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- O senhor ama o mar, capitão? 
- Sim, amo-o. O mar é tudo! Cobre sete décimos do globo terrestre. 
Seu bafejo é puro e saudável. É o imenso deserto onde o homem 
nunca está só, pois sente a vida efervescer a seu lado. O mar não 
apenas é o veículo de uma sobrenatural e prodigiosa existência, não 
apenas é movimento, é amor, é o infinito vivo, como disse um de seus 
poetas. (...) O mar não pertence aos déspotas. Talvez em sua superfície 
eles ainda possam exercer direitos iníquos, engalfinhar-se, 
entredevorar-se, estendendo-lhe todos os horrores terrenos. A dez 
metros de profundidade, contudo, seu poder cessa, sua influência se 
extingue, sua força desaparece! Ah, professor, viva, viva no seio dos 
mares! Só nele existe independência. Nele, não reconheço senhores! 
Nele, sou livre! 
(Diálogo entre Capitão Nemo e Professor Aronnax, a bordo do 
Náutilus). 



 
 
 
 

RESUMO 
 
 

O presente trabalho analisa a efetividade, ou a sua falta, da legislação brasileira voltada às 
pessoas com deficiência, sem se ater a algum setor específico, mas a um formato mais 
generalizado. Para tal desiderato, trabalha alguns conceitos específicos, como normalidade, 
pelo seu aspecto cultural, preconceito e discriminação, que se encontram enraizados na 
sociedade, e estigmas e estereótipos, todos com uma perspectiva voltada ao grupo das pessoas 
com deficiência e a prejudicialidade do uso intermitente desses termos. Aborda o 
desenvolvimento histórico da proteção dos direitos à pessoa com deficiência, principalmente 
em seus aspectos constitucionais, direcionado pelo Princípio da Dignidade Humana e o marco 
paradigmático da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, em cada setor de 
aplicação. Em um segundo momento, traça um paralelo entre o direito à diferença e o 
pluralismo social, pela convivência social pacífica com a diversidade em uma sociedade 
democrática. Ao final, apresenta os principais problemas relacionados às pessoas com 
deficiência, por um conteúdo amplo, na determinação dos motivos de crise do Estado 
Provedor, e por um conteúdo restrito, diretamente ligado à exclusão do grupo social das 
pessoas com deficiência, para depois inserir as garantias jurisdicionais ao cidadão e as 
medidas de inclusão social, voltadas ao eixo central do reconhecimento do outro e a 
tolerância, para convivência em comum. O trabalho busca comprovar que a legislação 
existente não cumpre a sua função, pelo desconhecimento e falta de políticas públicas 
adequadas e que a inclusão social do segmento ainda não se tornou realidade. 
 
 

Palavras-chave: Deficiência. Diferença. Inclusão. 



 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 

The present work analyses the effectiveness, or their lack, of the Brazilian law directed to 
 

disabled people, without sticking to any specific sector, but to a more general format. To this 

aim, it discusses some specific concepts, such as normality, for its cultural aspect, prejudice 

and discrimination, which are grounded in society, and stigmas and stereotypes, all with a 

perspective directed to the group of people with disabilities, and also the harmfulness of the 

intermittent use of these institutes. It discusses the historical development of the protection of 

the rights of the person with deficiency, especially in its constitutional aspects, guided by the 

Principal of Human Dignity and the paradigmatic mark of the International Convention for 

the Rights of the Person with Deficiency, in its sectors of application. In a second moment, it 

draws a parallel of the right to be different with the social Pluralism, by the peaceful social 

coexistence with the diversity in a democratic society. In the end, the main problems related 

to disabled people are presented, by a wide content, for the crisis of the provider State, and by 

a restricted content, directly related to the exclusion of the social group of people with 

disabilities, so that afterwards the legal guarantees to the citizen and the social inclusion 

measures are inserted, aimed to the central axis of recognizing the other and tolerance, for the 

coexistence in common. This work intends to prove that the current legislation does not 

comply with your main objective, by ignorance and lack of adequate public policy and due to 

the fact that social inclusion segment does not yet become reality. 
 
 
Keywords: Disability. Difference. Inclusion. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
 
 

O presente estudo é voltado à efetividade da legislação brasileira relativa ao grupo 

social das pessoas com deficiência. Trata de uma questão ampla, sem se ater a algum setor 

específico dos determinados pela Constituição. 

A escolha desse tema se justifica pela real exclusão diariamente vivida pelas pessoas 

com deficiência, que estão situados completamente à margem da dignidade humana, muitas 

vezes sem direito até ao mínimo existencial, pela falta de oportunidades. O interesse pelo 

assunto decorreu da experiência profissional do autor, que não é pessoa com deficiência, 

tampouco tem algum familiar com essa característica. É importante frisar esse ponto, porque 

geralmente quem se interessa pela causa e se torna um militante, é pessoa inserida nesse 

grupo social e luta indiretamente por um interesse pessoal. 

O autor é membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da 

OAB/RJ (CDPD-OAB/RJ) e em janeiro de 2013 foi nomeado Presidente de Comissão similar 

na OAB/RJ - Subseção da Barra da Tijuca (CDPD-OAB/Barra). Também atua como assessor 

jurídico da ONG Espaço Novo Ser, voltada para projetos de proteção às pessoas com 

deficiência e acompanhou a implementação dos Esportes Paraolímpicos de Power Soccer e 

Rugby no Arouca Barra Clube, do qual é Diretor de Divulgação. É parceiro da Sociedade 

Síndrome de Down, amigo da Associação Anjos Sem Visão e contribuinte da Associação de 

Pintores sem os Braços. Realiza, ainda, trabalho como Diretor de Bateria do Grêmio 

Recreativo Escola de Samba Embaixadores da Alegria, primeira escola de samba voltada 

integralmente para pessoas com deficiência e Auditor do Tribunal de Justiça Desportiva da 

Federação Desportiva de Esportes para Surdos do Estado do Rio de Janeiro. Todas essas 

iniciativas são voluntárias e gratuitas. 

Ao participar ativamente dessas ações, a convivência do autor lhe fez confirmar que as 

pessoas com deficiência são, acima de tudo, seres humanos, com seus desejos naturais, 

aspirações, defeitos, contradições, sonhos. É o cadeirante que diz ao cego que olhe para a 

mulher bonita que passa na rua, e esse responde para aquele correr atrás dela. São homens e 

mulheres assim determinados pela natureza, que se colocam apelidos relacionados à própria 

deficiência, e que riem e fazem graça de sua própria situação. 

Em um aspecto, porém, as pessoas com deficiência são iguais, ao tratarem de uma 

questão de extrema relevância: a imensa maioria, para não incorrer em erro de dizer a 

totalidade, padece da exclusão social, devido ao preconceito, simplesmente por serem 
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diferentes, alguns até considerados “seres de outro planeta”, em virtude da falta de aceitação a 
 

o que a sociedade resolveu determinar como normal, ou mesmo pelo desconhecimento do 

assunto. A dificuldade de inserção social é um fato. 

Essa é a principal razão da motivação pelo estudo do tema, somada à urgência de 

tratamento que da questão emerge. 

O estudo realizado procurou apresentar uma parcela relevante desse universo pouco 

explorado, sem se ater a questões comuns, como história da deficiência, conceitos básicos, 

formas de como se dirigir às pessoas com deficiência, ou conjunto de legislação, pois para 

tanto, vários outros estudos e até mesmo cartilhas suprem esses temas. 

Mesmo sem ter trabalhado conceitos relacionados à deficiência, salienta-se que no 

trabalho foi utilizado o termo “pessoas com deficiência”, porque, de início, trata-se de uma 

pessoa que possui uma deficiência como parte integrante de seu corpo, e em um segundo 

plano, é a terminologia adotada pela Convenção assinada pelo Brasil, que foi incorporada ao 

ordenamento jurídico brasileiro como Emenda Constitucional, o que fez com que todo o 

arcabouço legal passasse a se utilizar da expressão. Por fim, hoje em dia é a forma de 

tratamento mais aceita pelo próprio segmento. 

Apesar disso, buscou-se determinar um conceito nuclear: a diferença, e é nesse 

contexto que os assuntos tratados gravitam. É a aplicação teórica do famoso lema “ser 

diferente é normal”. Essa é a área de concentração desse estudo: a relação dos direitos das 

pessoas com deficiência com os Direitos Humanos e Fundamentais, com o Estado e a 

sociedade, caracterizados pela democracia e pluralismo, com o suporte da lei específica 

voltada à proteção dos direitos desse segmento. 

O segmento das pessoas com deficiência padece de outro viés social, específico desse 

grupo, mas que prejudica sobremaneira uma maior integração: é a característica de se 

constituir como um grupo multifacetado, pois não somente a expressão “pessoa com 

deficiência” é considerada gênero, por ser o indivíduo caracterizado pelas mais variadas 

espécies de deficiências – os deficientes físicos têm necessidades diferentes dos deficientes 

intelectuais, que por sua vez estão em outro patamar com relação aos deficientes sensoriais, o 

que se acentua na deficiência múltipla, e ainda, tais deficiências se apresentam com os mais 

diversos estágios de complexidade – como também esse indivíduo pode estar ligado a outro 

grupo de exclusão, por condição social, cor, gênero, opção sexual ou qualquer outra classe 

que também padece de segregação. 

Com relação à metodologia de estudo, foi empregada a leitura e a compreensão de 

bibliografia jurídica especializada, com obras específicas sobre os temas de pessoas com 
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deficiência, diferença, discriminação, deveres do Estado, Direitos Humanos e Fundamentais, 
 

pluralismo e democracia e inclusão social. Como material complementar, foram acrescentadas 

informações obtidas na internet, em sítios notoriamente reconhecidos pela seriedade de 

informações, e por meio das decisões dos Tribunais Superiores, como forma de apresentação 

de um leque maior de posicionamentos, inclusive contraditórios sobre o tema. 

A bibliografia foi selecionada com base nos livros indicados e trabalhados nas 

disciplinas cursadas pelo autor no Programa de Mestrado, e em ampla pesquisa de leitura e 

seleção com temas afins e correlatos, sempre em busca das fontes primárias de consulta. 

Não se ateve o presente trabalho, a qualquer pesquisa de campo, e todos os dados 

tratados e analisados foram obtidos da pesquisa bibliográfica e eletrônica. Também os casos 

apresentados decorrem de decisões em casos reais exaradas pelos Tribunais. 

O estudo foi dividido em dois grandes blocos temáticos, relacionados ao conceito 

nuclear: o primeiro trata da construção histórico-cultural do conceito de deficiência, e foi 

dividido em dois capítulos. 

O primeiro capítulo traça o desenvolvimento histórico dos conceitos de normalidade e 

anormalidade, como construção social, mediante parâmetros dominantes de cultura e 

mercado. Também trata de como essa anormalidade cultural, já no sentido da diferença, gera a 

segregação pela discriminação, com a designação de estigmas e estereótipos, catalisadores do 

preconceito. Quanto a este tema, há particular enfoque no poder que a ideologia exerce e 

transforma os indivíduos em defensores de ideias e valores, se necessário, até com a própria 

vida. E ainda: a inserção da deficiência nesses contextos. 

O segundo capítulo traça uma perspectiva histórico-legislativa do desenvolvimento da 

proteção legal da pessoa com deficiência no Brasil, em um primeiro momento, pelo aspecto 

constitucional, que perpassa pelo estudo especializado do Princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana, e depois na importância da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, 

que foi inserida no ordenamento jurídico pátrio com status de Emenda Constitucional, mas 

que na prática ainda não alcançou efetividade jurídica diante de sua força normativa. 

Com relação à Convenção, importante salientar a alteração de paradigma do 

tratamento conceitual da pessoa com deficiência, em virtude da importância da discussão 

apresentada no primeiro capítulo. Antes, a legislação conceituava a deficiência mediante a 

utilização de parâmetros médicos e patológicos, mas a partir de sua edição, ateve-se aos 

aspectos sociais, principalmente os relativos à necessidade de quebra das barreiras atitudinais 

pelo reconhecimento das diferenças e a eliminação dos processos discriminatórios. 
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O segundo bloco trabalha temas diretamente ligados ao título do trabalho, pelo 
 

rompimento de paradigmas para a inclusão do segmento. Esta parte da pesquisa também foi 

dividida em dois capítulos, antes para apresentação da realidade observada, e depois sugerir 

medidas para se alcançar o como deve ser. 

No primeiro capítulo desse bloco, o terceiro do estudo, faz-se uma abordagem do 

assunto sob a perspectiva dos Direitos Humanos, para tratar do Princípio da Igualdade 

material na diversidade, pela aplicação do direito a ser diferente, e como se chegar a uma 

convivência social pacífica em um Estado Democrático, pluralista e multicultural. 

No último capítulo, há a tentativa de demonstração dos meios de como se conseguir 

chegar a uma total inclusão social, em um primeiro prisma pela evolução do Estado Liberal ao 

Estado Democrático, e como as dimensões dos Direitos Humanos se desenvolveram em 

paralelo a esse processo, além da apresentação de extensivo rol de motivos para a crise atual 

do Estado, que se aplica a todos os grupos de excluídos. Em conjunto com esse aspecto geral, 

faz-se uma análise específica da falta de efetividade da legislação voltada ao segmento, nos 

diversos setores de aplicação, conforme a amplitude dos dispositivos constitucionais. 

Em um segundo momento desse último capítulo, o estudo traça questões de 

salvaguarda de Direitos Fundamentais, através de apresentação de medidas jurisdicionais de 

proteção dos direitos das pessoas com deficiência, individuais e coletivas, de acordo com a 

legislação aplicável e atuação de seus agentes, mesmo com as dificuldades recorrentes do 

Poder Judiciário. Finaliza com a sugestão de incorporação, pela sociedade, de conceitos 

ideais, trabalhados sob a ótica da inclusão do segmento, como alteridade, cooperação, 

tolerância, hospitalidade, solidariedade e responsabilidade universal. 

Em todos os capítulos, a relação da diferença com a diversidade está destacada, e se 

procura correlacionar o tema com Estado e sociedade. 

Conceitos importantes de discriminação e tolerância foram apresentados em suas 

vertentes positiva e negativa, com apoio à primeira e repúdio à segunda, como também foram 

criticados conceitos de paternalismo, assistencialismo e caridade estatal. 

O Estudo demonstra a necessidade de todos os agentes virem a se colocar em posição 

de busca pela efetividade dos direitos das pessoas com deficiência, com vistas ao atingimento 

da Justiça social. Além da sociedade e do Estado, os próprios integrantes do grupo também 

devem partir para essa integração, e os primeiros passos são educação, convivência e 

disseminação desses valores. 

Partiu da hipótese da ausência de efetividade do arcabouço legislativo voltado às 

pessoas com deficiência. A legislação existe e abarca uma amplitude de setores, 
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principalmente na esfera constitucional, porém, mediante a verificação bibliográfica, inclusive 
 

específica do segmento, tentou-se provar que as pessoas com deficiência carecem de 

tratamento adequado às suas necessidades, mesmo com amplo instrumental legislativo. 

O marco teórico do trabalho é a figura do Rosto, de Emmanuel Lévinas, e todas as 

suas implicações de relacionamento entre o “Eu” e o “Outro”. Há uma significação de Ética 

no Rosto, a partir do seu reconhecimento no próximo, e no terceiro, que também se torna 

“Outro”. É no Rosto que o “Eu” passa a reparar no “Outro” os sentimentos, o sofrimento e a 

mortalidade, que se aplicam a si próprio, e se introduz no universo dos valores mais 

oprimidos da humanidade. 

É a existência do Rosto que permite significar a existência do “Outro”, e que ao 

primeiro momento de visualização, não gera percepções, mas uma aparição pronta para ser 

tomada pelos mais variados sentimentos, desde a doçura de um carinho à violência de uma 

agressão. 

Se fizer com que se inicie uma reflexão crítica de todo o panorama apresentado, para 

agregar e ampliar os limites da atuação prática do caminho já traçado para a inclusão não 

somente deste, mas de todos os segmentos excluídos, o presente estudo atingirá o seu objetivo 

de ser mais uma voz a clamar contra a segregação e a favor do reconhecimento da diferença. 

As pessoas com deficiência não buscam o simples acesso, procuram inclusão que leve 

à sua total autonomia e independência. É dignidade que almejam e essa percepção não é 

utópica, tampouco demanda vultosos investimentos. 

O tema escolhido buscou ser conexo com as linhas de Pesquisa do Programa de Pós-

Graduação stricto sensu - Curso de Mestrado em Direito da Universidade Estácio de Sá, cuja 

concentração tem como área “Direitos Fundamentais e Novos Direitos”. 

Torna-se imperiosa uma menção especial ao trabalho de orientação da Profª Edna 

Raquel Hogemann, sem a qual não teria sido possível a elaboração do presente trabalho. 
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PRIMEIRA PARTE: CONSTRUÇÃO HISTÓRICO-CULTURAL DA DEFICIÊNCIA 
 
 
 
 
1. NORMALIDADE E ANORMALIDADE: PADRÕES SOCIALMENTE 

CONSTITUÍDOS 
 
 
 
 

O corpo humano é sempre objeto da primeira observação que se faz de qualquer 

indivíduo, e a deficiência presente, quando visível ou logo perceptível, geralmente traz logo 

um impacto negativo e já forma um pré-conceito adverso. Ao sair do padrão, a deformidade 

causa aversão e atinge subliminarmente o observador, por medo, por rejeição ou por 

desconhecimento do diferente. 

A pessoa com deficiência não é vista em sua humanidade como gênero, mas como 

um ser único que deve ser desprezado, por não fazer parte do padrão de eficiência criado pela 

sociedade. Dessa forma, nasce a discriminação e, ato contínuo, a segregação social. 
 
 
 
 

1.1 - Padrões históricos da normalidade social 
 
 
 
 

No debate acerca da inclusão social das pessoas com deficiência, uma questão central 

norteia o juízo de valor sobre a diferenciação de tratamento entre as pessoas com e sem 

deficiência: os conceitos de “normalidade” e de “anormalidade”. 

Nesse contexto, norma1 é relacionada com ideal, marco demarcatório da normalidade, 

como determinação para uma correção do tipo desviado. Conforme Canguilhen 
 

uma norma não existe, apenas desempenha seu papel que é de desvalorizar a 
existência para permitir a correção dessa mesma existência. Dizer que a saúde 
perfeita não existe é apenas dizer que o conceito de saúde não é o de uma existência, 
mas sim o de uma norma cuja função e cujo valor é relacionar essa norma com a 
existência a fim de provocar a modificação desta. Isso não significa que saúde seja 
um conceito vazio (2002, p. 25). 

 
 
 
 
1 Para Canguilhen,“é normal, etimologicamente – já que norma significa esquadro – aquilo que não se inclina 
nem para a esquerda nem para a direita, portanto o que se conserva num justo meio-termo; daí derivam dois 
sentidos: é normal aquilo que é como deve ser; e é normal, no sentido mais usual da palavra, o que se encontra 
na maior parte dos casos de uma espécie determinada ou o que constitui a média ou o módulo de uma 
característica mensurável” (2002, p. 95). 
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Por esse ângulo, normal é estar na média, como um modelo estatístico, em que os 
 

desvios devem ser considerados em maior ou em menor grau, de acordo com as médias 

desviantes, e que desenvolvem a individualidade de cada ser. A anormalidade, portanto, 

estaria vinculada ao desvio crítico de algo que deveria ser pautado pela normalidade, seja 

física, mental ou sensorial. 

A tradução da normalidade foi inst ituída pela sociedade, no compasso da 

inclusão/exclusão, de acordo com a linguagem e a cultura de cada povo, como regulação 

social, com vistas à determinação de comportamentos. O conjunto de normas evolui sempre e 

o núcleo de todas as ações é a perfeição em seu mais alto grau. 

Foucault (2001, p. 61) cita Canguilhen e traça um panorama acerca do processo 

histórico-social da normalização, desenvolvido no Século XVIII, principalmente pela atuação 

dos campos da educação, da medicina e da produção industrial. 

E conclui no sentido de que 
 
 

a norma traz consigo ao mesmo tempo um princípio de qualificação e um princípio 
de correção. A norma não tem por função excluir, rejeitar. Ao contrário, ela está 
sempre ligada a uma técnica positiva de intervenção e de transformação, a uma 
espécie de poder normativo (2001, p. 61). 

 
A normalização do indivíduo, portanto, caracteriza-se como uma manifestação de 

poder, uma vez que, ao se deparar com o anormal, a sociedade, que determinou os caracteres 

do normal, entende-se no direito de excluir tais indivíduos e inferiorizá-los, com tratamentos 

que ferem sua dignidade. 

Nesse sentido, Ribas (2011, p. 33) traz interessante debate ocorrido em uma mesa de 

bar, entre três cadeirantes, partido da seguinte premissa: “Se fosse possível, quem de nós 

gostaria de não ser paraplégico?”, pois à época iniciava-se um estudo de regeneração de 

células medulares e os amigos questionavam quem gostaria de se submeter às pesquisas, a fim 

de poder andar. Sob o prisma de cada participante, as respostas foram diversas, pois um deles 

gostaria de se ver totalmente livre da cadeira de rodas e por tal razão participaria das 

experiências, enquanto o outro já se encontrava adaptado à vida de cadeirante, portanto não se 

interessaria, e o terceiro, não conseguia formar uma opinião, já que não havia como fazer 

comparação, por ter nascido paraplégico não possuía parâmetros para decidir se realizaria o 

caminho inverso. 

Simões e Pinto destacam: 
 
 

o que se observa é a importância dada à autonomia das pessoas com deficiência, 
pois as dificuldades desses sujeitos para realizarem uma tarefa específica não 
interferem em sua capacidade de participação social. Não se pode pensar em 
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proporcionar autonomia a pessoas com deficiência transformando-as de “frágeis” em 
“fortes”, mas subsidiar um convívio entre elas e as demais pessoas, havendo troca 
permanente de competências e interesses (2011, p. 119). 

 
 

Caminha na mesma direção a opinião de Ribas acerca da ideia comum de que viver 

sem deficiência é muito melhor. Nesse ponto repousa um sério estigma que faz com que a 

pessoa com deficiência perca suas referências com o grupo de iguais e passe negar “suas 

possibilidades como sujeito. É no fundo, negar a sua existência” (RIBAS, 2011, p. 43). No 

campo das pesquisas, a liberdade individual de escolha deve sempre prevalecer. 

É de se notar que a realidade social, principalmente nos campos da ética e da cultura, 

contextualiza os conceitos ligados à normalidade, justamente com o fim de proporcionar 

tratamento desigual, mas de maneira negativa, aos desiguais. Vale lembrar que podem ser 

encontrados desvios antropológicos de cultura para cultura, ou seja, o que é normal em uma 

determinada sociedade pode não ser em outra, o que torna a normalidade modelo de conduta 

social.2 

O conceito de normalidade, por esse viés, deve ser visto como relativo, já que a 

anormalidade se dá a partir do conjunto de probabilidades da conduta humana que seja aceito 

para uma determinada sociedade, probabilidades essas reprimidas por sua cultura ou suas 

crenças. Assim, mesmo no conceito relativista da normalidade, a anormalidade se torna um 

conceito absoluto, como desvio de algo culturalmente aceito. 

Quanto ao valor da realidade cultural, Foucault contextualiza os aspectos negativo e 

virtual da doença. O primeiro, com relação à norma, em que o patológico representa qualquer 

afastamento da média. Assim, “a doença seria marginal por natureza, e relativa a uma cultura 

somente na medida em que é uma conduta que a ela não se integra” (FOUCAULT, 2001, p. 

73). Com relação à segunda característica, é virtual, “já que o conteúdo da doença é definido 

pelas possibilidades, em si mesmas não mórbidas, que nela se manifestam” (FOUCAULT, 

2001, p. 73). Pode ser uma virtualidade estatística – em relação à média, ou antropológica – 

relacionada à essência humana. 

Foucault conclui que “há, de fato, doenças que são reconhecidas como tais, e que têm, 

no interior de um grupo, status e função; o patológico não é mais então, em relação ao tipo 

cultural, um simples desvio; é um dos elementos e uma das manifestações deste tipo” (2001, 

p. 73).3 
 
 
2 Benedict (2000) traça diversos paralelos exemplificativos entre as normalidades específicas de cada cultura, o 
que determina a norma como padrão social. 
3 Em contraposição a essa perspectiva, Foucault vislumbra aspectos positivos da doença, principalmente como 
forma de estruturação evolutiva, que compõe a própria essência da normalidade. E conclui que “Na realidade, 
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A linguagem, como simbologia criada culturalmente, também determina a fronteira da 
 

anormalidade. Nesse contexto surgem as formas de exclusão social e de supressão de 

identidades, já que a pessoa com deficiência passa a viver sob o espectro da negatividade, e 

todos aqueles que se tornam bem sucedidos, passam a ser sinônimos de superação.4 

Na obra Os Anormais, Foucault apresenta o raciocínio de que foi justamente na 

percepção dos padrões culturais de conduta desviante que o conceito de “anormalidade” foi o 

pilar utilizado para conhecer e tratar as diferenças de forma mais normalizada. Justamente 

com o intuito de correção, ou seja, de normalização dos indivíduos, as sociedades 

desenvolveram instituições voltadas para esse fim, tais como manicômios, presídios e casas 

de tratamento. Não somente realizavam o isolamento, como também desenvolviam técnicas 

de práticas corretivas. 

E foi no interior de tais inst ituições, anteriormente destinadas apenas ao isolamento 

das pessoas anormais, que os tratamentos começaram a se aperfeiçoar, e com isso, a criar a 

igualdade, homogeneizando os grupos a partir de suas características que os tornaram 

socialmente anormais.5 

Foi nesse sentido que a tendência das instituições passou da possibilidade de não mais 

excluir para a tentativa real, ainda que tímida, de socialização, de tornar o indivíduo apto a 

viver em sociedade. O imenso problema que se apresentou com essa questão é que a mesma 

sociedade que criou padrões culturais de normalidade não se preparou para receber o 

diferente, o outro. Apesar de nas instituições serem criadas técnicas de recuperação e de 

inclusão às normas pré-estabelecidas, a pessoa com deficiência não está apta a viver em 

sociedade, senão com seus iguais, a exemplo das deficiências físicas ou sensoriais, que 

interagem apenas entre si, e formam um grupo homogêneo. 

Ribas enfrenta a questão social, ao expor que 
 
 
 

uma sociedade se exprime positivamente nas doenças mentais que manifestam seus membros; e isto, qualquer 
que seja o status que ela dá a estas formas mórbidas: que os coloca no centro de sua vida religiosa como é 
frequentemente o caso dos primitivos, ou que procura expatriá-los situando-os no exterior da vida social, como 
faz nossa cultura” (2000, p. 74). 
4 No Prefácio ao livro comemorativo das Paraolimpíadas de 2008 – Brasil Paraolímpico: Imagens de Nossas 
Conquistas nos Jogos de Pequim 2008, organizado pelo Instituto Superar, o repórter Marcelo Barreto presta 
depoimento acerca da importância da cobertura dos Jogos em sua vida pessoal e profissional e afirma: “A 
principal lição que aprendi com os atletas paraolímpicos foi que, contrariando o senso comum, eles não se 
sentem vencedores apenas por terem superado suas dificuldades e se tornado atletas. Eles se sentem vencedores 
quando - como qualquer atleta - superam seus limites numa competição”. 
5 Na introdução ao livro Microfísica do Poder de Foucault, Roberto Machado analisa a obra do referido autor e, 
sobre a história da psiquiatria, assevera que “articulando o saber médico com as práticas de internamento, e estas 
com instâncias sociais, como a política, a família, a Igreja, a Justiça, generalizando a análise até as causas 
econômicas e sociais das modificações institucionais, foi possível mostrar como a psiquiatria, em vez de 
descobrir a essência da loucura e a libertar, é a radicalização de um processo de dominação do louco que 
começou muito antes dela e tem condições de possibilidade tanto teórica quanto práticas” (2012, p. 08). 
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nos dias atuais, em que o discurso politicamente correto censura toda interpretação 
pública que deprecie qualquer pessoa, praticamente ninguém mais faz referência à 
negação quando publicamente se refere a uma pessoa com deficiência. Mas entre 
amigos, na vizinhança, à boca pequena, de soslaio, muitos associam a deficiência a 
um fardo pesado de carregar, difícil de suportar e, por extensão, à infelicidade. E é 
justamente a troca informal desses símbolos de negação que fomenta e conserva a 
deficiência como manifestação simbólica do sentimento de que talvez não valha a 
pena viver sendo uma pessoa com deficiência (2011, p. 27).6 

 
A sociedade não consegue conviver com tendência de socialização da pessoa com 

deficiência, uma vez que ela própria criou os parâmetros definidores da exclusão, “fruto das 

formas de organização da sociedade e das maneiras que se estabelecem as relações entre as 

pessoas” (BARTALOTTI, 2010, p. 15). 

No discurso paradoxal de Erasmo, a Loucura se vangloria justamente da possibilidade 

de o louco vir a travar amizade com as pessoas anormais, mas argumenta que o problema é 

que os homens não se dão conta de sua loucura para viverem em perfeita harmonia, ao afirmar 

que 
 

são essas loucuras que formam e mantêm amizades. Falo aqui apenas dos mortais, 
que nascem com todos os defeitos, o melhor sendo aquele que os têm menos. 
Quanto aos sábios que se julgam pequenos deuses, a amizade quase nunca os une, 
ou, se isso, às vezes acontece, é uma amizade sempre triste e desagradável, e restrita 
a um número muito pequeno de pessoas. Quanto a dizer que eles não gostam 
absolutamente de ninguém, eu teria apenas um escrúpulo: a maioria dos homens são 
loucos (sic) pode-se mesmo dizer que não há nenhum que não tenha várias espécies 
de loucuras: ora, é na semelhança que estão fundadas todas as amizades (2011, p. 
32).7 

 
Em sentido contrário, já que os homens não se uniram naturalmente em sua loucura, o 

processo de normalização dos diferentes fez com que o próprio grupo se organizasse para a 

luta por um maior espaço de participação, pelo empoderamento de sua classe e o ativismo 

social. 
 
 
 
6 Para Ribas, o indício da negação é o núcleo da resposta à pergunta “por que deficiência não é bem-vinda?” (op. 
cit., p. 26). 
7 No mesmo sentido, Thomas Mann, no seu clássico A Montanha Mágica, ao discorrer que a doença é humana e 
ser homem é ser doente. “Em realidade, o homem é essencialmente um enfermo. O fato de ele estar doente é o 
que o torna homem, e aqueles que desejam curá-lo e induzi-lo a fazer as pazes com a natureza, a ‘voltar à 
natureza’, embora nunca tivesse sido natural, (...) não almejam outra coisa a não ser desumanizar e embrutecer o 
homem... (...) O homem é um ser nitidamente desprendido da natureza e sente-se no mais alto grau oposto a ela. 
O que o distingue de qualquer outra forma de vida orgânica é precisamente o espírito. Nele, isto é, na doença, 
baseia-se a dignidade do homem e a sua distinção. Numa palavra: ele é tanto mais homem quanto mais enfermo, 
e o gênio da enfermidade é mais humano do que o da saúde. (...) Como se o progresso, se é que existe uma coisa 
assim, não fosse devido exclusivamente à enfermidade, isto é, ao gênio, que, por sua vez, nada é senão doença! 
Como se os homens sadios não tivessem vivido, em todos os tempos, das conquistas feitas pelos doentes! Houve 
quem se abismasse consciente e voluntariamente nas regiões da doença e da loucura, a fim de adquirir para a 
humanidade conhecimentos suscetíveis de transformar-se em saúde, depois de serem ganhos pela insânia, e cuja 
posse e exploração, depois do sacrifício heroico, já não dependessem da enfermidade e da demência. Esta era a 
genuína morte na cruz...” (p. 302). 
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Mesmo assim, e apesar de todos os avanços obtidos pelo grupo de pessoas com 
 

deficiência, o discurso da inclusão social impera em todos os setores e é defendido com muita 

força, mas ainda está longe da realidade que se espera, e que ainda separa normalidade e 

anormalidade, através da continuidade de segregação social, nos mais diversos aspectos 

sociais.8 Defende-se mais a normalização da pessoa com deficiência do que a total inclusão da 

diferença, para que esta possa viver junto aos já abrangidos pela norma imposta.9 

Para Gonçalves e Martin essa questão tem origem na tendência de se marginalizar os 

diferentes, que 
 

por estarem na contramão dos usuais padrões de aceitabilidade de uma pessoa na 
sociedade, acabam sendo excluídos por não se “encaixarem” a tais padrões. Os 
desvios dos padrões da normalidade podem ser de várias espécies (...). Tendo 
determinadas pessoas tais desvios, gera-se no âmago social algumas diferenças 
marginalizantes, tais como o preconceito, que impossibilita a aceitabilidade social; a 
intolerância e a discriminação que impedem sua integração (2010, p. 23). 

 
Os critérios de determinação da normalidade podem se realizar, ou pela aplicação da 

média para cada variável humana e todo aquele que estiver abaixo da média ou em um 

segmento diferente da moda pode se encaixar como anormal;10 ou pela composição natural; ou 

ainda, pelo aspecto comparativo ao “tipo ideal”. Esse aspecto apresenta-se de forma 

extremamente enraizada no inconsciente coletivo, pois até aquele que não se enquadra nesse 

formato, mas que corresponde a critérios normais estatísticos e funcionais/estruturais, busca 

no outro essa normalidade psicológica e, ao encontrá-lo, o admira e com ele se relaciona. 

Trata-se do critério mais relacionado aos padrões culturais e sociais de determinada 

sociedade, totalmente instituído pela ideologia dominante. No caso brasileiro, aspectos de 

beleza e moda adotados por artistas e novelas, como também aos de mercado, como modelos 

e desportistas, revelam-se como definidores da normalidade, e todo aquele que estiver abaixo 

da média, principalmente todo o segmento de pessoas com deficiência, é definido como 

anormal e, por tal motivo, excluído socialmente. 

Segundo Bartalotti, 
 
 

o discurso ideológico, então, pretende coincidir com as coisas, anular a diferença 
entre o que se pensa que é e o que, na realidade, é, de forma a fornecer, por assim 
dizer, explicações “universais” para os fenômenos da realidade. Como discurso 

 
 

8 Sassaki (2007) demonstra todo o processo de origem do empoderamento social das pessoas com deficiência, 
desde o início tímido do movimento em torno do tema até os dias de hoje, que perpassa pela história da formação 
do slogan principal da luta pela igualdade - Nothing About Us Without Us (Nada sobre Nós, Sem Nós). 
9 Nesse sentido, Skliar e Souza, ao discorrerem sobre a educação especial, afirmam: “os sujeitos (outros) são 
homogeneizados e naturalizados, valendo-se de representações sobre aquilo que está faltando em seus corpos, 
em sua mente e em sua linguagem” (2000, p. 269). 
10 Para Foucault (2001, p. 72), tal critério basta apenas para classificação dos seres, como necessidade de 
manutenção de poder. 
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instituído, não pressupõe reflexão consciente, mas aceitação a priori. Pensar, então, 
no critério de tipo ideal para a determinação do que seria uma diferença significativa 
nos permite compreender um pouco melhor as visões preconcebidas – e muitas 
vezes estagnadas – a respeito das pessoas com deficiência. São os rotulados de 
incapazes, de coitados, de especiais e de tantos outros adjetivos (2006, p. 28). 

