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RESUMO 

  

O presente trabalho tem como objeto de estudo o Estatuto da Pessoa com 
Deficiência e a Inclusão Social no Brasil. Nele abordamos as deficiências, dando a 
elas seus respectivos conceitos, fazendo um breve registro sobre a história dos 
deficientes no Brasil, e a conceituação de inclusão social. Identificando no segundo 
capítulo, a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e o precedente 
histórico explicando a necessidade para se criar tal norma, suas características e 
sua finalidade, como ela foi promulgada no Brasil e o que derivou da Convenção. 
Tratamos então no terceiro capítulo sobre o próprio estatuto e seus ditames legais 
que modificaram a inclusão da pessoa com deficiência. Nele identificamos algumas 
das mudanças que o Estatuto prevê, e também os desafios e  os efeitos da 
aplicabilidade da legislação .Para tanto vimos a questão da incapacidade da pessoa 
com deficiência intelectual, falamos também da Curatela e a medida de decisão 
apoiada que são outras possibilidades para aos PCDs. Sobre o Estatuto e a 
Inclusão, vemos que o legislador apresenta vários meios de proporcionar a inclusão 
da pessoa com deficiência, afastando o grande obstáculo que separa a pessoa com 
deficiência e a sociedade que é a discriminação contra essas pessoas. 
  

Palavras-chave: Deficiência, Estatuto, Inclusão Social e  Brasil. 
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                                                        ABSTRACT 

 

The present work has as object of study the Statute of the Person with Disability and 
the Social Inclusion in Brazil. In it we approach the deficiencies, giving them their 
respective concepts, making a brief record about the history of the disabled in Brazil, 
and the conceptualization of social inclusion. Identifying in the second chapter, the 
Convention on the Rights of Persons with Disabilities and the historical precedent 
explaining the need to create such a norm, its characteristics and its purpose, as it 
was enacted in Brazil and what was derived from the Convention. We then deal in 
the third chapter on the statute itself and its legal dictates that modified the inclusion 
of the person with a disability. We have identified some of the changes that the 
Statute foresees, as well as the challenges and effects of the applicability of the 
legislation. For both we have seen the incapacity of the person with intellectual 
disability, we also talk about Curatela and the supported decision measure that are 
other possibilities for to PCDs. Concerning the Statute and Inclusion, we see that the 
legislator presents several means of providing the inclusion of the disabled person, 
removing the great obstacle that separates the disabled person and the society that 
is discrimination against them. 
  

Keywords: Disability, Statute, Social inclusion and  Brazil 
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INTRODUÇÃO 

 

Em vigência desde  de 02 de janeiro de 2016, o Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, tem como objetivo assegurar e melhorar a vida em sociedade do 

indivíduo portador de alguma deficiência através da inclusão social, seja no âmbito 

educacional, cultural, trabalhista e assim por diante. Os desafios para que seja feita 

a aplicabilidade, no entanto, estão sendo  discutidos, uma vez que é necessário o 

empenho e conhecimento de como essa pessoa com deficiência deve ser inserida 

no convívio pleno em sociedade desde a infância até a fase adulta. 

 

Esse trabalho tem como objetivo geral compreender os aspectos sociais e a 

aplicabilidade do Estatuto da Pessoa com deficiência na inclusão social. Já os 

objetivos específicos são estudar a evolução histórica das pessoas com deficiência 

no Brasil, abordar o advento da  Convenção sobre os Direitos da Pessoa com 

Deficiência e as posteriores alterações que o Estatuto trouxe ao Código Civil. E 

apontar as mudanças que o Estatuto inseriu para que a inclusão da pessoa com 

deficiência se tornasse uma realidade e  quais são os desafios e efeitos na 

aplicabilidade dessa lei para por um fim na discriminação da pessoa em decorrência 

de sua deficiência.  

 

 Falaremos de como o Estatuto modificou o instituto da interdição e 

apresento possiblidades como a Curatela e a medida de decisão apoiada ,frente a 

nova realidade dos deficientes não mais se enquadrar no rol dos absolutamente 

incapazes e como essa lei especifica que atende aos interesses da pessoa com 

deficiência ofertando a elas autonomia e independência. 
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 1 CAPÍTULO - CONCEITO DE DEFICIÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL 

 

        Em todas as fases da civilização humana, a deficiência faz parte da 

sociedade. Sempre vista como um motivo determinante para exclusão de pessoas, 

durante muito tempo, as deficiências que uma pessoa poderia ter eram um fato de 

espanto, repúdio para o meio social que estivesse inserido.  

 

        Entretanto com o avanço de estudos para se identificar os tipos, 

natureza e grau da deficiência, puderam entender e lidar com as limitações e 

consequentemente o que se adapta melhor a cada tipo de deficiência, seja de ordem 

física, intelectual, auditiva e visual. 

 

1.1. Conceito de Deficiência 

 

                De acordo com o conceito que foi definido pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS).  

 

[...] “Deficiência é o termo usado para definir a ausência ou disfunção de uma 

estrutura psíquica, fisiológica ou anatômica. Diz respeito à atividade exercida pela 

biologia da pessoa” [...].  (MUNDO, 2016, S/P) 

 

        Neste sentido entende-se que deficiência é qualquer tipo de perda ou 

anormalidade que limite as funções físicas, sensoriais ou intelectuais de uma 

pessoa, ou seja, qualquer limitação que se enquadre no desenvolvimento de suas 

funções biológicas é considerada deficiência.   

 

        A Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, 

conceituou da seguinte forma:  

 

[...] Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de 

longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os 

quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua 

participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de 

condições com as demais pessoas. [...]. (ONU, 2008, S/P)  
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          Este conceito abrange não só de forma biológica como, também  ao 

que se refere a participação dessas pessoas na sociedade efetivamente de forma 

igualitária, conceituando de forma jurídica.  

 

           No Brasil, em 2010 o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas 

(IBGE),com base em dados apurou que 24% da população se declara portador de 

alguma deficiência, ou seja, 45,6 milhões de pessoas possuem algum tipo de 

deficiência. Nestes resultados constatou-se que a deficiência que acometem maior 

deste número é a visual (18,8%),seguida pela motora (7%), auditiva (5,1%),mental 

ou intelectual(1,4%).Destarte que em 2018 este número pode ter alterações, uma 

vez que o número da população brasileira neste lapso temporal entre 2010 e 2018 

se elevou. 

