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Resumo:  Este estudo tem como objetivo principal analisar a luta de uma sociedade 
onde todos possam usufruir de oportunidades iguais, destacando-se o grupo das 
pessoas com deficiência, que trabalham todos os dias para assegurar que seus 
direitos sejam cumpridos. Quebrando barreiras que as pessoas têm em relação à 
deficiência, demandando uma atividade disciplinada em busca de circunstâncias 
políticas e legais, vantajosas à inclusão. Buscou-se por pesquisa bibliográfica, a fim 
de compreender qual o posicionamento doutrinário e jurisprudencial desta matéria, 
pois há muitos questionamentos referentes ao assunto, onde iremos abordar os 
impactos dessas pessoas titularizadas de deficientes, que também são detentores de 
direitos, pois gozam de capacidade legal em igualdade de condições com as demais 
pessoas em todos os aspectos da vida.   
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Abstract: This study`s main objective is to analyze the fight of a society where every 
individual may enjoy equal opportunities, highlighting the group of people with 
disabilities, who work every day to assure its rights are fulfilled. Breaking barriers that 
people have towards disabilities, demanding a disciplined activity in search of political 
and legal circumstances, that are advantageous to inclusion. Sought through 
bibliographic research, to understand what is the doctrinal and jurisprudential position 
of this subject, for there are many inquiries referring to the topic, where will be 
approached the impacts of these people labeled as disabled, that are also right 
holders, because they have legal capacity in equal conditions as other people in all 
aspects of life. 
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Introdução 

Este trabalho tem por finalidade verificar os aspectos relacionados à seguridade 

social e também a saúde, previdência, com ênfase na assistência social bem como 
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sobre como o estatuto da pessoa com deficiência sendo relevante, pois se trata de 

direitos as pessoas que necessitam cada dia mais de atenção, respeito e mudanças 

de uma sociedade enraizada em seus próprios conceitos. 

           Sendo um direito essencial à pessoa, a seguridade social foi comtemplado na 

Constituição Federal de 1988 no capítulo II do título VIII, “Da Seguridade Social”, no 

artigo 194 e seus incisos, do texto constitucional. 

Em 04 de Janeiro de 2016, entrou em vigor a Lei Nacional nº 13.146 de 06 de 

julho de 2015, chamado de Estatuto da Pessoa com Deficiência, a chegada dessa lei 

representa um grande avanço em relação á proteção da pessoa com deficiência e sua 

inclusão em sociedade.  

E relatando um estudo diante da efetivação da Lei brasileira de inclusão da 

pessoa com deficiência, também chamada de estatuto da pessoa com deficiência. O 

tema também trata dos direitos fundamentais das pessoas com deficiência, como 

educação, transporte e saúde e também sobre a inclusão deles na sociedade. 

           Fazendo valer os direitos e garantias de todas essas pessoas que necessitam 

de uma atenção maior de uma sociedade ainda atrasada em avanços que possam 

facilitar e promover uma inclusão justa e necessária em sociedade. 

Objetivo  

 A partir dessas considerações, este trabalho visa compreender que a pessoa 

com deficiência possui direitos e garantias perante a sociedade, e que sua inclusão 

deve se tornar algo eficaz, fazendo assim com que o Estado e as demais pessoas 

criem meios que possibilitem uma maior inclusão social da pessoa com deficiência.  

Método  

           Este trabalho foi desenvolvido com base de pesquisa bibliográfica, a partir de 

livros relacionados ao tema, jurisprudência, legislação, artigo de sites de internet, que 

sejam necessários para fundamentar o entendimento central da pesquisa, que é ter 

conhecimento sobre a assistência social perante essas pessoas com deficiência e o 

seu direito de inclusão em sociedade. 

Resultado 

Neste sentido, obtém-se como resultado parcial deste estudo que a assistência 

social é considerado um beneficio necessário para as pessoas mais necessitadas de 



atenção, tanto os idosos como principalmente a pessoa com deficiência, e que a 

inclusão do deficiente na sociedade ainda deve adquirir maiores avanços, sendo 

assim jamais limitar o espaço, capacidade e evolução da pessoa com deficiência, e 

além de tudo fazer valer cada dia mais os seus direitos e garantias em sociedade. 

Considerações finais 

A Assistência social e os benefícios assistenciais são normalmente abordados 

de forma resumida pela doutrina, apenas com referências a Constituição e a Lei nº 

8.742/1993. O benefício assistencial se torna importante para que indivíduos idosos 

ou deficientes, muitas vezes abandonados pela sua família, e também pelo Estado, 

fornecendo um suporte para sua subsistência. 

Deve-se destacar a importância desse direito, pois essas pessoas muitas vezes 

se encontram em situações de vulnerabilidade, com menores chances no     mercado 

de trabalho, educação, saúde, transportes e ainda lidando com o preconceito, entre 

outras situações do cotidiano de um indivíduo que vive em sociedade, gerando assim 

a desigualdade e não promovendo sua inclusão. 

No entanto, colocando em questão os direitos e garantias dos deficientes e sua 

inclusão social, já respaldados pela nossa Constituição Federal e leis, pode-se 

entender que as pessoas com deficiência são pessoas como nós, não se deve deixar 

que essas diferenças trouxessem desentendimentos entre os indivíduos da mesma 

sociedade, pois todos são iguais, dar tratamento igualitário a todos sem distinção, para 

desintegrar de vez esse preconceito e discriminação. Respeitar as pessoas com 

deficiência é também reconhecer que eles possuem os mesmos direitos e garantias 

perante o ambiente em que se vive. 

Enfim, respeitar o deficiente é ter uma série de cuidados para que não sejam 

excluídos do convívio do dia- a- dia, é dever de todos conviventes em sociedade 

respeitá-los, cabendo ao Estado criar mecanismos de inserção dessas pessoas na 

sociedade, criando recursos personalizados para desenvolver seu potencial e vencer 

seus obstáculos. 
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