 
 

Nessa perspectiva de análise, convém acreditar que a sociedade moderna convive com 
 

esse paradoxo de que a diferença é gerada por conta de aspectos criados pela própria 

sociedade, porém apresenta dificuldades de convivência, o que gera a discriminação e demais 

aspectos ligados ao preconceito, ao estigma e aos estereótipos. 

Goffman, nesse sentido, trabalha os conceitos de "normificação" ou 

"desmenestrelização", por meio da qual a pessoa estigmatizada “deseja conquistar as graças 

dos normais exibindo o repertório completo de qualidades negativas imputadas a seus iguais, 

consolidando, assim, uma situação vital dentro de um papel ridículo” (2004, p. 94). Não basta, 

dessa forma, o diferente ser diferente; ele deve atuar como diferente para ser aceito, pois do 

contrário, causa desconfiança quanto à possibilidade de manutenção do poder. Caso clássico 

das pessoas com nanismo que sempre são expostas a situações bizarras ou ridículas, com o 

intuito único de fazer graça. 

Para Goffman, tais pessoas são capazes de sentir repugnância até contra os seus iguais, 

o que os denomina como "desviantes cavalheiros". Assim, conclui que 
 

deveria estar claro que esses códigos de conduta defendidos fornecem ao indivíduo 
estigmatizado não só uma plataforma e uma política e não só instruções sobre como 
tratar os outros, mas também receitas para uma atitude apropriada em relação a seu 
“eu”. Não conseguir aderir ao código significa estar-se iludindo, ser pessoa 
desencaminhada; ser bem sucedido significa ser uma pessoa real e digna, duas 
qualidades espirituais que se combinam para produzir o que é chamado de 
"autenticidade" (2004, p. 94). 

 
As diferenças, significativas ou não, de qualquer esfera da deficiência – física, 

sensitiva, intelectual ou múltipla – não são despercebidas para o ser humano, justamente por 

representarem o diferente em relação ao, no mínimo, padrão culturalmente esperado. Mesmo 

inconscientemente, causam algum sentimento adverso, nem que seja uma mera curiosidade. É 

comum, portanto, que o diferente seja negado.11 

O sistema de negação social, portanto, trabalha em algumas frentes distintas, como a 

aversão ao outro simplesmente por ser diferente e a manutenção do status de superioridade 

pelo normal, que chegam a interferir até de maneira inconsciente nas relações sociais, já que 

podem partir, inclusive, dos excluídos sociais. Conforme Goffman, 
 
 
11 “Olhar para as pessoas com deficiência e enxergar apenas a deficiência é ter a deficiência de não conseguir 
enxergar a pessoa com todos os elementos que compõem a sua identidade” (RIBAS, op. cit., p. 115). 
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são essas as pessoas consideradas engajadas numa espécie de negação coletiva da 
ordem social. Elas são percebidas como incapazes de usar as oportunidades 
disponíveis para o progresso nos vários caminhos aprovados pela sociedade; 
mostram um desrespeito evidente por seus superiores; falta-lhes moralidade; elas 
representam defeitos nos esquemas motivacionais da sociedade (2004, p. 121). 

 
Outro fator que não pode ser relegado é o da banalização da desigualdade, que 

segundo Ribeiro 
 

os habitantes da cidade passam a ver estas diferenças como naturais, como um 
componente da cidade, quebrando o sentimento de semelhança, fomentando a 
discriminação e a segregação, e a propagação deste sentimento de não-cidadania e 
não-solidariedade como algo incontrolável que acaba por espalhar o sentimento de 
conformismo e o convívio social começa a se partir, conduzindo a uma apartação 
social que se incompatibiliza com qualquer avanço democrático (2010, p. 37).12 

 
O Decreto n. 914/199313 foi o primeiro instituto legal no Brasil a definir os conceitos 

relativos à pessoa com deficiência. Instituiu a Política Nacional para a Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência e determinou pessoa com deficiência como “aquela que apresenta, 

em caráter permanente, perdas ou anormalidades de sua estrutura ou função psicológica, 

fisiológica ou anatômica, que gerem incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do 

padrão considerado normal para o ser humano” (art. 3º). 

Dessa forma, utilizou-se o critério da anormalidade, sem definir, porém, o que é 

normal, ou seja, a definição foi delimitada por parâmetros médicos ou culturais, e não com 

relação a outros aspectos, como sociais e econômicos.14 Tal instituto legal foi revogado pelo 

Decreto n. 3.298/1999, que manteve a preocupação na definição de deficiência e acrescentou 

distinções entre as diversas manifestações de deficiência, como também a diferenciação entre 

deficiência permanente e incapacidade, mas manteve o vínculo com a anormalidade e com a 

utilização dos mesmos parâmetros de definição. 

Esse Decreto se mantém em vigor, porém com as alterações introduzidas pelo Decreto 

n. 5.296/2004, que categorizou as pessoas com deficiência, conforme seu art.4º: 
 

Art. 4o É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas 
seguintes categorias: I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou 

 
 

12 “É preciso manter a capacidade de nos indignar frente às injustiças, de não aceitar que seres humanos sejam 
tratados como coisa, como objetos indesejáveis” (CERIGONI e RODRIGUES, 2005, p. 52). 
13 Rostelato discute a possibilidade de Decreto regulamentar norma constitucional e conclui que, ao mesmo 
tempo existente esta impossibilidade, tais Decretos não “contrariam as disposições das legislações 
infraconstitucionais, as quais estão regulamentando, pelo contrário, vem suplementar a ausência de tais direitos” 
(2009, p. 36). Não se trata, portanto, de caso de Decreto Autônomo, uma vez que não enquadrado nas hipóteses 
do art. 84, inciso VI, da Constituição Federal. 
14     Seguiu a estrutura determinada no Programa de Ação Mundial para as pessoas com Deficiência da 
Organização Mundial de Saúde, de 1982 - 6. A Organização Mundial de Saúde (OMS), no contexto da 
experiência em matéria de saúde, estabelece a seguinte distinção entre deficiência, incapacidade e invalidez. 
Deficiência: Toda perda ou anomalia de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica. 
Disponível em <http://www.cedipod.org.br/w6pam.htm>, acessado em 10.12.2012. 
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mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, 
apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, 
tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, 
amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com 
deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não 
produzam dificuldades para o desempenho de funções; II - deficiência auditiva -
perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por 
audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz; III -
deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no 
melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade 
visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos 
quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor 
que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores; IV -
deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior à média, 
com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais 
áreas de habilidades adaptativas, tais como: a) comunicação; b) cuidado pessoal; c) 
habilidades sociais; d) utilização dos recursos da comunidade; e) saúde e segurança; 
f) habilidades acadêmicas; g) lazer; e h) trabalho; V - deficiência múltipla – 
associação de duas ou mais deficiências. 

 
Por seu turno, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ratificada 

pelo Brasil e inserida no ordenamento pátrio pelo Decreto n. 6.949/2009 com equivalência a 

Emenda Constitucional, conforme mandamento da Constituição (art. 5º, § 3º), introduziu um 

conceito extremamente amplo: 
 

Artigo 1: Propósito - O propósito da presente Convenção é promover, proteger e 
assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os Direitos Humanos e liberdades 
fundamentais por todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua 
dignidade inerente. 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. 

 
No entender de Geraldo Nogueira, o avanço foi significativo, pois 

 
 

analisando mais atentamente a edição do artigo primeiro, acima transcrito, 
observamos que o legislador internacional preocupou-se mais com a garantia de que, 
pessoas com deficiência possam gozar dos Direitos Humanos e de sua liberdade 
fundamental, do que propriamente em instituir novos direitos. A técnica empregada 
foi adotar como parâmetro as condições de igualdade, tanto que ao desdobrar o 
artigo, reforça a ideia de que barreiras sociais podem impedir a participação do 
segmento em condições de igualdade. Portanto, podemos concluir que a conduta 
adotada pelo legislador internacional, para que as pessoas com deficiência usufruam 
dos seus direitos e liberdades, é justamente a maior condição de igualdade (CORDE, 
2008, p. 27). 

 
Não somente o parâmetro médico foi utilizado, como também a expressão “diversas 

barreiras” sugerem os impedimentos físicos, como também comportamentais, conforme 

definição de Ribeiro: 
 

Nota-se no conceito uma inter-relação entre a pessoa com deficiência, as barreiras 
atitudinais (preconceito) e o ambiente, que impedem a plena e efetiva participação 
da pessoa na sociedade em igualdade de condições. Tal definição, apesar de sua 
vagueza e abertura, serve, juntamente com os demais valores consagrados na 
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Constituição (igualdade, fraternidade, pluralismo, promoção do bem de todos) de 
vetor a ser aplicado pelo intérprete e o legislador ordinário na tarefa de 
concretização do conceito para facilitar a aplicação ao caso específico, real (2010, 
p.26). 

 
A alteração do paradigma foi um avanço significativo na possibilidade de convivência 

com as pessoas desse segmento, de forma que as barreiras atitudinais relacionadas ao 

preconceito e à segregação ainda constituem relevante impedimento à completa inclusão. 
 
 
 
1.2 - Fórmula da segregação: preconceito, estereótipo e estigma 
 
 
 
 

O preconceito, manifestado das mais diversas maneiras, desde a simples intolerância 

até o ódio irracional, sutil ou violentamente invocado, é um problema que aflige a sociedade 

atual, mas existe desde a antiguidade, quando as diferenças entre os homens começaram a ser 

percebidas, em seus aspectos culturais, religiosos ou de origem. 

Mesmo a sociedade brasileira, cuja miscigenação e diversidade são cultuadas no 

âmbito interno e no exterior, ainda apresenta amplo preconceito e diferença social, com 

exclusão de grupos inteiros e legislação de combate obsoleta e paliativa, em que o âmago do 

problema não é atingido na sua essência, o que faz gerar apenas breves momentos de contato 

entre os diferentes, longe ainda da obtenção e da manutenção de relações sociais mais 

aprofundadas. 

Em tempos remotos, quando o homem começou a descobrir sua ratio, a força definiu 

os líderes tribais, enquanto que origem e cor determinaram as diferenças entre as culturas, o 

que deu início à caracterização da noção de povo como unidade,15 em que os gregos, já nos 

documentos escritos à época, como também nas célebres obras Odisseia e Hilíada, trataram 

seu povo como raça superior às demais, chamadas genericamente de “bárbaros”. 

Antes até dessa época, o Direito sofria forte influência da Religião, no sentido da 

existência do bem e do mal e da concessão dos Deuses aos escolhidos, em que o justo 

relacionava-se à união do grupo, não à individualidade de cada ser. Dessa forma, os conflitos 

eram resolvidos através de uma autoridade concedida de forma não convencional para se 

buscar a união das partes litigantes, cuja pena maior era a morte ou o banimento, sempre em 

prol dos interesses do grupo social. 
 
15 “Se chamarmos de ‘povo’ qualquer grupo de seres humanos de ascendência comum que vivam juntos em 
algum tipo de associação, por mais frouxamente que esta se estruture, poderemos dizer que toda cultura humana 
ciente de outros povos parece ter tido opiniões sobre o que respondia pelas diferenças – de aparência, costume e 
linguagem – entre eles” (APPIAH, 1997, p. 30). 



25 
 
 
 

Assim, os grupos começaram a se tornar mais extensos, gerados da predominância do 
 

mais forte como sustentáculo do poder, tendo surgido a etnia como estrutura sócio-política-

econômica, pela identidade de linguagem e costumes próprios. Os clãs, e mais abaixo as 

estruturas familiares, estavam ligados por traços comuns, cujas características principais eram 

a indissolubilidade do grupo e a impossibilidade de mistura de seus membros, o que deu 

origem a institutos como o casamento e os direitos sucessórios. 

A noção do indivíduo como parte do grupo e o sentido de propriedade – antes com os 

bens pessoais intransferíveis e depois com a terra – arraigaram a noção de unidade grupal, 

sedimentarizada com a apropriação do solo pelas comunidades sedentárias. Dessa questão 

central surgiram as classes sociais por meio da expropriação do excedente de produção pelos 

mais fortes, bem como pelo uso que se dava ao solo, principalmente por fatores de clima, 

produção e trabalho. 

O Etnocentrismo surgiu como medida de união interna do grupo, mas também de 

segregação social, pois passou a haver uma busca incessante pela riqueza, cada vez mais nas 

mãos da chamada classe dos ricos, e distante da dos pobres, em que a sociedade passou a ser 

considerada o centro do universo, e não a humanidade, como referência do ser. O estranho ou 

diferente já não mais servia e a “dicotomia entre ‘nós e os outros’ expressa em níveis 

diferentes essa tendência” (LARAIA, 2001, p. 73), pois é justamente o motivo inicial que leva 

ao preconceito.16 

A definição do indivíduo externo como “selvagem”, ou mesmo o conceito interno do 

“Eu” que vivia em uma civilização em detrimento ao “Outro” que não havia superado o 

estágio de barbárie, levou os grupos à exclusão natural, pela apreciação dos aspectos positivos 

internos, e dos negativos a tudo o que fosse externo. O ser inferior, no aspecto físico, de classe 

ou mesmo por questões psicológicas, já nascia destinado a ser escravo e deveria se submeter a 

esse regramento natural, ou mesmo divino. Conforme entender de Aristóteles, 
 

fica demonstrado claramente o que o escravo é em si, e o que pode ser. Aquele que 
não se pertence, mas pertence a outro, e, no entanto, é um homem, esse é escravo 
por natureza. Ora, se um homem pertence a outro, é uma coisa possuída, mesmo 
sendo homem. E uma coisa possuída é um instrumento de uso separado do corpo ao 
qual pertence (1997, livro primeiro, capítulo II, parágrafo 7º). 

 
Tal questão de unidade grupal é tão intensa que, não somente leva o grupo a sofrer 

discriminação, mas também a discriminar outros grupos, seja aquele que já o discrimina, seja 
 
 

16 Borges, Medeiros e d’Adesky determinam que “Etnocentrismo baseia-se na recusa da diferença e no 
sentimento de desconfiança em relação ao outro, visto como um estranho ou mesmo como um inimigo em 
potencial; está, portanto, enraizado no inconsciente do ser humano, o que torna difícil o seu controle” (2009, p. 
54). 
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qualquer outro que também lhe pareça diferente. Para se sobrepor ao diferente, tudo ao “Nós” 
 

é melhor do que aos “Outros” (ROSENFELD, 2011, p. 157) e surgem os discursos falaciosos 

e hipócritas, que geram profundas consequências morais e psíquicas, desde as formas sutis e 

imperceptíveis às mais irascíveis de discriminação,17 como, por exemplo, o que ocorre na 

sociedade brasileira. 

No mesmo sentido, porém em maior escala, ruma Agamben (2004, p. 78), para quem 

o Estado de Exceção tornou-se norma instituída e que, a partir dos acontecimentos do 11 de 

setembro americano, justamente em busca da propalada defesa de soberania e liberdade 

individual, o Governo americano declarou guerra ao terrorismo e transformou o Estado de 

Exceção em instituição e uma ideia consolidada de governo. 

A vontade de poder pelo ser humano é a essência de sua vida18 (NIETZSCHE, 2009, 

segunda dissertação, capítulo 12), e nesse contexto toda a gama de atuações imorais é 

permitida, no extremo, como o racismo ou a xenofobia, ou de maneira bem mais perene, 

como a diferença de tratamento à mulher, ao homem do campo e à pessoa com deficiência, 

pela falta de possibilidade de oportunizar qualquer indivíduo às condições mínimas de 

existência com dignidade. 

A luta pelo poder, como elemento essencial da alma humana, leva à submissão e à 

marginalização, o que gera outro sentimento basilar do homem, o de liberdade, que também 

pode se resumir em uma busca paralela pelo mesmo poder, com o fim de submeter o outro 

grupo às suas próprias vontades. A história do homem também é marcada pela perseguição à 

liberdade, em um primeiro momento, no rompimento aos laços tribais e familiares, para 

depois despojar-se da ordem social pela busca da sua individualidade. 

Enquanto viveu preso às instituições, o ser humano passou por momentos de extrema 

segurança, pela família, pela Igreja ou pelo Estado, com falta de liberdade até inconsciente e 

cômoda. A busca incessante pela liberdade, ocorrida concomitantemente com o 

enfraquecimento da Igreja, o aumento da população das cidades, o fim dos feudos, o 

surgimento do pensamento liberal e a determinação do capitalismo como matriz econômica, 
 
 
 

17 Mesmo entendimento é defendido por Hobsbawm: “Existe, no entanto, um fator mais perigoso na geração da 
violência sem limites. É a convicção ideológica, que desde 1914 domina tanto os conflitos internos quanto os 
internacionais, de que a causa que se defende é tão justa, e a do adversário é tão terrível, que todos os meios para 
conquistar a vitória e evitar a derrota não só são válidos como necessários. Isso significa que tanto os Estados 
quanto os insurgentes sentem ter uma justificativa moral para o barbarismo” (2007, p.127). 
18 “Mas com isto se desconhece a essência da vida, a sua vontade de poder; com isto não se percebe a primazia 
fundamental das forças espontâneas, agressivas, expansivas, criadoras de novas formas, interpretações e 
direções, forças cuja ação necessariamente precede a "adaptação"; com isto se nega, no próprio organismo, o 
papel dominante dos mais altos funcionários, aqueles nos quais a vontade de vida aparece ativa e conformadora” 
(NIETZSCHE, 2009, segunda dissertação, capítulo 12). 
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fizeram com que o homem atingisse sua consciência da individualidade, mas ao mesmo 
 

tempo o tornou perdido por não mais se sentir protegido, tomado por um sentimento de 

insignificância perante o universo (ROSENFELD, 2011, p. 29). 

A partir dessa solidão inesperada de ser impotente e perdido no cosmos, é que o 

homem partiu para a reunião em massa, através de grupos ideológicos maiores, com pessoas 

diversas, mas com traços de semelhança de pensamento, diferentes apenas em outros 

aspectos, religiosos ou territoriais, mas também de cor ou de gênero, ou de anomalias físicas 

ou psíquicas. 

Nesse contexto, duas grandes ideologias se sobressaíram como forma de persuasão 

racional: “a ideologia que interpreta a história como uma luta econômica de classes, e a que 

interpreta a história como uma luta natural entre raças.” (ARENDT, 1989, p. 189). Assim, 
 

ambas atraíram as massas de tal forma que puderam arrolar o apoio do Estado e se 
estabelecer como doutrinas nacionais oficiais. Mas, mesmo além das fronteiras 
dentro das quais a ideologia racial e a ideologia de classes formaram moldes 
obrigatórios de pensamento, a opinião pública livre as adotou de tal modo que não 
apenas os intelectuais, mas até grandes massas rejeitam apresentações de fatos, 
passados ou presentes, que não se ajustem a uma delas (ARENDT, 1989, p. 189). 

 
No mesmo sentido, Rosenfeld entende que um grupo, ao admitir que o preconceito se 

 

alastre entre seus membros, que faça surgir a divisão entre “Nós” e os “Outros”, “entra num 

processo patológico de resultados calamitosos” (2011, p. 157). E conclui: 
 

também nas suas formas atenuadas o preconceito exerce um efeito sutilmente 
corruptor ente os que o nutrem. Leva a uma lenta estupidificação e a um círculo 
vicioso de atitudes de má fé, de mentiras, racionalização, autojustificações, 
hipocrisias de profundas consequências morais, além de distorcer a visão da 
realidade, focalizada a partir de ideias fixas e valorizações viciadas. (2011, p. 158). 

 
Seja pela força empregada para tomada de poder, seja pela ideologia massiva, o 

 

despotismo, a tirania, a ditadura e o totalitarismo se caracterizaram como formas de controle 

de Estado, cada qual com sua característica impositiva, totalmente afastadas dos ideais 

democráticos. 

Dessa forma, o terror se impôs nos Estados e nas relações sociais para manutenção de 

poder, em que a ameaça do mal (pena) que gera temor e a promessa de um bem (prêmio) que 

suscita a esperança são técnicas de manutenção do poder, a fim de manter o desencorajamento 

para o embate (BOBBIO, 2009, p. 65). 

No Estado atual, em que impera o pluralismo e, no Ocidente, o ideal democrático, são 

fortes as ideias de participação e consenso, de conjunto de regras e de decisões vinculatórias, 
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bem como, principalmente, de liberdade e força (CUNHA, Comentários à Constituição, p. 
 

61), estes intimamente ligados um ao outro e, 
 
 

sendo assim, a garantia da liberdade coletiva, em equilíbrio jurídico depende de uma 
autoridade inteligentemente exercida, da harmonia entre o poder e a dignidade, entre 
o comando e a obediência, de nada bastando o apego ao progresso e à ordem, sem o 
respeito a direitos naturais. A liberdade, entretanto, mais do que um direito é um 
dever a ser cumprido, devendo o Governo e o cidadão ser dignos um do outro 
(CUNHA, Comentários à Constituição, p. 61). 

 
Tratar com igualdade a diversidade é tarefa árdua que se apresenta ao Estado, que 

deve reunir características de Estado forte, em contraposição ao Estado de Força, já que o 

excesso de liberdade pode levá-lo à sua ruína (MONTESQUIEU, 1982, p. 146).19 

Arendt cita o pensador francês ao concordar que o isolamento é a principal 

característica da tirania, “tanto o isolamento do tirano em relação aos súditos, e dos súditos 

entre si através do medo e da suspeita generalizada” (2007, p. 214), o que permite o embate 

direto com a “condição humana da pluralidade, o fato de que os homens agem e falam em 

conjunto, que é a condição de todas as formas de organização política” (ARENDT, 2007, p. 

214). 

Nesse contexto, as formas de diferenciação social surgiram na sociedade através dos 

tempos. Preconceito, então, deve se referir ao mecanismo criado para defesa própria frente ao 

diferente que o ameaça em sua integridade, e o estereótipo é a concretização do pensamento 

baseado justamente no preconceito. Há uma relação dúbia entre estigma e estereótipo, em que 

aquele é construído por este, enquanto negativo, mas este é criado por aquele. 

A diferença, como elemento determinador e essencialmente presente e necessário à 

condição humana, é justamente a criadora de pensamentos preconceituosos que determinam a 

formação de estereótipos, que por sua vez constroem o estigma, como forma de rotular o 

diferente. Uma criança com síndrome de down, por exemplo, por preconceito sofrido pela 

própria família, em função do desconhecimento ao diferente, pode ser estigmatizada como 

estúpida e incapaz de assimilar aprendizado, já que este é um dos estereótipos criados para 

este tipo de deficiência. 

Nessas condições, conforme entendimento de Borges, Medeiros e d’Adesky, os 

problemas de convivência com as diferenças surgem quando estas se encontram inseridas em 

um contexto de competição, o que faz acirrar os confrontos e “nesse contexto, não é de se 

estranhar que ressurjam antigas divergências sociais, étnicas e culturais, levando a um 
 
 

19 “A democracia deve, portanto, evitar dois excessos: o espírito de desigualdade, que conduz à aristocracia ou 
ao governo de um só; e o espírito de igualdade extrema, que a conduz ao despotismo de um só, assim como o 
despotismo de um só acaba pela conquista” (MONTESQUIEU, 1982, p. 146). 
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incremento da violência e da intolerância” (2009, p. 38). Dessa forma, acentuam-se as 
 

barreiras discriminatórias dos grupos étnicos, com a defesa de sua identidade, que passam a 

ser “defensivas em relação a ‘Nós’ e ofensivas em relação a ‘Eles’, os ‘Outros’” (BORGES, 

MEDEIROS e D’ADESKY, 2009, p. 38).20 

Assim, a sociedade sempre apresentou comportamentos discriminatórios, não somente 

pela diferença, mas também pela desinformação. É justamente nessa questão, nascida no seio 

da própria sociedade, uma vez fruto da luta contra o preconceito, o estereótipo e o estigma, 

que repousa o conceito da inclusão, mediante eliminação das chamadas barreiras atitudinais, 

geradoras da exclusão social das pessoas com deficiência. 

Sassaki (2000) apresenta alguns exemplos diferenciadores dos conceitos: 

DISCRIMINAÇÃO (comportamentos excludentes baseados na deficiência) - manter 

elementos que atuam como barreiras contra o ir-e-vir ou falta de informativo em braile; 

PRECONCEITOS (mitos que o povo aprende como sendo fatos) - “O deficiente é incapaz de 

fazer as coisas sozinho” ou “Os deficientes, para poderem integrar-se na sociedade, 

necessitam ter privilégios especiais”; ESTEREÓTIPOS (a mesma imagem representando 

todas as pessoas com deficiência) - A pessoa com deficiência sendo ajudada por pessoa não-

deficiente, e nunca o inverso, ou os cegos usando óculos escuros e bengala longa; e 

ESTIGMAS (sinais negativos associados à deficiência) - A deficiência vista como sinônimo 

de desgraça ou de tristeza e infelicidade para a pessoa que a tem e sua família 

Na realidade, o termo “deficiência” já contém toda uma representação específica de 

negatividade ao conferir ao indivíduo uma identidade com estereótipo, cercado de estigmas, 

ambos gerados do preconceito ao diferente. E todo aquele que a sociedade aceita é 

apresentado como dotado de força de vontade e superação. 

Para o deficiente, ser estigmatizado é ter contra ele a aplicação dos procedimentos de 

discriminação, justamente por possuir a característica da anormalidade, que se caracteriza por 

atitudes preconceituosas geradoras ou mantenedoras de estigma e estereótipos. 

Em sentido evolutivo e paradigmático, foi a recente decisão proferida pela TNU -

Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, no Pedido de 

Uniformização de Interpretação de Lei Federal (Processo: PEDILEF 5038635120094058103; 
 
 
 
20 No mesmo sentido, Abdalla entende que a racionalidade capitalista imperante em nossa civilização cria 
enorme tensão, justamente pela desigualdade econômica, que “toma proporções mais dramáticas quando as 
classes subordinadas, sentindo a miséria à qual são lançadas progressivamente e percebendo a completa 
desvantagem nessa relação de troca predominante (seja porque trocam sua força de trabalho por valores muito 
aquém do necessário, seja porque não possuem nada para trocar), saem em busca da compensação. Nesse caso, a 
tensão latente se materializa em conflitos sociais de maiores proporções” (2002, p. 61). 
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Relator(a): Juiz Federal Alcides Saldanha Lima; Julgamento: 16/08/2012; Publicação: DOU 
 

31/08/2012), conforme se verifica de sua ementa: 
 
 

DIREITO ASSISTENCIAL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 
(LOAS – LEI N. 8.742/1993). PORTADOR DE VÍRUS HIV (AIDS) 
ASSINTOMÁTICO. INCAPACIDADE DE PROVER A PRÓPRIA 
MANUTENÇÃO. CONSIDERAÇÃO DE CONDIÇÕES SOCIOCULTURAIS 
ESTIGMATIZANTES. NECESSIDADE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE 
DESTA TURMA NACIONAL. APLICAÇÃO DA QUESTÃO DE ORDEM N. 20, 
TNU. OPORTUNIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. ANULAÇÃO DA 
SENTENÇA E ACÓRDÃO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO 
E PARCIALMENTE PROVIDO. ARTS. 7º VII, "A" e 15,§§ 1º e 3º, DA 
RESOLUÇÃO CJF N. 22, DE 4 DE SETEMBRO DE 2008. 

 
Na referida decisão, salienta o Relator que 

 
 

(...) o estigma social que possa recair sobre o portador do vírus HIV (AIDS), ainda 
que assintomático, erige-se como potencial barreira à sua plena e efetiva inserção 
social em igualdade de condições, impondo-se a aferição de sua condição e grau. Há 
que se verificar se suas condições sociais permitem o exercício de atividade que lhe 
garanta a subsistência. Essa é a interpretação que assegura a efetivação dos objetivos 
da assistência social, vale dizer, a garantia da vida através da prevenção e redução 
dos riscos de dano (art. 2º, I, LOAS). 

 
Convém ressaltar, conforme Cerigoni e Rodrigues que deficiência tem conceito 

 

diverso de doença. Constatam que, 
 
 

é comum vermos pessoas confundindo deficiência com doença. É verdade que certas 
doenças, mesmo depois de tratadas, podem resultar numa deficiência. Esta, porém, 
será o resultado da doença, e não a doença em si. Uma pessoa com deficiência pode 
ser perfeitamente saudável, assim como uma pessoa sem deficiência pode adoecer. 
Deficiência não é doença (2005, p. 13). 

 
Bartalotti, nesse sentido, conclui: 

 
 

a construção de uma sociedade inclusiva passa pelo aprimoramento das relações 
sociais, pela compreensão de que o verdadeiro pensamento inclusivo é aquele que 
não categoriza as pessoas por ordem de valor, valor esse atribuído através de 
estereótipos, estigmas, conhecimentos instituídos; pensar inclusivamente é aprender 
a olhar cada pessoa e buscar nela seu valor real, construído nas relações cotidianas, 
nos seus sonhos e expectativas e nas suas ações concretas no mundo (2006, p. 52). 

 
Esse aspecto se coaduna com a perspectiva traçada pela Convenção sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência, para que a educação e a queda das barreiras atitudinais sejam 

determinantes na busca de uma sociedade totalmente inclusiva. 



31 
 
 
 
1.3 - Deficiência e a diversidade social 
 
 
 
 

Nos ensinamentos de Bobbio, 
 
 

os grupos e não os indivíduos são os protagonistas da vida política numa sociedade 
democrática, na qual não existe mais um soberano, o povo ou a nação, composto por 
indivíduos que adquiriram o direito de participar direta ou indiretamente do governo, 
na qual não existe mais o povo como unidade ideal (ou mística), mas apenas o povo 
dividido de fato em grupos contrapostos e concorrentes, com a sua relativa 
autonomia diante do governo central (2000, p. 35). 

 
As pessoas com deficiência fazem parte de um grupo social específico, que representa 

uma minoria com características peculiares e que sofre a exclusão social, sob a forma 

perniciosa do preconceito imperceptível, com as características da omissão ou da realização 

de ações sutis e mascaradas. O preconceito social em face desse grupo tem várias causas, mas 

a relevância do assunto se acentua na medida em que parcela significativa da população 

brasileira e mundial perfaz esse grupo, pelos mais variados tópicos conceituais da deficiência, 

já que Quase um quarto da população brasileira (24%) tem pelo menos um tipo de deficiência, 

o que totaliza 45 milhões de indivíduos, conforme dados do Censo IBGE 2010.21 

O próprio termo “deficiência” já traz em seu bojo o aspecto negativo da exclusão e 

adquire o sentido pejorativo da falha. O seu prefixo “de” tem um significado negativo, do não 

eficiente, de falta de eficiência, “portanto uma negação da própria essência da pessoa como 

pessoa” (D’AMARAL, Márcio, 2008, p. 28). 

Pela concepção negativa de seu próprio conceito, somada à ideia de sofrimento e dor 

que a deficiência causa, decorrente principalmente em virtude das guerras, em que hordas de 

pessoas mutiladas passaram a viver nas cidades, muitas sem condição alguma de subsistência 

ou de obter provimento pelo Estado, cada vez mais o grupo foi excluído da coletividade, tanto 

por barreiras impostas pela própria, como pelo afastamento em instituições voltadas à 

convivência apenas desse grupo. O que no início era conceito de proteção, passou a ser de 

isolamento. 

Tal incompatibilidade se traduz “em preconceito - entendido como uma opinião ou 

conjunto de opiniões que são acolhidas de modo acrítico passivo pela tradição, pelo costume 

ou por uma autoridade, cujos ditames são aceitos sem discussão - e discriminação” 

(MENDES, 2005, p. 36). 
 
 
 
21 Disponível em <http://www.ibge.gov.br/censo2010/>, último acesso em 30.06.2012. 
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Em seu estudo sobre a relação do homem com a natureza, Bacon (1979, p. 7)22 traça 
 

paralelos que apresentam o ser humano naturalmente deficiente, pois todas as suas invenções, 

desde a cuia para água até o foguete e o satélite para transporte e comunicação, nada mais são 

do que tentativas de igualar o homem e aumentar e facilitar as possibilidades de utilização de 

seus sentidos e possibilidades. 

Ocorre que mesmo nesse contexto tecnológico, as vias de facilitação de acesso visam 

os seres humanos dotados de “normalidade”, já que o grupo das pessoas com deficiência 

necessita de avanços específicos para além do que for inventado, a fim de suprir suas 

necessidades. 

Na definição de Cerigoni e Rodrigues (2005, p. 12), porém, 
 
 

o termo mais apropriado para caracterizar a pessoa com deficiência é, antes de 
qualquer outro... pessoa! É preciso reconhecê-la como pessoa, isto é, como 
indivíduo dotado de sentido em si mesmo. Vale a pena ressaltar este que é seu 
principal atributo, pois que tem sido quase sempre esquecido, até mesmo negado. 

 
Importante salientar que o preconceito contra a pessoa com deficiência pode partir, 

 

inicialmente, do próprio grupo. Com o advento da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos e os documentos específicos da deficiência que se seguiram, em especial a 

Declaração dos Direitos das Pessoas com Deficiência, pela ONU, em 1975, as pessoas com 

deficiência passaram a lutar pela efetivação de seus direitos e foi justamente nessa luta que o 

próprio grupo se marginalizou. Buscou-se o embate contra um inimigo inexistente e a união 

desse grupo impediu a visão pela sociedade do indivíduo, como ser apto à vida em comum, 

que necessitava apenas de maiores adaptações para viver em sociedade (RIBAS, 2011, p. 

15).23 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 “As criações da mente e das mãos parecem sobremodo numerosas, quando vistas nos livros e nos ofícios. 
Porém, toda essa variedade reside na exímia sutileza e no uso de um pequeno número de fatos já conhecidos e 
não no número dos axiomas”. (Aforismos sobre a interpretação da natureza e o reino do homem – Livro I, 
Aforismo VII). 
23 Ribas reconhece (op. cit., p. 80): “Alguns de nós que temos uma deficiência por vezes nos aproveitamos dessa 
situação para tentar obter uma vantagem, pequena ou grande. De vez em quando esquecemos a fronteira que 
separa o direito do privilégio e pendemos para o mais fácil: o privilégio. (...) Na verdade, sentir-se deficiente é 
querer ser deficiente. É colocar a própria deficiência à frente como uma arma que teria a função de proporcionar 
vantagem no ataque e na defesa de uma luta suposta, mas que de fato não existe”. E conclui positivamente ao 
reconhecer que o processo de inclusão aqueceu “quando muitos de nós deixamos de lado a nossa deficiência e 
passamos a ajudar os que têm o poder de melhorar a qualidade de vida das pessoas e a elaborar projetos que nos 
beneficiassem. Tivemos de reconstruir a nossa identidade para que pudéssemos estar ao lado das pessoas que não 
têm deficiência, e não contra” (ibidem, p. 81). 
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O lema “nada sobre nós, sem nós” pode ser considerado, ou como forma necessária 
 

para a inclusão, em que o diálogo é importante, ou como um ideal de luta pela classe, em que 

nada será feito sem a participação da pessoa com deficiência, quase um grito de guerra.24 

Da mesma forma, a família também pode iniciar, já em seu seio, um processo de 

negativação da pessoa com deficiência, seja com o nascituro, seja com o ente próximo que por 

qualquer motivo passa a ter alguma limitação física, intelectual ou sensorial, principalmente o 

idoso. A todas as perguntas sobre o filho que está para nascer, a resposta dos pais termina 

sempre na expressão “o importante é que venha com saúde”, esta em seu conceito amplo de 

“normalidade”. Qualquer problema que seja detectado no feto causa uma preocupação a mais, 

principalmente com o desconhecido, de como conviver com essa dificuldade, aparente 

anormalidade, ou com o diferente.25 

Os pais e parentes da pessoa com deficiência que não buscam o conhecimento 

específico e tratam a questão como mazela da vida ou azar, passam a se lamentar sobre o 

infortúnio que assolou o lar e jogam a criança à própria sorte, sem se atentar que ali está um 

ser humano em sua plena e total individualidade, que necessita apenas de uma atenção 

especial. Ao relegar o filho com deficiência ao isolamento, sem a participação efetiva na 

integração com este indivíduo, pode-se fazer com que verdadeiras habilidades físicas e 

intelectuais não sejam desenvolvidas. A sua negação pode servir como razão ao não 

desenvolvimento pleno daquela criança que necessita, como todas, de estímulos às suas 

potencialidades. 