 

      Entretanto, antes do estudo dos direitos inerentes a esse grupo de 

pessoas que compõe nossa sociedade, é importante conceituar especificadamente 

cada uma dessas deficiências.    

 

         A deficiência visual é caracterizada pelo comprometimento total ou 

parcial da capacidade visual de um ou ambos os olhos. Esse comprometimento 

pode ser decorrente de dois fatores, causas congênitas, que são aquelas 

caracterizadas pela má formação ocular e doenças oculares hereditárias, como o 

glaucoma, por exemplo.  

 

          A causa de forma adquirida, que podem ser desde  traumas oculares 

até consequências de pressão arterial ou diabetes. Observe que de  acordo com 

critérios definidos pela OMS, a deficiência visual se divide em dois grupos: os de 

baixa visão(parcial) e os de cequeira(total).  

 

       Por sua vez, a deficiência motora (física) é caracterizada pelo 

comprometimento total ou parcial de suas funções podendo abranger os membros 

superiores ou inferiores, sendo que esse comprometimento se da de duas formas: 

congênita ou adquirida.  
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      Neste sentido há um conceito do Ministério da Educação e Cultura que 

diz: 

[...] Podemos definir a deficiência física como diferentes condições 

motoras que acometem as pessoas comprometendo a mobilidade, a 
coordenação motora geral e da fala, em consequência de lesões 
neurológicas, neuromusculares, ortopédicas, ou más formações 
congênitas ou adquiridas [...]. (BRASIL, 2004, S/P) 

 

      Ao que se refere a  deficiência física e sua origem, é que quando não è 

um fator congênito que são as más formações ainda na gestação, é de fator 

adquirido que venha a ser por meio de comprometimentos neurológicos, 

neuromusculares e ortopédicos. 

 

        A deficiência auditiva, também e identificada como a perda ou redução  

total ou parcial da habilidade de detectar sons. Pode se apresentar desde o 

nascimento, uma vez que que seja uma má formação do aparelho auditivo, ou por 

lesões provocadas por ruídos ou pelo próprio envelhecimento humano. Note que 

diferentemente das deficiências citadas acima, a maior causa da deficiência auditiva 

e de caráter congênito. 

 

        E por fim, a deficiência intelectual é um transtorno de desenvolvimento 

que faz com que a pessoa um nível comportamental e cognitivo muito abaixo do que 

é esperado pela sua idade cronológica (significado,2018) ,tendo dificuldade de 

compreender ideias, estabelecer relações ou ate mesmo vínculos sociais e afetivos. 

Alguns dos principais tipos de deficiência intelectual são: Síndrome de Down; do X-

Frágil; de Prader-Willi; de Angelman; e de Williams. 

 

         Destarte que o termo ratificado e adotado  pela ONU é pessoa com 

deficiência. A OMS publicou a classificação internacional de doenças e problemas 

relacionados com a saúde com a sigla(CID), na qual e composta de uma letra 

seguida por um número, por exemplo(D-75) que identifica qual é o tipo de deficiência 

e as devidas informações sobre ela. 

 

             Insta salientar que toda a deficiência tem suas particularidades, desde 

atendimentos especiais, destinados aos indivíduos com deficiência intelectual, que 
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podem ser de caráter psicológico e pedagógico, até a acessibilidade nos ambientes 

para os deficientes físicos, contudo, a lei veio para garantir que tais diferenciações 

não segreguem essas pessoas, tampouco as exclua de exercer e viver ativamente e 

participando da sociedade em equidade de direitos. 

 

2.2 História das pessoas com deficiência no Brasil 

 

 

No Brasil a deficiência sempre teve um tratamento sob um olhar cultural. 

Desde a cultura dos povos indígenas na qual deixavam as crianças com deficiência 

abandonadas e excluídas para morrerem, passando pelos escravos que ficavam 

deficientes em decorrência dos maus tratos infringidos pelos feitores e seus 

senhores de escravos como castigo, na época colonial os próprios portugueses 

adquiriram deficiências sensoriais e físicas como consequência das condições 

climáticas.(GARCIA,2016,S/P) 

 

No séc.XIX, a deficiência se tornou mais recorrente  devidos aos conflitos 

militares, situações em que um maior número de pessoas se viram mutiladas 

fisicamente, e abaladas psicologicamente em decorrência das grandes guerras. 

 

 Entretanto no séc.XX, principalmente, no período que compreende os anos 

de 1960 a 1984, a educação, saúde e trabalho eram tidas como as alternativas da 

época para a questão da deficiência, possuindo um caráter integrativo. (VIMIEIRO; 

MAIA. 2011, S/P) 

 

A educação era utilizada para que essas pessoas "se educassem para 

parecerem normais" e o trabalho seria uma forma de voltarem à produtividade. Por 

outro lado, nos anos pós-1984, a temática entra na perspectiva do direito, remetendo 

a um caráter de inclusão.  

 

A partir daí, dá-se início aos posteriores adventos das leis que regulamentam 

os direitos das pessoas com deficiência, como por exemplo: A Constituição Federal 
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quem em seu corpo tem um capítulo destinado aos direitos e garantias para as 

pessoas com deficiência. 

 

A Lei nº 7.853 de 24 de outubro de 1989 que em sua introdução diz: 

 

[...] Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua 

integração social, sobre a Coordenadoria Nacional para integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência [...]. (BRASIL, 1989, S/P) 

 

  Nessa ceara, há leis que dispõem sobre as cotas para deficientes em 

empresas tanto no setor publico quanto privado, benefícios assistenciais, redução e 

facilidades para aquisição de veículos, uma vez que houve a isenção de impostos 

como IPI,,ICMS,IPVA para veículos adaptados que fazem parte da Lei 8.989/95. 

 

  Em 2007, a ONU instituiu a Convenção Internacional dos Direitos da pessoa 

com Deficiência, que promoveu em nível internacional a inclusão efetiva dos PCDs 

na sociedade enfatizando os direitos humanos, o princípio da igualdade e dignidade. 

