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IntroduçãoO projeto “Da responsabilidade à acessibilidade”, tem por finalidade abordar sobre o conteúdo do
direito fundamental à educação para as pessoas portadoras de necessidades especiais, objetivando analisar os
desdobramentos do referido direito para além de seu sentido formal, na forma de uma educação apta de
integrar tais pessoas à sociedade.Uma vez que o tema em questão trata de assunto da maior importância para
estas pessoas e para a sociedade como um todo, espera-se que este estudo possa originar e oferecer diretrizes
para se repensar o direito à educação da pessoa com necessidades especiais e a própria deficiência enquanto
construção social.MetodologiaO objetivo geral é analisar os desdobramentos do direito fundamental à educação,
em relação às pessoas com necessidades especiais, tomando “educação” para além de uma garantia formal; na
forma de uma educação capaz de integrá-las à sociedade, avaliando, especificamente, a realidade das pessoas
com deficiência no Crato-CE. Tendo como objetivo específico a avaliação do conteúdo jurídico do direito
fundamental à educação, a partir das acepções sociológicas de educação (ampla e estrita), e a partir da
concepção freireana de educação libertadora, com ênfase para as pessoas com necessidades especiais e da
Teoria do Direito dos Direitos Humanos Fundamentais.Resultados esperadosA partir das compilações
produzidas por meio deste projeto, é esperado que traga a baila um maior entendimento de como os modelos
de deficiência são socialmente estabelecidos e qual o papel do direito à educação e da sua concretização na
própria educação, enquanto instituição reprodutora e transformadora da sociedade para a construção de tais
modelos, bem como traçar um panorama de quais e como estão sendo pregados os instrumentos de promoção
do direito a educação para as pessoas com deficiência. É diante desses estudos que se possibilita uma prática
de educação inclusiva.
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