O mesmo ocorre com a pessoa saudável que passa a ter alguma deficiência, por 

acidente, doença ou por outro motivo, e que não encara o problema como um caso a se 

resolver ou se conviver, entende que a sua vida acabou, que ficará “confinado a uma cadeira 

de rodas” ou “na escuridão da cegueira” ou ainda no “silêncio eterno da surdez”, e começa a 

maldizer a tudo e a todos. Com certeza a família também adentra nesse processo de 

autodestruição, em que a vida não vale mais a pena ser vivida. A deficiência vista como fator 

negativo de degradação humana é o que mantém esse sentimento. 

O segmento das pessoas com deficiência padece de outro viés social, específico desse 

grupo, mas que prejudica sobremaneira uma maior integração: é a característica de se 
 
 
24 N.A. Na realidade, significa mais a participação do segmento nas discussões, pois quem vive a deficiência 
conhece melhor as dificuldades inerentes ao segmento. 
25 Serna ao tratar de temas que atentam à vida, como diagnóstico pré-natal empregado ao serviço do aborto, 
explora a própria vertente dos Direitos Humanos, em que “negar la universalidad de los derechos, anteponiendo 
la libertad y el bienestar de unos a la vida de otros, precisamente de los débiles, equivale a negar la igualdad y a 
introducir diversas categorías entre los seres humanos. Esto es lo que significa propiamente la ‘sociedad de 
excluidos’ a que se acaba de aludir” (2005, p. 189). 
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constituir como um grupo multifacetado (ARAÚJO, 2010, p. 917). O termo deficiência é 
 

gênero, com diversas espécies e estágios de complexidade, e a pessoa, além da deficiência, 

pode estar inserida simultaneamente a outro grupo de exclusão.26 

Essa particularidade faz com que o grupo tenha mais dificuldade em reunir forças de 

atuação, pois a união é distorcida no momento em que esse grupo possui diversas 

características primárias e não é visto como um todo. O que é extremamente necessário para 

um grupo não é para outro, como também a situação pessoal de cada um com relação à sua 

condição social, étnica, religiosa ou sexual, dentre outros, também pulveriza sua integração. 

O desenvolvimento tecnológico e a propaganda também contribuem para o aspecto 

negativo do conceito, no momento que tentam por todas as maneiras acabar com a deficiência 

quando se trabalha para a cura de todas as doenças. Vê-se no avanço da tecnologia uma 

relação com a cura, e na propaganda com os valores de uma vida melhor sem deficiência, o 

que não se compatibiliza com o conceito de vida com falta de saúde. 

Pessoas com deficiência podem ser saudáveis ou não como qualquer pessoa, e muitas 

vezes essa cura para a deficiência não é buscada pelo próprio indivíduo, pois ele se encontra 

totalmente adaptado, e não somente ele teria que passar por outra adaptação para ser ou voltar 

a ser “normal”, como também pode ser que ele seja psíquica e socialmente saudável com sua 

situação de vivência. 

Matarazzo conta a história de Flávia Cintra, que uma vez em um bar com amigas, foi 

flertada por um rapaz. Ela, cadeirante há dois anos, tinha dúvidas sobre o futuro que poderia 

proporcionar a um namorado e o fato de ter recebido uma atenção como mulher, mesmo em 

cadeira de rodas, fez com que despertasse sua feminilidade e a certeza de que poderia casar e 

ter filhos – hoje em dia tem dois (2009, p. 149 e ss.). 

Também o Estado social é omisso na implementação de programas assistenciais ou 

simplesmente no cumprimento da lei. O Brasil tem uma legislação avançada na esfera da 

deficiência, como também participa de diversos Tratados internacionais sobre o assunto, mas 

atua ainda de maneira pouco eficaz na fiscalização dos agentes envolvidos e nos trabalhos 

voltados a dirimir essa situação de negligência do Poder Púbico. Deixa de aproveitar medidas 

já implementadas com sucesso no plano internacional frente às iniciativas particulares, como 

amplo acesso, cães-guia, rampas em edifícios públicos e calçamentos, sistemas dosvox, 
 
 
 
26 Para Sorj, “a nova ênfase dos estudos sobre desigualdade social que leva em consideração os chamados grupos 
identitários, se, por um lado, ampliou a percepção da complexidade da luta contra a desigualdade, por outro lado 
produziu novas distorções, em particular em relação a grupos sociais sem uma representação simbólica e sem 
movimentos reivindicatórios específicos” (2003, p. 34). 
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literatura em braile, tradução em LIBRAS, sistema de autodescrição, dentre outros, como 
 

negação à cidadania e aos valores da dignidade da pessoa humana. 
 

Em contraposição, o ideal do Estado Democrático está longe de abarcar a ideia plena 

da não violência, justamente pelo seu caráter pluralístico de formação, em que se faz 

necessária a definição clara das regras e procedimentos, principalmente sobre quais serão os 

indivíduos aptos à tomada de decisão, já que “todo grupo social está obrigado a tomar 

decisões vinculatórias para todos os seus membros, com o objetivo de prover a própria 

sobrevivência, tanto interna como externamente” (BOBBIO, 2000, p. 30). 

Dessa forma, conclui-se que a homogeneidade é característica do autoritarismo como 

imposição de controle, mas o Estado Democrático deve manter sua vigilância aguçada na 

manutenção de poder, a fim de não se perder na diversidade cultural. O processo 

comunicacional deverá permitir a abertura do debate amplo para tomada de decisões da 

sociedade democrática e pluralista. Sempre existirá a tentativa de uniformização do 

pensamento, mas tais pretensões em uma sociedade livre e aberta se desfazem por si próprias, 

e “o princípio da pluralidade e da coexistência das teorias, num diálogo livre e fecundo, 

ressurge, como algo de essencial ao nosso ciclo de cultura” (REALE, 1998, p. 71). 
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2. DA EXCLUSÃO À INCLUSÃO – PERSPECTIVA HISTÓRICA. 
 
 
 
 

O Brasil é reconhecido na comunidade internacional como um País que produziu 

abrangente legislação voltada à pessoa com deficiência, tendo sempre assumido uma postura 

avançada, principalmente a partir da Constituição de 1988, que incorporou diversos direitos 

do grupo, relacionados à esfera civil, política e social. 

A história do movimento é marcada pela luta contra a exclusão e a favor da 

diversidade. A efetividade dos Princípios da Dignidade da Pessoa Humana e da Igualdade 

deve ser premente na luta das pessoas com deficiência por sua plena autonomia, maior bem 

perseguido pelo segmento. 
 
 
 
 

2.1 - Importância da Constituição Federal de 1988. 
 
 
 
 
2.1.1 – Escorço Histórico 
 
 
 
 

Em tempos pré-históricos, o indivíduo com deficiência era excluído das aldeias e das 

tribos, já que se tornava um fardo à coletividade, pois não produzia, não caçava, não vigiava e 

não tinha mobilidade plena para o deslocamento em razão de necessidades climáticas ou 

grupais, por falta de visão, de audição, de movimentos ou de intelectualidade, ou seja, não 

partilhava das tarefas que o grupo exigia. Religiosamente, eram considerados como castigados 

dos Deuses, seres amaldiçoados que não poderiam viver em coletividade. O abandono à 

própria sorte era a penalidade imposta simplesmente por ser pessoa com deficiência. 

Em um segundo momento da humanidade, a questão inverteu-se e as pessoas com 

deficiência passaram a ser reconhecidas como entes especiais, até sagrados, como o deficiente 

intelectual com tratamento similar ao da criança e o deficiente físico herói de guerra protegido 

pelo Estado, que passou a constituir instituições voltadas ao seu tratamento, uma vez que os 

povos tornaram-se sedentários. Passou a ser cultuado em obras literárias e religiosas, como a 

Bíblia (Jacó) e a Mitologia grega (Hefesto), com passagens sobre segregação e inclusão 

(BIANCHETTI, 2011, p. 44 e ss.). 
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Relacionavam a deficiência com divindade, o que acarretava que, ou eram 
 

maltratados, já que considerados seres impuros, ou eram protegidos, a fim de se ganhar a 

gratidão dos Céus, ou mesmo eram tratados como seres divinos, enviados pelos Deuses, 

principalmente os de deficiência visual, que por não conseguirem enxergar o mundo terreno, 

podiam ver o mundo dos espíritos e adivinhar o futuro.27 

A partir do surgimento das civilizações e da imposição do poder pela força e pelo 

medo, o Estado demandou uma igualdade entre seus membros, em que padrões de 

inteligência, beleza e virtudes foram determinados como meios de manutenção do poder. 

Além da questão da igualdade, a sociedade tornou-se eminentemente capitalista, em 

que a capacidade de produzir resultados passou a ser o principal objetivo da civilização 

industrial. O trabalho começou a ser exigido e as pessoas com deficiência passaram a ter a 

atenção em duas vertentes distintas: ou foram adaptadas a essa nova realidade ou vieram a 

compor mais um dos grupos de excluídos sociais. 

No Brasil colonial, era prática usual a exclusão total, por confinamento ou por 

aprisionamento, principalmente às pessoas acometidas com o mal da época, a hanseníase, 

levadas aos leprosários. A chegada da Corte portuguesa ao Brasil e o início do período 

Imperial mudaram essa realidade. 

Durante o Período Imperial brasileiro, principalmente após a Proclamação da 

Independência, porém ainda escravocrata e, por tal motivo, fomentador da exclusão, iniciou-

se a fase de tratamento às pessoas com deficiência, mas ainda com base em confinamento, 

mediante a criação de hospitais, como o Hospício de Pedro II, primeiro hospital “destinado 

privativamente para o tratamento de alienados”,28 como depois foram fundadas instituições 
 
 

27 “Adivinhar vem do latim divinare, o adivinho é aquele que tem o dom divino, o dom da adivinhação. Ele tem 
o dom de ser próximo do divino e, portanto, de saber o que os humanos comuns não sabem”. (D’AMARAL, 
Márcio, 2008, p. 29). 
28 Decreto n. 82, de 18 de Julho de 1841: 
Fundando hum Hospital destinado privativamente para tratamento de Alienados, com a denominação de 
Hospicio de Pedro Segundo. 
Desejando assignalar o fausto dia de Minha Sagração com a creação de um estabelecimento de publica 
beneficencia: Hei por bem fundar um Hospital destinado privativamente para tratamento de alienados, com a 
denominação de - Hospicio de Pedro Segundo -, o qual ficará annexo ao Hospital da Santa Casa da Misericordia 
desta Côrte, debaixo da Minha Imperial Protecção, Applicando desde já para principio da sua fundação o 
producto das subscripções promovidas por uma Commissão da Praça do Commercio, e pelo Provedor da 
sobredita Santa Casa, além das quantias com que Eu Houver por bem contribuir. 
Candido José de Araujo Vianna, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, o 
tenha assim entendido, e faça executar com os despachos necessarios. 
Palacio do Rio de Janeiro em dezoito de Julho de mil oitocentos quarenta e um, vigesimo da Indepedencia e do 
Imperio. 
Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 
Candido José de Araujo Viana. 
Disponível em <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-82-18-julho-1841-561222-
publicacaooriginal-84711-pe.html>, acessado em 07.08.2012. 
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para cegos (atual Instituto Benjamim Constant) e para surdos-mudos (atual Instituto Nacional 
 

de Educação de Surdos), reconhecidas como entidades de educação. 
 

Com o advento da República, as ações estatais continuaram tímidas e obsoletas, 

quando então a própria sociedade civil criou instituições voltadas também à saúde, como, por 

exemplo, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, voltada para as pessoas 

com deficiência intelectual. 

Na época pós-guerra do Século passado, proliferaram pelo mundo instituições de 

reabilitação de pessoas com deficiência, em virtude do enorme número de feridos e mutilados 

de guerra, com finalidade única de propiciar o retorno à vida social, tanto pela habilidade com 

a deficiência, quanto pela superação psíquica da perda de um membro. No Brasil, local em 

que havia enorme surto de poliomielite, instituições similares foram criadas, como por 

exemplo, a Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação (ABBR), além de diversas 

outras instituições, também voltadas principalmente à reabilitação e ao retorno ao convívio 

em sociedade. 

Com o crescimento da urbanização dos grandes centros e a erradicação da poliomielite 

do Brasil, os Centros de reabilitação passaram a ser utilizados para as deficiências 

ocasionadas em virtude de acidentes ou da crescente violência nos centros urbanos. 

Todas essas instituições especializadas não possuíam cunho político, porém foi o 

espaço que propiciou o início do surgimento da discussão das questões atinentes às pessoas 

com deficiência, principalmente quanto ao seu papel social e identificação com a sociedade 

como todo, no que diz respeito à sua autonomia. 

O avanço tecnológico dos tempos atuais, porém, não foi acompanhado de medidas 

educativas e de conscientização de direitos e deveres relacionados à pessoa com deficiência, 

apesar da legislação avançada, o que acarretou no surgimento de uma perspectiva clínica do 

tratamento da deficiência, e não a social, como papel de destruição das barreiras de exclusão, 

o que se demonstra insuficiente. 

No contexto legislativo brasileiro, as pessoas com deficiência tiveram sua primeira 

referência Constitucional apenas na Emenda n. 01 de 1969, à Constituição de 1967, que 

proclamou nova Constituição material,29 mediante o uso da expressão “excepcionais”, nos 

termos de seu art. 175: 
 

Art. 175. A família é constituída pelo casamento e terá direito à proteção dos 
Podêres Públicos. (...) § 4º Lei especial disporá sôbre a assistência à maternidade, à 
infância e à adolescência e sôbre a educação de excepcionais. 

 
 
29 Silva afirma que “teórica e tecnicamente, não se tratou de Emenda, mas de nova Constituição” (2007, pág. 88). 
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Posteriormente, a Emenda n. 12, de 1978, à mesma Constituição, estabeleceu alguns 
 

parâmetros de atuação às pessoas com deficiência, como educação especial e gratuita, 

programas de assistência e de reabilitação, admissão ao trabalho ou ao serviço público e 

acesso a edifícios e logradouros públicos. 

Araújo afirma que “talvez o grande mérito da Emenda Constitucional n. 12 tenha sido 

o de sistematizar, em uma só Emenda, o rol de direitos específicos desse grupo de pessoas” 

(2007, p. 13). 

Somente, porém, na Constituição Federal de 1988, é que foram introduzidas alterações 

relevantes, como a inclusão de sua proteção à reserva da dignidade humana, igualdade 

material e cidadania, o que deu ensejo a todo o aparato de normas infraconstitucionais e 

internacionais,30 com vistas à efetividade dos Direitos Fundamentais de inclusão social da 

pessoa com deficiência. 

Nessa esteira, foi promulgada a Lei Federal n. 7.853/1989 que buscou o fim do 

assistencialismo estatal e a inclusão da pessoa com deficiência, mediante sua emancipação, 

com a determinação de obrigações ao próprio Estado, como também uma maior interação 

com a sociedade (art. 1º, §2º), inclusive com previsão de crime por discriminação às pessoas 

com deficiência (art. 8º). 

Cerigoni e Rodrigues (2005, p. 43) alertam para o fato de que 
 
 

não é surpreendente perceber que a exclusão social das pessoas com deficiência 
tenha sido uma constante na história da humanidade, em vários povos e culturas. O 
que ainda surpreende, provoca e escandaliza é perceber que pessoas, organizações e 
sociedades religiosas modernas ainda colaborem ativamente com tal exclusão. 

 
A história é importante e serve para explicar diversas situações, como também 

entender a evolução de tratamento, mas o inadmissível é verificar que a situação precária 

ainda hoje subsiste, ou seja, a evolução social ainda carece de desenvolvimento satisfatório. 
 
 
 
 
 
 
 
30 Apesar da falta de mais dispositivos constitucionais eficientes, a legislação infraconstitucional já contava com 
alguns instrumentos anteriores à Constituição de 1988, de proteção específica às pessoas com deficiência: Lei n. 
909/1949 - Autoriza a emissão especial de selos em benefício dos filhos sadios dos lázaros; Decreto-lei n. 
44.236/1958 - Institui a Campanha Nacional de Educação e Reabilitação dos deficientes visuais; Decreto n. 
48.252/1960 - Dispõe sobre a Campanha Nacional de Educação dos Cegos; Lei n. 4.613/1965 - Cria isenções de 
impostos sobre veículos em favor de paraplégicos ou de pessoas portadoras de defeitos físicos; Lei n. 4.737/1965 
– Código Eleitoral, com regras específicas para pessoas com deficiência; Lei n. 7.070/1982 - Dispõe sobre 
pensão especial para os deficientes físicos que especifica; e Lei n. 7.405/1985 - Torna obrigatória a colocação do 
“Símbolo Internacional de Acesso” em todos os locais e serviços que permitam sua utilização por pessoas 
portadoras de deficiência. 
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2.1.2 – Princípio da Dignidade da Pessoa Humana 
 
 
 
 

Primado constitucional com status de Direito Fundamental, ao longo do tempo o 

conceito de dignidade evoluiu com a sociedade, através dos seus paradigmas universais de 

localização do homem como ser. Nos primórdios da civilização, a dignidade era vinculada ao 

conceito de honra, esta ligada à etnia e à posição social, já que advinda do Poder Supremo de 

Deus aos seus escolhidos, em que o homem figurava como o Centro do Universo. 

Foi a partir da concepção jurídica do jusnaturalismo 31 que o conceito de dignidade foi 

racionalizado, e este passou a ser entendido como inato de todo ser humano, enquanto que 

com a concepção do Estado Liberal adquiriu a condição de direito fundamental relacionado à 

cidadania como forma de proteção à liberdade (PEDUZZI, 2009, p. 21). 

Kant defende o conceito de dever, não ao soberano, mas a cada membro e na mesma 

medida para cada um, como forma de relacionamento entre seres racionais uns com os outros, 

pois somente o indivíduo pode estabelecer normas de comportamento que ele próprio deve 

cumprir. Determina que 
 

a razão refere, portanto, toda máxima da vontade enquanto legislando 
universalmente a toda outra vontade e também a toda ação para consigo mesmo, e 
isso, aliás não por causa de qualquer outro motivo prático ou vantagem futura, mas 
em virtude da ideia da dignidade de um ser racional que não obedece a nenhuma lei 
senão àquela que ele dá ao mesmo tempo a si mesmo (2009, p. 263). 

 
A dignidade para Kant não se confunde com preço de mercado, este pode ser 

substituído por algo equivalente e se relaciona com as inclinações ou necessidades humanas, 

mesmo que não seja estritamente necessário, enquanto que aquela se eleva acima de todo 

preço e não admite equivalente, mas “o que constitui a condição sob a qual apenas algo pode 

ser um fim em si não em meramente um valor relativo, isto é, um preço, mas um valor 

intrínseco, isto é, dignidade” (2009, p. 263). 

Com os horrores das guerras do Século passado, o Princípio da Dignidade foi cunhado 

como corolário da liberdade na Declaração Universal dos Direitos do Homem e passou a se 

refletir em toda norma jurídica constitucional-democrática (o chamado Constitucionalismo de 

Valores), e foi incorporado em diversos ordenamentos, principalmente na Constituição alemã 

do pós-guerra. 
 
 

31 Mirandola trabalhou o conceito de dignidade relacionada à faculdade humana de transformar-se naquilo que 
queira ser, “que o nosso dever é preocuparmo-nos sobretudo com isto: que não se diga de nós que estando em tal 
honra não nos demos conta de nos termos tornado semelhantes às bestas e aos estúpidos jumentos de carga” 
(2011, p. 61). 
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Barreto defende que o conceito de dignidade deve ser determinado com mais 
 

profundidade, além da simplificação epistemológica, e tratou de diferenciá-lo do conceito de 

Direitos Humanos. Enquanto que estes “representaram a defesa da liberdade diante do 

despotismo, a dignidade humana significou a marca da humanidade diante da barbárie” (2010, 

p. 58). 

Para aplicação do Princípio da Dignidade, Barreto o entende 
 
 

como o primeiro princípio, fonte de todos os demais, ele deve permanecer 
subsidiário. A sua utilização deverá restringir-se às questões em que nenhum outro 
princípio ou conceito jurídico possa ser utilizado, sob pena de ocorrer a dissolução 
de todo direito na dignidade. Tudo passa a ser então questão de dignidade e com isto 
o sistema jurídico esvazia-se de qualquer sentido normativo. A proliferação do uso 
indiscriminado do princípio da dignidade humana na argumentação judicial faz com 
que se encontre onipresente, mesmo quando o próprio texto da lei atende às 
necessidades da ordem jurídica (2010, p. 58). 

 
Barreto sinaliza que o Princípio da Dignidade Humana tem duas máximas de 

aplicação, em “não tratar a pessoa humana como simples meio” e “assegurar as necessidades 

vitais do ser humano” (2010, p. 70). 

No ordenamento jurídico brasileiro, passados os chamados “anos de chumbo” foi 

promulgada em 1988 a denominada “Constituição Cidadã”, que representou o retorno do 

Estado Democrático de Direito, pela liberdade de pensamento e de voto, na proteção dos 

interesses da sociedade em face do autoritarismo. 

Tratou-se do respeito à integridade e à dignidade do homem, independentemente dos 

aspectos com que a diversidade humana se apresentava, como ocorre toda vez que algum 

Estado passa por período de ditadura, com atrocidades aos Direitos Fundamentais. A 

sociedade que passa por períodos ditatoriais clama por liberdade, e no caso brasileiro não foi 

diferente, mesmo que o período de transição tenha sido vagaroso, na medida em que até hoje 

há discussão acerca dos crimes dos regimes ditatoriais por diversos países do planeta.32 

Para Leal, 
 
 

o impressionante descompasso entre uma Constituição que reconhece e assegura 
direitos e uma Sociedade na qual se reconhecem violações constantes e gravíssimas 
dos Direitos Humanos, tem causas diversas e uma história comum: a história de um 
Estado no qual o autoritarismo e a centralização do poder político dominou e 
continua a porejar nas mais diferentes estruturas do poder (2000, p. 165). 

 
 
32 (MENDEZ, p. 3) “Aunque las analogías con Nüremberg no eran del todo satisfactorias, está claro que desde el 
fin de la Segunda Guerra Mundial el derecho internacional había establecido principios que resultaban ahora de 
gran utilidad: la obligación de castigar el genocidio; la de hacer punible en derecho interno la tortura; el deber de 
castigar los crímenes de guerra bajo las Convenciones de Ginebra; la inaplicabilidad de la obediencia debida 
como defensa en caso de órdenes manifiestamente ilegales; la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa 
humanidad; la inaplicabilidad de la defensa de delito político en caso de extradición por tales crímenes, y la 
obligación de extraditar o juzgar”. 
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Foi justamente o mesmo sentimento, claro que em escala extremamente superior, que 
 

surgiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, logo após a divulgação de 

todos os horrores e atrocidades da Segunda Guerra Mundial, em que se vislumbrou um 

consenso mundial acerca da reunião, em um único documento, de princípios e valores éticos 

norteadores da conduta do ser humano e sua proteção pelo Estado. Ramos e Sposato 

concluem: 
 

Assim, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, continha em si duas 
características centrais e inovadoras em relação às afirmações de direitos anteriores: 
a universalidade, já que se destinava a todos os homens; e a positividade, por 
defender a efetiva proteção do direito pretendido, até mesmo contra o Estado 
violador (2011, p. 16). 

 
Tratar de Direitos Fundamentais em um regime autoritário soa como destoante, na 

medida em que a força cala todo movimento contraposto ao Estado, que impõe leis injustas e 

iníquas, mas que têm força de lei e, por tal motivo, devem ser aplicadas e cumpridas. 

Hart, em seus conceitos de justiça e de injustiça, trata da questão sob o ângulo dos 

Direitos Natural e Positivo, principalmente quando o sistema deve cuidar de iniquidades 

morais, porém legais, cometidas por pessoas comuns ou autoridades sob o regime anterior: 
 

Será então tentador afirmar que as normas jurídicas que prescreviam ou permitiam a 
iniquidade não devem ser reconhecidas como válidas, ou ter a qualidade de lei, 
mesmo que o sistema no qual foram aprovadas não reconhecesse nenhuma restrição 
à competência legislativa de seu poder legislador. É sob essa forma que os 
argumentos do Direito Natural foram ressuscitados na Alemanha após a última 
guerra. (...) Assim, embora o positivista possa apontar muitos exemplos no uso do 
inglês para mostrar que não há contradição em afirmar que uma norma jurídica é 
demasiado iníqua para ser obedecida e que, da afirmação de que uma norma é 
demasiado injusta para ser obedecida, não se segue necessariamente, que não seja 
uma norma jurídica válida, seus opositores dificilmente aceitariam isso como o fim 
da discussão (2009, p. 269). 

 
A questão que se apresenta é que o Estado Democrático de Direito se identifica como 

garantidor da paz social, através da instituição da cidadania e dos Direitos Fundamentais do 

cidadão, ou seja, em contrapartida à ideia do Estado de Exceção, caracterizado pela supressão 

das garantias fundantes da democracia, que passa a controlar a sociedade pela violência e pelo 

medo, com a utilização básica do poder de opressão, em detrimento à ideia de proteção. 

A partir da inclusão da dignidade no bojo da Constituição de 1988, esta passou a ser 

tratada como um princípio norteador da defesa dos direitos individuais fundamentais, em que 

todos os demais princípios devem atender aos seus comandos específicos, voltados sempre 

em prol desta mesma dignidade aplicada à pessoa humana, pois hoje em dia aparece como 

fundamento da nossa República, já no art. 1º do texto constitucional brasileiro. 
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O conceito de dignidade, além de complexo, foi construído ao longo da história da 
 

humanidade, marcada pelo terror, racismo, intolerância, guerras e conflitos dos mais variados, 

e foi com base nesse contexto de luta que a dignidade surgiu como “conquista da razão ético-

jurídica, fruto da reação à história das atrocidades que, infelizmente, marca a experiência 

humana.” (NUNES, 2010, p. 62). 

Foi justamente a importância que se deu ao princípio, decorrente dos acontecimentos 

inimagináveis da segunda guerra mundial, como bem intangível, abaixo apenas do Direito à 

Vida, que a dignidade passou a ser considerada como elemento inato do ser humano, que já 

nasce com a pessoa e a protege em vida, na aplicabilidade do Direito. 

A dignidade é o fim do próprio indivíduo, como justificativa para a própria existência 

(LORENZO, 2010, p. 53), que ganhou status de valor e, por tal motivo, deve o Estado buscá-

la incessantemente em seus atos, como medida de convivência no plano social. É a busca da 

plenitude do “Ser-Pessoa” pela defesa da aplicabilidade da dignidade por além das esferas 

culturais de uma sociedade, para se atingir o âmago dos seres e permitir “se tornar, ser e 

permanecer pessoas” (HÄBERLE, 2009, p. 77). 

Sarlet tentou conceber uma definição do Princípio da Dignidade Humana mais 

próxima do que realmente se busca em matéria de aplicabilidade, ao determiná-la como 

qualidade inerente a cada ser, e que o leva a receber atenção por parte do Estado e da 

sociedade, mormente a comunidade internacional, asseguradas “as condições existenciais 

mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e 

corresponsável nos destinos da própria existência da vida em comunhão com os demais seres 

humanos” (e-book). 

Necessário tecer uma relação do princípio da dignidade com a intersubjetividade e a 

pluralidade com vistas à melhor delimitação de seu campo de atuação com relação ao ser: 
 

aliás, também por esta razão é que se impõe o seu reconhecimento e proteção pela 
ordem jurídica que deve zelar para que todos recebam igual (já que todos são iguais 
em dignidade) consideração e respeito por parte do Estado e da comunidade, o que, 
de resto, aponta para a dimensão política da dignidade, igualmente subjacente ao 
pensamento de Hannah Arendt, no sentido de que a pluralidade pode ser considerada 
com a condição (e não apenas como uma das condições) da ação humana e da 
política (SARLET, 2009, p. 25). 

 
Ao mesmo tempo em que sua aplicação é intersubjetiva, os aspectos multiculturais não 

 

devem ser desconsiderados, já que à humanidade, no sentido de coletivo de seres humanos, é 

garantida a dignidade em igualdade de condições: “a isonomia serve, é verdade, para gerar 

equilíbrio geral, visando concretizar o direito à dignidade" (NUNES, 2010, p. 59). 
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A discussão de sua aplicabilidade é com relação à sua possível banalização, 
 

justamente por ser primado da ordem jurídica, porém considerada como exemplo de conceito 

emoldural, o que se coaduna com a fundamentação torpe do caso concreto.33 Sua aplicação 

não há de ser rígida, tampouco abusiva, com relação à hermenêutica arbitrária ou vazia, pois 

“são conceitos que serão preenchidos pelo intérprete, considerando todas as condições fáticas 

e jurídicas do caso concreto. Ao violar um deles, os outros serão atingidos” (NUNES, 2010, p. 

59). 

Para Neumann, 
 
 

dignidade é aquilo que é protegido pelo princípio da dignidade humana. As 
proibições e os mandamentos concretos associados a esse princípio são, em 
amplíssima medida, definições passíveis de consenso ou, de toda a forma, passíveis 
de fundamentação na condição de definições generalizantes da dignidade humana. 
As aptidões humanas especiais que constituem o âmbito de proteção da dignidade 
específica do homem não se referem aqui, à disposição para o social (2009, p. 
239).34 

 
Dessa forma, a dignidade não se dirige somente à pessoa, mas sim ao relacionamento 

social, em que toda e qualquer forma de humilhação, mesmo que consentida, deve ser 

eliminada, pois o Princípio da Dignidade Humana passa a ter “não apenas uma dimensão 

jurídico-estatal, mas também uma dimensão sócio-estatal” (NEUMANN, 2009, p. 239). 

É justamente no aspecto negativo da deficiência que podem ser armadas armadilhas à 

efetivação da dignidade como corolário de Justiça, em que os casos práticos devem ser 

analisados à luz do Direito, não para se pagar uma dívida social que respalde um grupo de 

excluídos a continuar a ser excluído, mas para tão somente ter assegurado seus direitos 

enquanto cidadãos.35 
 
 

33 “E o que vem a ser a dignidade humana, este conteúdo essencial do direito fundamental, e, por conseguinte, da 
própria essência do Direito? Entende-se que a dignidade se confunde com o próprio conteúdo essencial. Trata-se 
de uma ‘moldura deôntica’ (dever-ser) criada pelo Constituinte, mas que será preenchido pelo intérprete de 
acordo com questões históricas, culturais, sociais e econômicas, por meio da indução, ou seja, de acordo com a 
realidade naquele momento da aplicação da norma” (BELCHIOR, p. 271). 
34 No mesmo sentido, Peduzzi entende que a real aplicação do Princípio da Dignidade exige uma participação 
efetiva do cidadão nas decisões públicas, de forma que “reconhece a capacidade de o próprio indivíduo dizer o 
que é, para ele, dignidade” (2009, p. 32). 
35 Em 1975, foi aprovada a “Declaração dos Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiência”, que determina a 
aplicação do Princípio da Dignidade: 3º - As pessoas portadoras de deficiência têm o direito inerente de respeito 
por sua dignidade humana. Qualquer que seja a origem, natureza e gravidade de suas deficiências, os seus 
portadores têm os mesmos Direitos Fundamentais que seus concidadãos da mesma idade, o que implica, antes de 
tudo, o direito de desfrutar uma vida decente, tão normal e plena quanto possível. E a Convenção sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência, de 11/12/2006, contempla a dignidade como propósito norteador e como 
princípio fundamental: ARTIGO 1 - PROPÓSITO. O propósito da presente Convenção é o de promover, 
proteger e assegurar o desfrute pleno e equitativo de todos os Direitos Humanos e liberdades fundamentais por 
parte de todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua inerente dignidade. (...) ARTIGO 3 -
PRINCÍPIOS GERAIS. A presente Convenção incorpora os seguintes princípios: A. O respeito pela dignidade 
inerente, independência da pessoa, inclusive a liberdade de fazer as próprias escolhas, e autonomia individual; 
(...). 
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Em tempos de discussão de neopositivismo e abertura da hermenêutica 
 

constitucional,36 a dignidade surge como elemento integrador do direito (PEDUZZI, 2009, p. 

33), já que as partes envolvidas no processo democrático demandam maior participação no 

debate sobre o Estado, o que inclui a esfera das normas jurídicas. 

Faz com que no Estado Democrático de Direito, cujo ordenamento é aplicado como 

integridade, “o princípio da dignidade da pessoa humana não pode ser encarado como um 

princípio a ser relativizado, mas, sim, reforçado em cada nova realidade, restabelecendo, 

assim, o império do direito” (PEDUZZI, 2009, p. 33). 

Na definição de Hogemann (2008, p. 89), 
 
 

a dignidade é uma qualidade decorrente, ou seja, sua existência vincula-se em 
essência à plenitude da autonomia do ser humano em suas vontades e se lhe for 
reconhecida a alteridade no seio social em que está inserido. Portanto, a existência 
da dignidade encontra-se intrinsecamente atrelada ao processo incessante do ser 
humano em autoconstruir-se (autonomia) e realizar-se em sociedade (alteridade).37 

 
Em julgamento de Ação de Direta de Inconstitucionalidade promovida para discussão 

da constitucionalidade da Lei n. 8.899/1994, que concede passe livre às pessoas com 

deficiência nos transportes públicos, o Supremo Tribunal Federal entendeu pela legalidade, 

com base no primado da dignidade da pessoa humana (ADI 2649 DF. Relator(a): Min. 

Carmen Lúcia. Julgamento: 08/05/2008. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Publicação: DJe 17-

10-2008). 

Em seu voto, a Relatora fundamentou que 
 
 

(...) a Lei n. 8.899/94 é parte das políticas públicas para inserir os portadores de 
necessidades especiais na sociedade e objetiva a igualdade de oportunidades e a 
humanização das relações sociais, em cumprimento aos fundamentos da República 
de cidadania e dignidade da pessoa humana, o que se concretiza pela definição de 
meios para que eles sejam alcançados. 