Em agosto de 2009, o então Presidente Luiz Inácio Lula  da Silva, assinou o Decreto 

de nº 6.949  no qual promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 

30 de março de 2007,que passou a ter status de emenda constitucional. 

 

  E em 06 de Julho de 2015, a Lei 13.146 que é a Lei Brasileira de Inclusão da 

Pessoa com Deficiência ou mais conhecida como Estatuto da Pessoa com 

Deficiência foi aprovada pelo Senado Federal e sancionada pela Presidente Dilma 

Roussef, entrando efetivamente em vigor em 02 de janeiro de 2016,sendo um marco 

para a luta de igualdade de direitos para as pessoas com deficiência e consolidando 

a busca pela inclusão social no Brasil, que dava um novo viés  jurídico as 

legislações já existentes, evidenciando a exclusão social que ainda existia, mas 

criando possibilidades e mecanismos para que o deficiente fosse incluído na 

sociedade preservando sua integridade. 

 

A título de informação, no que se refere a leis que tratam dos direitos da 

pessoa com deficiência, o Brasil é considerado um dos países mais avançados. Têm 
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em seu bojo legislativo 40 leis, três normas constitucionais, uma lei complementar, 

vinte e nove decretos e quatro portarias.    

 

1.3. Conceito de Inclusão Social 

 

    

          Em uma definição geral, inclusão social é um conjunto de meios e ações que 

combatem a exclusão dos benefícios da vida em sociedade, embasada por, 

deficiência ,classe social, preconceito social, gênero, preconceito racial, ou seja, 

inclusão social é oferecer oportunidades iguais  de bens e serviços a todos. Neste 

sentido é dever do Estado promover políticas públicas que viabilizem e possibilite a 

inclusão social, desenvolvendo campanhas de incentivo, conscientização dos 

direitos que todas as pessoas tem independente das condições que os diferenciam 

dos outros.  

 

             Num significado mais amplo inclusão pode ser: inserir, introduzir, fazer parte 

de algo. Destaque que durante a Convenção Internacional dos Direitos da pessoa 

com deficiência o foco principal e a pessoa e não sua deficiência. A Convenção é 

clara ao promover e estabelecer os princípios que amparam essas pessoas no 

decorrer de suas vidas como fica evidente em seu art.3º no qual prevê: 

         

 Art.3º Os princípios da presente Convenção são: c) A plena e efetiva 

participação e inclusão na sociedade. (ONU,2007, S/P) 

     

            Note que esses princípios, são fomentados em condutas de preconceito, 

exclusão, privação da autonomia de escolha, a desigualdade e o desrespeito pela 

diferença e não aceitação da pessoa com deficiência em sociedade e muitas vezes 

a desigualdade de oportunidades.  

 

 Uma característica que deve ser observada é que essa inclusão social deve 

ser feita desde a infância. É perceptível que deve haver uma “educação” para que as 

crianças aprendam desde a pré-escola a conviver e aprender todos os mecanismos 

para se adaptar as diferenças que  essa criança com deficiência, mas que não há 
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torne incapaz de ter contato com outras pessoas e construírem relacionamentos 

como qualquer pessoa. 

 

 Outro fator que completa essa questão da inclusão social, é a questão da 

adaptação razoável, que está descrito na Convenção e posteriormente foi incluído 

no estatuto da pessoa com deficiência. 

 

A adaptação razoável consiste nas modificações e os ajustes 
necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional 
ou indevido, quando requeridos em cada caso, afim de assegurar 
que as pessoas com deficiência, possam gozar ou exercer em 
igualdade de oportunidades com as demais pessoas, todos os 
direitos humanos e liberdades fundamentais. (MALHEIRO, 2016, 
P.242) 

 

 Percebe-se também uma preocupação no desenvolvimento escolar da 

criança com deficiência, pois a inclusão deve começar a partir do momento que essa 

criança começa a frequentar a escola, onde os professores tem que se adequar ao 

ritmo dessas crianças dispensado a elas um tratamento que respeite a 

desenvolvimento de suas capacidades e o direito dessas crianças preservarem sua 

identidade, como está explícito no art.3º,alínea h, da Convenção Internacional dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência. 

 

          No Brasil, a inclusão social abrange a capacidade civil da pessoa com 

deficiência, quando se trata de deficiência intelectual e trouxe alterações ao Código 

Civil, com revogações de artigos. 

 

     É importante ressaltar que mesmo com a legislação, ainda há barreiras 

sociais que impedem o tratamento dos deficientes como pessoas, que estão acima 

de suas limitações que não podem ser obstáculo para que tenham uma vida digna. 
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2 CAPÍTULO - A CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DA 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA E SEU PROTOCOLO FACULTATIVO 

 

 

A Convenção sobre os direitos da pessoa com deficiência, ditou regramentos 

universais para que os direitos das pessoas  com deficiência fossem respeitados em 

todo os países do mundo e em seus países signatários adotassem essas 

orientações para que fosse preservado o principio da dignidade humana para essas 

pessoas. 

 

Anterior a Convenção, existia a Convenção Interamericana para a eliminação 

de Todas as formas de discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência e 

seus objetivos que possuem 14 artigos e convenção n.º 159 - Convenção 

Respeitante à Readaptação Profissional e ao Emprego de Deficientes, com 17 

artigos.  

 

Porém a necessidade de um diploma mais completo, que unificasse todos os 

direitos e garantias fundamentais da pessoa com deficiência, criou se a Convenção 

com seus respectivos 50 artigos e os 18 artigos que compõem seu protocolo. 

   

2.1. Convenção Interamericana para eliminação de todas as formas de 

discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência e seus objetivos 

 

            Em 26 de maio de 1999,durante o 29º período ordinário de sessões da 

Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos, na Cidade da 

Guatemala ,na Guatemala foi aprovada pelo conselho permanente e posteriormente 

no dia 07 de junho do mesmo ano assinada a Convenção Interamericana para 

Eliminação de Todas as formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de 

Deficiência ,sendo composta por 14 artigos que visam a integração à sociedade das 

pessoas com deficiência, onde reafirmava direitos e garantias fundamentais, 

igualdade e dignidade a essas pessoas que são conferidas a todo ser humano. 



