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1. RESUMO

Este  estudo põe em evidência o  desafio  da implementação da Educação Inclusiva

no  Brasil   desde   o   período  Imperial.   Traça  um  breve   histórico   para   a

compreensão  do processo evolutivo da Educação Inclusiva e lança um olhar sobre

as políticas de inclusão e as peculiaridades das pessoas com deficiência motora,

cognitiva e sensorial no  contexto  escolar. Relaciona  conhecimentos  teóricos com

a  realidade  escolar  em  Juiz  de  Fora  –  MG.  Apresenta  uma  breve  e  pequena

análise de alguns dados estatísticos. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Inclusiva, Inclusão Escolar, Políticas Públicas.

2. INTRODUÇÃO

A  concepção  de  Inclusão  escolar  é  muito  ampla  e  complexa.  Em  sua

amplitude  a  inclusão  não se restringe  apenas  aos  alunos  com deficiência

motora, sensorial ou cognitiva, mas se estende a todos os indivíduos  no  processo

educacional.   

Percebe-se  que,  a  inclusão  social  ou  escolar  tem  se  tornado  foco nas

escolas pela   imperatividade das demandas da realidade  social,  pois  a  maioria

das  pessoas  com deficiências  têm  a  consciência  de  seu  direito  à  inclusão

através de uma educação de qualidade que respeite e atenda a sua formação plena.

O interesse em  conhecer essa faceta da inclusão escolar nos impulsionou a

desenvolver esse estudo.

3. OBJETIVOS

• Analisar  como  as  políticas  de  inclusão  estão  sendo  implementadas  nas

escolas de Juiz de Fora.

• Promover  a  reflexão  sobre  os  processos  de  exclusão  vigentes  em nossa

sociedade;

• Identificar as principais dificuldades e distúrbios de aprendizagens presentes

no contexto escolar;

• Pesquisar  novas  alternativas  metodológicas  que  venham contribuir  para  a

minimização das dificuldades encontradas pelos alunos com peculiaridades

linguísticas, em especial os deficientes auditivos.
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4. METODOLOGIA

A Pesquisa  adota  uma abordagem qualitativa,  fazendo  uso  de  análise  do

discurso,  análise  de  documentos,  entrevistas  semi-estruturadas  e  pesquisa

bibliográfica.

5. DESENVOLVIMENTO

No  final  do  século  XX  muitos  conflitos  e  transformações  aconteceram

principalmente no contexto da educação especial  presente  no  Brasil  desde  o

período  imperial.   Surgiram  então,  as  expressões  ― Educação  para  todos  ―

Todos  na  escola ― Escola  para  todos.  

O MEC/ SEESP (2007) salienta que a educação inclusiva é a confirmação de

direitos humanos. 

Ao   analisarmos   as   dificuldades   do   sistema   de   comunicação   dos

indivíduos  surdos,  primamos  por  um  ensino  educacional  enriquecedor,  que

diminua  as  desigualdades  cognitivas  e  atue  em  uma  aprendizagem   de

qualidade. Neste sentido o Decreto 5.626,  de  22  de  dezembro  de  2005  tornou  a

Libras (Língua  Brasileira  de Sinais)  disciplina  curricular obrigatória  nos  cursos de

licenciatura de nível superior e médio e no curso de Fonoaudiologia.

Em nossos estudos acerca das dificuldades de aprendizagem, constatamos

que  não  há,  segundo  a  literatura  vigente,  uma  causa  única,  uma etiologia

única, mas sim uma junção de fatores que interferem neste processo. No que diz

respeito a legislação, no Brasil toda a legislação existente a nível educacional não é

específica para as dificuldades de aprendizagem, referindo-se apenas à inclusão

escolar como um direito do cidadão. Assim é pertinente pensar numa intervenção

que busque o favorecimento  desafios  cognitivos  e  a  promoção  de  habilidades

sociais  que auxiliem  na  promoção  do  bem  estar  físico,  cognitivo  e  emocional

da  criança com dificuldades em sua aprendizagem.

A globalização da economia fez com que o mercado mundial se desse conta

de  que  cerca  de  1,5  bilhões  de  pessoas  com  deficiência  existentes  no  mundo

constituiriam  um  mercado  potencial  para  o  empreendedorismo,  incluindo  estas

pessoas como produtoras e consumidoras de bens e serviços.
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A merco-inclusão ainda que tenha  contribuído para a afirmação dos direitos

das pessoas com deficiência, vem fomentando um mercado  paradoxal, uma vez

que o grande negócio da inclusão exclui todos aqueles que não podem pagar por

estes  produtos  e  serviços,  ou  no  máximo  dá  a  estes  excluídos  o  papel  de

beneficiários  de  políticas  públicas  que,  terceirizadas,  movimentam  milhões  de

dólares no terceiro setor da economia, contribuindo para a reforma do capitalismo e

portanto para a perpetuação da exclusão.

6. RESULTADOS PRELIMINARES

O projeto realizou entrevistas nas escolas municipais, estaduais e federais de

Juiz  de  Fora  para  levantar  dados  sobre  os  trabalhos  realizados  por  essas

instituições  a alunos com deficiência e encontros para a discussão e análise destes

dados à luz do referencial teórico estudado. 

O município de Juiz de Fora possui 49 escolas estaduais. Dessas,  somente

22,44% possuem acessibilidade  adequada;  11  possuem intérprete  de Libras;  27

tem professores de apoio e contam ao todo com 11 salas de recursos e 1  oficina

pedagógica.  Das  127  escolas  municipais  de  Juiz  de  Fora,   apenas  27,55%

contemplam a acessibilidade adequada.   Das três Instituições Federais de Ensino,

somente  uma  tem   acessibilidade  adequada;  e  das  198   escolas  privadas  do

município, somente 31,81% possuem  acessibilidade adequada. 

A analise destes dados revela os limites e desafios da implementação das

políticas de inclusão no município.
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