 
 
 
36 N.A. Não é o foco do presente trabalho, mas entende-se que atualmente há, conforme as palavras de Peter 
Häberle, uma transição da sociedade fechada de intérpretes constitucionais para uma interpretação em busca da 
sociedade aberta, de cunho plural, em que todas as chamadas potências públicas envolvidas no processo de 
vivência da Constituição são intérpretes em potencial, legítimos da ordem jurídica. “Os critérios de interpretação 
constitucional hão de ser tanto mais abertos quanto mais pluralista for a sociedade”. HÄBERLE, Peter. 
Hermenêutica constitucional. A sociedade aberta dos intérpretes da Constituição: contribuição para 
interpretação pluralista e procedimental da Constituição. Trad. Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sergio 
Antônio Fabris, 2002, p. 13. 
37 Aristóteles trabalhou a questão da alteridade como característica da Justiça (a maior das virtudes) uma vez que 
aplicada ao outro, não a si próprio. “E a justiça é a virtude perfeita por ser ela a prática da virtude perfeita, além 
do que é perfeita num grau especial, porque seu possuidor pode praticar sua virtude dirigindo-a aos outros e não 
apenas sozinho, pois há muitos que são capazes de praticar a virtude nos seus próprios assuntos privados, mas 
são incapazes de fazê-lo em suas relações com outrem” (2009, p. 148). E conclui “como então o pior dos homens 
é o que pratica o vício na relação com seus amigos, bem como em relação a sim mesmo, o melhor não é o que 
pratica a virtude em relação a si mesmo, mas aquele que a pratica em relação aos outros, pois é essa uma tarefa 
deveras difícil” (idem). 
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Também na mesma esteira, Sarlet (2011, p. 214) conclui pela relação dos direitos 
 

sociais com o mínimo existencial, o direito à vida e à dignidade da pessoa humana, todos 

aplicados harmoniosamente junto ao Princípio da Universalidade. 

Ribas conta um fato ocorrido em uma cidade do interior de São Paulo, com seu amigo 

Galo Cego, com deficiência visual. Quando adolescente, seus amigos frequentavam uma casa 

de prostituição, que para chegar deveriam atravessar pelo maio do mato. Certo dia, Galo Cego 

desejou ir e, no caminho, se enganchou em uma cerca de arame farpado, sua roupa se rasgou e 

se cortou. Ao chegar ao Prostíbulo, as meninas cuidaram dele, com curativo e costura, além 

do prazer que foi buscar no locar. Em conclusão, apesar de não haver nada de politicamente 

correto, fez a inclusão social (2011, p. 44 e ss.) 
 
 
 
 

2.1.3 – Demais dispositivos constitucionais 
 
 
 
 

Princípios fundantes do Estado Democrático, como dignidade da pessoa humana, 

limite de atuação estatal e liberdade surgiram como sustentáculos de tais direitos, que se 

incorporaram, “primeiro nas ideias políticas, e em seguida no plano jurídico (portanto no 

sistema normativo do direito positivo internacional e interno)” (Leal, 2000, p. 33). 

Foi dessa maneira que, já no Preâmbulo da Constituição de 1988, o Poder Constituinte 

reconheceu os preceitos de “uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos”, em que o 

Estado Democrático deverá assegurar sua existência e a convivência do indivíduo ou dos 

grupos, através de princípios como os da segurança e liberdade, com o fim de chegar à 

solução pacífica das controvérsias existentes.38 

Constitucionalmente, o Preâmbulo é utilizado como palavras introdutórias que 

traduzem, porém, “exemplares valores múltiplos no momento consagrados, valores que 

proclamados representam colocações individuais e sociais constituídas a seguir de normas 

formais fundamentais” (CUNHA, Comentários à Constituição, p. 103). 

Considerado que não há contradição entre palavras introdutórias constitucionais e os 

princípios expressos na Carta e nas normas infraconstitucionais, é de se concluir que a 

fraternidade, o pluralismo e o combate ao preconceito, além de expressamente reconhecidos, 

devem ser buscados como expressões máximas de defesa dos interesses da sociedade. 
 
 

38     “Este preâmbulo traduz o desejo maior do constituinte, fincando solidamente as raízes dos Direitos 
Fundamentais que são preambularmente condensados”. (PEIXINHO, 2003, p. 141) 
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E logo no artigo 1º, a Constituinte consagra a cidadania, a dignidade da pessoa 
 

humana e os valores sociais do trabalho como fundamento do Estado, além de definir a 

democracia como representativa. 

O STF preconiza o pluralismo como direito fundamental reconhecido 

constitucionalmente: 
 

(...) O Supremo Tribunal Federal - apoiando-se em valiosa hermenêutica construtiva 
e invocando princípios essenciais (como os da dignidade da pessoa humana, da 
liberdade, da autodeterminação, da igualdade, do pluralismo, da intimidade, da não 
discriminação e da busca da felicidade) - reconhece assistir, a qualquer pessoa, o 
direito fundamental à orientação sexual, havendo proclamado, por isso mesmo, a 
plena legitimidade ético-jurídica da união homoafetiva como entidade familiar, 
atribuindo-lhe, em consequência, verdadeiro estatuto de cidadania, em ordem a 
permitir que se extraiam, em favor de parceiros homossexuais, relevantes 
consequências no plano do Direito, notadamente no campo previdenciário, e, 
também, na esfera das relações sociais e familiares” (RE 477554 AgR/MG. Rel. 
Min. Celso de Mello, julg. 16/08/2011, 2ª T.). 

 
No entender de Sarlet, 

 
 

é de se ressaltar que, ao menos parcial e embrionariamente, alguns destes direitos, 
notadamente os direitos à democracia, ao pluralismo e à informação, se encontram 
consagrados em nossa Constituição, de modo especial no preâmbulo e no Título dos 
Princípios Fundamentais, salientando-se, todavia, que a democracia erigida à 
condição de princípio fundamental pelo Constituinte de 1988 é a representativa, com 
alguns ingredientes, ainda que tímidos, de participação direta (2011, p. 51). 

 
Com relação aos dispositivos constitucionais pertinentes aos direitos e garantias das 

pessoas com deficiência, o Poder Constituinte foi extremamente generoso e avançado na 

abrangência de medidas e proteção a direitos básicos. Alargou-se a possibilidade de 

formulação de políticas públicas inclusivas, sem que tenha recaído para o paternalismo, ou 

mesmo razões de pagamento de dívidas sociais do passado. 

A Constituição Federal de 1988 preconiza uma sociedade justa, solidária e livre de 

preconceitos, desigualdade e discriminações,39 com a busca da erradicação da pobreza e da 

marginalização como objetivos fundamentais da República (art. 3º, III e IV), como também 

reafirma o princípio da igualdade material (art. 5º), além de apresentar normas específicas às 

pessoas com deficiência, verdadeiros direitos sociais fundamentais e, portanto, cláusulas 

pétreas, conforme entendimento de Barreto, em que “esses são valores considerados pelo 

texto constitucional como ‘valores supremos’” (2010, p. 193). No mesmo sentido assevera 

Ferreira, para quem “a Constituição Federal teve especial empenho em amparar os 

deficientes” (1990, p. 374). 
 
39 N.A. O termo discriminação utilizado na Constituição está em total consonância com os parâmetros utilizados 
pela Organização das Nações Unidas, na Convenção da Guatemala, recepcionada pelo Decreto n. 3.956, de 
2001, e na própria Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. 
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Para Franco Sobrinho, o art. 3º carece de disposições, pois trata de objetivos 
 

fundamentais obscuros e indeterminados, que 
 
 

enquanto leis específicas não ponham regras jurídica no lugar em que se acham os 
brancos (lacunas) constitucionais, não há como cumprir o texto normativo (art. 3º, 
III) na sua preventa existência, ficando absurdo pensar-se que as disposições 
(objetivos fundamentais) possam ser autoaplicáveis nas situações anunciadas (1990, 
p. 144). 

 
Com relação à competência,40 o artigo 23, inciso II, atribui competência comum à 

União, Estados e Municípios para zelar pela saúde e assistência púbica, proteção e garantia 

das pessoas com deficiência; o artigo 24, inciso XIV, atribui competência concorrente entre 

União, Estados e Distrito Federal para legislar sobre proteção e integração social das pessoas 

com deficiência; e ainda, o artigo 30, incisos I e II, admite que os Municípios possam legislar 

sobre assuntos de interesse local e suplementar à legislação federal e estadual, o que 

demonstra, conforme entendimento de Quaresma (2010, p. 934) 
 

o caráter integralizador das medidas adotadas pelo Poder Público em favor das 
Ppne41     (sic), afastando a equívoca interpretação de que o Estado, ao adotar 
prestações integradoras estaria paternalizando ou privilegiando as Ppne em 
detrimento dos demais, eis que esta interpretação enxerga o cidadão portador de 
deficiência tal como um objeto e não como um sujeito de direitos. 

 
Quanto aos direitos sociais expressos,42 nos termos do artigo 7º, inciso XXXI, é vedada 

 

a discriminação em matéria de salário e critérios de admissão do trabalhador com deficiência. 

O que difere tal proibição da matéria disposta na Emenda Constitucional n. 12/78 é a sua 

inserção no rol dos Direitos Fundamentais constitucionalmente protegidos. 

Com relação ao mesmo assunto, o artigo 37, inciso VIII, assegura a reserva de cargos 

e empregos públicos a pessoas com deficiência, cujo detalhamento cabe à legislação especial. 

Tal dispositivo constitucional foi disciplinado pela Lei n. 8.112/1990, em seu artigo 5º, §2º: 
 

Art. 5o São requisitos básicos para investidura em cargo público: (...) § 2o Às 
pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso 
público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a 

 
 
40 Competência comum se aplica na “defesa e o fomento de certos interesses”, em que “vários entes da 
Federação são tidos como aptos para desenvolvê-las”, enquanto que competência concorrente é considerada 
como “um condomínio legislativo, de que resultarão normas federais a serem editadas pela União e normas 
específicas a serem editas pelos Estados-membros”, e ainda, competência suplementar que “se exerce para 
regulamentar as normas legislativas federais e estaduais, a fim de atender, com melhor precisão, aos interesses 
surgidos das peculiaridades locais” (BRANCO, 2009, p. 870-873). 
41 N.A. Abreviatura de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais, conforme denominação utilizada pela 
autora. 
42 Sarlet defende a tese de que os Direitos Sociais Constitucionais são, acima de tudo, direitos individuais, 
mesmo tendo atribuído a titularidade a toda e qualquer pessoa, pois “surgiram e foram incorporados ao direito 
internacional dos Direitos Humanos e ao direito constitucional dos Direitos Fundamentais, como direitos 
referidos, em primeira linha, à pessoa humana individualmente considerada” (2011, p. 214). 
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deficiência de que são portadoras; para tais pessoas serão reservadas até 20% (vinte 
por cento) das vagas oferecidas no concurso. 

 
 

A proteção à pessoa com deficiência se dá tanto na esfera púbica como na iniciativa 

privada. Para Ribeiro, 
 

não se trata de protecionismo ou comiseração, mas sim a garantia de oportunidade 
de trabalho, de valorização das capacidades e habilitações, permitindo às pessoas 
com deficiência obtenção de renda própria, eximindo o Estado e a sociedade de 
sustentá-la, como ser improdutivo, restaurando-lhe a dignidade e favorecendo sua 
inserção comunitária (2010, p. 45).43 

 
Tal dispositivo é tratado principalmente pela Lei Federal n. 8.213/1991, que estabelece 

um sistema de cotas para contratação de pessoas com deficiência, regulada pelo Decreto n. 

3.298/1999. Trata-se de uma medida considerada como ação afirmativa fundamental para 

viabilização da inclusão social das pessoas com deficiência, pela participação no ambiente de 

trabalho e integração comunitária, cujo percebimento de renda constitui possibilidade de 

melhoria na autonomia individual. 

Já o artigo 203 da Constituição Federal revela que a prestação de assistência social 

independe de contribuição à seguridade social, uma vez direcionada aos que dela necessitam, 

dentre eles a pessoa com deficiência. O inciso IV trata expressamente dos programas de 

habilitação e reabilitação e a promoção de sua integração à vida comunitária, enquanto que o 

inciso V cuida do pagamento de benefício assistencial no valor de um salário mínimo àquele 

comprovadamente hipossuficiente. 

A Lei Federal n. 8.742/1993 trata da disposição constitucional contida na política de 

assistência social voltada às pessoas com deficiência, de forma a garantir o mínimo vital de 

um salário mínimo às pessoas carentes, com determinação de exigências legais ao 

recebimento do benefício. 

No que diz respeito à educação, o artigo 208, inciso III, da Constituição Federal 

garante às pessoas com deficiência o atendimento educacional especializado, de preferência 

na rede regular de ensino. Pela especialização no atendimento educacional não se deve 

entender como criação de sistema de ensino paralelo, caso em que persistiria a segregação, 
 
 
 
 
43 De entendimento contrário comunga Niess e Niess (2003, p. 44), pois entendem que deveria ter o Constituinte 
determinado a realização de adaptações necessárias à realização das provas pelas pessoas com deficiência, pois 
“não se deu ao portador de deficiência que extravase o seu direito de disputar vagas no serviço público em pé de 
igualdade com os outros concorrentes - aqueles também portadores de deficiência, a fim de tornar reais suas 
chances de classificação, diminuídas em relação aos que não portam deficiência, não só em função da deficiência 
em si, mas dos transtornos que ela acarreta no próprio aprendizado recebido nas escolas, na formação 
profissional, no dia-a-dia, sempre mais difícil até nas coisas aparentemente simples”. 
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mas sim a tentativa de adaptar as escolas da rede regular à recepção de alunos com 
 

deficiência. Nesse sentido, Ribeiro entende que 
 
 

a educação inclusiva constitui paradigma educacional fundamentado na conjugação 
da igualdade e da diferença como valores indissociáveis. Não é depositar todos os 
alunos com deficiência em classe regular, mas sim, preparar o professor, a escola, os 
pais, a participarem para dar o suporte necessário ao aluno, a obter o envolvimento 
comunitário. Mudar a mentalidade reinante de que o aluno é um ser sem conteúdo 
intelectual e que receberá todas as informações prontas na escola (2010, p. 66). 

 
Por sua vez, o artigo 227 trata da proteção à família, com a determinação de direitos e 

deveres com vistas à proteção dos Direitos Fundamentais da criança e do adolescente, e inclui 

como dever estatal a criação de programas de prevenção e atendimento especializado às 

pessoas com deficiência, a fim de promoção de sua total integração (art. 227, §1º, inciso II, 

CF). 

Por fim, o parágrafo segundo, do mesmo artigo 227, combinado com o artigo 244 

determinam que o legislador infraconstitucional fixe normas de construção e adaptação de 

logradouros e edifícios de uso público, assim como de fabricação de veículos de transportes, 

visando garantir o acesso adequado às pessoas com deficiência. É o direito de livre acesso, 

com o fim da quebra de barreiras para a total inclusão da pessoa com deficiência. 

A questão das barreiras foi tratada por diversas leis, como por exemplo, as Leis 

Federais n. 10.048/2000 e n. 10.098/2000, ambas regulamentadas pelo Decreto n. 5.296/2004, 

em que a primeira se refere à reserva de local especial de atendimento às pessoas com 

deficiência nos serviços públicos, cujos prédios deverão ser adaptados para facilitação do 

acesso, enquanto que a segunda instituiu o Programa Nacional de Acessibilidade. 

Todos esses aspectos constitucionais carecem, infelizmente, de ampla efetividade, pois 

a prática demonstra um forte atraso na realização das medidas necessárias em todas as áreas 

abrangidas, o que faz com que a pessoa com deficiência seja mantida em um grupo, segmento 

esse totalmente segregado da sociedade como um todo. 
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2.2 O Marco da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. 
 
 
 
 

Assinada pela República Federativa do Brasil em 30 de março de 2007,44 a Convenção 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência foi internalizada em nosso ordenamento pelo 

Decreto Legislativo n. 186/2008, nos termos prescritos pelo artigo 5º, § 3º, da Constituição 

Federal, o que concedeu ao normativo legal força de Emenda Constitucional, adquirida 

eficácia plena no ano seguinte, com a promulgação do Decreto n. 6.949/2009,45 apesar de sua 

eficácia automática por determinação constitucional (art.5º, § 1º). 

Também foi incorporado à Constituição Federal o Protocolo Facultativo assinado em 

conjunto, complementar à Convenção, em que o país reconhece o Comitê sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência46 como competente para receber e considerar comunicações de 

pessoas ou grupos de pessoas, ou em nome delas, sujeitos à sua jurisdição, com a alegação de 

violação das disposições da Convenção por um Estado-Parte (Artigo 1º, do Protocolo 

Facultativo): 
 

ARTIGO 1 - Qualquer Estado Parte do presente Protocolo (“Estado Parte”) 
reconhece a competência do Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 
(“Comitê”) para receber e considerar comunicações submetidas por pessoas ou 
grupos de pessoas, ou em nome deles, sujeitos à sua jurisdição, alegando serem 
vítimas de violação das disposições da Convenção pelo referido Estado Parte. 

 
Assim, a aplicação das matérias disciplinadas na Convenção pode ser objeto de 

 

jurisdição internacional, para além do ordenamento interno. 
 
 
 
 
 
44     No Prefácio escrito pelo então Ministro da Secretaria de Direitos Humanos, Paulo Vannuchi, e na 
Apresentação elaborada por Izabel Maria Madeira de Loureiro Maior, Secretária Nacional de Promoção dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência, à obra literária elaborada pela Secretaria de Direitos Humanos sobre a 
Convenção, contém relevante histórico acerca do desenvolvimento das discussões que levaram à sua produção 
pela Organização das Nações Unidas. 
45 N.A. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência foi a primeira norma internacional a ser 
incorporada no ordenamento brasileiro com força de Emenda Constitucional. 
46 Comité de los derechos de las personas con discapacidad: El Comité de los derechos de las personas con 
discapacidad es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención. Los Estados 
Partes presentarán al Comité, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, un informe 
exhaustivo sobre las medidas que hayan adoptado para cumplir sus obligaciones conforme a la presente 
Convención y sobre los progresos realizados al respecto en el plazo de dos años contado a partir de la entrada en 
vigor de la presente Convención en el Estado Parte de que se trate. El Protocolo reconoce la competencia del 
Comité para recibir y considerar comunicaciones de individuos que se hallen bajo la jurisdicción de ese Estado y 
que aleguen ser víctimas de una violación, por ese Estado Parte, de cualquiera de los derechos enunciados en el 
Pacto. El Comité no recibirá ninguna comunicación que concierna a un Estado Parte a la Convención que no sea 
parte en el presente Protocolo. El Comité se encontrara en Ginebra y su primera sesión del 23 al 27 de febrero de 
2009. Disponível em <http://www.ohchr.org/sp/HRbodies/crpd/Pages/CRPDindex.aspx>, acessado em 
05.01.2013. 
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Nesse sentido, Ribeiro entende ser o Protocolo “mais um mecanismo de controle posto 
 

à disposição de indivíduos e grupos contra a violação dos direitos das pessoas com 

deficiência, embora sem poder de punição ou retaliação ao Estado violador” (2010, p. 116). 

Ao ingresso da Convenção em nosso ordenamento, muito se discutiu sobre dois 

ângulos constitucionais, quanto à posição hierárquica a depender do seu conteúdo, como 

também no fato de sua matéria ser tratada como cláusula pétrea. Com relação à primeira 

questão, em 03/12/2008, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 466.343-1, com 

Relatoria do Min. Cesar Peluzo, a questão foi resolvida pelo Supremo Tribunal Federal, que 

determinou três esferas hierárquicas para os Tratados Internacionais, 47      dentre eles a 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que contém essencialmente tema 

adstrito a Direitos Humanos e passou pelo quórum qualificado de aprovação. Com efeito, a 

partir desse entendimento, os Tratados podem assumir posição de hierarquia supralegal, 

constitucional e ordinária ou legal. 

Os tratados internacionais de hierarquia supralegal são aqueles celebrados pelo Estado, 

de cunho de Direitos Humanos e incorporados ao nosso ordenamento pelo rito comum de 

aprovação, e por tal razão, encontram-se acima das leis, porém abaixo das normas 

constitucionais. Assim, qualquer norma infraconstitucional conflitante não será aplicada ao 

caso concreto, pela questão da prevalência do Tratado. 

Por outro lado, os Tratados Internacionais de matéria versada acerca de Direitos 

Humanos, celebrados pelo Estado, porém incorporados pelo rito determinado no § 3º, do art. 

5º da Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional n. 45/2004, adquirem 

natureza de Emenda Constitucional e a elas são equiparadas hierarquicamente.48 

Em seu voto, o então Presidente do órgão, Min. Gilmar Mendes, proferiu voto com 

entendimento nesse sentido, ao afirmar que49 
 

(...) parece que a discussão em torno do status constitucional dos tratados de Direitos 
Humanos foi, de certa forma, esvaziada pela promulgação da Emenda 
Constitucional n. 45/2004, a Reforma do Judiciário (oriunda do Projeto de Emenda 
Constitucional n. 29/2000), a qual trouxe como um de seus estandartes a 
incorporação do § 3º ao art. 5º. (...) Em termos práticos, trata-se de uma declaração 
eloquente de que os tratados já ratificados pelo Brasil, anteriormente à mudança 

 
 
47 N.A. Na referida decisão do STF, a matéria versava sobre a possibilidade de prisão do Depositário Infiel, 
permitida pelo ordenamento brasileiro, porém entendeu serem aplicadas as normas da Convenção Americana 
sobre Direitos Humanos – Pacto de San José da Costa Rica, promulgado em 1992. 
48 Sarlet (op. cit., p. 134) entende que apesar do disposto no § 3º, do art. 5º, em que acertadamente se entende que 
um Tratado que venha a ser incorporado pelo quórum ali determinado terá força de Emenda Constitucional, nada 
obsta que esse mesmo Tratado seja aprovado diretamente como Emenda Constitucional e passe a integrar 
automaticamente o texto Constitucional. 
49 Disponível em <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=595444>, acessado em 
27.12.2012. 
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constitucional, e não submetidos ao processo legislativo especial de aprovação no 
Congresso Nacional, não podem ser comparados às normas constitucionais. Não se 
pode negar, por outro lado, que a reforma também acabou por ressaltar o caráter 
especial dos tratados de Direitos Humanos em relação aos demais tratados de 
reciprocidade entre os Estados pactuantes, conferindo-lhes lugar privilegiado no 
ordenamento jurídico. 

 
E concluiu, como solução para o futuro, que os Tratados de Direitos Humanos que 

forem aprovados por quorum especial nas duas casas do Congresso Nacional ingressarão com 

qualidade de Emenda Constitucional, pois “a mudança constitucional ao menos acena para a 

insuficiência da tese da legalidade ordinária dos tratados e convenções internacionais já 

ratificados pelo Brasil, a qual tem sido preconizada pela jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal”.50 

Há ainda os Tratados internacionais cuja matéria não é de Direitos Humanos, e que 

seguem o rito ordinário de incorporação ao ordenamento interno e passam a possuir hierarquia 

legal, isto é, estão no mesmo patamar hierárquico das leis em geral.51 

A outra questão debatida é se a incorporação como Emenda Constitucional de Tratado 

Internacional que verse sobre a questão de Direitos Humanos confere ao seu objeto condição 

de cláusula pétrea. 

Para Branco, a questão não é tão simples, já que a princípio há impossibilidade de se 

constituir como cláusula pétrea um direito fundamental que não seja instituído pelo Poder 

Constituinte Originário, pois 
 

a questão que pode ser posta, no entanto, é a de saber se os novos direitos criados 
serão também eles cláusulas pétreas. Para enfrentá-la é útil ter presente o que se 
disse sobre a índole geral das cláusulas pétreas. Lembre-se que elas se fundamentam 
na superioridade do poder constituinte originário sobre o de reforma. Por isso, 
aquele pode limitar o conteúdo das deliberações deste. Não faz sentido, porém, que 
o poder constituinte de reforma limite-se a si próprio. Como ele é o mesmo agora ou 
no futuro, nada impedirá que o que hoje proibiu amanhã permita. Enfim, não é 
cabível que o poder de reforma crie cláusulas pétreas, apenas o poder constituinte 
ordinário pode fazê-lo (2009, p. 259). 

 
Por outro lado, faz um alerta para a questão de que uma Emenda Constitucional 

 

“acrescente disposit ivos ao catálogo dos Direitos Fundamentais sem que, na realidade, esteja 

criando direitos novos” (BRANCO, 2009, p. 259). Especificamente nessa situação, os 

dispositivos acrescentados serão abrangidos pelo efeito da petrificação, o que efetivamente 

ocorreu no caso da Convenção, em que os Direitos Fundamentais relacionados às pessoas 
 
 
50 Para Leal “as normas de Direitos Humanos e Fundamentais estão localizadas no topo da estrutura hierárquica 
do sistema jurídico, notabilizando-se pela linguagem com a qual se apresentam e por seu conteúdo de caráter 
político” (2000, p. 191). 
51 No referido voto, foi ventilada ainda, a tese de que os Tratados Internacionais poderiam adquirir força 
supraconstitucional, o que foi rechaçado pelo entendimento da Corte. 
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com deficiência já se encontravam previstos na relação apresentada pela Constituição de 1988 
 

e houve, com sua recepção, um alargamento de um tratamento já existente. 
 

Em sentido contrário, Mazzuoli entende que “os direitos inseridos nos tratados 

internacionais de proteção aos Direitos Humanos, passam a ser cláusulas pétreas, não 

podendo ser suprimidos por Emenda à Constituição, nos termos do § 4º, IV, do art. 60, da 

Carta de 1988” (2001, p. 59). 

Do mesmo entendimento, comunga Sarlet, a quem a inovação da Reforma do 

Judiciário assegurou 
 

hierarquia pelo menos materialmente constitucional jusfundamental a todos os 
Direitos Fundamentais (já que, uma vez incorporados, os Direitos Humanos passam 
também - e acima de tudo - a serem todos fundamentais) e também formalmente 
constituídos aos tratados incorporados pelo rito de emenda constitucional que, de 
resto, receberiam (de vez que alguma diferenciação nos parece inevitável) um 
tratamento distinto (no sentido de mais reforçado) quanto ao fato de se integrarem à 
Constituição textual e enrobustecerem a tese da impossibilidade de uma posterior 
denúncia do tratado e da responsabilização até mesmo interna se este vier a ocorrer 
(2011, p. 136). 

 
Defende que caso haja conflito entre o Tratado com força de Emenda e uma 

 

disposição Constitucional originária, deverá ter “como norte a solução mais afinada com a 

máxima salvaguarda da dignidade da pessoa humana” (SARLET, 2011, p. 136), como 

solução mais benéfica ao próprio ser humano. 

A Convenção e seu Protocolo Facultativo não foram os primeiros documentos 

versados em matéria de Deficiência,52 mas apresentaram evolução paradigmática conceitual de 

tratamento e abrangência de conteúdo,53 com disposições acerca da plena inclusão das pessoas 

com deficiência, mediante medidas de vida em família (art. 23), educação (art. 24), saúde (art. 

25), reabilitação (art. 26), trabalho (art. 27), como também participação no contexto político 

(art. 29). 
 
 
 

52 Dentre alguns documentos internacionais anteriores à Convenção, destacam-se: Declaração Universal dos 
Direitos Humanos - 1948; Convenção 111/Organização Internacional do Trabalho - 1958, que combate a 
discriminação no emprego; Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes/ONU - 1975; Programa de ação 
mundial para as pessoas com deficiência/ONU - 1982; Normas para equiparação de oportunidades para pessoas 
com deficiência/ONU – 1993, que trata de regras gerais sobre Igualdade de Oportunidades para pessoas com 
deficiência; Declaração de Salamanca - 1994, que incorpora princípios, políticas e práticas na área das 
necessidades educacionais especiais; Carta para o Terceiro Milênio - 1999; Convenção da Guatemala - 2001, 
também denominada como Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 
contra as Pessoas Portadoras de Deficiência; Declaração internacional de Montreal sobre inclusão - 2001; 
Declaração de Madrid - 2002, que proclamou 2003 como o Ano Europeu das Pessoas com Deficiência; 
Declaração de Sapporo - 2002, pelos direitos das pessoas com deficiência. 
53 Alexandre Baroni, no Prefácio da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CORDE, 2009), 
determina ser “imperativo neste momento afirmar que esta obra, somada a todas as demais já existentes na área 
dos Direitos Humanos das pessoas com deficiência, torna-se mais um forte instrumento de ação política na 
medida em que agrega ao nosso arcabouço jurídico, um instrumento de pesquisa, conhecimento e ação”. 
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Em seu preâmbulo, a Convenção já determina sua amplitude social, ao dispor, dentre 
 

outros assuntos igualmente importantes, a questão das barreiras atitudinais como 

impedimento da “plena e efetiva participação na sociedade em igualdade de oportunidades 

com as demais pessoas”,54 e também mais adiante, no sentido de “promover e proteger os 

direitos e a dignidade das pessoas com deficiência” e “corrigir as profundas desvantagens 

sociais das pessoas com deficiência”, a fim de “promover sua participação na vida econômica, 

social e cultural, em igualdade de oportunidades”. 

A Convenção trata ainda de combater estereótipos e preconceitos e busca enfrentar 

injustiças sociais (Art. 3º, “B”), especialmente na consagração do respeito pela diferença e 

pela aceitação das pessoas com deficiência como parte da diversidade humana e da 

humanidade (art. 3º, “D”), e também aspectos primordiais da autonomia, como acessibilidade 

(art. 9º), vida independente (art. 19) e mobilidade pessoal (art. 20). 

Com relação ao Estado Parte, este deve promover medidas efetivas e educacionais 

para eliminação da discriminação (art. 4º), exploração, violência e abuso (art. 16) e promoção 

da consciência sobre capacidades e contribuições das pessoas com deficiência (art. 8º). 

Importante questão, ainda, é atinente aos mecanismos de controle, seja no âmbito 

interno - “pontos focais” (art. 33), seja externo - Comitê sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência (art. 34), competente para o recebimento de denúncias de desrespeito aos direitos 

protegidos pela Convenção, nos termos do seu Protocolo Facultativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
54 Quanto à amplitude do paradigma, Leão e Lima (2011, p. 79), ao tratar do Preâmbulo, afirmam que “esse é um 
marco importante, pois destaca a dimensão social e cultural da deficiência, além de reconhecer que as 
desvantagens não são resultado apenas da lesão, mas das barreiras sociais e ambientais, que obstaculizam a plena 
e efetiva participação social das PcD’s, aproximando-se do modelo social de deficiência”. 
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SEGUNDA PARTE: PARADIGMAS DE UMA SOCIEDADE INCLUSIVA 
 
 
 
 
3. UMA ABORDAGEM À LUZ DOS DIREITOS HUMANOS 
 
 
 
 

Por mais avançada que hoje se encontre uma sociedade quanto ao uso da tecnologia a 

serviço da informação, o preconceito ao diferente ainda persiste e dificulta o avanço da vida 

em comum na sociedade pluralista. 

Uma vez reconhecido o multiculturalismo existente nas sociedades ocidentais, e muito 

intensamente na sociedade brasileira miscigenada, os movimentos dos grupos excluídos 

devem continuar sua luta na tentativa de uma convivência igualitária na diversidade. 
 
 
 
 

3.1 - Direito à Diferença 
 
 
 
 

Tratar do tema Direitos Humanos é encontrar forte discussão entre a existência de 

contradição ou de conexão deste rol de direitos com o conceito de pluralismo, pois ora se 

defende a oposição de contextos, em que as tradições culturais dos grupos devem ser mantidas 

acima dos Direitos Fundamentais individuais, ora se entende que o pluralismo de opiniões 

surge justamente da ampla concepção e aplicação dos Direitos Humanos em uma sociedade.55 

Uma vez identificado como direito basilar esculpido na Carta Magna brasileira, o 

pluralismo atende a todas as premissas de um Estado igualitário, principalmente no que diz 

respeito à supressão do preconceito e da discriminação, já que o próprio Preâmbulo se 

preocupa em definir a sociedade como “fraterna, pluralista e sem preconceitos”. 

Corolário da aplicação do Princípio da Igualdade em uma sociedade pluralista é o 

Direito à Diferença, já que, atualmente, a característica principal do Estado Democrático de 

Direito é a busca do reconhecimento das diversidades, com a eliminação da violência contra 

as minorias56 humilhadas no decorrer dos anos. Nesse sentido afirma Piovesan que 
 
 
 
 
55 Sobre a defesa da segunda tese, ver Kymlicka (2010, p. 217). 
56 Minoria no sentido de não necessariamente desvantagem numérica, mas desvantagem social, que sofre com a 
aplicação direta de medidas discriminatórias (COSTA, 2008, p. 54). 
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no marco do multiculturalismo, há que assegurar o direito à unicidade e à 
diversidade existencial, sem discriminação, hostilidade e intolerância, a compor uma 
sociedade revitalizada e enriquecida pelo respeito à pluralidade e diversidade, 
celebrando o direito à diferença, na busca da construção igualitária e emancipatória 
de direitos (2010, p. 76). 

 
Os Direitos Fundamentais passaram por diversas transformações ao longo do tempo e 

obtiveram seu marco contemporâneo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

surgida no pós-guerra, ante os terrores do nazismo. Piovesan (2005, p. 37) comenta sobre o 

contexto histórico, em que a primeira fase de proteção dos Direitos Humanos foi determinada 

pela “tônica da proteção geral”, representada pelo temor à diferença, conforme orientação do 

Regime Nazista para o extermínio, fundamentada na Igualdade formal. Nesse sentido, a 

Declaração de 1948 e a Convenção para a Prevenção e Repressão ao Crime de Genocídio, 

também de 1948, punem “a lógica da intolerância pautada na destruição do ‘outro’, em razão 

de sua nacionalidade, etnia, raça ou religião” (PIOVESAN, 2005, p. 37). 

Piovesan caracteriza esse período como o que tratou o indivíduo de forma genérica, 

geral e abstrata, e o diferencia do período seguinte, pela especificação do sujeito de direito, 

que passou a ser visto em sua peculiaridade e particularidade. 

Conclui que 
 
 

nesta ótica, determinados sujeitos de direitos, ou determinadas violações de direitos, 
exigem uma resposta específica e diferenciada. Vale dizer, na esfera internacional, 
se uma primeira vertente de instrumentos internacionais nasce com a vocação de 
proporcionar uma proteção geral, genérica e abstrata, refletindo o próprio temor da 
diferença (que na era Hitler foi justificativa para o extermínio e a destruição), 
percebe-se, posteriormente, a necessidade de conferir, a determinados grupos, uma 
proteção especial e particularizada, em face de sua própria vulnerabilidade. Isto 
significa que a diferença não mais seria utilizada para a aniquilação de direitos, mas, 
ao revés, para a promoção de direitos (2005, p. 37). 

 
Foram reconhecidas, ao longo da história, três dimensões de Direitos Fundamentais, e 

já se discute o surgimento de novas dimensões, que carecem de “consagração na esfera do 

direito internacional e das ordens constitucionais internas.” (SARLET, 2011, p. 50). 

É fato que o próprio Princípio da Igualdade passou por uma evolução histórica, de 

mera aplicação formal, aplicada no Estado Liberal, que não demonstrou ser suficiente para a 

tutela individual, e avançou para a esfera material, típica do Estado Social. Sua aplicação 

passou a prescrever uma efetiva atuação do Estado, com vistas a modificar a realidade social 

vivenciada pelo principal destinatário deste Princípio - o indivíduo, protegido em sua 

dignidade humana. No caso vertente, pode aplicar-se também às minorias. 

O Estado como representação das necessidades do indivíduo deve acompanhar as 

transformações humanas e se adaptar às modificações sociais, dessa forma torna-se 
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“indefinido o processo de densificação dos Direitos Fundamentais.” (Silva Neto, 2009, p. 
 

625). 
 