19 
 

 

Diz também que a deficiência é uma restrição física, mental e sensorial, que 

limita a capacidade de exercer uma ou mais atividade da vida diária, mas não deve 

ser de motivo para discriminação.  

 

 Na conceituação sobre a discriminação a pessoa com deficiência, podemos 

dizer que :  

 

A discriminação significa toda diferenciação, exclusão ou restrição 
baseada em deficiência, antecedente de deficiência, consequência 
de deficiência anterior ou percepção presente ou passada, que tenha 
o efeito ou propósito de impedir ou anular o reconhecimento, gozo ou 
exercício por parte das pessoas portadoras de deficiência de seus 
direitos humanos e suas liberdades fundamentais. (MALHEIROS, 
2016, P.335)          
 
 

Ressalta que a Convenção ditou ações que promovem a integração de 

deficientes, com a condição que não fossem obrigados a aceitar qualquer forma de 

discriminação, uma vez que não houvesse diferenciação ou preferência. Estabelece 

ainda que os Estados-partes implantem melhores condições de acessibilidade, 

tratamento, educação, formação, ou seja, um aparato de garantias para que as 

pessoas com deficiência tenham uma qualidade de vida e maior nível de 

independência na sociedade.    

 

A Convenção ainda criou a Comissão para Eliminação de Todas as Formas 

de Discriminação contra Pessoas Portadoras de Deficiência, onde deveria ser 

designado um representante dos Estados-partes para que fizessem o 

acompanhamento dos compromissos pelos pactuantes, analisando os progressos 

na aplicação efetiva da Convenção. 

 

No Brasil, a presença da Convenção foi constituída pela promulgação no dia 

08 de outubro de 2001, no decreto nº 3.956 e permanece vigente mesmo com a 

promulgação da Convenção sobre os direitos da pessoa com deficiência e seu 

protocolo facultativo. 
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2.2. Convenção Internacional Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu 

protocolo facultativo 

 

 

No dia 30 de março de 2007, na ONU, foi assinada a Convenção 

Internacional Sobre os Direitos Da Pessoa Com Deficiência e seu protocolo 

facultativo, que tem por finalidade promover ampla proteção as pessoas que vivem 

nessa condição. O entendimento pacificado pela convenção era de que se 

necessitava de um diploma legal de caráter global para que os direitos do deficiente 

não fossem violados. 

 

 A Convenção Internacional Sobre os Direitos Das Pessoas com Deficiência, 

deu aos direitos do deficiente um viés global e unificado. Anteriormente a ela já 

havia tratados que envolviam a inclusão de pessoas com deficiência, além de dar 

um caráter ate punitivo aos atos discriminatórios, incentivava e determinava medidas 

que garantisse uma qualidade de vida mais elevada à essas pessoas.  

 

Enquanto a Convenção Interamericana para Eliminação de Todas as formas 

de Discriminação contra pessoa portadora de deficiência foca na discriminação da 

pessoa por ter uma deficiência seja ela de caráter transitório ou permanente.  

 

A Convenção Internacional abrange todas as “formas múltiplas  ou agravadas 

de discriminação  por causa de cor, raça, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou 

de outra natureza, origem nacional, étnica, nativa ou social, propriedade, 

nascimento, idade ou outra condição”(preâmbulo, alínea p). 

 

Há no texto o reconhecimento das diversidades que as pessoas com 

deficiência enfrentam no dia a dia para que tenham participação na sociedade, 

ocorrendo assim uma violação dos direitos humanos. 
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  Evidencia outro ponto que é o direito ao trabalho e emprego, além da 

participação política e pública. Determina que escolas se adaptem as necessidades 

para receber crianças com deficiência, dando a elas suporte e proteção durante a 

vida escolar, fornecendo uma base sólida para esse futuro adulto que não ficará a 

margem da sociedade, pois o convívio desde cedo com outras crianças caracteriza 

na base da inclusão social.  

 

Quanto ao judiciário, a Convenção dispõe que os Estados-partes devem 

promover a capacitação dos servidores para disponibilizar aos deficientes pleno 

acesso a justiça.  

 

 Há também como está presente na Convenção anterior, o Comitê sobre os 

Direitos da Pessoa com Deficiência que tem por finalidade monitorar a aplicação da 

Convenção nos estados que ratificaram o documento. 

 

    O monitoramento ocorre por meio do sistema de relatórios periódicos: os 

Estados-partes têm o dever de mandar informativos constando as ações que 

realizaram para dar cumprimento às disposições da Convenção. (MALHEIROS, 

2016, P.243) 

 

O Protocolo Facultativo à Convenção tem por objetivo o reconhecimento da 

competência do Comitê pelo Estado-parte, para receber e considerar comunicações 

submetidas por pessoas ou grupo de pessoas, ou em nome delas, sujeitas à sua 

jurisdição, alegando serem vitimas de violação do diploma.  Destarte que o protocolo 

facultativo possui 18 artigos, nos quais regulamentam como deve proceder ao 

comitê  sobre os direitos da pessoa com deficiência e suas competências.   

 

Ainda sobre o protocolo é importante destacar que, o Comitê não receberá 

comunicação referente a qualquer estado que não seja signatário do Protocolo. O 

tratado representa uma importante alteração, pois confere a sociedade 

responsabilidade pelas pessoas com deficiência. Para efeitos de informação, 

atualmente a Convenção conta com 155 signatários e 126 Estados-partes, inclusive 

o Brasil. 
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 Outro dado a acrescentar é que em 2008 houve uma eleição para escolher 

os membros do Comitê, onde foram eleitos 12 especialistas durante a Primeira 

Conferência de Estados-partes sobre a Convenção, que aconteceu na sede da 

Organização das Nações Unidas (ONU).  

Entretanto, em 2010, durante a Terceira Conferência, foram eleitos mais seis 

especialistas, totalizando 18 especialistas membros do Comitê, onde há de se levar 

em consideração alguns critérios para tal eleição. 

