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RESUMO

O trabalho trata principalmente de questões relacionadas à eficácia da educação inclusiva da criança com deficiência intelectual na rede regular 
de ensino, sob a óptica do direito à antidiscriminação. Traz como objetivo principal a proposta de verificar se nas escolas públicas da rede regular 
de ensino o direito à educação inclusiva está sendo garantido para as crianças com deficiência intelectual e como objetivo secundário,  observar 
quais são as principais dificuldades enfrentadas pelo aluno, seus familiares, seus professores, observando como os profissionais do ramo jurídico 
podem contribuir e se estão contribuindo para o efetivo cumprimento desse direito. A pesquisa parte do pressuposto de que a discriminação, 
intencional ou não, ainda se constitui um dos maiores obstáculos à inclusão escolar da criança com deficiência intelectual. O Ordenamento 
Jurídico brasileiro não estabelece uma igualdade incondicional, pois  permite a desigualdade, desde que ela esteja em conformidade com a lei, ou 
seja, desde que a legislação contenha fatores que justifiquem a existência dessa discriminação. Sendo assim, é possível notar que por via do 
princípio da igualdade o que o Ordenamento Jurídico pretende firmar é a impossibilidade de desequiparações fortuitas ou injustificadas.O 
principal método utilizado é o hipotético-dedutivo, que vem sendo efetivado por meio de trabalho de campo pautado em entrevistas com 
agentes envolvidos na questão da educação inclusiva, tanto no âmbito escolar quanto no âmbito jurídico. Foram privilegiadas entrevistas diretivas 
e semi-diretivas, observando-se um roteiro previamente elaborado pela pesquisadora. A pesquisa de campo tem caráter essencialmente 
qualitativo, sendo seu conteúdo transcrito na íntegra e analisado a partir de categorias de análise, segundo elementos adequados à problemática 
em estudo. Alguns trechos/fragmentos das falas dos entrevistados foram recortados para que se realize uma análise de discurso. O universo da 
pesquisa empírica envolve a Delegacia de Ensino de Ribeirão Preto, na Diretoria de Ensino da Região de Ribeirão Preto, a Secretaria da Educação 
de Ribeirão Preto, uma escola pública da rede regular de ensino do município de Ribeirão Preto, o Conselho Tutelar de Ribeirão Preto e a Vara da 
Infância e Juventude deste município. Constata-se, como resultado da pesquisa que a inclusão das crianças com deficiência intelectual em turmas 
do ensino regular só será possível se for feita uma modificação efetiva nos métodos de ensino e avaliação das escolas, através de parcerias entre 
escolas regulares e escolas especiais. É possível que as garantias jurídicas colaborem para traçar diretrizes para esta realidade, proporcionando a 
formação de uma mentalidade e valores mais ajustados a uma postura efetivamente inclusiva. A pesquisa mostra que a educação inclusiva da 
criança com deficiência intelectual ainda é um tema de difícil abordagem, fortemente presente na sociedade contemporânea. Embora seja um 
tema central e extremamente relevante nas discussões que envolvem os sistemas educacionais mundiais especialmente desde a década de 1990, 
ainda se mostra, na prática, como um novo desafio posto aos professores, às escolas e aos que idealizam e implementam políticas educacionais 
em geral, e mais especificamente, políticas de inclusão social.
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