Versam os artigos 26 e 27 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos da 

ONU, de 1966, incorporado ao Direito brasileiro pelo Decreto n. 592/1992: 
 

Art. 26: Todas as pessoas são iguais perante a lei e têm direito, sem discriminação 
alguma, a igual proteção da lei. A este respeito, a lei deverá proibir qualquer forma 
de discriminação e garantir a todas as pessoas proteção igual e eficaz contra 
qualquer discriminação por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião 
política ou de outra natureza, origem nacional ou social, situação econômica, 
nascimento ou qualquer outra situação. 
Art. 27: Nos Estados em que haja minorias étnicas, religiosas ou linguísticas, as 
pessoas pertencentes a essas minorias não poderão ser privadas do direito de ter, 
conjuntamente com outros membros de seu grupo, sua própria vida cultural, de 
professar e praticar sua própria religião e usar sua própria língua. 

 
O tratamento às minorias é explícito no referido diploma legal, de forma a tentar 

 

suprimir, de todas as maneiras, qualquer tentativa de discriminação ou de exclusão, com base 

na diferença, de acordo com a diversidade de qualquer ordem, mantidas as identidades 

culturais e religiosas. 

O ser humano, enquanto ser, sempre primou pela Igualdade, porém não consegue 

determinar sua existência, uma vez que o homem não se vê no outro como homem, não 

encontra o outro pelo rosto: “a relação com o rosto, acontecimento da coletividade - a palavra 

- é relação com o próprio ente, enquanto puro ente” (LÉVINAS, 2010, p. 31). 

O reconhecimento de uma única matriz de seres humanos pertence à natureza e 

perpassa pelo entendimento da universalidade dos Direitos Humanos, o que não é respeitado 

pelo Estado, principalmente no cumprimento de suas funções frente à diversidade. Nesse 

sentido, Barreto entende que 
 

a pluralidade cultural que se expressa nessa diversidade, tornou-se universalista. O 
debate sobre o multiculturalismo e os Direitos Humanos tornou-se central na arena 
das controvérsias políticas da atualidade, em virtude de, na cultura Ocidental, a 
exclusão religiosa, social, econômica ou política sempre ter refletido a violação 
dessa categoria de direitos. Essas violações, entretanto, não representam a negação e 
a rejeição dos Direitos Humanos, nem, também, a sua redução a ideais abstratos sem 
qualquer relevância política e social. A história tem demonstrado como os Direitos 
Humanos são ideias-força, que ao serem negados constituem-se em argumentos 
poderosos contra os próprios atos de prepotência, que os negam. Aceitar o 
argumento de que a diversidade de moralidades e de sistemas jurídicos, que regulam 
de forma diferenciada uma mesma categoria de direitos, implica em retirar o caráter 
universal dos Direitos Humanos, é consequência, assim, de uma leitura simplificada 
da questão (2010, p. 238). 

 
De acordo com o pensamento de Bobbio, liberdade e igualdade remetem ao conceito 

de dignidade, esta como condição inata do ser humano. Por liberdade, o autor entende que “o 

ser humano é livre, no sentido que deve ser livre ou deve ser protegido e favorecido na 
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expansão da sua liberdade” (2009, p. 89), e atuar em três esferas: atividade pessoal protegida 
 

da ingerência de poder externo (estatal), participação da formação de normas de sua própria 

conduta e poder traduzir em comportamentos concretos a abstração da lei, “para possuir ele 

próprio, ou como quota de uma propriedade coletiva, bens suficientes para uma vida digna” 

(BOBBIO, 2009, p. 90). 

Com relação à igualdade, Bobbio defende que sua plenitude está na eliminação das 

discriminações das diferenças, estas de cunho naturais, histórico-sociais e jurídicas, e que a 

superioridade de um sobre o outro é até normal. O problema do racismo, por exemplo, como 

qualquer outra diferença, ocorre quando a discriminação “nasce apenas em um terceiro 

momento, isto é, quando se sustenta que a raça superior tem o direito, exatamente porque 

superior, de oprimir ou, no limite, de aniquilar a raça inferior” (BOBBIO, 2009, p. 90). 

Dois séculos antes, Rousseau já defendia a designação de desigualdade utilizada por 

Bobbio, como desigualdade física ou natural, o homem em seu estado puro, sem o contexto 

social, e a desigualdade moral, cujo consenso deveria imperar. 

A liberdade advém de uma conquista pessoal, é ter livre escolha, seu livre arbítrio,57 

conforme conclamou Rousseau que “o homem nasceu livre e em toda parte está a ferro” 

(Contrato Social, p. 17). 

No aspecto natural, já que Rousseau defende que não há como definir desigualdade 

humana sem que se conheça a própria essência do homem, podem ser encontrados, como 

características básicas de todo ser humano, os sentimentos de amor-próprio,58 que determina 

sua autopreservação e a de sua espécie, e a “repugnância inata ao ver sofrer seu semelhante” 

(1999, p. 189). 

Rousseau então desenvolve os três graus da desigualdade, com os primeiros processos 

de civilidade na formação da família. O primeiro grau adveio da entre a pobreza e a riqueza, 

quando alguém cercou a terra e deu início ao direito da propriedade, “diferente daquele que 

resulta do direito natural” (1999, p. 216), enquanto que aquele que não a deteve veio a se 
 
 
57 Santo Agostinho traça paralelo entre livre-arbítrio e pecado, já que Deus coloca tudo à disposição do homem e 
este tem a liberdade de escolha do que fazer, para o bem ou para o mal, ao afirmar “pois parecia a ti, como 
dizias, que o livre-arbítrio da vontade não devia nos ter sido dado, visto que as pessoas servem-se dele para 
pecar” (1995, p. 135). Nesse sentido, relaciona normalidade com consciência, ao dispor que “com efeito, vês que 
grande privação é para o corpo não ter as mãos, e contudo acontece que há quem use mal das próprias mãos. 
Realizam com elas ações cruéis ou vergonhosas. Se visses uma pessoa sem pés, afirmarias que lhe falta à 
integridade do corpo, um bem muito valioso. Entretanto, aquele que se serve de seus pés para prejudicar ao 
próximo ou se avilta a si mesmo, estaria usando mal de seus pés” (idem). E conclui: “ainda que o homem possa 
usar mal da liberdade, a sua vontade livre deve ser considerada como um bem” (ibidem, p. 136). 
58 Erasmo entende que o amor próprio é natural dos homens, que também se aplica a cada sociedade: “Não é 
somente a cada indivíduo que a natureza distribuiu os dons felizes do amor-próprio; cada povo, cada nação, cada 
cidade, mesmo, recebeu uma dose bastante grande deles” (2011, p. 67). 
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submeter através do trabalho, o que gerou o sentimento de honra e o desenvolvimento do 
 

talento, também gerador de desigualdade. O segundo, denominado magistratura, se deu entre 

poder e fraqueza, através do pacto formado para a manutenção do primeiro grau, enquanto 

que o terceiro, também decorrente do segundo, é denominado de despotismo, para 

manutenção do poder, o que gerou a desigualdade entre senhores e escravos. 

A liberdade, portanto, se encontra no ser enquanto indivíduo, e a igualdade é sua 

relação com os demais seres. Somente o fato da Constituição Federal de 1988 dispensar 

tratamento diferenciado às pessoas com deficiência, como também a outros grupos dotados de 

vulnerabilidade social (indígenas, idosos, crianças), já demonstra que a igualdade 

constitucional deve ser tratada na diferença. 

A liberdade, porém, somente se desenvolve em um ambiente de igualdade do 

indivíduo, respeitadas as diferenças, tanto pelo próprio indivíduo, como pela sociedade e pelo 

Estado, no combate de todos contra a discriminação. 

No entender de Rousseau, 
 
 

esta liberdade comum é uma consequência da natureza do homem. Sua primeira lei é 
a de velar por sua própria conservação, seus primeiros cuidados são aqueles que 
deve a si mesmo e, assim que alcança a idade da razão, sendo o único juiz dos meios 
adequados à sua conservação, torna-se, por isso, seu próprio senhor (Contrato 
Social, p. 18). 

 
Wolkmer (2001) destaca o Princípio da Diversidade como um dos pilares do 

Multiculturalismo, como privilégio da diferença e heterogeneidade, e especifica que o 

pluralismo determinado na Constituição deve ser pautado na convivência e autonomia dentre 

os grupos, principalmente no que se refere às minorias, com relação às diferenças existentes 

em cada grupo. 

O grande desafio da sociedade atual, que se apresenta plural, é convivência na 

diversidade, em que a questão do pluralismo cultural pressupõe um avanço da democracia e 

da legitimidade “en la medida en que permite hacer juicios normativos sobre el valor de las 

diferencias tomando como referencia los conceptos de justicia e igualdad” (ALVARADO). 

Costa defende que 
 
 

reconhece-se a heterogeneidade presente na sociedade, razão pela qual o 
ordenamento jurídico não pode adotar um método de tutela uniforme. Deve-se 
proceder à análise dos desiguais de forma desigual, dando espaço à vedação das 
discriminações injustificadas, além de legitimar as discriminações que sejam 
necessárias para efetivar a igualdade entre todos (2008, p. 45). 

 
Nessa esteira, o contexto da globalização, marcada pela competitividade e unificação 

de ideias, acentua a diferença, pois os grupos minoritários, dentre eles as pessoas com 
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deficiência, não conseguem se adequar à realidade, seja pela lógica mercadológica de 
 

exclusão, seja pela ineficiência do próprio Estado. 
 

É necessária uma política de afirmação dos Direitos Humanos em meio a um ambiente 

de conflitos sociais, com vistas à consolidação da democracia e à afirmação dos direitos ao 

indivíduo e ao grupo, com maior efetividade dos direitos à diferença. 

Igualdade e Diferença devem ser reivindicadas ao mesmo tempo e na mesma 

intensidade, sempre que o contrário se manifeste em desfavor do indivíduo ou do grupo, pois 

não há oposição ou contradição dos conceitos. É dizer que a igualdade deve ser efetiva na 

promoção de direitos, a diferença deve ser respeitada e reconhecida como padrão de 

igualdade.59 

Nesse sentido, Ribas faz uma contundente autocrítica ao grupo das pessoas com 

deficiência,60 pois essa rubrica foi utilizada por muito tempo “porque achávamos que ela 

poderia nos ajudar a alcançar posições sociais antes não alcançadas” (2011, p. 15) e conclui 

no sentido do respeito à diversidade como forma de se chegar à igualdade, ao afirmar que 
 

é preciso admitir, nos outros, maneiras de pensar, de agir e de sentir diferentes ou 
mesmo diametralmente opostas às nossas, Se assim o fizermos, poderemos então 
influenciá-las a compartilhar conosco do mesmo pensar, do mesmo agir, a 
ambiguidade, no final das contas, está na maneira como a nossa condição é 
estabelecida. E ela é estabelecida no conjunto das relações humanas, não há como, 
na língua portuguesa, diminuir o estigma da palavra deficiência, mas a condição de 
sermos seres humanos, simbólicos por excelência, é riquíssima e, se não quisermos 
nos desmerecer, vamos usá-la como recurso inteligente para penetrar melhor nessa 
ambiguidade e extrair dela uma imagem mais verdadeira de nós mesmo, ainda que 
nos permitamos às vezes hesitar frente a nossa identidade, somente assim nos 
conheceremos mais satisfatoriamente (2011, p. 16). 

 
A sociedade democrática deve direcionar suas ações sempre aos processos de inclusão 

social e qualquer forma discriminatória funciona como “contraponto, que estigmatiza 

diferenças e mantém as exclusões de pessoas e grupos sociais” (COSTA, 2008, p. 45).61 
 
 
 
 
 
 
 
 
59 Santos define a contradição ao afirmar que “temos o direito a ser iguais quando a nossa diferença nos 
inferioriza; e temos o direito a ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de 
uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as 
desigualdades” (2003, p. 56). 
60 “A pecha de perseguido e oprimido, por muitas vezes, recolhe favores e proteção, enquanto o opressor 
repugna" (MENDES, 2005, p. 37). 
61 Rosenfeld sintetiza tal sentimento, ao asseverar que “é perfeitamente razoável que um grupo se sinta diferente 
de outro; porém, isso não justifica a tendência de se sentir superior a outros grupos ou a indivíduos que 
pertencem a esses outros grupos” (2011, p. 158). 
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3.2. - Convivência social pacífica 
 
 
 
 

O cerne da questão da concretização da democracia em uma sociedade plural como a 

brasileira repousa na possibilidade ou não de indivíduos e grupos conviverem em harmonia, 

mesmo em uma sociedade diversificada e desigual, e ambientar uma forma justa e jurídica 

para a pacificidade social. 

Liberais e comunitaristas discutem suas acepções filosóficas sobe o tema da 

convivência social em uma sociedade plural, concepções contraditórias de indivíduo e de 

grupo social, que consideram realidades distintas do ser humano, cujo entendimento atual é a 

de possibilidade de coexistência mútua.62 O importante é reconhecer que igualdade e diferença 

não podem ser conceitos considerados opostos, pelo contrário, consubstanciado no 

entendimento atual, que converge para o reconhecimento do direito do outro.63 

Para Rawls, por um lado, a possibilidade de convivência passa necessariamente pela 

determinação do consenso sobreposto, cuja identificação de valores comuns e respeito mútuo 

são características determinantes para uma democracia, que respeitará a igualdade política e 

de oportunidades. Entende que 
 

é preciso haver uma legislação fundamental que garanta as liberdades de consciência 
e pensamento em geral, e não apenas as liberdades de expressão e de pensamento 
políticas. É preciso que haja igualmente uma legislação que assegure a liberdade de 
associação e a liberdade de movimento; e, além disso, requerem-se medidas que 
assegurem que as necessidades básicas de todos os cidadãos sejam satisfeitas, de 
modo que todos possam participar da vida política e social (2000, p. 213). 

 
Nessa concepção, o indivíduo compõe a sociedade plural que procura alcançar a 

igualdade de condições, pelo foco à independência da vontade e à busca do senso comum, 

com o fim de viabilizar o equilíbrio. O constitucionalismo traz a forma de preservar a 

liberdade individual na sociedade diversificada, mediante a aplicação dos Princípios da justa 

igualdade das chances e da diferença (RAWLS, 1981). 

Por outro viés, Touraine entende que deve haver um reconhecimento mútuo dos 

grupos diversos como sujeitos múltiplos, ao mesmo tempo rivais e cúmplices, já que será 

necessário que haja um acordo comum entre as práticas fundamentais, o que permitiria uma 
 
 
 
 
62 Massaú argumenta que “o ser humano não é totalmente solitário, independente nem absolutamente sociável; 
ele possui as duas dimensões e as emprega conforme lhe é exigido pelo meio ambiente ou por sua 
vontade/interesse (num dado momento)” (2009, p. 208). 
63 Nesse sentido, Habermas (2002). 
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coexistência de organizações autônomas. O autor fundamenta seu pensamento com o 
 

argumento de que 
 
 

a sociedade multicultural, longe de romper com o espírito democrático que repousa 
no universalismo individualista, é o resultado da ideia democrática, como 
reconhecimento da pluralidade dos interesses, das opiniões e dos valores. Por isso 
ela é tão ameaçada pelos dois aspectos complementares do que chamei de 
desmodernização: a cultura de massa, por um lado, a obsessão identitária, por outro, 
a globalização cultural e os integrismos culturais que se transformam tal facilmente 
em exterminação das minorias em nome da purificação ética ou religiosa (1998, p. 
234). 

 
Nesse aspecto, a democracia deve buscar possibilitar o máximo de oportunidades ao 

sujeito encontrar sua individualidade, uma vez que poder autoritário procura a 

homogeneidade cultural como forma de imposição de controle total sobre grupos de interesses 

diversos (TOURAINE, 1998, p. 191). A homogeneização dos direitos deve estar muito acima 

do que a busca da uniformização de pensamentos, mas na concepção universal de defesa da 

liberdade e da igualdade do homem, sem a transposição dos limites.64 

Uma terceira vertente mais definitiva leva para o sistema habermasiano do 

reconhecimento do direito do outro como fundamento de aceitação e seu condicionamento ao 

agir comunicacional, através da livre interação comunicativa, uma necessária equidade 

argumentativa e a garantia jurídica à livre expressão. 

Tal ação comunicativa pressupõe o reconhecimento do outro, para que os indivíduos 

busquem uma “ação comunicativa forte”, que atinge o entendimento, em contrapartida à 

“ação comunicativa fraca”, que atende apenas a concordância. Nessa distinção, o diálogo é 

amplo e participat ivo, o que faz com o debate gere o entendimento e a aceitação pelo 

convencimento. Habermas afirma que 
 

na acção comunicativa fraca os agentes são orientados apenas para as pretensões de 
verdade e sinceridade, enquanto que na forte o são também para as pretensões de 
correcção intersubjetivamente reconhecidas. No caso da acção comunicativa forte, é 
não só a liberdade de escolha arbitrária que é pressuposta, mas também a autonomia, 
no sentido de união de vontades com base em discernimentos normativos referir-se a 
um só mundo objetivo (1996, p. 205). 

 
A sociedade da informação é uma realidade existente do mundo moderno, a 

comunicação hoje atingiu patamares inéditos, pela velocidade, eficiência e número de 
 
 
64 Nesse sentido, Alvarado: “El pluralismo cultural constituye, asimismo, una manifestación de la voluntad 
política y social por la homogenización de derechos por encima de las diferencias étnicas, de género, de 
nacionalidad, de orientación sexual, etc. Más allá de la neutralidad que se presupone al multiculturalismo, la 
posibilidad de una convivencia “pluralista” en la diversidad pasa por el compromiso político. La noción de 
pluralismo cultural supone un avance en la profundización de la democracia y de la legitimidad en la medida en 
que permite hacer juicios normativos sobre el valor de las diferencias tomando como referencia los conceptos de 
justicia e igualdad”. 
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interlocutores e destinatários.65 A tecnologia avançou em velocidade nunca antes atingida, 
 

para indefinido número de consumidores: a sociedade em rede.66 
 

As políticas atuais governamentais devem partir para uma total amplitude do acesso a 

todos os meios disponíveis de informação, em que quanto mais pessoas acessem, mais 

fundamental se torna o direito à comunicação, para se conquistar a democracia e a cidadania. 

Sapir entende que 
 

a multiplicação das técnicas de comunicação de longo alcance tem dois resultados 
importantes. Em primeiro lugar, elas aumentam o alcance das comunicações, de 
forma que, para determinados fins, todo mundo civilizado se torna psicologicamente 
equivalente a uma tribo primitiva. Em segundo lugar, diminui a importância da 
simples proximidade geográfica. Nestas condições, devido à natureza técnica destes 
artifícios refinados de comunicação, regiões do mundo geograficamente distantes 
podem, em termos de comportamento, estar atualmente muito mais próximas umas 
das outras do que regiões adjacentes, as quais, de um ponto de vista histórico, se 
supõe partilharem de um amplo corpo de compreensão comum. Certamente isto 
significa uma tendência para social e psicologicamente ‘refazer o mapa’ do mundo 
(1973, p. 161). 

 
No que diz respeito à deficiência, diversas são as querelas preconizadas pelos agentes 

envolvidos, situação que determina uma forma de (re)aproximação, a começar pelas próprias 

pessoas com deficiência, que devem, por conta própria, buscar a inclusão pelo meio da 

convivência pacífica. Trata-se de um segmento excluído, pelo contexto histórico e pelo 

preconceito à anormalidade, e que se mantém nessa situação, ainda mais se somado a outros 

segmentos também excluídos, como pobreza, etnia, raça e gênero. 

Matarazzo trabalha a questão da comunicação: 
 
 

chamou-me a atenção o fato de que não é o medo nem o preconceito (embora estes 
sejam decisivos para piorar as relações entre as pessoas) o verdadeiro entrave que 
compromete a qualidade de vida das pessoas com deficiência. Em todos os 
segmentos, em todas as idades e com pessoas com todo o tipo de deficiência, percebi 
que o ponto de partida para qualquer tipo de superação aconteceu a partir do 
momento em que elas, de alguma maneira, conseguiram se comunicar e expressar a 
contento suas reais necessidades, desejos e sonhos (2009, p. 206). 

 
A convivência é o primeiro passo, através do contato e do conhecimento dos direitos e 

das necessidades de cada indivíduo com deficiência, pela sociedade como um todo, inclusive 

pelo próprio grupo, que desconhece sua legislação e os métodos de acessibilidade existentes.67 
 
 
65 Mesmo na comunicação aplica-se o conceito de Bacon (1979, p. 7) sobre a deficiência, pois todos os avanços 
nessa área buscam ampliar as capacidades limitadas dos seres humanos. 
66 “Uma revolução tecnológica concentrada nas tecnologias da informação começou a remodelar a base material 
da sociedade em ritmo acelerado” (CASTELS, 2009, p. 39). 
67 “Sem dúvida, as próprias pessoas com deficiência são protagonistas desse processo e precisam agir no sentido 
de sair da exclusão à qual foram relegadas historicamente. Mas, cabe à sociedade como um todo caminhar nesse 
rumo, ir ao encontro deste segmento marginalizado, na sua alteridade e na sua diferença, e acolhê-lo com 
fraternidade” (CERIGONI e RODRIGUES, op. cit., p. 53). 
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Políticas públicas sérias, ligadas ao conceito atual de sustentabilidade social, devem 
 

ser dirigidas a dirimir a exclusão social de todas as classes, dentre elas, a das pessoas com 

deficiência, em todos os níveis, como programas de erradicação à pobreza e combate ao 

preconceito étnico. 

No aspecto político-social, os conceitos de pluralismo e democracia, amparados pela 

dignidade, caminham juntos como norma fundamental ao tratamento das desigualdades. Seja 

pela predominância do pensamento liberal, em que a diversidade repousa no indivíduo e tem 

como primazia o reconhecimento dos Direitos Humanos como base da democracia, seja no 

pensamento comunitarista, em que a primazia repousa, ao contrário, na democracia como 

formadora dos Direitos Fundamentais de certa sociedade, esta ligada a grupos completamente 

diversos,68     hoje o pluralismo é característica essencial da sociedade, e o que se busca 

atualmente é o alcance à democracia pluralista. 
 
 
 
 

3.3 - Democracia pluralista 
 
 
 
 

A discussão social contemporânea repousa na aceitação da pluralidade existente entre 

grupos de características diferenciadas, dinâmicos e autônomos, que sempre buscam, 

principalmente, a tomada de poder. No íntimo, porém, querem alcançar um simples 

reconhecimento de sua diferença e a aceitação como participante legítimo do Estado, o qual 

deve comparecer como o preservador desta diferença, através de políticas que acentuem, mas 

respeitem a diferença, em busca da harmonia e da conquista da democracia como sustentáculo 

do Estado de Direito. 

Pertinente é a questão levantada por Touraine (1998): “poderemos viver juntos?”, 

como medida de convivência social. O direito das minorias e sua participação nas decisões, 

mediante aplicações dos Princípios da Igualdade e da Diferença, é desrespeitado pelo Estado a 

todo o momento, principalmente no que tange à questão das pessoas com deficiência. 

Pelo reconhecimento do pluralismo como modus vivendi discute-se o futuro da 

democracia, se este modo de governo sobreviverá às suas próprias fraquezas e limitações, 

diante da crescente demanda gerada pelo Estado assistencialista, com o crescente nível de 

exigência de grupos organizados e minorias que não sucumbem. 
 
 
 

68 Sobre as contradições de correntes, Massaú (op. cit., p. 183 e ss). 
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A democracia caminha a passos largos para o reconhecimento cada vez maior do 
 

pluralismo e seus prognósticos convergem no sentido de que esta volte a ser direta, com a 

participação em massa da sociedade, composta por todos seus agentes sociais. A humanidade 

traçou uma vertente do individual para o coletivo, cujos grupos componentes atingiram sua 

autonomia de vontade, que lutam para fazer valer esta vontade em face dos demais grupos 

sociais, conforme entendimento de Bobbio, para quem 
 

os grupos e não os indivíduos são os protagonistas da vida política numa sociedade 
democrática, na qual não existe mais um soberano, o povo ou a nação, composto por 
indivíduos que adquiriram o direito de participar direta ou indiretamente do governo, 
na qual não existe mais o povo como unidade ideal (ou mística), mas apenas o povo 
dividido de fato em grupos contrapostos e concorrentes, com a sua relativa 
autonomia diante do governo central (2000, p. 35). 

 
Importante frisar, nesse aspecto, que os “estados de consciência coletiva são de 

natureza diferente dos estados de consciência pessoal” (DURKHEIM, 1994, pág. 24). já que o 

homem deve constituir a sociedade como ser individual, que se une em grupos sociais, de 

acordo com o pensamento e vontade comuns, o que transforma a sociedade em instituto 

heterogêneo. 

Até mesmo o direito ao pluralismo como dimensão de direito fundamental se 

apresenta em franco desenvolvimento para sua aceitação, uma vez que ainda não foi 

reconhecido ou positivado, mas que se projeta para o futuro, como possibilidade de 

desenvolvimento progressivo da sociedade. 

A chamada teoria pluralista da democracia tem como principal formador de vontade a 

frequência de interações sociais, em que todas as decisões políticas reconduzem a interesses 

dos diferentes grupos existentes, através de um sistema político aberto, através da maior 

influência e mobilização igual dos grupos diversificados.69 

Bobbio entende ser possível o retorno à democracia direta, mas a apresenta como 

ainda muito longe do ideal, pois os Estados cresceram e, na mesma proporção, os problemas e 

a desigualdade social.70 Consciente do problema atual de se institucionalizar as assembleias 

dos cidadãos, Bobbio defende a representação revogável e que se acabe com as pequenas 

oligarquias representadas pelos comitês dirigentes dos partidos, para que se chegue melhor a o 
 
 
69 Canotilho apresenta algumas questões críticas ao sentido pluralista de democracia, como camada política 
restrita no processo decisório, sem possibilidade de iguais oportunidades aos grupos políticos, e também por não 
haver uma sociedade ativa, mas de profunda apatia, como fundamento da teoria de justificação dos grupos no 
poder (p. 1.391). 
70 “É evidente que, se por democracia direta se entende literalmente a participação de todos os cidadãos em todas 
as decisões a eles pertinentes, a proposta é insensata. Que todos decidam sobre tudo em sociedades sempre mais 
complexas como são as modernas sociedades industriais é algo materialmente impossível” (BOBBIO, 2000, p. 
54). 
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que chama de democracia do dissenso, este mantido sobre certas regras e limites, ao afirmar 
 

que 
 
 

a liberdade de dissentir necessita de uma sociedade pluralista, uma sociedade 
pluralista permite uma maior distribuição do poder, uma maior distribuição do poder 
abre as portas para a democratização da sociedade civil e finalmente a 
democratização da sociedade civil alarga e integra a democracia política (2000, p. 
76). 

 
Bobbio também reconhece a complexidade social, cuja sociedade é formada por 

esferas particulares dotadas de autonomia e o governo não despótico seria aquele que 

eliminasse todos os chamados corpos intermediários, pois “o melhor modo para organizar 

uma sociedade desse tipo é fazer com que o sistema político permita aos vários grupos ou 

camadas sociais que se expressem politicamente, participem, direta ou indiretamente, na 

formação da vontade coletiva” (1995, p. 16). 

Mesmo entendimento acerca da democracia direta comunga Bonavides (Curso de 

Direito Constitucional, p. 571) desde que se faça o uso e a divulgação de uma correta e 

verdadeira informação e se consiga a abertura pluralista do sistema, sem manipulações de 

mídia de exclusão. 

Habermas também defende a democracia pluralista e o dinamismo da Constituição, 

mantida inalterada no teor normativo, porém complexa no conjunto interpretativo dos agentes, 

em total conexão entre a esfera pública e a normatividade instituída. O dissenso e a via 

argumentativa da comunicação também surgem como fator instituidor da democracia, pois 
 

a integração social assume forma totalmente reflexiva, pois, na medida em que o 
direito supre sua cota de legitimação com o auxílio da força produtiva da 
comunicação, ele utiliza o risco permanente de dissenso, transformando-o num 
aguilhão capaz de movimentar discursos públicos institucionalizados juridicamente 
(1997, p. 325). 

 
As dificuldades existentes para o implemento de uma democracia pluralista devem 

direcionar os estudos para uma maior integração social, com o respeito à diferença como 

corolário do Princípio da Igualdade, em que tais conceitos devem ser aplicados e interpretados 

de forma integrada, não diametralmente opostos. 

A cumplicidade, o reconhecimento dos valores comuns e das práticas essenciais e o 

respeito ao outro demonstram formas de convivência na diversidade, em que a comunicação 

de massa deve ser aquela que atinge um maior número possível de pessoas, e passa a fluir de 

maneira livre e verdadeira, sem a interferência das oligarquias de controle de poder, as quais 

deverão ser extintas. 
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É extremamente necessário para a existência de uma democracia direta e da amplitude 
 

dos debates, que o Estado, em sua totalidade, passe a viver e a fomentar uma democracia 

plena, a se iniciar pela confiança nas instituições até chegar ao povo, conhecedor de seus 

direitos e, principalmente, consciente e respeitador dos direitos do outro, mesmo que 

diferentes. 

O sentido de pluralismo que se encontra muito intimamente ligado ao de Democracia é 

o político-social, como norma fundamental ao tratamento das desigualdades, que deve 

assegurar a liberdade de manifestação e o respeito mútuo, uma espécie de tolerância à 

diferença e identificação de traços comuns. No passado, a intolerância era aplicada à 

convivência entre crenças religiosas distintas e políticas diversas, e em um segundo momento 

passou a existir sobre as minorias, os chamados “diferentes”, com base no preconceito,71 e 

dentre os integrantes desse grupo, as pessoas com deficiência. 

Nesse sentido, o pluralismo assegura a liberdade de manifestação de grupos reunidos 

sob a égide da igualdade de pensamento político e da luta pela confirmação de seus interesses, 

distintos entre si, em todas as esferas do comportamento social, mas que formam a vontade do 

Estado na elaboração da norma jurídica, quando os interesses contrapostos são 

compatibilizados.72 
 
 

Assim, o cerne principal da questão em torno do assunto repousa no fato do pluralismo 

ser uma real situação social e se revestir da existência de conflito de grupos pela diferença, 

conflito este surgido dos interesses altamente contraditórios. É de extrema importância à 

democracia que exista o pluralismo, uma vez reconhecida como governo do povo, povo 

composto por indivíduos e, portanto, democracia como governo do indivíduo, este respeitado 

como sujeito e livre para manifestar seu pensamento e desenvolver-se como ser inserido na 

sociedade, a qual, por tal motivo, torna-se plural.73 
 
 
 
71 Ver Mendes (op. cit.). 
72 Wolkmer assinala que “em sua natureza, a formulação teórica do Pluralismo designa a existência de mais de 
uma realidade, de múltiplas formas de ação prática e da diversidade de campos sociais ou culturais com 
particularidade própria, ou seja, envolve o conjunto de fenômenos autônomos e elementos heterogêneos que não 
se reduzem entre si. (...) Dentre alguns de seus princípios valorativos, assinala-se: 1) a autonomia, poder 
intrínseco aos vários grupos, concebido como independente do poder central; 2) a descentralização, 
deslocamento do centro decisório para esferas locais e fragmentárias; 3) a participação, intervenção dos grupos, 
sobretudo daqueles minoritários, no processo decisório; 4) o localismo, privilégio que o poder local assume 
diante do poder central; 5) a diversidade, privilégio que se dá à diferença, e não à homogeneidade; e, finalmente, 
6) a tolerância, ou seja, o estabelecimento de uma estrutura de convivência entre os vários grupos baseada em 
regras pautadas pelo espírito de indulgência e pela prática da moderação” (2001, p. 171 e ss.). 
73 “A democracia deve ser definida como a política do sujeito, como o regime que dá ao maior número o máximo 
de oportunidades de realizar a sua individuação, de viver como sujeitos” (TOURAINE, 1998, p. 190). 
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A sociedade plural de hoje tem o seu âmago justamente no ideal democrático de 
 

reconhecimento e de tentar lidar com a diversidade de categorias, princípios e valores. As 

políticas de inclusão social e a economia globalizada tendem a reduzir a diferença pela maior 

aceitação social do diferente, através de uma convivência pacífica, no seio familiar, na 

conduta do indivíduo em sociedade, ou na propriedade privada. 

É justamente nesse pluralismo social que as pessoas com deficiência buscam sua 

inclusão, mas para tanto, é necessária a transposição das barreiras impostas pela sociedade, 

pelo Estado, e também, pelas próprias pessoas com deficiência.74 

No futuro, duas estratégias que poderão reduzir o pluralismo na democracia são a 

inclusão social e a economia globalizada. Mas nos institutos da família, da conduta social e da 

propriedade ele sobreviverá, já que o Direito em uma democracia aberta deverá acompanhar a 

evolução social, pelo surgimento e absorção de grupos emergentes. 

Para Touraine (1998), a única fórmula existente para se combinar igualdade e 

diversidade é a necessidade de união entre a democracia política e a diversidade cultural com 

fundamento na liberdade do sujeito. A sociedade multicultural depende da possibilidade da 

realização da livre construção da vida pessoal no universo de indivíduos e grupos diversos, 

cultural e socialmente considerados, realização esta que passa pelo respeito à liberdade e 

recusa à exclusão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
74 “Quando se fala em inclusão, no entanto, observamos que o maior entrave é, ainda, a força que tem a 
concepção de deficiência como doença, o que leva à busca da justificativa de atitudes de segregação, muitas 
vezes defendidas pela ideia de contágio. Não quero dizer, aqui, um contágio físico, como se deficiência 
‘pegasse’, mas um contágio social” (BARTALOTTI, 2006, p. 44). 
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4. PROTEÇÃO SOCIAL INCLUSIVA AOS DEFICIENTES: MEDIDAS JURÍDICO- 
 

SOCIAIS 
 
 
 
 

O Estado evoluiu na proteção dos Diretos Humanos de acordo com as necessidades 
 

que a sociedade a cada época apresentava. A forma de ver as pessoas com deficiência também 

se alterou, pois o paradigma agora é o da inclusão, mesmo sem a sociedade ter compreendido, 

ainda, sua responsabilidade no processo de inserção social do segmento. A efetividade da 

legislação das pessoas com deficiência é ausente e ainda muito longe dos ideais democráticos. 

O Estado brasileiro, em todas as suas esferas de competência não assume seu papel 

de Estado Provedor na execução de políticas públicas, principalmente nas áreas da informação 

e da educação, para exterminar ou, no mínimo, reduzir consideravelmente o quadro de 

exclusão social desse segmento multifacetado. A simples fiscalização da aplicação da lei, 

seguida de medidas jurisdicionais eficientes, já acarretaria um significativo avanço social. 
 
 
 
 

4.1 - ESTADO SOCIAL DEMOCRÁTICO 
 
 
 
 

O Estado denominado como Liberal surgiu a partir da Revolução Francesa de 1789, 

que derrubou o Estado absolut ista, cuja principal característica residia na divindade do 

Monarca, devidamente fundamentada pelo direito natural. Foi justamente a crise entre o 

absolutismo divino do Rei e as liberdades individuais que deu substrato social para a 

Revolução, com o fim de suprimir o Regime da Monarquia. 

Segundo Siqueira Jr. e Oliveira, 
 
 

podemos, portanto, enumerar como causas determinantes dessa grande revolução 
burguesa: o absolutismo dos Bourbons; a crise financeira provocada pelas guerras 
externas; a doutrina dos filósofos, economistas e enciclopedistas; a declaração de 
independência dos Estados Unidos, propagando ideais democráticos; a desigualdade 
social e a ascensão da burguesia (que com os camponeses e artesões fazia parte do 
Terceiro Estado) e seu desejo de reformas para abolir os privilégios das classes 
dominantes (nobreza e clero), além de assegurar sua participação no governo (2010, 
p. 69). 