  

 “Houve a consideração de equidade na distribuição geográfica, com a 

representação de diversas formas de civilização e diferentes sistemas jurídicos, além 

do equilíbrio de gênero e participação de especialistas com deficiência.” 

(MALHEIROS, 2016, P.244) 

 

Destarte que a principal característica desse Tratado é que ele representa 

uma importante alteração, pois ele atribui à sociedade uma responsabilidade pelas 

pessoas com deficiência. 

 

2.3. Os efeitos da Convenção Internacional Sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência e seu protocolo facultativo no Brasil 

 

 

No Brasil já havia mecanismos legais que abrangiam o exercício de direitos 

que contemplam as pessoas com deficiência. Um exemplo é a Lei 10.098/2000 que 

tem por objetivo promover a acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou 

com mobilidade reduzida. Todavia, era preciso a existência de uma proteção mais 

ampla. 

 

O texto constitucional tinha em seu corpo, alguns dispositivos que tratavam a 

temática dos direitos das pessoas com deficiência, mas os direitos dessas pessoas 

foram definitivamente incluídos aos direitos humanos e ao texto constitucional a 

partir da aprovação pelo Congresso Nacional e ratificação  pelo brasil da Convenção 

Internacional Sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu protocolo 

facultativo. 
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Ela foi aprovada no Brasil pelo Decreto Legislativo 186,de 09 de julho de 

2008, sendo ratificada em 1º de agosto de 2008 e posteriormente promulgada pelo 

decreto 6.949, de 25 de agosto de 2009. 

 

No que diz respeito aos efeitos que a Convenção surtiu sobre a legislação, 

“foi o primeiro Tratado Internacional de direitos humanos aprovados pelo Brasil em 

consonância com o disposto no art.5º,§3º,da Constituição Federal .” (MALHEIROS, 

2016, S/P) 

 

Pela emenda constitucional 45/2004 era previsto na sua redação que os 

tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que haviam sido 

aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos 

dos votos seriam equivalente a emenda constitucional.  

 

Nesse momento em concordância com os termos que estão na redação da 

emenda supracitada, foi conferida a Convenção Interacional sobre os Direitos da 

Pessoa com Deficiência status de emenda constitucional. Note que o tratado é 

material e formalmente constitucional, não podendo ser objeto de denúncia nas 

relações exteriores. 

 

   É importante dizer que o Brasil não está vinculado aos seus dispositivos por 

tempo indeterminado, uma vez que basta assinar e ratificar outro tratado que 

abrange os direitos humanos e que seja mais benéfico para que o ele possa 

prevalecer, obedecendo ao princípio pro homine que em uma interpretação legal em 

questões que envolvam direitos humanos significa que na hipótese de conflitos entre 

duas  normas aplica-se  a mais benéfica. 

 

 Destarte que a Convenção ditou regramentos ao qual a legislação brasileira 

teve que se adequar. Embora já houvesse leis e decretos que eram diretamente 

ligados as pessoas com deficiência e as garantias que as mesma traziam em suas 

redações, e num patamar superior as leis.  

 

A própria Constituição Federal contém em seu texto legal, especificações que 

são inerentes à pessoa com deficiência, a Convenção internacional sobre os direitos 
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da pessoa com deficiência abriu um leque de necessidades que as outras leis já 

existentes no ordenamento jurídico brasileiros não abarcavam como, por exemplo, a 

capacidade civil da pessoa com deficiência que teve que ser reconhecida e assim 

sendo seus critérios foram modificados. 

3 CAPÍTULO - DA LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO         

 

A lei 13.146/2015 instituiu a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

deficiência e tem como objeto a inclusão social dos deficientes de forma igualitária, 

mas respeitando as limitações impostas por sua deficiência. 

 

3.1.  O Estatuto da pessoa com deficiência (Lei.13.146/2015) 

 

 Em vigência desde 02 de janeiro de 2016, o Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, possui 127 artigos nos quais enfatizam e estabelecem a inclusão, 

garantias e direitos fundamentais inerentes a pessoa com deficiência.   

 

É uma Lei que amplia os direitos das pessoas com deficiência, 
complementando o ordenamento jurídico brasileiro. Cuida-se 
de um sistema normativo inclusivo, que homenageia o princípio 
da dignidade da pessoa humana em diferentes pontos. 
(MALHEIROS, 2016, P.246) 
 

A Lei Brasileira de Inclusão tem como base a Convenção sobre os Direitos da 

pessoa com deficiência e seu protocolo facultativo, ambos ratificados pelo 

Congresso Nacional por meio do decreto Legislativo 186, de 09 de julho de 2008,em 

conformidade  com o procedimento previsto no §3º do art.5º da Constituição Federal, 

em vigor para o Brasil.  

 

O Estatuto da pessoa com deficiência dispõe regras e orientações a serem 

adotadas para que sejam promovidos os direitos e liberdades da pessoa com 

deficiência, com o objetivo de assegurar a integração social dessas pessoas. Essa 

lei determina e assegura o pleno acesso a saúde, educação, além de estabelecer 

sanções para punir condutas discriminatórias. 
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No entanto, ainda há  desafios na aplicabilidade desta lei ,haja vista que deve 

ter uma adaptação da sociedade a ela. A discriminação pela deficiência, por 

exemplo, é a maior barreira, pois em alguns casos ela pode ocorrer dentro do âmbito 

familiar, e posteriormente na vida em sociedade. 

 

3.2. O Estatuto da Pessoa com Deficiência e as mudanças provocadas a respeito da 

Incapacidade civil, Curatela e a Tomada de decisão apoiada prevista no Código Civil 

Brasileiro 

 

 O Estatuto da pessoa com deficiência ampliou significantemente a proteção 

dos direitos conferidos a elas, e deu as pessoas com deficiência autonomia e 

liberdade para essas pessoas fazerem suas escolhas. Além das garantias e direitos 

fundamentais, proporcionou a emancipação pessoal e social ,sendo assim, possível 

o exercício pleno de seus direitos. 

