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RESUMO

Durante a história da humanidade as pessoas com deficiência viveram à margem da sociedade, sejam por motivos culturais, socioeconômicos, ou ainda, por falta de

acessibilidade aos seus direitos. O estigma social dessas pessoas têm relatos desde o início das primeiras civilizações, e a busca pela igualdade de direitos tornou-se algo

recente se comparado à história das pessoas consideradas “normais”. O direito à educação das pessoas com deficiência não vem sendo cumprido em muitos dos casos, seja por

que os pais não sabem desse direito ou por outros entraves que impedem estas crianças de ter acesso à educação fundamental. Esse problema apontado merece ser

investigado e, sobretudo, devem-se apontar soluções em curto prazo, a fim de que se reflitam num primeiro momento no plano municipal e posteriormente a outros níveis, para

que o direito à educação seja exercido por todas as crianças com deficiência. Deste modo, o presente trabalho pretende investigar como vem sendo exercido o direito à

educação, previsto constitucionalmente às pessoas com deficiência, sobretudo, pelas que cursam o ensino fundamental no Município de Passos. Assim, pugna-se em levantar

dados das políticas públicas educacionais para crianças com deficiência e indagar como estas tem influenciado o quadro destas crianças no curso regular de ensino, utilizando-se

como paradigma o município de Passos-MG. Como resultados parciais foi realizada pesquisa bibliográfica na qual se verificou que há uma farta disposição legal no ordenamento

jurídico brasileiro, sendo que tais disposições foram frutos de diversas campanhas e anos de discussões para que se tentasse dirimir o preconceito arraigado na sociedade. Foi

iniciada, também, pesquisa de campo, tendo sido oficiado à Secretaria de Educação do município de Passos, para que se fosse apresentada a relação de escolas e a quantidade

de alunos com deficiência matriculados no ensino fundamental.
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