 
O lema "Liberdade, Igualdade e Fraternidade", que inspirou os revolucionários foi a 

base da nova Constituição nascida da França revolucionária, em que se buscou a liberdade 

individual de oportunidades, a igualdade no tratamento e abolição de discriminações, e a 
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fraternidade entre as classes para apoio à Revolução, conforme ideais de pensamento 
 

iluminista da época. A liberdade e o engajamento político eram pilares para a construção pelo 

próprio ser humano de uma sociedade mais justa. 

O Estado liberal buscou “ajustar o corpo social a novas categorias de exercício do 

poder concebidas com o propósito de sustentar, desde as bases, um novo sistema econômico 

adotado por meios revolucionários” (BONAVIDES, 2011, p. 32). 

Com a ascensão do liberalismo, passou a existir uma ênfase maior na liberdade 

individual, ou seja, o foco dos valores sociais residiu no indivíduo. Liberdade e Igualdade 

passaram a regular o Estado de Direito, como Instituição limitadora da aplicação desses 

Princípios ao indivíduo. 

Caracterizou-se o Estado liberal como “o guardião das liberdades individuais” 

(BONAVIDES, 2011, p. 42), tendo adotado a Divisão dos Poderes e a supremacia da 

Constituição para, de um lado, limitar o poder do Estado e, de outro, garantir Direitos 

Fundamentais. 

A obediência à lei pelo Estado, principalmente aos Direitos Fundamentais escritos foi 

característica do liberalismo, ocasião em que o Estado foi afastado da intervenção na 

economia, como forma de garantir a igualdade de oportunidades, pela defesa da economia de 

mercado e a expansão dos domínios econômicos. 

Também foi implementada a Teoria da Separação dos Poderes75 com o objetivo de 

dividir o Poder, antes exclusivo do Monarca, agora entre diversas esferas autônomas e que se 

fiscalizam entre si, pois, conforme entendimento de Russomano, 
 

época houve em que o Poder, inerente à organização estatal, se achava enfeixado nas 
mãos de um único indivíduo: o monarca absoluto. Se, desta circunstância, advinham 
algumas consequências positivas, a ex. da rapidez de decisões e da segurança e 
firmeza que sublinhavam as deliberações tomadas, dela se projetavam, sobretudo, 
sequelas negativas. Estas, por sua extensão e por sua profundidade, neutralizavam e, 
mais do que isto, anulavam o que de construtivo pudesse advir da concentração em 
si. As prerrogativas do ser humano, os direitos públicos subjetivos, tudo quanto é 
intrínseco à personalidade do indivíduo permanecia ao sabor da opressão e do 
arbítrio. Face ao monarca - fonte da legislação, da administração, da justiça -, o 
indivíduo flexionava-se, sem condições de se lhe opor (1997, p. 135). 

 
As ideias formuladas por Montesquieu encontraram o equilíbrio de forças 

 

governamentais como forma de extinguir o poder tirano, a fim de assegurar a liberdade do 

indivíduo, mas este assevera que 
 
75 Expressão criticada por Silva Neto, para quem “o poder é uno, e, por conseguinte, indivisível. O fenômeno do 
poder está relacionado ao Estado como um todo, e não às funções desempenhadas por órgãos a ele vinculados. A 
existência de funções legislativa, executiva e judiciária tem a sua razão ontológica presa à necessidade de o 
Estado mais rápida e eficazmente alcançar as suas finalidades. Mas o poder do Estado, enquanto tal, permanece 
incindível” (2005, p. 139). 
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corrompe-se o espírito da democracia não somente quando se perde o espírito de 
igualdade, mas ainda quando se quer levar o espírito de igualdade ao extremo, 
procurando cada um ser igual àquele que escolheu para comandá-lo. Então, o povo, 
não podendo suportar o próprio poder que escolheu, quer fazer tudo por si só: 
deliberar pelo senado, executar pelos magistrados e discutir todos os juízes (1982, p. 
145).76 

 
E aplicou na prática cada desvirtuamento deste pensamento em detrimento à liberdade, 

se no corpo da magistratura se reúne poder legislativo e executivo, ou se o poder de julgar não 

estiver separado do poder legislativo (juiz legislador) e do executivo (juiz opressor), e “tudo 

estaria perdido se o mesmo homem ou o mesmo corpo dos principais, ou dos nobres, ou do 

povo, exercesse esses três poderes” (1982, p. 187). 

Ao colocar em evidência a luta de classes sociais, burguesia de um lado e realeza de 

outro, a Revolução constituiu um regime político de uma sociedade marcada por novas 

relações sociais, do qual decorreu a primeira noção de Estado de Direito “mediante um ciclo 

de evolução teórica e decantação conceitual, que se completa com a filosofia política de 

Kant”77 (BONAVIDES, 2011, p. 41). 

De tal concepção adveio que era necessário à Revolução reunir o grande número de 

ordenamentos jurídicos existentes em apenas um, representado pela Constituição, na defesa de 

uma igualdade, de início formal, em que perante a Lei o tratamento seria igualitário a todos os 

indivíduos e grupos sociais, com limitações ao poder do Estado, cuja arbitrariedade era 

característica do Estado Monárquico - "l´État cést moi." 

Assim, emergiu do movimento revolucionário e da derrocada do Absolutismo o 

Constitucionalismo, em que cartas constitucionais passaram a ser redigidas como 

demonstrativas do clamor pela liberdade, como foi da mesma forma a Declaração de 

Independência dos Estados Unidos, em 1776. 

No entender de Sundfeld, o Estado de Direito foi 
 
 

criado e regulado por uma Constituição (isto é, por norma jurídica superior às 
demais), onde o exercício do poder político seja dividido entre órgãos independentes 
e harmônicos, que controlem uns aos outros, de modo que a lei produzida por um 
deles tenha de ser necessariamente observada pelos demais e que os cidadãos, sendo 
titulares de direitos, possam opô-los ao próprio Estado (p. 38). 

 
 
 
 
76 Montesquieu (op. cit., p. 187) dividiu os poderes em legislativo e Executivo, este subdivido em direitos das 
gentes e em direito civil, de cujo “partiriam as sentenças de pertinentes ao julgamento de crimes ou a contendas 
entre particulares” (RUSSOMANO, 1997, p. 138). 
77 Dentre outros fundamentos ideológicos, Kant relaciona liberdade com a determinada “Lei moral” já que 
“quando se trata do que deve ser moralmente bom, não basta que seja conforme a lei moral, mas também tem de 
acontecer por causa dela; caso contrário, essa conformidade é apenas muito contingente e precária, porque a 
razão para agir imoral produzirá de quando em quando, é verdade, ações conforme a lei, no mais das vezes, 
porém, ações contrárias à lei” (2009, p. 75). 
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Desenvolveu-se a atividade estatal de regulamentação dos poderes públicos por 
 

normas gerais, cujo exercício se deu no âmbito de tais normas. Os fatores principais que 

contribuem para a plenitude do exercício do poder são o controle do Poder Executivo pelo 

Poder Legislativo, um eventual controle de constitucionalidade das leis emanadas do Poder 

Legislativo por uma corte jurisdicional e a presença de uma magistratura independente 

(Bobbio, 1988, p. 18). 

Surgiu, desta feita, o chamado facultas agendi, em que o cidadão, titular de direitos, 

pode utilizá-los em face do Estado, que deverá ser o protetor da garantia de efetividade dos 

Direitos Fundamentais do indivíduo, consoante entendimento de Bobbio (1998, p. 19) assim 

esposado: 
 

Na doutrina liberal, Estado de Direito significa não só subordinação dos poderes 
públicos de qualquer grau às leis gerais do país, limite que é puramente formal, mas 
também subordinação das leis ao limite material do reconhecimento de alguns 
Direitos Fundamentais considerados constitucionalmente, e, portanto, em linha de 
princípios invioláveis.78 

 
A liberdade passou a ser o princípio básico a ser buscado, como inerente ao ser 

humano, aplicada principalmente nos planos civil e político (BONAVIDES, 2011), e por tal 

razão voltada à propriedade. 

São direitos exclusivos do indivíduo frente ao Estado, que demarcam uma zona de não 

intervenção do poder público e uma esfera de autonomia individual em face de seu poder. 

“São por este motivo, apresentados como direitos de cunho ‘negativo’, uma vez que dirigidos 

a uma abstenção, e não a uma conduta positiva por parte dos poderes públicos” (SARLET, 

2011, p. 47) 

E foi justamente a tão propalada liberdade conseguida pelos revolucionários uma das 

questões centrais da queda do Estado Liberal, uma vez que essa liberdade pressupôs a redução 

da atuação estatal sobre o indivíduo, o que gerou com que o Estado não transparecesse modos 

de coação ao cidadão, pela aplicação da filosofia dos costumes de Kant. 

Kant em sua acepção de autonomia em contrapartida à heteronomia defende que 
 
 

o ser racional tem de considerar sempre como legislando num reino dos fins possível 
pela liberdade da vontade, seja como membro, seja como soberano. Mas o lugar do 
último, ele pode ocupá-lo, não pela mera máxima de sua vontade, mas só quando é 

 
 
 
 
 

78 Bonavides determina esse momento como o surgimento dos direitos de primeira geração ou direitos da 
liberdade, pois “têm por titular o indivíduo, são oponíveis ao Estado, traduzem-se como faculdades ou atributos 
da pessoa e ostentam uma subjetividade que é seu traço mais característico; enfim, são direitos de oposição e de 
resistência perante o Estado” (Curso de Direito Constitucional, p. 563). 
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um ser completamente independente, sem necessidades e sem restrição dos recursos 
adequados à sua vontade (2009, p. 261).79 

 
A igualdade formal traduzia-se pela desigualdade de fato na relação entre empregados 

e empregadores, e o Estado não tomava partido algum, por conta da máxima de que “todos 

são iguais perante a lei”, e “a liberdade80 conduzia, com efeito, a graves e irreprimíveis 

situações de arbítrio” (BONAVIDES, 2011, p. 59). 

O aumento crescente do sistema capitalista, aliado ao agravamento das condições sub-

humanas por conta da Revolução Industrial, criou o substrato necessário para uma 

mobilização dos trabalhadores russos face à exploração dos empregadores, em forma de uma 

nova revolução contra o sistema instalado, no ano de 1917. 

Com tal movimento social, surgido da classe operária, cansada do arbítrio e opressão 

dos empresários, surgiu o Estado Social, em que a igualdade passou a ser tratada também no 

aspecto material, cuja desigualdade de tratamento deveria ser oferecida àqueles que se 

encontrassem em situação desigual, a fim de que se pudesse garantir a aplicação da igualdade 

formal. 

Ribeiro resume a diferenciação existente entre igualdade formal e igualdade material, 81 

como sendo 
 

a) igualdade formal, aquela que ilumina o art. 5º da CF/88, ou seja, Direitos 
Fundamentais reconhecidos a todos, em igualdade de condições; a exigência de 
igualdade na aplicação do direito (...) e; b) igualdade material consubstanciada na 
exigência de uma sociedade livre, justa e solidária, que promova o bem de todos, 
sem preconceitos e discriminações de quaisquer espécies (art. 3º da CF/88) (2010, p. 
41). 

 
 

Dessa forma, a igualdade formal surgiu “como reflexo da exigência da garantia da 

liberdade e de um Estado-Mínimo, em substituição do Absolutismo e à sociedade 

estamental”, mas sem considerar o indivíduo em sua singularidade, enquanto que a evolução 

para a igualdade se deu quando se dirigiu ao legislador, “que precisa criar um direito igual 

para todos - para os indivíduos com as mesmas características deve-se prever, através de leis, 
 
 

79 Sandel conclui que “agir livremente não é escolher as melhores formas para atingir determinado fim; é 
escolher o fim em si – uma escolha que os seres humanos podem fazer e bolas de bilhar (e a maioria dos 
animais) não podem” (2012, p. 140). 
80 Conceito kantiano negativo de liberdade: “A vontade é uma espécie de causalidade de seres vivos na medida 
em que são racionais, e a liberdade seria aquela propriedade dessa causalidade na medida em que esta pode ser 
eficiente independentemente da determinação por causas alheias” (op. cit., p. 347). 
81 Moraes conceitua “princípio da igualdade formal, também designada de igualdade perante a lei, civil ou 
jurídica, e princípio da igualdade material, também designado de igualdade de sociedade, real ou fática, uma vez 
que a primeira assegura a produção e aplicação igualitária das regras jurídicas, enquanto que a segunda objetiva 
a igualdade efetiva perante os bens da vida, sendo uma condição de outra, pois a atribuição de direitos em 
paridade antecede à alteração da estrutura social e econômica, mediante a remoção de obstáculos que impeçam a 
sua efetiva verificação” (2004, p. 106). 
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igual situação jurídica, mas sem limitar-se à universalização, que pode ser discriminatória” 
 

(COSTA, 2010, p. 41). 
 

Além do alargamento do conceito e aplicação da igualdade de forma diversa, o Estado 

social caracterizou-se pelas características da Justiça social e de intervenção do Estado na 

economia, com o fim de que o Estado não mais ocupasse uma postura absenteísta, e se 

voltasse às questões sociais, principalmente às classes que materialmente recebiam tratamento 

diferenciado desfavorecido. 

Sundfeld conclui que “o Estado torna-se um Estado Social, positivamente atuante para 

ensejar o desenvolvimento (não o mero crescimento, mas a elevação do nível cultural e a 

mudança social) e a realização da justiça social (é dizer, a extinção das injustiças na divisão 

do produto econômico)” (2010, p. 55). 

Permite-se concluir pela consolidação do Estado de Direito no Estado Social, na 

medida em que se ampliou a regulamentação da atuação das atividades governamentais, uma 

vez que as barreiras levantadas no Estado Liberal não fixavam obrigações estatais, agora 

presentes no Estado Social, com busca à implementação e proteção dos Direitos 

Fundamentais individuais.82 

Com o implemento dessa conduta positiva do Estado, direitos subjetivos foram 

alargados para que este passasse a proporcionar direitos sociais e os indivíduos pudessem do 

Governo cobrar medidas assecuratórias de efetivação de direitos essenciais para, no exercício 

desses direitos, terem, ao seu dispor, a cidadania. 

Tais direitos atribuíram ao Estado um comportamento mais ativo na realização da 

justiça social. “Não se cuida mais, portanto, de liberdade do e perante o Estado, e sim de 

liberdade por intermédio do Estado” (SARLET, 2011, p. 47). 

No momento “em que se busca superar a contradição entre igualdade política e 

desigualdade social, ocorre, sob distintos regimes políticos, importante transformação, bem 

que ainda de caráter superestrutural” (BONAVIDES, 2011, p. 185): nasceu o Estado social. 
 
 
 
82 Nesse momento, conforme ensinamento de Bonavides, nasceram os Direitos Fundamentais de segunda 
geração, de conteúdo plenamente social, cultural e econômico “introduzidos pelo constitucionalismo das 
distintas formas de Estado social, depois que germinaram por obra da ideologia e da reflexão antiliberal do 
século XX. Nasceram abraçados ao princípio da igualdade, do qual não se podem separar, pois fazê-lo 
equivaleria a desmembrá-los da razão de ser que os ampara e estimula” (op. cit., p. 564). E os diferencia dos 
direitos de primeira geração, mas de forma que se complementam, ao determinar que “os direitos sociais fizeram 
nascer a consciência de que tão importante quanto salvaguardar o indivíduo, conforme ocorreria na concepção 
clássica dos direito da liberdade, era proteger a instituição, uma realidade social muito mais rica e aberta à 
participação criativa e à valoração da personalidade que o quadro tradicional da solidão individualista, onde se 
formara o culto liberal do homem abstrato e insulado, sem a densidade dos valores existenciais, aqueles que 
unicamente o social proporciona em toda sua plenitude” (ibidem, p. 565). 
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Mais um problema de aplicação surgiu com a alteração do foco de atuação estatal, 
 

antes protecionista e mais tarde garantista, por conta da forma com que encontrou falhas junto 

ao ideário democrático. Conforme entendimento de Silva, 
 

conclui-se daí que a igualdade do Estado de Direito, na concepção clássica, se funda 
num elemento puramente formal e abstrato, qual seja a generalidade das leis. Não 
tem base material que se realize na vida concreta. A tentativa de corrigir isso, como 
vimos, foi a construção do Estado Social de Direito, que, no entanto, não foi capaz 
de assegurar a justiça social nem a autêntica participação democrática do povo no 
processo político, de onde a concepção mais recente do Estado Democrático de 
Direito, como Estado de legitimidade justa (ou Estado de justiça material), fundante 
de uma sociedade democrática, qual seja a que instaure um processo de efetiva 
incorporação de todo o povo nos mecanismos do controle das decisões, e de sua real 
participação nos rendimentos da produção (2007, p.118). 

 
O Estado social, apesar de atender aos anseios democráticos, apresentou uma pregação 

de controle estatal que permitiu o abuso na determinação da desigualdade e sua aplicação 

prática, porém dentro de uma legalidade plena, como ocorreu com os regimes nazista e 

fascista. 

Diante dos horrores da II Grande Guerra e de todo arcabouço de Direitos Humanos 

surgidos após o conflito, foram determinadas as bases do Estado Democrático de Direito. Para 

Siqueira Jr. e Oliveira, o ponto primordial do Estado Democrático de Direito é a participação 

política, tendo como características básicas a supremacia da Constituição, a divisão de 

poderes, o respeito ao princípio da legalidade, a declaração e garantia dos direitos individuais 

e a participação política com a organização democrática da sociedade (2010, p. 105). 

Já no ensinamento de Bobbio, 
 
 

Estado liberal e Estado Democrático são interdependentes em dois modos: na 
direção que vai do liberalismo à democracia, no sentido que são necessárias certas 
liberdades para o exercício correto do poder democrático, e na direção oposta que 
vai da democracia ao liberalismo, no sentido de que é necessário o poder 
democrático para garantir a existência e a persistência das liberdades fundamentais 
(2000, p.32). 

 
Para Montesquieu a democracia deve ser exercida na totalidade do povo como 

detentor do poder soberano, sob o risco de tornar-se uma aristocracia, caso o Estado seja 

dirigido por parte do povo. Montesquieu conclui que “o povo, na democracia, é, sob alguns 

aspectos, o monarca; sob outros, o súdito” (1982, p. 47). 

Cunha dispõe que 
 
 

democracia é a forma ativa, enérgica e eficaz de governo exercida por elites 
dirigentes, para isso preparadas, por delegação da vontade da maioria responsável, 
respeitadora das prerrogativas da minoria, que objetiva o bem comum, através do 
desenvolvimento de um processo de cultura (Teoria Geral do Estado, p. 506). 
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E justifica o uso dos termos “enérgica” e “delegação”, já que a energia provém da 
 

ideia de que “o poder, eficazmente, deve atuar sem obstáculo, no interesse da ordem coletiva, 

dentro dos limites da lei” e a delegação é aplicada “no sentido de investir-se a classe dirigente 

nas faculdades de governo, por obra e graça das maiorias dinâmicas” (CUNHA, Teoria Geral 

do Estado, p. 506). 

Já o conceito para Bobbio significa 
 
 

o único modo de se chegar a um acordo quando se fala em democracia, entendida 
como contraproposta a todas as formas de governo autocrático, é o de considerá-la 
caracterizada por um conjunto de regras (primárias ou fundamentais) que 
estabelecem quem está autorizado a tomar as decisões coletivas e com quais 
procedimentos (2000, p. 30). 

 
Bobbio também prioriza a questão de classe dirigente, já que “todo grupo social está 

obrigado a tomar decisões vinculatórias para todos os seus membros com o objetivo de prover 

a própria sobrevivência, tanto interna como externamente” (2000, p. 32), desde que regras e 

procedimentos estejam previamente definidos, principalmente sobre os quais estarão os 

indivíduos aptos à tomada de decisão. 

Ambos os autores trabalham democracia com os ideais de participação e consenso, de 

conjunto de regras e de decisões vinculatórias, bem como, principalmente, de liberdade e 

força, estes intimamente ligados um ao outro. 

O Estado Democrático de Direito tem como base a defesa dos Direitos Fundamentais, 

que decorreu da necessidade de não mais se ter a experiência de regimes autoritários, mas 

mesmo assim, ainda gerou regimes ditatoriais. 

Dessa forma, a garantia dos Direitos Fundamentais e a tutela dos direitos da 

personalidade, ancorados na soberania popular e no Princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana, transformaram o conceito liberal de liberdade como condição extrema para 

existência dos direitos defendidos neste regime.83 Silva determina que “a tarefa fundamental 

do Estado Democrático de Direito consiste em superar as desigualdades sociais e regionais e 

instaurar um regime democrático que realize a justiça social” (2007, p. 122). 
 
 
 
 
 
 

83 Nesse momento, conforme ensinamento de Bonavides, nasceram os Direitos Fundamentais de terceira 
geração: “com efeito, um novo polo jurídico de alforria do homem se acrescenta historicamente aos da liberdade 
e da igualdade. Dotados de altíssimo teor de humanismo e universalidade, os direitos da terceira geração tendem 
a cristalizar-se no fim do século XX, enquanto direitos que não se destinam especificamente à proteção dos 
interesses de um indivíduo, de um grupo ou de um determinado Estado. Têm primeiro por destinatário o gênero 
humano mesmo, num momento expressivo de sua afirmação como valor supremo em termos de sua 
existencialidade concreta” (op. cit., p. 569). 
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Traduz o Estado Democrático a essência do respeito84 e da fraternidade, cujo cerne se 
 

baseia nos direitos difusos e coletivos, também chamados de metaindividuais, principalmente, 

dentre outros, defesa do meio ambiente, da paz e da moralidade administrativa. 

Siqueira Jr. e Oliveira (2010, p. 121) resumem a questão na conciliação dos valores 

inerentes ao Estado Democrático e social, pelo indivíduo, em que sua gama de direitos é 

limitadora dos direitos sociais, e pela sociedade civil, que atua junto ao Estado na concepção 

de programas, e o próprio Estado, atuante nas áreas indispensáveis de atuação. 

No Brasil, O Estado Democrático de Direito foi proclamado pela Carta Constitucional 

de 1988 logo em seu artigo 1º, no sentido de garantir o sufrágio popular, como também a 

convicção de utilização de todos os meios suasórios de defesa dos direitos essenciais da 

pessoa humana. Entende-se que além de garantir direitos, a lei deve dar ao cidadão a 

possibilidade de exigi-los, principalmente no que tange a direitos sociais, constitucionalmente 

protegidos, nos termos do art. 6º. 

Para Hogemann, em consonância com o entendimento de Perelman,85 “o ser humano é 

único em sua essência e composição, indivíduo dotado de direitos naturais, essenciais e 

absolutos, originários de sua própria qualidade de ser humano, que se configuram como 

atributos indeclináveis de sua personalidade” (2009, p. 23). 

Tal como a quarta geração dos Direitos Fundamentais, preconizada por Bonavides 

(Curso de Direito Constitucional, p. 572), culmina a objetividade das duas gerações 

antecedentes, bem como absorve a subjetividade dos direitos da primeira geração, e passa a 

irradiar-se com maior eficácia normativa,86 a organização atual do Estado brasileiro reúne os 

fundamentos do Estado Liberal, por regulamentar o poder e assegurar que Direitos 

Fundamentais sejam respeitados; do Estado social, ao permitir que o Estado assuma um 

caráter dirigente; e do Estado Democrático, por proclamar o sufrágio universal. 

Para Siqueira Jr. e Oliveira, 
 
 

o Estado deve realizar várias atividades em prol da coletividade, devendo para tanto 
traçar um planejamento estratégico, elegendo prioridades e metas governamentais, 
bem como a escolha dos meio adequados para a consecução do bem comum. Trata-
se de uma atividade discricionária (2010, p. 107). 

 
 
84 Resgatem-se com isso, os valores de Kant, principalmente com relação ao imperativo categórico como 
respeito à humanidade. 
85 Perelman determina ser “impossível identificar o direito com a lei, pois há princípios que, mesmo não sendo 
objeto de uma legislação expressa, impõem-se a todos aqueles para quem o direito é a expressão não só da 
vontade do legislador, mas dos valores que têm por missão promover, dentre os quais figura em primeiro plano a 
justiça” (2004, p. 95). 
86 “(…) os direitos da segunda, terceira e quarta gerações não se interpretam, concretizam-se. É na esteira dessa 
concretização que reside o futuro da globalização política, o seu princípio de legitimidade, a força incorporadora 
de seus valores de libertação.” (BONAVIDES, op. cit., p. 572). 
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Diante do leque de direitos surgidos com a Constituição de 1988, o Estado não 
 

conseguiu atingir a plenitude de um governo provedor de igualdade plena, em que vários 

setores da sociedade ainda clamam por direitos e inclusão social. O Estado Democrático, 

principalmente o brasileiro, apresenta problemas em diversas searas e cabe aos seus agentes, 

portanto, determinar os cursos de ações, para assumirem o papel de viabilizadores dos 

interesses das minorias, através de decisões estratégicas. 
 
 
 
 

4.2 - (In)eficiência do Estado 
 
 
 
 
4.2.1 – Crise do estado provedor 
 
 
 
 

Para Barreto a crise de efetividade dos direitos sociais87 perpassa pelo rebaixamento do 

status de Direitos Fundamentais para normas programáticas, “a espera de serem 

regulamentadas para produzirem efeitos” (2010, p. 193).88 No entender de Barreto 
 

os direitos sociais não são meios de reparar situações injustas, nem são subsidiários 
de outros direitos. Não se encontram, portanto, em situação hierarquicamente 
inferior aos direitos civis e políticos. Os direitos sociais - entendidos como igualdade 
material e exercício da liberdade real - exercem no novo paradigma, aqui proposto, 
posição e função que incorpora aos Direitos Humanos uma dimensão 
necessariamente social, retirando-lhes o caráter de “caridade” ou “doação gratuita”, 
e atribuindo-lhes o caráter de exigência moral como condição da sua normatividade. 
Constituem-se, assim, em direitos impostergáveis na concretização dos objetivos 
últimos pretendidos pelo texto constitucional (2010, p. 195). 

 
Explica sua tese com o fato de que os direitos sociais ameaçariam a propriedade, 

instituto primordial no Estado Liberal e assim os direitos sociais seriam normas não 
 
 
 
 
87 Sussekind identifica o início dos direitos sociais ao tratar das Constituições norte-americana e francesa, que 
trataram dos direitos individuais e “influenciaram quase todas as constituições adotadas até a grande guerra de 
1914. Somente depois desse evento é que os direitos sociais ganharam hierarquia constitucional. Por via de 
consequência, o liberal-individualismo, em muitos países, cedeu terreno ao intervencionismo estatal, 
indispensável à consecução desses direitos” (1990, p. 323). Silva Neto conclui que sua consolidação nas 
Constituições “está na razão direita do recrudescimento da questão social, na inflorescência de movimentos 
populares, mesmo porque, se a exploração desenfreada do ser humano pelo próprio no apogeu do sistema 
capitalista confere, por assim dizer, uma nódoa negra indelével à história da humanidade, traz à baila, como 
lenitivo, circunstância provocadora de mudança de estrutura” (2009, p. 50). 
88 Na definição de Russomano com relação às normas programáticas, a sua “eficácia plena fica na dependência 
de lei integrativa ulterior, que gerará direito subjetivo em seu aspecto positivo, propiciando, àqueles a quem 
interessa, pretensão e ação” (op. cit., p. 65). 
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reconhecidas como Direitos Fundamentais e, quando o foram, estariam em um patamar 
 

(categoria) abaixo dos direitos civis e políticos. E conclui que 
 
 

uma das formas mais comuns de se negar efetividade aos direitos sociais é retirar-
lhes a característica de Direitos Fundamentais. Afastados da esfera dos Direitos 
Fundamentais, ficam privados da aplicabilidade imediata, excluídos da garantia das 
cláusulas pétreas, e se tornam assim meras pautas programáticas, submetidas à 
“reserva do possível” ou restritos à objetivação de um “padrão mínimo social” 
(2010, p. 197). 

 
Depende a norma programática de uma ação positiva do poder público no sentido de 

dirigir a norma traçada pela Constituição e promulgar leis que possam dar efetividade aos 

mandamentos constitucionais.89 O seu rebaixamento de categoria prejudica o cidadão que 

também passa a ter uma redução na gama de seus Direitos Fundamentais, o que por sua vez 

reduz sua cidadania, como relação de dupla direção: por um lado o cidadão participa da 

sociedade e por outro a sociedade lhe permite uma coexistência digna.90 

Silva Neto explica que “o programa estatal passa a depender de uma circunstância 

‘ótima’, submetendo-se, também, ao juízo emitido pelo legislador infraconstitucional acerca 

da conveniência e oportunidade da concretização da cláusula através da via legislativa” (2009, 

p. 168). Leciona o constitucionalista que as normas programáticas, dentre outras 

características básicas, impõem um dever ao legislador infraconstitucional, já que surgem da 

demanda da sociedade, e direcionam a legislação, sob pena de inconstitucionalidade da 

norma. 

São os direitos sociais, assim, “um comando positivo representado por um mínimo, em 

termos de realização do projeto social” (SILVA NETO, 2009, p. 48), diferentes dos direitos e 
 
 
 
 
 
 
89 Para Sarlet mesmo sendo normas de aplicação restrita, no sentido de estabelecer programas e tarefas a serem 
implementadas pelos órgãos estatais e que “reclamam mediação legislativa” (op. cit., p. 266), os direitos sociais 
são Direitos Fundamentais e, por tal motivo, de eficácia imediata, já que “a necessidade de interposição 
legislativa dos direitos sociais prestacionais de cunho programático justifica-se apenas (se é que tal argumento 
pode assumir feição absoluta) pela circunstância - já referida - de que se cuida de um problema de natureza 
competencial, porquanto a realização destes direitos depende da disponibilidade dos meios, bem como - em 
muitos casos - da progressiva implementação e execução de políticas públicas na esfera socioeconômica” 
(ibidem, p. 293). Para Barroso, os efeitos das normas programáticas se dividem em imediatos e diferidos, em que 
no primeiro o “cumprimento é desde logo sindicável” e no segundo “a discricionariedade de tal competência 
exclui a intervenção judicial para a sua concreção efetiva” (2009, p. 116). 
90 Barroso classifica os Direitos Sociais como Normas Constitucionais Definidoras de Direitos, de cunho 
subjetivo e aplicação bilateral, pois se aplicam a ambas as partes e atribui a uma delas a faculdade de exigir da 
outra o cumprimento do mandamento legal. À primeira, considera-se detentora de um direito subjetivo, enquanto 
que à outra, um dever jurídico. “Quando a exigibilidade de uma conduta se verifica em favor do particular em 
face do Estado, diz-se existir um direito subjetivo público” (ibidem, p. 95 e seguintes). Já Branco (op. cit., p. 
258) apresenta discussão doutrinária acerca de estarem os direitos sociais inseridos no rol cláusulas pétreas. 
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garantias fundamentais que determinam uma postura omissiva por parte do Estado, com vistas 
 

à proteção da liberdade individual.91 
 

Nos dias atuais, não somente a problemática de aplicação normativa constitucional se 

apresenta, como também o próprio Estado chamado provedor demonstra estar em crise. 

Lorenzo discorre sobre questões internas, como “a crescente sensação de frustração e 

impotência para resolver os grandes problemas sociais mediante os sistemas políticos 

entendidos tradicionalmente” (2010, p. 11),92 e externas, como redefinição de fronteiras e 

movimentos migratórios. Expõe este autor que a crise tem conteúdo de racionalidade 

estritamente ético-política, em que 
 

a desordem desse tipo ideal gerou as três grandes tribulações que tem enfrentado ao 
longo de sua existência: o terror político, o horror social e o fascínio socialista. 
Também gerou o esgotamento do modelo de justiça, apoiado em uma matriz teórica 
que tem por base um modelo antropológico que é o motivo original do seu fracasso: 
sua matriz individualista (2010, p. 12). 

 
Hobsbawn reconhece a fraqueza atual do Estado soberano, pois “o alcance e 

efetividade das suas atividades são menores do que nos períodos anteriores” (2007, p. 106), 

como também “seu controle sobre a obediência passiva e sobre os serviços ativos dos seus 

súditos ou cidadãos é declinante” (2007, p. 107). Apresenta como raiz do problema o declínio 

da lealdade dos cidadãos, primeiro na relação com as autoridades púbicas, o que gera um 

enfraquecimento da vontade de participação política, e no sufrágio universal. 

E destaca que 
 
 

tudo isso revela o que talvez seja o problema mais imediato e sério para a 
democracia liberal, em um mundo transacional e cada vez mais globalizado, os 
governos nacionais coexistem com forças que têm pelo menos o mesmo impacto 
sobre a vida diária dos cidadãos e que estão, em diferentes graus, fora do seu 
controle. E, no entanto, eles não têm a opção política de abdicar ante as forças que 
lhe escapam ao controle, ainda que quisessem fazê-lo (2007, p. 109). 

 
Bonavides relaciona a crise estatal com a da própria democracia moderna, cuja origem 

se dá nas contradições surgidas do próprio sistema, uma vez que os governantes possuem o 

controle, porém ficam sujeitos à tentação de utilizarem o poder em seu favor “(caminho da 
 
 
 
 
91 Mesmo sem concordar com tal distinção, porém com reconhecimento à sua existência, Sarlet entende, nesse 
viés, que os Direitos Fundamentais civis e políticos são de primeira dimensão e, por tal razão, considerados 
individuais, enquanto que os sociais se enquadram na segunda dimensão, e, portanto, coletivos, os quais o autor 
denomina de “direitos individuais de expressão coletiva” (op. cit., p. 215), enquanto que Barroso denomina de “o 
indivíduo em sua dimensão comunitária” (op.cit. p. 114). 
92. No mesmo sentido, Greco (2004, 54) ao dispor que “lamentavelmente a crise do Estado tem levado no Brasil 
a aceitar-se como normal que as pessoas jurídicas de Direito Público não cumpram devidamente as prestações 
positivas de que são devedoras perante os particulares, cabendo a estes demanda na Justiça para obtê-las”. 



82 
 
 
 
corrupção e da plutocracia) ou no interesse do avassalamento do indivíduo (estrada do 
 

totalitarismo)” (2011, p. 203). 

Acrescenta, ainda, que 
 

o Estado social da democracia de massas pode apresentar, pois - e o apresenta quase 
sempre -, nos países flagelados pela miséria econômica e pelo infradesenvolvimento, 
esse tumor político, que é a interpolação da pecúnia desonesta dos grupos 
financeiros entre o quarto estado e o voto que este deposita nas urnas, o qual sai 
instrumentalizado, para afiançar, através da respectiva maioria parlamentar, o 
governo das grandes empresas capitalistas (2011, p. 203). 