 

 Em seu art.6º,o Estatuto deixa expresso que a deficiência não afetará a plena 

capacidade civil da pessoa e tem assegurado o direito do exercício dessa 

capacidade em igualdade de condições com os demais: 

 

Art. 6º A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, 
inclusive para: 
I – casar-se e constituir união estável; 
II – exercer direitos sexuais e reprodutivos; 
III – exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter 
acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento 
familiar; 
IV – conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização 
compulsória; 
V – exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária; 
e 
VI – exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como 
adotante ou adotando, em igualdade de oportunidades com as 
demais pessoas. (BRASIL, 2015, S/P) 
 
 

 Insta salientar que a incapacidade por deficiência, rotineiramente recai sobre 

a deficiência intelectual ou doença mental grave e o dispositivo legal inserido no 

Código Civil de 2002, no qual teve suas modificações com a nova lei, dando fim a 

interdição de uma pessoa com deficiência, onde a mesma tinha seus direitos 

limitados ou cerceados.“Em princípio, pelos dispositivos originários do Código, a 
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interdição dos que não  possuem o necessário discernimento é total, atingindo todos 

os atos da vida civil”. (VENOSA, 2016, P.546) 

 Percebe-se que o Código Civil, atribui às pessoas que possuem doença 

mental em diferentes tipos de gradações a incapacidade absoluta. Mas há a 

previsão dos relativamente incapazes na nova redação do  art.4º,inciso III do CC que 

diz: “Aqueles que ,por causa transitória ou permanente ,não puderem exprimir sua 

vontade.” Com a indicação do Estatuto, essas pessoas serão tratadas pelo 

ordenamento como relativamente incapazes, porém, salienta Venosa(2016) “Cabe 

ao Juiz deferir, quando possível, a prática de certos atos ao interdito, com base na 

perícia médica inclusive como forma de integrá-lo à sociedade.” Essa observação é 

totalmente plausível, quando se trata de mensurar nível de entendimento de uma 

pessoa com deficiência intelectual, para que não haja barreiras quanto ao sua 

inclusão. 

 

 Quando se refere a outras deficiências, não de se falar em algo que a limite  

em seus atos da vida civil ou jurídicas. O que deve haver são medidas que 

viabilizem a inclusão delas, ou como deixa claro o Estatuto, a pessoa com 

deficiência é plenamente capaz. Insta salientar que de acordo com o Estatuto, a 

interdição passa a ser exceção. 

 

Destarte que caso haja necessidade, que sejam adotadas medidas que 

auxiliem nos procedimentos na prática dos atos civis do deficiente, que podem ser, 

por exemplo, a curatela ou a tomada de decisão apoiada. 

 

 A curatela no caso da pessoa com deficiência é que em alguns casos o grau 

de comprometimento da pessoa em decorrência da deficiência, pode afetar sua 

capacidade ao ser expressa sua vontade própria, e para tais casos se evoca a 

curatela. No entanto este procedimento tem caráter excepcional e temporário. Só 

deve se recorrer a esta medida quando a mesma for necessária para a preservação 

dos interesses do próprio deficiente e alei estabelece que a curatela deva ser 

proporcional às circunstâncias  do caso e não pode durar por muito tempo. Outro 

ponto a ser mencionado é que para se legitimar a necessidade da curatela o juiz 

contará com uma equipe multidisciplinar que realizará a pericia para avaliar e 
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delimitar para quais atos a curatela será necessária, cumprindo assim  critérios 

especificados em lei. 

 

 

 O Estatuto da pessoa com Deficiência, em seu artigo 85 dispõe o seguinte 

sobre a curatela: 

 

Art. 85. A curatela afetará tão somente os atos relacionados aos 
direitos de natureza patrimonial e negocial. 
§ 1o A definição da curatela não alcança o direito ao próprio corpo, à 
sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao 
trabalho e ao voto. 
§ “2o A curatela constitui medida extraordinária, devendo constar da 
sentença as razões e motivações de sua definição, preservados os 
interesses do curatelado. (BRASIL, 2015, S/P) 
 
 

 Para enfatizar o que mudou na curatela da pessoa com deficiência, o Estatuto 

da pessoa com deficiência por meio do Código de Processo Civil de 2015, inseriu o 

art.1.175-A no Código Civil a previsão da curatela compartilhada, sendo essa 

determinada pelo juiz. 

 

Art. 1.775-A. Na nomeação de curador para a pessoa com deficiência, o juiz 

poderá estabelecer curatela compartilhada a mais de uma pessoa. (BRASIL, 2015, 

S/P) 

 

 Essa é uma das possibilidades que o deficiente  tem quando não puder 

exercer plenamente sua capacidade civil, no que se refere aos atos da vida civil 

patrimoniais e negociáveis, como está previsto em lei não sendo em qualquer 

momento motivo para ter sua liberdade de expressar vontades cerceados ou 

limitados, estando assim preservados seus interesses. 

 

Já a Tomada de decisão apoiada diferente da Curatela, é um procedimento 

judicial que deve ser de iniciativa da própria pessoa com deficiência quando 

necessitar de auxilio de outras pessoas para realizar  certos atos da vida civil. Para 

tanto deve se entender que esta medida deve ser encarada como auxilio, ajuda e 

proteção, sendo devidamente respeitada a vontade dessa pessoa e em momento 

algum sendo suprimida  pela vontade de seus apoiador. 
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 O Código Civil de 2002 traz na nova redação do art.1.783-A diz o seguinte: 

 

 Art. 1.783-A, a tomada de decisão apoiada é o processo pelo qual a 
pessoa com deficiência elege pelo menos 2 (duas) pessoas idôneas, 
com as quais mantenha vínculos e que gozem de sua confiança, 
para prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre atos da vida civil. 
(BRASIL, 2002, S/P) 
 
 

No que diz respeito ao apoiador, a lei define que a pessoa com deficiência 

tenha dois apoiadores, o Estatuto deixa expresso que devem ser pessoas idôneas, e 

que o apoiado tenha vínculos e confiança.   

