 estabelecimentos de ensino com matrícula 
de alunos com necessidades educacionais especiais possuíam sanitários com 
acessibilidade. Em 2006, das 54.412 escolas com matrículas de alunos atendi-
dos pela educação especial, 23,3% possuíam sanitários com acessibilidade e 
16,3% registraram ter dependências e vias adequadas (dado não coletado em 
1998). No âmbito geral das escolas de educação básica, o índice de acessibili-
dade dos prédios, em 2006, é de apenas 12%. 
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 Com relação à formação inicial dos professores que atuam na educação 
especial, o Censo de 1998, indica que 3,2% possui ensino fundamental, 51% 
ensino médio e 45,7% ensino superior. Em 2006, dos 54.625 professores nessa 
função, 0,62% registram ensino fundamental, 24% ensino médio e 75,2% ensino 
superior. Nesse mesmo ano, 77,8% desses professores, declararam ter curso 
específi co nessa área de conhecimento.
 Para que as Leis sejam cumpridas deve o Colégio organizar as condições 
de acesso aos espaços, aos recursos pedagógicos e à comunicação que favo-
reçam a promoção da aprendizagem e a valorização das diferenças, de forma 
a atender as necessidades educacionais de todos os alunos. A acessibilidade 
deve ser assegurada mediante a eliminação de barreiras arquitetônicas, urba-
nísticas, na edifi cação – incluindo instalações, equipamentos e mobiliários – e 
nos transportes escolares, bem como as barreiras nas comunicações e informa-
ções.
 Se as escolas não se reorganizarem para atender a todos os alunos, in-
distintamente, a exclusão generalizada tenderá a aumentar, provocando cada 
vez mais queixas vazias e maior distanciamento da escola comum dos alunos 
que supostamente não aprendem razão pela qual este Colégio conduzirá seu 
fazer pedagógico voltado, para cada especialidade apresentada pelo educando.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 É certo afi rmar que as Leis que regem a Educação Especial são amplas 
e estão acompanhando o desenvolvimento da sociedade. 
 A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 
Inclusiva tem como objetivo o acesso, a participação e a aprendizagem dos alu-
nos com defi ciência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/
superdotação nas escolas regulares, orientando os sistemas de ensino para pro-
mover respostas às necessidades educacionais especiais.
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