 
As massas emancipadas politicamente no sufrágio universal do Estado Democrático 

 

correm o sério risco de serem manipuladas pelo poder financeiro dos grandes grupos 

econômicos e, o que é mais grave, serem influenciadas no momento do voto, o que incorre em 

serem politizadas.93 

Deixar com que as massas sejam manipuladas faz com elas percam o poder do voto, 

sua “a maior arma de libertação política e social que o Homem moderno já conheceu” 

(BONAVIDES, 2011, p. 200).94 

Rosenfeld apresenta razões para a deterioração da democracia como motivadora do 

surgimento de sistemas totalitários, por exemplo, o nazismo.95 Para o autor, 
 

a democracia periga quando está sendo negligenciado o seu princípio essencial: o 
predomínio do bem comum sobre os interesses de indivíduos ou de grupos 
particulares. Igualdade de todos perante a lei, liberdade de opinião, de confissão e 
reunião, predomínio da lei sobre a arbitrariedade, eleições livres e controle público 
do governo - todos esses princípios tornam-se mera fumaça e forma oca quando 
aquela causa final, da qual são ao mesmo tempo base e consequência, não é mais a 
força diretriz ou menos a tendência constante da vida pública (2011, p. 187). 

 
 
 
 
93 Hobsbawn trabalha a questão das massas relacionada com a apatia, pois o fato da maioria apoiar determinado 
regime não significa que a democracia seja preservada, já que “apenas uma minoria modesta participa constante 
e ativamente dos assuntos do Estado ou das suas organizações de massas” (op. cit., p. 103). Em sentido mais 
extremo, Arendt alerta que não se pode esquecer que os regimes totalitários, enquanto no poder, e os líderes 
totalitários, enquanto vivos, têm como sua principal base no apoio das massas, pois a “atração que o mal e o 
crime exercem sobre a mentalidade da ralé” (1989, p. 356) gera um “verdadeiro altruísmo entre seus adeptos” 
(idem). Mesmo entendimento compartilha Rosenfeld, para quem “um dado espírito coletivo, como aquele em 
parte criado e estimulado pelos nazistas, seguramente ilegítimo como é natural, somente se poderia impor com o 
consenso e a ativa colaboração de numerosos indivíduos, cuja consciência pessoal se tonara surda e cega” (op. 
cit., p. 46). 
94 Abdalla descreve a crise da racionalidade da civilização atual, que “foi construindo, concretizando e 
alimentando a racionalidade da troca competitiva que as camadas hegemônicas da sociedade mundial 
conseguiram sustentar o capitalismo, fazendo-o reproduzir-se não só no plano objetivo, mas também, e 
fundamentalmente, no plano da subjetividade humana. Contudo, as relações humanas balizadas por essa 
racionalidade conduziram o planeta à beira da destruição” (op. cit., p. 90). 
95 “A atração enorme que o fascismo exerce provém, em parte, justamente dessa simplificação de problemas 
complicadíssimos que escaparam inteiramente à ordem humana e que, já há muito, seguem os seus próprios 
caminhos, incompreensíveis ao homem comum e até aos chefes de Estado e (...) dá-se ao indivíduo confuso e 
angustiado um aparente amparo e conforto intelectual e emocional” (ROSENFELD, op. cit., p. 193). 
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No mesmo sentido, Radbruch ao alegar que “a lei vale por ser lei, e é lei sempre que, 
 

como na generalidade dos casos, tiver do seu lado a força para se fazer impor” (1974, p. 415). 

E conclui que 
 

esta concepção de lei e sua validade, a que chamamos Positivismo, foi a que deixou 
sem defesa o povo e os juristas contra as leis mais arbitrárias, mais cruéis e mais 
criminosas. Torna equivalentes, em última análise, o direito e a força, levando a crer 
que só onde estiver a segunda estará também o primeiro (1974, p. 415). 

 
Lévinas relaciona esse problema de transição da democracia para o regime totalitário 

pela má consciência da Justiça, decorrente do uso que se faz dela, pelo fato de haver uma 

legislação inacabada, que deveria atestar uma excelência ética para atuar na liberdade das 

revisões com vistas ao progresso da razão. Quando a Justiça não é aplicada com bondade, 

“corre o risco de soçobrar num regime totalitário e stalinista, e de perder, nas deduções 

ideológicas, o dom da invenção de formas novas de humana coexistência” (2010, p. 263). 

Ricoeur apresenta as razões para a crise surgida nas sociedades industriais avançadas: 

de início, a ausência de um projeto coletivo, que gerou as ilusões da dissidência, pelo 

aparecimento de todas as instituições como um bloco indivisível de poder e repressão, em que 

“se a própria palavra, cativa do poder, não é mais ouvida, o que permanece, então é a ação 

pontual, a violência muda” (2011, p. 163); e ainda, as tentações de ordem, caracterizadas pelo 

sentimento de insegurança. 

Por outro lado, o mito do simples, em que se propaga a construção de uma sociedade 

alternativa arcaica em paralelo à sociedade global, extremamente complexa. Não se 

conseguirá atingir essa almejada simplicidade da sociedade do futuro, mas também não se 

pode ignorar o potencial de violência que se acumula, principalmente “a massa de intolerância 

que a sociedade organizada já começa a acumular: a caça aos jovens e o ódio dos dissidentes” 

(RICOEUR, 2011, p. 165). 

E mais, o esgotamento da democracia representativa, em um caminho voltado para a 

democracia direta, também levará à violência, com a quebra de instituições e a reação do 

Estado policial. Há um jogo social entre a maioria, constituída pela classe média, que se 

identifica com “a defesa de suas aquisições e com a resistência à mudança” (RICOEUR, 

2011, p. 166), e de outro lado, as minorias militantes. 

Dworkin discute a questão da liberdade no Estado Liberal como licença por não 

distinguir formas de comportamento, mas assevera que toda norma legal de cunho prescritivo 

diminui a liberdade, mas a questão a ser defendida é se esse ataque à liberdade tem como 
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fundamento “algum valor contrastável, como segurança, igualdade ou comodidade pública” 
 

(2002, p. 405). 
 

Complementa e exemplifica questões de crise do Estado pela designação da 

desigualdade social de cunho político, pois 
 

na verdade, tornou-se comum descrever as grandes questões sociais de política 
interna e, em particular, a questão racial como paradigmas de conflitos entre as 
exigências da liberdade e da igualdade. É possível, afirma-se, que os pobres, os 
negros, os carentes de educação e os trabalhadores não especializados tenham um 
direito abstrato à igualdade, mas os prósperos, os brancos, os instruídos e os 
trabalhadores especializados também têm um direito à liberdade. Qualquer tentativa 
de reorganização social no sentido de favorecer o primeiro conjunto deve levar em 
conta e respeitar o segundo. Com exceção dos extremistas, portanto, todos 
reconhecem a necessidade de se chegar a um acordo entre a igualdade e a liberdade 
(2002, p. 410). 

 
A questão da desigualdade social também é debatida por Sandel, ao discorrer que a 

 

disparidade existente entre riqueza e pobreza enfraquece a solidariedade, pois quanto mais 

aumenta a desigualdade, maior é a distinção de suas vidas, e 
 

surgem então dois efeitos negativos, um fiscal e outro cívico. Primeiramente, 
deterioram-se os serviços públicos, porque aqueles que não mais precisam deles não 
têm tanto interesse em apoiá-los com seus impostos. Em segundo lugar, instituições 
públicas como escolas, parques, pátios recreativos e centros comunitários deixam de 
ser locais onde cidadãos de diferentes classes econômicas se encontram. Instituições 
que antes reuniam as pessoas e desempenhavam o papel de escolas informais da 
virtude cívica estão cada vez mais raras e afastadas. O esvaziamento do domínio 
público dificulta o cultivo do hábito da solidariedade e o senso de comunidade dos 
quais depende a cidadania democrática (2011, p. 328).96 

 
Leal também debate essa questão, ao afirmar que 

 
 

em termos de realidade, a consequência mais direta do modelo de desenvolvimento 
brasileiro é a geração de uma distribuição desigual de direitos no país, não apenas do 
aspecto de renda, mas a uma distribuição de direitos mesmo: à educação, à saúde, ao 
trabalho digno, à habitação (2000, p. 191). 

 
Outra característica básica de crise do Estado é o pensamento deliberado de que o 

Estado deve realizar as necessidades humanas básicas, a cobrança da sociedade passou a ser 

muito maior, inclusive na busca de seus direitos de cidadão perante o Judiciário. 

É a tese liberal do homem enquanto indivíduo proprietário de si mesmo, em que as 

relações jurídicas são pautadas na relação de trocas entre proprietários e o Estado, que ajuda a 

construir um ideal de bem, denominado como máxima satisfação dos desejos individuais 

(Lorenzo, 2010, p. 13). 
 
96 No mesmo sentido, Ricoeur trabalha a falência das instituições, que “se tornaram ilegíveis, indecifráveis, 
estranhas e alienantes, pesadas e insuportáveis; de outro, estamos fascinados pelo fantasma de uma liberdade 
sem instituições. É esse paradoxo que me parece subjacente ao que chamei de ilusão da dissidência e de tentação 
da ordem” (2011, p. 179). 
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As demandas crescentes por uma maior efetivação do Estado de suas normas fazem 
 

com que se aumente o grau de insatisfação e se façam cobranças desnecessárias ao 

cumprimento estatal. A aplicação do Princípio da Reserva do Possível faz-se premente, uma 

vez que o Poder Público muitas vezes deve encontrar-se em situação de escolha entre a 

aplicação de um direito básico, em detrimento de outro. 

Como assevera Oliveira 
 
 

contemporaneamente, firma-se que o Estado é obrigado a garantir o mínimo 
existencial, o que implica em reconhecer eficácia positiva, isto é, que o indivíduo e a 
coletividade podem exigir do Poder Público os fatores indeclináveis para sua 
existência condigna. A procedência da afirmação não dispensa cuidados, nuanças, 
discriminações, na sua assimilação. Como é averbado amiúde, o direito ao trabalho 
integra o mínimo vital, todavia, não há dispositivo, diretiva constitucional – e 
ambiente social – que autorize o entendimento de que o Estado está obrigado a 
garantir trabalho para todas as pessoas, ou seja, não há direito subjetivo de exigir 
trabalho do Poder Público, o dirigismo constitucional determina que o Estado deve 
atuar na busca do pleno emprego (art. 170, VIII). Logo, admite-se não haver, no 
presente, a obrigação estatal de garantir o pleno emprego. Em uma interpretação 
responsável, embasada na facticidade, inexiste o dever do Estado fornecer trabalho 
para cada um do povo (2009, p. 41). 

 
No mesmo sentido, Sarlet ao defender que os direitos sociais são direitos referidos em 

primeira linha à pessoa individualmente considerada, assevera que 
 

possivelmente o exemplo mais contundente desta titularidade individual dos direitos 
sociais esteja atualmente associado ao assim designado direito (e garantia) ao 
mínimo existencial, por sua vez fundado essencialmente na conjugação entre o 
direito à vida e o princípio da dignidade da pessoa humana, e que, precisamente, por 
esta fundamentação, não pode ter sua titularidade individual afastada, por dissolvida 
numa dimensão coletiva (2011, p. 216).97 

 
Surge com essa situação crítica de cobrança o pensamento de que o papel do Estado 

 

deve ser reduzido, mesmo com relação aos serviços essenciais, já que poderiam ser, conforme 

entendimento de Hobsbawn, melhor fornecidos pelo “mercado” (2007, p. 105). 

A problemática da questão da mercantilização da atividade estatal é contraditória, pois 

o cidadão torna-se consumidor e o modus operandi dos empresários é muito mais eficiente do 

que todos os serviços a serem proporcionados pelo Estado, porém, ao mesmo tempo, retira do 

Estado a necessidade de decisão em políticas públicas, em que o mercado não pode surgir 

como um complemento, ou até mesmo a solução, mas apenas uma alternativa à democracia. 

Por qualquer viés que se pretenda determinar a crise do Estado social, não se pode 

deixar de relacioná-la com a crise do próprio indivíduo. May (2012, p. 40 e ss.) historia a 

passagem do laissez-faire econômico, em que o comprometimento individual de competição 
 
 
97 “Não basta assegurar o direito à vida, é necessária a proteção da vida digna, ou seja, a vida há que ser 
usufruída com dignidade” (ROSTELATO, op. cit., p. 58). 
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era a grande característica da economia liberal, mas que atualmente perdeu espaço para união 
 

de grandes grupos, em que o esforço individual agora é parte do coletivo e a busca é pelo bem 

da comunidade.98 

May trabalha com o aspecto de que o ser humano hoje se encontra mais solitário, 

perdeu suas raízes, não consegue mais determinar sua razão. A perda de sua identidade e da 

linguagem como comunicação social traz um problema maior do que o da massificação, pois 

gera o nivelamento que traz a uniformização, e mais, a mediocridade, que paralisa a 

mentalidade do indivíduo (Bonavides, 2011, p. 196). Perde-se, desta maneira, a autonomia da 

vontade, tão preconizada no sentido de liberdade do Estado liberal.99 

É nessa esfera de individualidade, como sentimentos de concorrência e egoísmo 

geradores da indiferença e da violência no mundo da competição, que se encontra a falta de 

reconhecimento, ou mesmo da negativa ao “Outro”.Nesse sentido se apresenta a Ética da 

alteridade de Lévinas, em que o diferente passa a ser respeitado em sua desigualdade, ou 

mesmo anormalidade, somente com suas particularidades, como pessoa. 

Coelho reconhece que a efetivação dos direitos sociais não depende simplesmente da 

vontade dos juristas, mas “a fatores de ordem material - como o desenvolvimento econômico 

e a consequente disponibilidade de recursos - bem assim por decisões políticas fundamentais 

sobre o modelo de Estado” (2009, p. 763), apesar dos entendimentos contrários, em que pese 

a já propalada autoaplicação das normas constitucionais. Conforme definição de Leal, 

“implica o reconhecimento da postura interventiva e constante do Poder Público à 

efetivação/concretização das normas constitucionais, como parte de seu poder/dever 

institucional” (2000, p. 174). 

Para Leal, porém, 
 
 

no cotidiano dos tribunais brasileiros e mesmo na prática forense dos operadores 
jurídicos brasileiros, estas sistemáticas de enfrentamento dos instrumentos 
normativos de proteção dos Direitos Humanos se ressentem de efetividade e, mesmo 
com todos os compromissos internacionais assumidos pelo país com o mundo, o 
Brasil ainda carece de uma cultura jurídica e política no trato deste tema mais 
moderno do que nunca (2000, p. 118). 

 
 
 

98     No mesmo sentido, Rosenfeld denomina como sintomas da crise da democracia o crescimento da 
industrialização, que gerou um estreitamento de relações e uma dependência mútua, o que fez que deixasse de 
existir novas expansões relativamente pacíficas. Grandes grupos econômicos surgiram e isolaram o indivíduo, 
que “perdeu a esperança de progredir num mundo no qual todas as posições econômicas já estão tomadas, sendo 
que as exigências inadiáveis da vida particular não lhe deixam mais tempo para se dedicar à vida pública, cada 
vez mais confusa e caótica” (op. cit., p. 188). 
99 Serna trabalha o problema sob a ótica da contradição existente entre a reivindicação da liberdade e dos 
Direitos Humanos e as violações e ameaças à vida, “pero tal posición solamente puede sostenerse si esos 
hombres son antes privados de su personalidade, de la condición de sujetos de derecho, única determinante de la 
titularidade de un derecho fundamental” (op. cit., p. 187). 
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Na mesma esteira, Soares Júnior conclui que 
 
 

desde a fase larvar em que se opera a distribuição dos diversos rótulos de 
degradação social, forma-se um elenco gigantesco de pessoas condenadas à privação 
de direitos, às quais se interdita o acesso à cidadania, mas em contrapartida lhe 
sobram atributos negativos como fome, doença, delinquência, migração, prostituição 
e trabalho forçado. Eis uma grande tensão entre a “facticidade social” e a validade 
da democracia formal apregoada pelo poder político, o que reconduz à crítica contra 
os excessos da autonomia privada (2004, p. 58). 

 
A pessoa com deficiência padece de se incluir em um grupo social multifacetado, 

mediante a reunião de diversas perspectivas de exclusão, o que determina uma intensa 

dificuldade no processo de inclusão do segmento. 
 
 
 
 

4.2.2 – (In)aplicabilidade dos direitos das pessoas com deficiência 
 
 
 
 

Hogemann conceitua efetividade da lei ao diferenciá-la com o conceito de eficácia 

legal, em que esta “por conseguinte, como conceito diverge da positividade e da vigência; é o 

poder da norma jurídica de produzir efeitos, em determinado grau; em maior ou menor grau, 

concerne à possibilidade de aplicação da norma e não propriamente à sua efetividade” (2009, 

p. 35). 

Kant em sua obra Fundamentação da Metafísica dos Costumes trabalha o conceito de 

lei moral relacionado ao conceito de respeito como “um sentimento autoproduzido através de 

um conceito da razão” (p. 131), e o relaciona com efetividade da lei ao dispor que 
 

o que reconheço imediatamente como lei para mim, reconheço-o com respeito, o 
qual significa meramente a consciência da subordinação de minha vontade a uma lei, 
sem mediação de outras influências sobe o meu sentido. A determinação imediata da 
vontade pela lei e a consciência da mesma chama-se respeito, de tal sorte que este é 
considerado como efeito da lei sobre o sujeito e não como causa da mesma. O 
respeito é propriamente a representação de um valor que faz derrogação ao amor-de-
mim-mesmo. Logo é algo que não é considerado nem como objeto da inclinação, 
nem do medo, muito embora tenha com ambos algo de análogo, o objeto do respeito 
é, portanto, unicamente a lei, e na verdade, aquela que impomos a nós mesmos e, no 
entanto, como necessária em si. Enquanto lei, estamos submetidos a ela sem 
consultar o amor de si, enquanto importa a nós por nós mesmos ela é, no entanto, 
uma consequência de nossa vontade e tem, do primeiro ponto de vista, analogia com 
o medo, do segundo, com a inclinação (2009, p. 131). 

 
Por este prisma, a primeira questão a ser verificada é se a lei é moral e, em caso 

 

positivo, portanto, deve ser respeitada, pois do contrário iria de encontro à sua própria 
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essência humana, “para condenar o homem ao desprezo de si mesmo e à íntima abominação” 
 

(KANT, 2009, p. 233). 
 

Cavalieri determina os efeitos da norma como “todos e quaisquer resultados 

produzidos pela norma, decorrentes até mesmo de sua própria existência” (1998, p. 81), sejam 

efeitos positivos ou negativos, em que estes podem ocorrer por aspectos de ineficácia por não 

se encontrar inserida na realidade social, pela omissão da autoridade na aplicação da lei ou 

por falta de estrutura para sua aplicação - “pior do que não ter leis, é não aplicá-las” 

(CAVALIERI, 1998, p. 91). 

Com referência especificamente aos direitos das pessoas com deficiência, a falta de 

produção dos seus efeitos se dá nos três níveis, pois não atende à realidade social, em que o 

preconceito e o desconhecimento dos direitos pelos próprios deficientes ainda impera, como 

também o Estado se omite em ações efetivas, mesmo na garantia da efetivação de tais ações, e 

ainda pela falta de estrutura e conhecimento para aplicação prática de recursos destinados à 

inclusão social. 

As regras sociais incorporadas ao seio normativo constitucional apresentam-se dotadas 

de injuntividade,100 uma vez que a atuação estatal fica contraditória, no sentido de que o 

Estado se apresenta como garantista das regras impostas, e contra ele os cidadãos se impõem 

na defesa de seus direitos, pois clamam pela efetividade, que somente o Estado, hoje 

provedor, pode realizar. 

Mesmo entendimento expressa Barroso ao afirmar que 
 
 

de regra, um preceito legal é observado voluntariamente. A efetividade das normas 
jurídicas resulta comumente, do seu cumprimento espontâneo. Sem embargo, 
descartados os comportamentos individuais isolados, há casos de insubmissão 
numericamente expressiva, quando não generalizado, aos preceitos normativos, 
inclusive os de hierarquia constitucional (2009, p. 83). 

 
E conceitua efetividade como “a realização do direito, o desempenho concreto de sua 

função social. Ela representa a materialização, no mundo dos fatos, dos preceitos legais e 

simboliza a aproximação tão íntima quanto possível, entre o dever ser normativo e o ser da 

realidade social” (BARROSO, 2009, p. 84). 
 
 
 
 
 

100 “A injuntividade ou vinculatividade de uma regra não é o mesmo que sua eficácia. Quando o Direito tem de 
ceder perante o não Direito, e sabemos infelizmente quão frequentemente tal sucede, não se despoja o Direito, 
com a perda da eficácia, da sua pretensão de validade. A própria expressão regra de conduta é ambivalente. Pode 
significar somente um modo de conduta reiterado, quer dizer, que se apresenta uniformemente na constelação 
dos casos, ou então, uma norma no sentido de uma pauta vinculante, de uma exigência de conduta que se 
apresenta com a pretensão de injuntividade” (LARENZ, 1997, p. 262). 
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A princípio, então, a efetividade da norma deve ser automática, mas pode encontrar 
 

problemas de aplicação, pelo fato desta norma contrariar, ou uma tendência arraigada na 

sociedade, ou interesses de grupos poderosos. 

Rostelato afirma que “o país dispõe de farta legislação protetiva dos direitos das 

pessoas portadoras de deficiência, que, efet ivadas101 ou não, encontram-se muitas delas ao 

menos com a função de regulamentar aquelas normas constitucionais programáticas” (2009, 

p. 110). 

No âmbito dos disposit ivos constitucionais voltados ao segmento, diversos 

mandamentos são constantemente desrespeitados, principalmente pelo Estado. 

Tereza d’Amaral entende que a exclusão 
 
 

começa pelo desrespeito ao direito civil básico de ir e vir, passa pelo desrespeito 
político de votar e de participar da vida política e desemboca no desrespeito aos 
direitos sociais básicos de acesso à saúde e à educação, ao trabalho e ao lazer: não há 
expressão mais violenta de não-cidadania (2008, p. 37). 

 
Araújo (2010, p. 213 e ss.) apresenta a questão da igualdade ao Trabalho pelos 

 

aspectos formal e material do Princípio, especificamente quanto ao disposto no art. 7º, XXXI, 

da Constituição Federal, uma vez que não basta garantir o emprego, mas deverá haver 

compatibilidade entre a deficiência e o cargo oferecido, daí a necessidade de ser aferida a 

habilidade do pretendente, o que é justamente o que não se verifica. 

Sandel apresenta argumentos favoráveis às leis de cotas na esfera educacional, mas 

que se aplicam ao caso brasileiro de cotas de empregabilidade, como compensação de danos 

do passado, pela chamada responsabilidade coletiva, como também o argumento da 

diversidade, que não se trata de recompensa, mas de “um meio de atingir um objetivo 

socialmente mais importante” (2012, p. 212).102 

Ribas vai um pouco mais além, ao contar o caso de uma pessoa com deficiência 

auditiva que foi selecionada para o trabalho em uma empresa, porém antes da admissão 
 
 
 

101 Reale apresenta duas razões para a falta de efetividade da lei: a violação da consciência coletiva, por não 
corresponder aos valores primordiais ou às tradições de um povo; e a pela contrariedade às tendências e 
inclinações dominantes no seio da coletividade. Apresenta, nesse sentido, a distinção entre vigência e eficácia, 
“referindo-se esta aos efeitos ou consequências de uma regra jurídica. Não faltam exemplos de leis que, embora 
em vigor, não se convertem em comportamentos concretos, permanecendo, por assim dizer, no limbo da 
normatividade abstrata” (2002, p. 114). E conclui, que a eficácia “tem um caráter experimental, porquanto se 
referre ao cumprimento efetivo do Direito por parte de uma sociedade, ao ‘reconhecimento’ (anerkennung) do 
Direito pela comunidade, no plano social, ou, mais, particularizadamente, aos efeitos sociais que uma regra 
suscita através de seu cumprimento” (idem). 
102 Costa chama de Discriminação Positiva “as medidas adotadas relativas aos trabalhadores com deficiência (...) 
e respondem a um imperativo de justiça. Inspiram-se no princípio de igualdade concebido como concretização 
da ideia de justiça social, utilizando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando em conta 
essas pessoas que merecem especial proteção do Estado” (op. cit., p. 53). 
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formal, a lei que definia os limites da surdez havia sido modificada, o que fez com que a 
 

empresa cancelasse a contratação e, ato contínuo, a pessoa com deficiência ingressou com 

representação perante o Ministério Público do Trabalho. 

O autor esclarece que 
 
 

o motivo da sua revolta foi a de que havia ficado claro que aquela empresa o queria 
contratar não porque teria percebido que ele tinha potencial profissional, mas tão 
somente porque a lei a estava obrigando. Uma vez que ele havia deixado de se 
enquadrar na lei, a empresa deixou de querer empregá-lo (2011, p. 100).103 

 
Um exemplo de contradição legal maciçamente discutido foi a efetividade da lei de 

cotas de emprego, determinada pela Lei n. 8.213/1991, pois sua aplicação em conjunto com a 

Lei n. 8.742/1993, que criou o benefício de prestação continuada para portadores de 

deficiência, causava sérios transtornos, pois estabelecia as regras para o seu cancelamento, 

nos termos dos dispositivos a seguir citados: 
 

Lei n. 8.213/1991. Art. 93 A empresa com 100 (cem) ou mais empregados está 
obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus cargos 
com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas, na 
seguinte proporção: I - até 200 empregados 2%; II - de 201 a 500 3%; III - de 501 a 
1.000 4%; IV - de 1.001 em diante 5%. 
Lei n. 8.742/1993. Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um 
salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e 
cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria 
manutenção nem de tê-la provida por sua família. (Redação dada pela Lei n. 12.435, 
de 2011). 
Art. 21. O benefício de prestação continuada deve ser revisto a cada 2 (dois) anos 
para avaliação da continuidade das condições que lhe deram origem. 
§ 1º O pagamento do benefício cessa no momento em que forem superadas as 
condições referidas no caput, ou em caso de morte do beneficiário. 

 
Assim, a pessoa com deficiência empregada perdia automaticamente o benefício, 

mesmo em caso de posterior rescisão do contrato de trabalho, quando teria que requerer 

novamente e passar por todo o trâmite burocrático. 

Somente em 2011, tal problema foi solucionado com o advento da Lei n. 12.470, que 

incluiu dispositivo para determinar apenas a suspensão, e não o cancelamento do benefício. 
 

Art. 21-A. O benefício de prestação continuada será suspenso pelo órgão concedente 
quando a pessoa com deficiência exercer atividade remunerada, inclusive na 
condição de microempreendedor individual. 

 
 
 
 
 

103 “Uma situação, porém, se mostra totalmente confusa, pela aplicação do Princípio da Igualdade nas relações 
de trabalho ou no concurso público, ao tratar todos de maneira igual quando, na realidade, é bem provável que a 
pessoa com deficiência tenha que, obrigatoriamente, ser tratada de maneira desigual, assim ela não pode 
pretender qualquer cargo, mas ao mesmo tempo o equipamento necessário, seja no labor, seja no dia da prova, 
deve ser fornecido” (ARAÚJO, 2011, p. 21). 
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Não obstante a perda do benefício, também falta à pessoa com deficiência capacitação 
 

profissional, por conta de omissão do Estado, que gerou um passivo de exclusão social do 

segmento. A Lei n. 7.853/1989 determina a responsabilidade estatal para formação 

profissional, orientação e garantia de acesso a cursos regulares, conforme seu Art. 2º: 
 

Art. 2º. Ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas portadoras de 
deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à 
educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social, ao amparo à infância e 
à maternidade, e de outros que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu 
bem-estar pessoal, social e econômico. (...) III - na área da formação profissional e 
do trabalho: a) o apoio governamental à formação profissional, e a garantia de 
acesso aos serviços concernentes, inclusive aos cursos regulares voltados à formação 
profissional; b) o empenho do Poder Público quanto ao surgimento e à manutenção 
de empregos, inclusive de tempo parcial, destinados às pessoas portadoras de 
deficiência que não tenham acesso aos empregos comuns; c) a promoção de ações 
eficazes que propiciem a inserção, nos setores públicos e privado, de pessoas 
portadoras de deficiência; d) a adoção de legislação específica que discipline a 
reserva de mercado de trabalho, em favor das pessoas portadoras de deficiência, nas 
entidades da Administração Pública e do setor privado, e que regulamente a 
organização de oficinas e congêneres integradas ao mercado de trabalho, e a 
situação, nelas, das pessoas portadoras de deficiência. 

 
Apresenta-se, assim, um problema contraditório, pois de um lado estão as empresas 

que simplesmente descumprem a lei, enquanto de outro, estão aquelas que procuram e não 

encontram profissional capacitado ou esbarram com os que não querem perder o benefício da 

prestação continuada. 

Assim, esse dispositivo não é desrespeitado somente pelos empresários, mas também 

pelas instituições profissionalizantes ou universidades, por conta da precariedade de 

condições à formação profissional, uma vez que não se encontram devidamente aparelhadas 

para a acessibilidade, tampouco seus agentes (administrativo, corpo docente e alunos) livres 

do preconceito. 

Os empresários também apresentam dificuldades na qualificação profissional das 

pessoas com deficiência e poderiam exercer papel primordial nessa esfera, se o fizessem de 

maneira direcionada à necessidade. É necessário, portanto, que cada agente social assuma sua 

responsabilidade diante dos desafios que a inclusão das pessoas com deficiência no mercado 

de trabalho apresenta. 

Mesmo que atualmente a pessoa com deficiência não perca mais o benefício, que fica 

em suspenso, a legislação infraconstitucional reguladora deste dispositivo constitucional ainda 

é considerada severa, uma vez que determina que somente tenha direito ao benefício em caso 

de incapacidade para o trabalho por no mínimo dois anos (artigo 20, §2º, II),104 o que gera 
 
 

104 N.A. Este dispositivo legal, alterado pela Lei n. 12.435/2011, originalmente determinava incapacidade 
permanente para o trabalho, o que aumentava a alegada contradição. 
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contradição com o programa de reabilitação da pessoa com deficiência. Demonstra, assim, 
 

que no plano infraconstitucional o benefício foi restringido na amplitude constitucional da 

assistência social à pessoa com deficiência. 

O direito à Educação também é comumente descumprido, mesmo com expressa 

determinação constitucional, para que a pessoa com deficiência possa conviver com pessoas 

sem deficiência, de maneira que haja uma “inserção total e incondicional. Quando usamos a 

palavra integração queremos dar a ideia de que a inserção é parcial e condicionada às 

possibilidades de cada pessoa” (ROSTELATTO, 2009, p. 120). 

A obrigatoriedade da Educação inclusiva para pessoas com deficiência consta da Lei 

n. 9.394/1996, que fixa as Diretrizes e Bases para a Educação, trata da matrícula em 

estabelecimentos regulares de ensino, como também a possibilidade de atendimento 

individualizado, nos termos do Art. 58: 
 

Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de 
educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para 
educandos portadores de necessidades especiais. § 1º Haverá, quando necessário, 
serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender às peculiaridades da 
clientela de educação especial. § 2º O atendimento educacional será feito em classes, 
escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas 
dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular. § 
3º A oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem início na faixa 
etária de zero a seis anos, durante a educação infantil. 

 
Ocorre, que apesar de tentativa louvável de inclusão social de crianças e adolescentes 

 

com deficiência na convivência diária com estudantes de mesma faixa etária sem deficiência, 

tal situação se apresenta problemática, no sentido de não haver previsão de prévia adaptação 

das escolas ou meios de informação de convivência para os alunos sem deficiência, o que 

pode gerar até bullying,105 e é difícil vencer a desconfiança da própria família, que prefere 

escolas especializadas às normais, já que entendem que estas não estarão aptas a receberem 

seus filhos. Não se percebeu ainda, nesse contexto, que a desigualdade deve ser tratada 

desigualmente. 

Tereza D’Amaral adverte que “o Brasil discute ininterruptamente as reformas do 

ensino, as novas necessidades da educação, a criança na escola, a formação profissional, mas 

a educação especial inclusiva não existe como problema importante a ser enfrentado” (2008, 

p. 40). 

Também na área da saúde as pessoas com deficiência têm os seus direitos 

constantemente desrespeitados, tendo em vista a precariedade do serviço público oferecido, 
 
 
105 “O preconceito é filho bastardo e degenerado da desinformação” (RIBAS, op. cit., p. 22). 
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como também o oferecimento de atendimento especializado. É notória a dificuldade de vagas 
 

nas instituições adaptadas para o serviço de reabilitação das pessoas com deficiência. 
 

Tem a pessoa com deficiência direito constitucional à previdência e assistência social, 

tanto no que diz respeito à aposentadoria por invalidez, como também à percepção de 

prestação continuada. Os percalços da legislação foram reduzidos por conta de recentes 

alterações, porém os solicitantes ainda encontram um corpo burocrático bastante robusto para 

a intenção de seus direitos. 

Deve-se lembrar de que a inclusão também é dificultada pela falta de acessibilidade, 

como também o despreparo e o preconceito dos próprios profissionais, que desconhecem as 

reais necessidades do segmento. Também não há sistema de prevenção e atendimento 

especializado. 

Outro dispositivo bastante combalido, fruto de ações civis públicas e de manifestações 

ferrenhas pelas associações e órgãos de classe é o do amplo acesso e eliminação de barreiras, 

regulado pela Lei n. 10.098/2000,106     em consonância com Declaração Internacional de 

Montreal sobre a Inclusão, aprovada em cinco de junho de 2001, em que “todos os setores da 

sociedade recebem benefícios da inclusão e são responsáveis pela promoção e pelo progresso 

do planejamento e desenho inclusivos”. 

A lei das barreiras é ampla, porém não é aplicada, apesar das sanções, pois abrange 

logradouros públicos, para acesso, movimentação, lazer e informação, normas de acesso para 

edifícios e imóveis de interesse cultural ou artístico, banheiros de uso público adaptados, 

instalação de sinalização, inclusive para sinais luminosos de trânsito, ou seja, uma gama de 

atitudes que não são cumpridas por instituições, inclusive do setor público, e nada muda, ou, 

se alterado, apenas de forma modesta ou paliativa.107 

Como dispositivo constitucional e de abrangência internacional, a total acessibilidade, 

com a remoção de todas as barreiras, confere a possibilidade do exercício dos direitos 

relativos às pessoas com deficiência. 

É o que se pode concluir da constatação de Araújo de que 
 
 
 
 
106 O Decreto regulamentar n. 5.296/2004 determinou diversos prazos, longos até, para adaptação da eliminação 
das barreiras e até o momento pouco foi realizado. Araújo constata que “portanto, se você for a um cinema, a um 
teatro, a um restaurante, lanchonete, hotel, casa para festas, bufê de festas infantis, casa de baladas, ônibus, trem, 
ou avião, deverá encontrar um ambiente acessível. Isso, provavelmente, não vai acontecer. (...) É hora de cobrar” 
(op. cit., p. 37). 
107 O Município do Rio de Janeiro editou a Lei nº 4.263/2003, de autoria do Deputado Otávio Leite, com a 
iniciativa de oferecer o Selo “Empresa Inclusiva” de reconhecimento às iniciativas empresariais que favoreçam a 
integração das pessoas com deficiência. Saliente-se que o referido Deputado, hoje Federal, foi autor de diversas 
leis aprovadas com objetivo de efetivação dos direitos das pessoas com deficiência. 
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nem é preciso ser muito detalhista para perceber que nossas cidades não são 
adaptadas, que nossos imóveis de uso público são totalmente inadequados, que 
nosso transporte público não é preparado, qualquer cadeirante, pessoa cega ou surda 
sabe disso melhor do que ninguém. Um observador, mesmo desatento, notará a falta 
de rampas, de guias rebaixadas, de sinalização de solo, avisos sonoros e não 
sonoros, enfim, todos os requisitos de acessibilidade (2011, p. 26). 