 

Sobre a Tomada de decisão apoiada: 

Em nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência, a tomada de decisão 
apoiada surge como uma espécie de instrumento auxiliar, em 
benefício do deficiente que já conta, como reconhece o próprio 
Estatuto, com a possibilidade de uma curatela proporcional às 
necessidades e às circunstâncias de cada caso. (SCHREIBER, 2017, 
S/P) 
 
 

 Assim como a curatela, a tomada de decisão apoiada é uma alternativa para 

que não haja a interdição da pessoa com deficiência, uma vez que considerando 

que a pessoa é plenamente capaz, é dada a pessoa com deficiência a autonomia de 

a qualquer momento requerer a extinção desde apoio, e aos apoiadores também 

são conferidos a solicitar que sejam excluídos do processo, devendo ser submetidos 

a decisão judicial.  

 

3.3. O Estatuto da Pessoa com Deficiência e a Inclusão Social 

 

 O Estatuto da pessoa com deficiência introduziu ao ordenamento jurídico 

normas que definem mudanças e adequações para que os PCDs possam ter acesso 

ilimitado aos setores da sociedade e usufruam de todo os bens e serviços 

disponíveis, atentando para as necessidades e diferenças inerentes a sua 

deficiência. 
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 Nesse sentido, a legislação tratou de garantir efetiva participação e inclusão 

do deficiente no tocante a educação, saúde, trabalho e lazer que são direitos 

básicos que o Estado deve oferecer as pessoas, além de igualdade de 

oportunidades sendo obedecidos critérios estabelecidos pela Convenção sobre os 

Direitos da Pessoa com Deficiência, ao qual o Estatuto está em conformidade. 

 A redação do artigo 8º diz que é dever do Estado, da família e da sociedade 

assegurar com prioridade os direitos da pessoa com deficiência. O referido artigo 

diz:  

 

Art. 8º: É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à 
pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à 
maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à 
profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à 
reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, 
ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços 
científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à 
convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da 
Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras 
normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico. 
(BRASIL, 2015, S/P) 
 
 

 A base da interpretação desse artigo é que deve se preservar o deficiente de 

todo e qualquer meio de discriminação que excluam de exercer plenamente sua 

cidadania e que as normas jurídicas trabalham para que os deficientes tenham 

autonomia na sociedade e bem estar pessoal, social e econômico, como está 

previsto na lei. 

 

          A lei também abarca a questão da acessibilidade para pessoas com 

deficiência ou mobilidade reduzida, inclui e estabelece para fins de viabilizar e 

melhorar a comunicação como, por exemplo, a libras para se comunicar com as 

pessoas com deficiência auditiva e o braile para pessoas com deficiência visual. 

 

   Nesse sentido o artigo 3º, incisos I e V da Lei de Inclusão, enfatizam tal 

percepção: 

Art. 3o Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se: 
I – acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para 
utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, 
equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e 
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comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de 
outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou 
privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por 
pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida; 
V – comunicação: forma de interação dos cidadãos que abrange, 
entre outras opções, as línguas, inclusive a Língua Brasileira de 
Sinais (Libras), a visualização de textos, o Braille, o sistema de 
sinalização ou de comunicação tátil, os caracteres ampliados, os 
dispositivos multimídia, assim como a linguagem simples, escrita e 
oral, os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizados e os 
modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de 
comunicação, incluindo as tecnologias da informação e das 
comunicações. (BRASIL, 2018, S/P) 
 
 

 Ressalta que o texto legal fortalece mecanismos básicos para que o deficiente 

tenha total liberdade de acesso e comunicação. Nesse contexto a educação que um 

direito básico de toda a pessoa humana e que é provido pelo Estado ganha novos 

contornos ao ser tratada pelo Estatuto ganhando contornos de educação inclusiva. 

 

 Esse é um dos desafios da lei, haja vista que a sociedade não acompanha os 

avanços legislativos, a discriminação é uma barreira a ser transposta no âmbito 

educacional. Sobre esse aspecto: 

 

De fato, a inclusão de alunos especiais em classes comuns do 
ensino regular, é um grande desafio para os professores, que são 
demandados a terem tipos novos conhecimento para lidar com tais 
peculiaridades. (MATOS; MENDES. 2015, S/P) 

 

 A lei constitui a pessoa com deficiência o direito a educação de forma 

inclusiva em todos os níveis de aprendizado ao longo da vida, para que elas possam 

ter o máximo desenvolvimento de suas habilidades físicas, sensoriais, intelectuais, 

comportamentais e sociais  ,no esquecendo suas características e seu 

desenvolvimento individual. 

 

 É certo que há desafios, contudo esses não devem impedir a inclusão das 

pessoas com deficiência no ensino regular. Destarte que a sociedade vive um tempo 

no qual sua evolução caminha na direção da inclusão das pessoas que vivem a 

margem dos direitos humanos, fundamentais que são deveres conferidos ao Estado 

previstos constitucionalmente.   
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 A acessibilidade das pessoas com deficiência engloba a área da saúde na 

qual ela não pode ter seu atendimento negado ou sofrer qualquer tipo de 

discriminação em consequência da sua deficiência, e tendo direito ao atendimento 

prioritário como medida de proteção e socorro como estão expressos em lei. 

 

 O artigo 9º,inciso I, diz o seguinte a respeito do atendimento prioritário:  

 

 Art. 9º A pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário, 

sobretudo com a finalidade de: I – proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. 

(BRASIL, 2015, S/P) 

 

O atendimento médico pode se encaixar perfeitamente nesse artigo, pois, 

pessoas com deficiência em alguns casos possuem comprometimentos internos nos 

quais prejudicam seu bem estar e por consequência interferem em sua qualidade de 

vida, não podendo em quaisquer circunstâncias ser negligenciado seu atendimento 

hospitalar. 

 

Sobre o atendimento hospitalar está disposto no art.18 do Estatuto assim: 

 

Art. 18. É assegurada atenção integral à saúde da pessoa com 
deficiência em todos os níveis de complexidade, por intermédio do 
SUS, garantido acesso universal e igualitário. (BRASIL, 2015, S/P) 
 

Logo não há de se falar em discriminação ao PCD no atendimento medico 

hospitalar, tampouco no artigo 23,é: 

 Art.23. vedado  todas as formas de discriminação contra a pessoa 
com deficiência, inclusive por meio de cobrança de valores 
diferenciados por planos e seguros privados de saúde, em razão da 
condição. (BRASIL, 2015, S/P) 
 

 O grande problema de todo o que se refere a essa legislação é que 

claramente o texto legal tem por objetivo combater a discriminação que é 

direcionada a essas pessoas inerentes a sua condição. Há a necessidade maior de 

uma adequação da lei, bem como uma conscientização da sociedade sobre a 
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igualdade de oportunidades e direitos para qualquer cidadão mesmo com suas 

peculiaridades., preservando o principio da dignidade humana. 

