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RESUMO: Este ensaio versa acerca do projeto de extensão da 

Faculdade Integrada Brasil Amazônia – FIBRA junto à Associação 

Beneficente Milton Pereira de Melo - Projeto Acreditar, realizado no ano 

de 2015 - 2016, com a finalidade de prestar consultoria jurídica às 

pessoas com deficiência, seus pais e responsáveis, vinculados ao projeto. 

Participaram do projeto o professor coordenador e alunos do curso de 

Direito. A experiência por meio do referido projeto proporcionou aos 

alunos aproximação com a prática real e com os verdadeiros problemas 

sociais vividos por pessoas com deficiência, revelando um senso de 

justiça critico que compara a lei, o sistema e a realidade social. 

 

Palavras-chave: Pessoa com deficiência. Inclusão Social. Direitos 

Fundamentais. 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O Estado do Pará é o segundo maior do Brasil em território e 

figura entre os 10 mais populosos. Contudo alguns números negativos 

chamam a atenção deste grande e rico Estado, principalmente no tocante 

ao número de violações de direitos humanos, em especifico ao grupo de 

pessoas com deficiência. 
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Conforme os dados do Censo 2000 do IBGE, aproximadamente 

15% da população brasileira possuem algum tipo de deficiência. Esse 

percentual representou à época um total de 24,6 milhões de brasileiros1. 

As pessoas com deficiência historicamente sofreram e ainda 

sofrem com falta de leis e políticas públicas que efetivem seus direitos. 

Rui Barbosa nos ensinou que 

 

A regra da igualdade não consiste senão em aquinhoar 

desigualmente aos desiguais, na medida em que se 

desigualam. (...) Tratar com desigualdade a iguais, ou a 

desiguais com igualdade, seria desigualdade flagrante, e 

não igualdade real.2 

 

Nesse contexto, surgiu o desafio de lutar contra os números e 

fatos que assolam o Estado do Pará no tocante aos direitos humanos.  

Com ênfase no grupo de pessoas com deficiência, tendo como 

base a Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência e 

legislações específicas, o projeto objetivou qualificar os discentes 

oferecendo-lhes experiências reais de contato com os problemas sociais, 

nas áreas de educação e saúde do referido público-alvo, na sociedade na 

qual estão inseridos, como também, por meio dessa vivência, fomentar e 

incentivar a defesa e efetivação da legislação vigente, interagindo com 

movimentos sociais, ONGs, atendimentos individuais, e poder público. 

Segundo Luiz Alberto David de Araújo (2011, p. 8): 

 

                                                 
1 Informação disponível em: http://www.direitoshumanos.gov.br/pessoas-com-
deficiencia-1/censo/censo-2000. Acesso em: 25 de agosto de 2016. 
2 BARBOSA, Rui. Oração aos Moços. Disponível em: 

http://www.culturabrasil.org/aosmocos.htm. Acesso em: 25 de agosto de 2016. 

http://www.direitoshumanos.gov.br/pessoas-com-deficiencia-1/censo/censo-2000
http://www.direitoshumanos.gov.br/pessoas-com-deficiencia-1/censo/censo-2000
http://www.culturabrasil.org/aosmocos.htm
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“O que define a pessoa com deficiência não é falta de um 

membro nem a visão ou audição reduzidas. O que 

caracteriza a pessoa com deficiência é a dificuldade de se 

relacionar, de se integrar na sociedade, o grau de 

dificuldade de se relacionar, de se integrar na sociedade, de 

estar incluído socialmente. O grau de dificuldade para a 

inclusão social é que definirá quem é ou não pessoa com 

deficiência”. 

 

O artigo 3º da Carta Magna, em seus incisos III e IV, estabelece 

entre outros objetivos da República, a redução das desigualdades sociais 

e a “promoção do bem de todos, sem preconceito de raça, sexo, cor, 

idade e quaisquer outras formas de discriminação”. 

A lei brasileira de inclusão das pessoas com deficiência define: 

 

Art. 2oConsidera-se pessoa com deficiência aquela que tem 

impedimento de longo prazo de natureza física, mental, 

intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou 

mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e 

efetiva na sociedade em igualdade de condições com as 

demais pessoas.   

 

Portanto, o projeto foi concebido para prestar consultoria 

individual ou coletiva sobre os direitos da pessoa com deficiência diante 

da violação dos direitos humanos ou da ausência de políticas públicas 

que não seguem esses direitos, ou seja, conscientizar a sociedade civil 

acometida de deficiência dos preditos direitos e impulsionar o poder 

público em criar políticas públicas, com fins de promover/aplicar as 

garantias legais ora conquistadas. 

 

 

 



 
117 

2.  METODOLOGIA E EXECUÇÃO 

 

Para realizar o projeto firmamos termo de parceria, sem fins 

lucrativos, com a Associação Beneficente Milton Pereira de Melo, 

instituição sem fins lucrativos, localizada no Bairro da Pedreira, no 

município de Belém/PA, que possui convênio com o governo do Estado 

para atender alunos com deficiência. 

A associação, por meio da parceria, recebe aproximadamente 100 

(cem) alunos com deficiência da rede pública de ensino e oferece 

atendimento multidisciplinar, por meio de psicólogos, profissionais de 

educação física, pedagogos, terapeuta ocupacional, etc. 

Tendo em vista que a associação funciona com recursos 

provenientes do convênio com o Governo e por meio de doações, 

percebemos a necessidade de levar aos representantes dos alunos, um 

serviço de consultoria jurídica gratuita no sentido de conscientizar os 

pais e responsáveis dos alunos, bem como os administradores e 

professores da associação acerca dos direitos das pessoas com 

deficiência. 

Referido projeto, apesar do pequeno porte, ganhou relevância 

tendo em vista que no ano de 2015 entrou em vigor o Estatuto da Pessoa 

com Deficiência, motivo que eleva ainda mais a importância dos direitos 

das pessoas com deficiência e a necessidade de cada vez mais 

conscientizar a população acerca destes direitos nas áreas da saúde, 

educação, benefícios previdenciários, acessibilidade, trabalho, dentre 

outros. 
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Nos casos de violação de direitos, o projeto, por ter caráter 

consultivo, encaminhava para o NPJ da FIBRA para que fosse dado 

prosseguimento com as ações judiciais cabíveis.  

Foram realizados diversos atendimentos com o objetivo de 

esclarecer sobre os direitos à saúde, educação, alimentação, legislação da 

seguridade social, etc. 

Como esperado, os pais e responsáveis não tinham acesso a todo 

o arcabouço jurídico protetor das pessoas com deficiência, nem aos 

meios de efetivação destes direitos. Todos os atendimentos foram 

realizados com o escopo de conscientizar e viabilizar a efetivação dos 

referidos direitos, municiando os pais e responsáveis com orientações 

jurídicas para melhor forma de buscar o cumprimento dos mandamentos 

constitucionais e infraconstitucionais que asseguram os direitos das 

pessoas com deficiência. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tendo em vista os aspectos observados, podemos concluir que o 

projeto contribuiu para a conscientização e retomada de confiança das 

pessoas com deficiência, seus pais e responsáveis, de que cada vez mais 

será promovida a inclusão das pessoas com deficiência e que os 

membros dos poderes executivo, legislativo e judiciário, irão se 

empenhar para viabilizar a efetivação dos direitos fundamentais destas 

pessoas. Os alunos cresceram em experiência e puderam acompanhar a 

importância do curso e profissão por eles escolhidos para o 

desenvolvimento da sociedade. 
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