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RESUMO

A pesquisa em desenvolvimento tem como objeto a escola inclusiva, que impõe a necessidade de discutir, planejar e aplicar à realidade educacional, maneiras de democratizar o

ensino da escola comum. Destarte, deve haver preparação e especialização do corpo docente, bem como dos demais funcionários, junto à reformulação e humanização do

Projeto Político Pedagógico da instituição, de modo que tenham como sustentáculo os requisitos dos princípios democrático da educação para todos, atrelado ao da dignidade da

pessoa humana. Neste sentido, no ano de 2016, os portadores de deficiências lograram grande avanço na busca pelos seus direitos, contemplados com a promulgação da lei de

número 13.146/15, chamada de Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que ampliou o conceito de deficientes de modo mais humano. Outrossim, o referido dispositivo

garante condições de acesso à educação e saúde e estabelece punições para atitudes discriminatórias contra essa parcela da população, incumbindo o poder público de

assegurar um sistema educacional inclusivo, oferecendo ambientes e recursos acessíveis de forma igualitária. E ainda, nas escolas inclusivas o Estado deve oferecer educação

bilíngue, em Libras como primeira língua e português como segunda. Dada à realidade, as escolas frutalenses, alvo desta pesquisa, afirmam que a legislação é ideal, porém não

é eficaz, pois o Estado não oferece a devida estrutura para que ela se efetive e existe ainda insuficiência de cursos de formação continuada para os professores, os quais

enfrentam demasiada burocracia e muitas vezes, escassez de recursos, para atender esses alunos de maneira adequada. Isto posto, o resultado do estudo será obtido através

da pesquisa de campo, tendo como método o indutivo, baseada nos fatos tal como ocorrem nas instituições de ensino em Frutal - MG, respaldado pela pesquisa bibliográfica,

sistematizados de forma descritiva e qualitativa/quantitativa, uma vez que as informações recolhidas poderão ser quantificáveis. 
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