 

No trabalho, o legislador buscou atender  a questão da oportunidade de 

buscar sua autonomia e criar meios para a promoção delas no âmbito trabalhista. 

Visto que há sistema de cotas que o empregador deve ter e posteriormente efetivar 

o PCD, no campo de trabalho, não vetando a ele as chances de promoção, não o 

discriminando nas faces do recrutamento, ofertando a ele as mesmas possibilidade 

de se progredir na carreira em igual ritmo dos outros que não são deficientes, 

respeitando suas limitações, e não o excluindo de sua tarefas. Para tanto está 

disposto  no Art. 34 : “A pessoa com deficiência tem direito ao trabalho de sua livre 

escolha e aceitação, em ambiente acessível e inclusivo, em igualdade de 

oportunidades com as demais pessoas.” 

 

Observe que é consolidado pelo Estatuto o direito ao trabalho com caráter 

inclusivo e igualitário, não privando ele de qualquer escolha e dando a ele acesso a 

um meio de autonomia e conferindo a pessoa uma certa independência. 

 

É resguardada a pessoa com deficiência o direito a moradia em condições 

apropriadas as suas limitações e tendo uma finalidade de dar a elas  dignidade  e 

preservem seu vínculo familiar. O artigo Art. 31diz que:  

 

A pessoa com deficiência tem direito à moradia digna, no seio da 
família natural ou substituta, com seu cônjuge ou companheiro ou 
desacompanhada, ou em moradia para a vida independente da 
pessoa com deficiência, ou, ainda, em residência inclusiva. (BRASIL, 
2015, S/P) 
 
 

O direito a moradia remete a independência da pessoa com deficiência, uma 

vez que prevê a possibilidade dela estar desacompanhada e ainda determina que 

deva ser uma residência inclusiva, levando em consideração a acessibilidade.  

 

Insta salientar que todas essas inclusões devem ser propostas pelo estado e 

sendo executadas por ele e pela sociedade. O lazer em suas diversas formas é o 

bem estar e o período em que todos têm a oportunidade de se detrair e descansar 
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das obrigações cotidianas. O deficiente também necessita de ter contato com essa 

parte social. Para tanto o legislador definiu mecanismos para o ilimitado acesso ao 

lazer por parte do PCD, ofertando a ele filas de acesso prioritário nos cinemas, 

rampas de acesso para cadeirantes  e outros benefícios para que ele usufrua de 

todos os meios de lazer .No  Art. 42.  Está disposto o seguinte:  

 

Art.42: A pessoa com deficiência tem direito à cultura, ao esporte, ao 
turismo e ao lazer em igualdade de oportunidades com as demais 
pessoas, sendo-lhe garantido o acesso: 
I – a bens culturais em formato acessível; 
II – a programas de televisão, cinema, teatro e outras atividades 
culturais e desportivas em formato acessível;  
III – a monumentos e locais de importância cultural e a espaços que 
ofereçam serviços ou eventos culturais e esportivos. (BRASIL, 2015, 
S/P) 

 

Nessa seara, o Estado também deve adotar medida para que o PCD 

desenvolva suas habilidades culturais, promovendo sua participação em atividades 

artísticas, intelectuais, culturais, atentando ao protagonismo da pessoa com 

deficiência. 

 

 A Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência e o Estatuto da Pessoa 

com Deficiência define deficiência e reconhece a diversidade das pessoas com 

deficiência, que enfrentam obstáculos à sua participação como integrantes da 

sociedade com a consequente violação aos direitos humanos. (MALHEIROS, 2016, 

P.247) 

 

E dando ênfase a esses obstáculos, à norma está ai para promover a inclusão 

dessas pessoas de forma digna, em igualdade de oportunidades, inserindo as 

pessoas com deficiência na sociedade, tendo como vetar toda forma de 

discriminação e preconceito que as pessoas com deficiência sofrem. 

 

Os mecanismos propostos pelo Estatuto da pessoa com deficiência em seu 

caráter inclusivo norteou as condutas a serem executadas para a inclusão social dos 

PCDS. Os desafios com o tempo conhecimento e mudanças sociais devem aplacar 

os desafios e multiplicar seus efeitos. 
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Insta salientar que o maior desafio da legislação vigente é transpor um ideal 

jurídico para uma pratica social. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É notável que o Estatuto da Pessoa com Deficiência traçou novos rumos para 

a inclusão social do PCD na sociedade, fortalecendo a ideia de proteção e apoio ao 

qual o Estado deve proporcionar a ele. 

 

O grande desafio ainda é transpor as barreiras impostas pela discriminação e 

a falta de conhecimento da sociedade sobre a lei que está em vigor. Tanto o 

Estatuto quanto a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência são 

normas formais que abarcaram todas as necessidades sociais da pessoa com 

deficiência. Há também indícios de mudanças, haja vista que já existem escolas que 

recebem crianças especiais ofertando a elas o acesso a educação inclusiva, bem 

como a interação social, também já podemos perceber que há pessoas com 

deficiência trabalhando e vivendo suas vidas enfrentando desafios diários como 

qualquer outra pessoa. 

 

Mas o tema ainda exige que tenha uma conscientização de que pessoas com 

deficiência podem estar executando tarefas como qualquer pessoa, porém sendo 

respeitada sua limitação, mas não a excluindo de seu lugar na sociedade. 

 

A lei deixa claro que não se deve discriminar uma pessoa em razão de sua 

deficiência para tanto pune atos discriminatórios, entretanto nos cabe afirmar que o 

legislador  quis demonstrar que o a pessoa com deficiência  não quer apenas um 

exemplo de superação, mas estar em um patamar de igualdade com as outras 

pessoas e  para isso o Estado , a família e a sociedade os deve apoiar. 
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