 
Também, no mesmo sentido, Cerigoni e Rodrigues afirmam que 

 
 

a experiência de vida da pessoa com deficiência é, antes de tudo, uma contínua 
experiência de marginalização e exclusão em todos os níveis. Excluída do convívio 
social (e, eventualmente, até mesmo do convívio familiar) desde a infância, devido 
aos preconceitos, ou diminuída pela superproteção, continua a experimentar a 
exclusão na escola, devido à falta de adequação física e pedagógica; segue na vida 
sem participar do convívio social e sem poder construir um projeto pessoal, por 
inexistência de postos de trabalho adaptados e oferta de vagas; e culmina com o total 
isolamento no final da vida (2005, p. 29). 

 
Assim, o básico e elementar direito de ir e vir é cotidianamente desrespeitado, seja 

pela inadaptabilidade dos meios de transporte coletivos, seja pela inacessibilidade das 

calçadas, vias públicas e prédios, seja pelo desrespeito à liberdade de expressão, com a 

dificuldade de acesso aos meios de comunicação. 

Convém salientar que além do cumprimento do disposto na referida legislação, 

também há o mandamento legal de que o Estado crie mecanismos de conscientização e 

sensibilização da população para lidar com a pessoa com deficiência, seja em ambiente 

interno, seja em externo. 

Outra questão extremamente discutida diz respeito aos direitos políticos disciplinados 

pela Constituição. A princípio, não se nega às pessoas com deficiência o direito de eleger seus 

representantes, nem o de candidatar-se a cargo eletivo, salvo pela incapacidade civil absoluta 

(art. 15, II, da Constituição Federal c/c art. 3º do Código Civil). 

Niess & Niess (2002, p. 62) chamam a atenção para os problemas de acesso sofridos 

pelas pessoas com deficiência, ao expor que 
 

porém, o exercício desse direito político de escolher, nas urnas, os representantes do 
povo (capacidade eleitoral ativa), é afetado na sua essência, quer porque dificultado 
o acesso, aos portadores de certas deficiências, às ideias dos candidatos, bem como 
aos locais de votação, quer porque extremamente dificultosa a própria votação por 
portadores de determinadas deficiência físicas e de deficiência visual. 

 
Quanto ao primeiro ponto, as pessoas com deficiência auditiva são excluídas da 

propaganda de rádio e televisão, como também os com deficiência visual da propaganda 

escrita, por falta de recursos técnicos. E com relação ao segundo, os locais de votação em sua 

maioria não permitem boa locomoção às pessoas com deficiência física, e as com deficiência 

visual passam por vários problemas quanto ao ingresso na cabine de votação. 
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A Resolução n. 21.920, de 2004, do Tribunal Superior Eleitoral, em conformidade 
 

com o art. 6º, I, a, do Código Eleitoral (Lei n. 4.737/1965), que dispensa do alistamento e do 

voto obrigatórios a pessoa com deficiência, traz uma forma negativa de inclusão, já que 

desestimula os locais de votação à acessibilidade, como também é um risco à cidadania ao 

relegar um direito-dever. 

Nesse sentido julgou o TRE-CE, por seu Relator que 
 
 

conforme art. 6º, I, a do Código Eleitoral, a invalidez, comprovada por atestado 
médico ou documento equivalente, é causa de não-obrigatoriedade do alistamento, 
devidamente autorizada por decisão de Autoridade Judiciária competente. Incluem-
se, aí, as situações de insanidade mental permanente sem declaração judicial de 
incapacidade civil absoluta Requerimento Administrativo n. 21-31.2012.6.06.0114. 
Mário Parente Teófilo Neto, Juiz Eleitoral da 114ª Zona/CE. Publ. DJE 02.03.2012. 

 
A possibilidade de adequação das urnas de votação ao uso com autonomia pela pessoa 

com deficiência, por meio próprio ou por auxílio técnico foi estabelecida pelo art. 21, § único 

do Decreto n. 5.296/2004: 
 

Art. 21. (...) Parágrafo único. No caso do exercício do direito de voto, as urnas das 
seções eleitorais devem ser adequadas ao uso com autonomia pelas pessoas 
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida e estarem instaladas em local 
de votação plenamente acessível e com estacionamento próximo. 

 
Para as eleições de 2012, foi baixada a Resolução n. 23.372/2011, do TSE, que 

 

estabeleceu em seus artigos 56 e 57: 
 
 

Art. 56. O eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida, ao votar, poderá ser 
auxiliado por pessoa de sua confiança, ainda que não o tenha requerido 
antecipadamente ao Juiz Eleitoral. 
§ 1º O Presidente da Mesa Receptora de Votos, verificando ser imprescindível que o 
eleitor com necessidades especiais seja auxiliado por pessoa de sua confiança para 
votar, autorizará o ingresso dessa segunda pessoa, com o eleitor, na cabina, podendo 
esta, inclusive, digitar os números na urna. 
§ 2º A pessoa que auxiliará o eleitor com necessidades especiais não poderá estar a 
serviço da Justiça Eleitoral, de partido político ou de coligação. 
§ 3º A assistência de outra pessoa ao eleitor com necessidades especiais de que trata 
este artigo deverá ser consignada em ata. 
Art. 57. Para votar, serão assegurados ao eleitor com deficiência visual (Código 
Eleitoral, art. 150, I a III): 
I – a utilização do alfabeto comum ou do sistema braile para assinar o caderno de 
votação ou assinalar as cédulas, se for o caso; 
II – o uso de qualquer instrumento mecânico que portar ou lhe for fornecido pela 
Mesa Receptora de Votos; 
III – o uso do sistema de áudio, quando disponível na urna, sem prejuízo do sigilo do 
voto; 
IV – o uso da marca de identificação da tecla número 5 da urna. 

 
Na prática, verifica-se que a maioria das Seções Eleitorais não está preparada para 

implementação desse aparato técnico, e ainda persiste a questão da soberania do voto secreto, 

em que a ajuda de segunda pessoa pode desviar a real vontade do voto. 
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Por outro lado, outra forma de desrespeito aos direitos políticos é a exclusão das 
 

pessoas com deficiência do processo político, pela falta de representatividade do grupo. 

Em linhas gerais, Rostelato conclui que 
todas as normas que se destinam a estabelecer direitos e garantias às pessoas 
portadoras de deficiência, sintetizam a proteção de vários, tais como: igualdade, 
dignidade, cidadania etc.; não é porque estes direitos se encontram apartados pela 
legislação constitucional ou infraconstitucional que podem vir demonstrar 
superioridade ou não, aos outros, pois eles constituem um todo sistemático, 
indissociável, que, em conjunto, viabilizam a adequada observância e respeito a 
essas pessoas, concedendo-lhes o direito de ser feliz, no exercício de suas funções, 
no desenrolar de sua vida (2009, p. 134). 

 
No mesmo sentido, Cerigoni e Rodrigues entendem que 

 
 

apesar do atual arcabouço jurídico, o atendimento das pessoas com deficiência no 
tocante à garantia de seus direitos, às suas necessidades específicas e à preparação 
da sociedade para uma convivência com a diversidade está longe de ser alcançada. A 
Constituição brasileira de 1988 consagrou, em 14 artigos, os direitos desse segmento 
da população, incentivando a formulação de políticas públicas com uma visão 
menos assistencialista, menos dolorista e menos pietista, uma visão mais 
promocional. Extensa legislação posterior garante inúmeros direitos, porém não são 
ainda cumpridos em sua totalidade (2005, p. 40). 

 
E apresentam importante ressalva de que mesmo com a presença de todo esse 

arcabouço jurídico, “a pessoa com deficiência continua a vivenciar a exclusão e sofrer o 

preconceito, uma vez que a lei, por si só, não muda a realidade social, o fato social; não 

conscientiza as pessoas e aqueles que detêm poder decisório na esfera governamental” 

(CERIGONI e RODRIGUES, 2005, p. 40). 

Em combate a esse problema, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência apresenta-se como novo paradigma no combate à desigualdade social e à 

discriminação relativa à pessoa com deficiência, porém sua efetividade é prejudicada por não 

ter sido incorporada ao ideal democrático da sociedade. 

De início, o Poder Judiciário não se encontra aparelhado o bastante para tratar a 

Convenção como Direito Fundamental Constitucional e o desconhecimento dos agentes 

jurisdicionais continua como se transformação profunda alguma tivesse ocorrido. A distância 

entre a normalização apresentada pela Convenção, com termos extremamente avançados em 

matéria de defesa dos direitos, e sua efetiva aplicação social apresenta-se abissal. 

Além disso, necessário se faz todo um sistema de acessibilidade comunicacional entre 

os Tribunais e a população, mormente as pessoas com deficiência, principalmente sensitiva, 

como ferramentas de autodescrição e LIBRAS, acesso de cão-guia, sinalização, ledor de tela, 

dentre outras ferramentas técnicas. 
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A desigualdade social ainda impera e a discriminação assola o País, e sua 
 

institucionalização no seio da sociedade encontra diversas barreiras, pois não há como 

transformar imediatamente paradigmas sociais totalmente enraizados. A construção dos ideais 

da Convenção ainda se encontra na base e os êxitos assinalados ainda são casos raros, 

passíveis de relevância pela excepcionalidade. 

A Convenção tratou do tema de acessibilidade, em seu art. 9º, de uma forma 

extremamente ampla, como meio de chamar a atenção de que as atitudes tomadas, muitas 

vezes, são paliativas. Nesse sentido, Flavia Maria de Paiva Vital e Marco Antônio de Queiroz 

(CORDE, 2008, p. 46), nos comentários ao referido artigo, concluem que 
 

enquanto o espaço for produzido a partir dos referenciais do chamado “homem-
padrão” (possuidor de todas as habilidades físicas, mentais e neurológicas), é 
comum que a construção de rampas nas esquinas e de uma determinada percentagem 
de vagas para estacionamento de veículos adaptados às pessoas com deficiência 
física, sejam considerados como “suficientes” para taxar o projeto urbano de 
“projeto inclusivo”. 

 
Um aspecto muito importante e que se aplica a toda a gama de desrespeito aos direitos 

das pessoas com deficiência perpassa pela necessidade de informação, no que diz respeito ao 

conhecimento, discussão, debate e divulgação desses direitos. Para Cerigoni e Rodrigues 
 

os poucos direitos, insuficientes para uma vida digna, não podem ser desconhecidos 
ou desrespeitados. Além da divulgação desses direitos garantidos por lei, é 
necessário buscar o cumprimento das leis. (...) Mas também existem muitos direitos 
das pessoas com deficiência que ainda não possuem amparo legal. Tais direitos não 
são menos importantes, nem podem ser desrespeitados. Seu fundamento está na 
dignidade humana, vista à luz da fé. Existem fontes de informação a serem 
exploradas sobre os direitos já existentes, ou em gestação, para pessoas com 
deficiências muito relevantes (2005, p. 54). 

 
A lei n. 7.853/1989 foi considerada com um verdadeiro Estatuto da pessoa com 

deficiência, pois tratou das questões trazidas pela Constituição de 1988, além de ter sido 

respeitada como eficaz instrumento jurídico em favor dos interesses do segmento. Mais de 

vinte anos depois de sua promulgação, porém, carece de atualização adequada, de acordo com 

os ditames da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, e as mais recentes 

legislações acerca do assunto. 

A educação conjunta, a informação correta e abrangente e a convivência entre os 

diferentes são as grandes modalidades de início do processo de inclusão, para fazer com que 

toda a sociedade, e não somente o segmento, possa cobrar do Estado o dever de travar 

políticas sérias para o fim da segregação. 
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4.3 - Medidas de Jurisdição voltadas às pessoas com deficiência 
 
 
 
 

Bobbio afirma que “o problema fundamental em relação aos direitos do homem, hoje, 

não é tanto o de justificá-los, mas o de protegê-los” (2004, p. 43). Com essa conclusão, 

Bobbio identifica uma suprema dificuldade da atualidade, no que diz respeito à proteção 

judicial e acesso individual e representativo pela defesa dos Direitos, principalmente ao se 

tratar do rol de Direitos Humanos. 

A sociedade contemporânea tem como característica o pluralismo, gerador de uma 

série de reivindicações de direitos sociais e, por tal razão, não há como ignorar as diferenças 

sociais, principalmente as relacionados aos grupos minoritários, que entendem estar no 

reconhecimento dos direitos específicos para sua diferença a solução para a inclusão e a 

igualdade. 

Para Aristóteles 
 
 

todas as coisas lícitas são justas num sentido da palavra, pois aquilo que é legal é 
decidido pela legislação e às várias decisões desta denominamos regras de justiça. 
Ora, todas as várias promulgações da lei colimam ou o interesse comum de todos, ou 
o interesse dos mais excelentes, ou o interesse dos que detêm o poder, ou algo do 
gênero, de sorte que, em um de seus sentidos, o termo “justo” é aplicado a qualquer 
coisa que produz e preserva a felicidade, ou as partes componentes da felicidade da 
comunidade política (2009, p. 147). 

 
Fiori reconhece o papel das minorias, ao dispor que 

 
 

a democracia é a atuação da maioria, sem desprezar as minorias, sendo que a 
instituição do Estado Democrático quer dizer a atuação conforme a vontade 
majoritária, não a ditadura desta, devendo o Estado respeitar as minorias e em 
hipótese alguma desprezar ou discriminá-las. A palavra de ordem é a tolerância, 
conviver com as diferenças sem perder as convicções próprias (2006, p. 61). 

 
Tais visões acima esposadas determinam que a lei deva ser aplicada para todos, 

 

independentemente de seus destinatários, com vistas a se alcançar sua plena efetividade. 

Apesar da maior parte das determinações constitucionais relativas às pessoas com 

deficiência estar situada no rol de normas programáticas, e da legislação infraconstitucional 

ser bastante ampla, no sentido de sua extensão abarcar o maior número possível de direitos, 

com fixação de obrigações à iniciativa privada e ao Estado, ainda assim a legislação voltada a 

esse segmento não tem efetividade. 
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É mister, portanto, aplicar o Princípio Constitucional da Inafastabilidade do 
 

Monopólio da Justiça pelo Poder Judiciário (art. 5º, XXXV da CF/88), para remediar lesões 

ou ameaça aos direitos das pessoas com deficiência. 

Para Siqueira Jr. e Oliveira 
 
 

a Constituição Federal de 1988 criou instrumentos para o cidadão fiscalizar os 
negócios do Estado, por intermédio do Poder Judiciário. A atuação da cidadania 
consiste na participação, fiscalização das atividades do Estado, dentre as quais se 
inclui a jurisdicional. A efetividade jurisdicional exercida em prol da cidadania 
ultrapassa o mundo jurídico, alcançando a esfera política da nação (2010, p. 251). 

 
Com o mesmo entendimento, Peduzzi enfatiza que 

 
 

a passagem do Estado de Direito para o Estado Social e deste para o Estado 
Democrático de Direito permitiu que a atividade hermenêutica do juiz se ampliasse, 
deixando de ter uma postura de menor interferência na esfera jurídica alheia, para 
assumir outra, mais ativa. O novo paradigma propõe a integração do cidadão e do 
Estado, por meio do processo democrático, em que os indivíduos participam do 
debate sobre as normas jurídicas (2009, p. 33). 

 
Cumpre destacar o papel do legislador em relação à atuação do Judiciário, que além da 

 

existência de todos os instrumentos processuais disponíveis ao cidadão, principalmente as 

ações constitucionais, realizou uma verdadeira densificação da jurisdição do Supremo 

Tribunal Federal, com a efetivação de mecanismos jurídicos de competência, como as Ações 

previstas constitucionalmente - Direta de Inconstitucionalidade ou Declaratória de 

Constitucionalidade -, o conteúdo processual da Repercussão Geral108 e, ainda, as Súmulas 

Vinculantes.109 

As medidas jurisdicionais devem ser tratadas sob dois prismas: o acesso ao Judiciário 

e a implementação de políticas públicas. Com relação ao primeiro, no tratamento das medidas 
 
 
108 Repercussão Geral Descrição do Verbete: A Repercussão Geral é um instrumento processual inserido na 
Constituição Federal de 1988, por meio da Emenda Constitucional 45, conhecida como a “Reforma do 
Judiciário”. O objetivo desta ferramenta é possibilitar que o Supremo Tribunal Federal selecione os Recursos 
Extraordinários que irá analisar, de acordo com critérios de relevância jurídica, política, social ou econômica. O 
uso desse filtro recursal resulta numa diminuição do número de processos encaminhados à Suprema Corte. Uma 
vez constatada a existência de repercussão geral, o STF analisa o mérito da questão e a decisão proveniente dessa 
análise será aplicada posteriormente pelas instâncias inferiores, em casos idênticos. A preliminar de Repercussão 
Geral é analisada pelo Plenário do STF, através de um sistema informatizado, com votação eletrônica, ou seja, 
sem necessidade de reunião física dos membros do Tribunal. Para recusar a análise de um RE são necessários 
pelo menos 8 votos, caso contrário, o tema deverá ser julgado pela Corte. Após o relator do recurso lançar no 
sistema sua manifestação sobre a relevância do tema, os demais ministros têm 20 dias para votar. As abstenções 
nessa votação são consideradas como favoráveis à ocorrência de repercussão geral na matéria. Disponível em 
<http://www.stf.jus.br/portal/glossario/ververbete.asp?letra=r&id=451>, acessado em 12.01.2013. 
109 N.A. A súmula vinculante foi institída pela Emenda Constitucional n° 45, que adicionou o artigo 103-A à 
Constituição Federal: O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de 
dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir 
de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e 
à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à 
reeleição, na forma estabelecida em lei. 
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judiciais disponíveis e os órgãos de legitimação e quanto ao último, pelo controle judicial do 
 

exercício estatal. 
 

A Lei n. 7.853/1989, que trata dos direitos das pessoas com deficiência concedeu ao 

Ministério Público, às associações e às entidades públicas a tutela dos bens jurídicos 

protegidos, nos termos do seu Art. 3º: 
 

Art. 3º As ações civis públicas destinadas à proteção de interesses coletivos ou 
difusos das pessoas portadoras de deficiência poderão ser propostas pelo Ministério 
Público, pela União, Estados, Municípios e Distrito Federal; por associação 
constituída há mais de 1 (um) ano, nos termos da lei civil, autarquia, empresa 
pública, fundação ou sociedade de economia mista que inclua, entre suas finalidades 
institucionais, a proteção das pessoas portadoras de deficiência. 

 
Destes grupos o mais estruturado é o Ministério Público, que possui inclusive o 

requisito do dever constitucional, já que deve atuar na defesa “da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis” (Art. 127, CF/88). 

Araújo (2010, p. 921) apresenta crítica à atuação do órgão no que diz respeito ao 

requisito do conhecimento técnico para tratar dos direitos das pessoas com deficiência, uma 

vez que não há aproximação dos seus membros com a sociedade civil, através de uma 

interferência mais concreta e eficiente, mas apenas a expedição de ofícios, além de que 

deveria haver profissionais melhor preparados às questões específicas da deficiência, 

problemas apresentados principalmente pelo acúmulo de serviço. 

Greco também critica o papel do Ministério Público, pelo seu aspecto paternalista na 

proteção dos direitos, pois 
 

essa intervenção se justifica, especialmente porque grande parte dos que necessitam 
de proteção não estão em condições, sequer, de organizar-se em associações, 
Todavia, trata-se de um resquício de paternalismo estatal que com frequência tem 
desbordado para a defesa de interesses políticos e de interesses polêmicos, sem 
respeito ao princípio da subsidiariedade que deve ditar a intervenção do Estado nas 
relações jurídicas privadas (2004, p. 53). 

 
 

Independentemente desses fatores, deve-se enaltecer a atuação do Ministério Público, 
 

ao se mostrar como “elemento transformador da realidade para a efetividade dos direitos 

previstos na Constituição Federal e nas leis infraconstitucionais no que se refere às pessoas 

com deficiência” (LIMA, CORREIA e LEÃO, 2011, p. 37). Segundo os mencionados 

autores, um instrumento que tem sido bastante utilizado com eficiência pelo Ministério 

Público na defesa dos interesses das pessoas com deficiência é o Termo de Ajustamento de 
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Conduta, de natureza de transação contratual e com eficácia de título executivo 
 

extrajudicial.110 
 

Outro instrumento bastante eficaz, de que diversas pessoas são titulares111 para utilizá-

lo na efetivação de direitos é a ação civil pública. Um exemplo desse expediente jurídico foi 

decidido pelo Supremo Tribunal de Justiça, pelo reconhecimento da legitimidade do 

Ministério Público para pedir o fornecimento de prótese auditiva: 
 

1. Quanto mais democrática uma sociedade, maior e mais livre deve ser o grau de 
acesso aos tribunais que se espera seja garantido pela Constituição e pela lei à 
pessoa, individual ou coletivamente. 2. Na Ação Civil Pública, em caso de dúvida 
sobre a legitimação para agir de sujeito intermediário - Ministério Público, 
Defensoria Pública e associações, p. ex. -, sobretudo se estiver em jogo a dignidade 
da pessoa humana, o juiz deve optar por reconhecê-la e, assim, abrir as portas para a 
solução judicial de litígios que, a ser diferente, jamais veriam seu dia na Corte. (...) 
11. Maior razão ainda para garantir a legitimação do Parquet se o que está sob 
ameaça é a saúde do indivíduo com deficiência, pois aí se interpenetram a ordem de 
superação da solidão judicial do hipervulnerável com a garantia da ordem pública de 
bens e valores fundamentais - in casu não só a existência digna, mas a própria vida e 
a integridade físico-psíquica em si mesmas, como fenômeno natural.(...) 13. O 
Ministério Público possui legitimidade para defesa dos direitos individuais 
indisponíveis, mesmo quando a ação vise à tutela de pessoa individualmente 
considerada. STJ. REsp 931513 RS 2007/0045162-7, Relator(a): Ministro Carlos 
Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF), Julgamento: 25/11/2009, 
Órgão Julgador: S1 – Primeira Seção, Publicação: DJe 27/09/2010. 

 
De outra parte, cabível também a representação das pessoas com deficiência pelas 

associações, instituições prestigiadas pelo texto constitucional em seu art. 5º, inciso XXI, e 

que têm sido uma eficaz saída para a inércia do Estado, pois geralmente traz em seus 

objetivos a defesa dos direitos, claro exemplo de empoderamento da classe.112 A vontade 

política em atuar é enorme, como também o conhecimento específico, pois geralmente 

formada por pessoas ligadas à deficiência, sejam as próprias pessoas com deficiência, seus 

familiares, ou os interessados no tema, os chamados militantes. 

A dificuldade se dá na seara de sua estruturação, já que os recursos são escassos para 

manter uma base de atendimento e de contratação de advogados, principalmente para questões 
 
 
 
 
110     Como exemplos, TACs assinados pelo Ministério Público com a ABNT e TARGET Engenharia e 
Consultoria Ltda. e com a Secretaria de Saúde de Natal. Disponíveis respectivamente em 
<http://www.faders.rs.gov.br/portal/index.php?id=legislacao&cat=11&cod=364>, acessado em 27.12.2012 e 
<http://www.mp.go.gov.br/portalweb/hp/41/docs/tac_03.pdf>, acessado em 27.12.2012. 
111 Inclusive a Defensoria Pública pela alteração da Lei n. 7.347/1985 pela Lei n. 11.448/2007. 
112 Greco (op. cit., p. 53) defende o associativismo ao constatar que o Estado não consegue prover o equilíbrio 
das relações jurídicas, e por tal motivo “é preciso assegurar esse equilíbrio na prática, o que somente tornar-se-á 
possível através da articulação dos sujeitos que se encontram em posição de desvantagem, em organizações e 
associações, que, pela união de esforços consigam compensar o desequilíbrio existente e dá aos indivíduos e 
grupos a força e a capa de proteção necessárias para ombrearem-se aos seus adversários e lutarem pelos seus 
direitos ou interesses em igualdade de condições”. 
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de honorários, apesar de entendimento majoritário jurisprudencial de promoção de Justiça 
 

Gratuita para associações sem fins lucrativos. 
 

Um paradigma de Associação que luta efetivamente pela defesa das prerrogativas 

desse segmento é o Instituto Brasileiro de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência – 

IBDD, que através de diversas ações individuais ou coletivas, tem primado pela Justiça eficaz. 

Como exemplos de ações coletivas, o IBDD ingressou com Ações Civis Públicas para 

garantir a acessibilidade em todos os prédios públicos do Município do Rio de Janeiro 

(Sentença favorável e em fase de execução); para garantir a acessibilidade em todos os 

prédios privados de uso coletivo vinculada ao Alvará de Funcionamento (liminar concedida) 

e; para exigir a adaptação dos veículos e a reserva de assento para pessoas com dificuldade de 

locomoção antes da roleta (ainda sem decisão da Justiça). 

E também o IBDD ingressou com algumas ações individuais, para obtenção de prótese 

confeccionada com material importado para amputado (Sentença favorável); e aparelho 

respiratório – BIPAP, para menor portador de distrofia muscular (Liminar concedida); para 

garantir a posse de candidata com deficiência física declarada inapta em exame admissional 

(Sentença procedente); para garantir transporte público acessível (em fase de Recurso 

Extraordinário) e; para disponibilizar os recursos tecnológicos necessários para que uma aluna 

universitária tenha acesso às informações e realize as provas. (em fase de Apelação).113 

É comum tratar a deficiência como o principal entrave à pessoa, porém o real 

problema por ela enfrentado se reflete na sua impossibilidade de inclusão na sociedade, e de 

certa forma toda a atuação legal e protetiva deve ser encarada nesse sentido. Deve-se eliminar 

o preconceito e as barreiras, ampliar o leque de serviços disponibilizados e desenvolver 

políticas públicas sérias de inclusão. 

Uma importante iniciativa para desenvolver ações em favor das pessoas com 

deficiência, como forma de suprir a omissão estatal e a inação da sociedade, é a parceria entre 

instituições assistenciais e as iniciativas privada e pública. Tais instituições, desprovidas de 

finalidades lucrativas e ideologias políticas, cuja atuação se dá no chamado terceiro setor, 

prestam essencial função inclusiva às pessoas com deficiência, principalmente para reunião, 

prestação de serviços, educação, formação, reabilitação e luta pela efetividade dos direitos. 

O terceiro setor, entendido como aquele que supre a ausência do Estado por 

instituições privadas, é formado por organizações não governamentais que representam a 

sociedade civil organizada, mediante participação voluntariada para prestação de serviços de 
 
 
 

113 Conforme informações de seu sítio, disponível em <http://www.ibdd.org.br>, acessado em 15.12.2012. 



103 
 
 
 
interesse público, e cumpre papel relevante com vistas à inclusão das pessoas com 
 

deficiência.114 
 

Já com relação às pessoas de direito público, a estrutura e o conhecimento técnico são 

extremamente competentes, mas falta-lhes vontade política, uma vez que estão geralmente do 

lado, não da defesa, mas da infração à norma legal. 

Dessa forma, no entender de Araújo, 
 
 

podemos identificar em cada um dos agentes um tipo de problema. De todos, o 
problema de mais fácil solução seria o aparelhamento das associações, com um 
quadro de voluntários advogados, que poderiam ajudar na tarefa de ajuizar ações 
civis públicas (...). Dos três agentes, o que apresenta mais dificuldade, são as 
pessoas de direto público interno. O processo de conscientização do Poder Público 
para o cumprimento dos programas constitucionais de inclusão ainda está muito 
insipiente (2010, p. 922). 

 
Nesse aspecto, busca-se a integração dentre as esferas de Governo, para atuação junto 

às pessoas com deficiência. No âmbito federal, foram criados o Conselho Nacional dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência (CONADE), responsável pela elaboração da Política 

Nacional da Pessoa com Deficiência, e a Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência (SNPD), principais responsáveis pela geração e implementação de 

políticas voltadas à inclusão da pessoa com deficiência, cuja atuação é integrada com os 

Conselhos Estaduais e Municipais dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que trabalham na 

avaliação e propostas de políticas públicas. 

Para tanto, necessário frisar que a representação por entidades não é obrigatória, pois 

pode a pessoa com deficiência optar pelo instrumento individual de ação ao se deparar com 

efetiva lesão ou ameaça de violação de seus direitos. 

Um aspecto que deve ser ressaltado é o da acessibilidade da pessoa com deficiência, 

pois a Lei de Barreiras também não é aplicada de acordo com as necessidades apresentadas e 

fica a pessoa com deficiência, por conta dessa razão, com dificuldades de acesso ao próprio 

Judiciário. 

O Jurisdicionado com deficiência encontra barreiras, não somente nos edifícios em 

que funciona o Poder Judiciário, mas também no caminho de sua casa para o Tribunal, por 

meio de impedimentos arquitetônicos urbanísticos, como também nos meios de transporte, 

que não se encontram adaptados, e ainda na comunicação, falha e não especializada para o 

tratamento igualitário, na possibilidade de dirimir a desigualdade existente. 
 
 
114 Para Siqueira Jr. e Oliveira “a sociedade civil organizada representa o anseio social, estando legitimada a 
influenciar nas políticas públicas, com o intuito de alcançar o bem comum de determinada comunidade” (op. cit., 
p. 257). 
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Outro caso latente de descumprimento da lei que pode prejudicar o jurisdicionado ou 
 

seu representante, diz respeito ao uso de cão-guia, permitido pela Lei n. 11.126/2005, que por 

simples desconhecimento da função desse animal treinado especialmente para o 

acompanhamento de deficientes visuais, não tem sua entrada permitida em diversos 

ambientes. 

Caso paradigmático, porém contraditório, ocorreu no Tribunal de Justiça do Rio de 

Janeiro que não autorizou o ingresso do cão-guia Jimmy junto à advogada Déborah Prates, o 

que a impediu inclusive da prestação jurisdicional a seus assistidos, ou seja, ela teve 

bloqueado o seu exercício de atividade profissional.115 

O acesso à Justiça, por tais motivos, e ainda pelo próprio desconhecimento dos seus 

agentes, faz com que todo o amplo e moderno arcabouço legislativo brasileiro se torne quase 

inócuo. 

Bartalotti defende que em relação às políticas públicas 
 
 

a temática da deficiência é essencial para a agenda global do desenvolvimento. A 
própria magnitude dos problemas relacionados com a exclusão social das pessoas 
com deficiência já justifica a necessidade de dar atenção ao problema, na medida em 
que seu peso quantitativo seria suficiente para impedir que se atingisse as Metas de 
Desenvolvimento do Milênio (2006, p. 56).116 

 
Em outro contexto, as pessoas com deficiência devem buscar e reivindicar a 

implementação de políticas públicas como padrão de efetividade da legislação voltada a esse 

grupo de indivíduos. 

Ações afirmativas constituem medidas especiais que buscam remediar um passado 

discriminatório e “objetivam acelerar o processo de igualdade, com o alcance da igualdade 

substantiva por parte de grupos vulneráveis, como as minorias étnicas e raciais, as mulheres, 

dentre outros grupos” (PIOVESAN, 2005, P. 40). 

Greco levanta a questão do desvirtuamento da Justiça, por conta da falta de 

responsabilidade do Estado, e “de guardiã das liberdades individuais e dos direitos dos 
 
 

115 “Depois de quase dois anos na Justiça, a advogada Deborah Prates ganhou em primeira instância o processo 
que movia contra o Estado do Rio, por ter sido impedida de entrar no Fórum Central com seu cão-guia, Jimmy. 
A sentença determina que o governo pague R$ 10 mil como indenização por danos morais. A Procuradoria Geral 
do Estado ainda avalia se vai recorrer da decisão. - Sinto que a minha honra foi restaurada. Não só a minha, mas 
a de todos os deficientes visuais. Essa discriminação atrapalhou muito a minha carreira, a minha vida. Espero 
que essa atitude não fique impune - afirmou Deborah”. Disponível em 
<http://extra.globo.com/noticias/rio/advogada-cega-ganha-processo-contra-estado-do-rio-de-janeiro-
2143658.html>, acesso em 01.07.2011. 
116 N.A. Os oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio definidos pelas Nações Unidas, a serem alcançados 
até 2015, referem-se ao combate à pobreza e à fome, e à promoção da educação, da igualdade de gênero e de 
políticas de saúde, saneamento, habitação e meio ambiente. Disponível em 
<http://www.itamaraty.gov.br/temas/temas-multilaterais/direitos-humanos-e-temas-sociais/metas-do-
milenio/objetivos-de-desenvolvimento-do-milenio>, acessado em 12.01.2013. 
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cidadãos foi transformada em administradora da moratória do Estado e em eficiente 
 

proteladora do pagamento de suas dívidas e do cumprimento das suas obrigações para com os 

cidadãos” (2004, p. 54). 

A efetividade das políticas públicas garantidoras de Direitos Fundamentais depende da 

apreciação pelo Poder Judiciário, principalmente no que tange à liberação de recursos 

públicos ou alteração no programa de Governo. Nesse contexto, o orçamento reflete o plano 

de ação governamental, cuja destinação dos valores depende de decisão política. 117 

A realização dos direitos sociais se relaciona com o princípio da reserva do possível, 

que caracteriza a viabilidade financeira de instituir políticas públicas, mas que tal princípio 

não pode ferir o mínimo existencial, como também direitos individuais. 

A garantia do mínimo existencial não está vinculada, portanto, à discricionariedade e 

deve atender a todas as áreas, sem escolha de qual a mais essencial. Nesse sentido julgou o 

Tribunal de Justiça de São Paulo, conforme se verifica da ementa: 
 

APELAÇÕES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PESSOA 
HIPOSSUFICIENTE, IDOSA E PORTADORA DE QUADRO DEMENCIAL 
PROGRESSIVO (CID G 30.8) - INSUMOS NECESSÁRIO (FRALDAS 
GERIÁTRICAS) PRELIMINAR DE NULIDADE DE COMPETÊNCIA DO 
JUIZADO ESPECIAL     CÍVEL     REJEITADA.     ESTUDO SOCIAL PARA 
COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA DESNECESSÁRIO - OBRIGAÇÃO DO 
ESTADO E DO MUNICÍPIO - LEGITIMIDADE PASSIVA E SOLIDARIEDADE 
DOS ENTES PÚBLICOS - DIREITO FUNDAMENTAL AO FORNECIMENTO 
GRATUITO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - APLICAÇÃO DOS ARTS. 1º, 
III, E 6º DA CF - PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA TRIPARTIÇÃO DE 
FUNÇÕES ESTATAIS E DA DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO 
NÃO VIOLADOS - FALTA DE PADRONIZAÇÃO DOS BENS PRETENDIDOS, 
LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL -
TESES AFASTADAS     -     RECURSO NÃO PROVIDO.     Processo:     APL 
318753620108260196 SP 0031875-36.2010.8.26.0196. Relator(a): Vicente de 
Abreu Amadei. Julgamento: 14/02/2012. Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito 
Público. Publicação: 16/02/2012. 

 
Em seu voto, o Relator entendeu ser 

 
 

Desnecessária a comprovação da hipossuficiência para fins de fornecimento de 
medicamentos e insumos, pois se trata direito garantido constitucionalmente a todos 
os cidadãos de modo universal e igualitário. (...) 3. Os princípios da dignidade da 
pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e da preservação da saúde dos cidadãos em geral 
(art. 6º da CF) impõem ao Estado e ao Município a obrigação de fornecer, 
prontamente, insumo necessitado, em favor de pessoa hipossuficiente, sob 
responsabilidade solidária dos entes públicos (art. 196 da CF). 4. Havendo direito 
subjetivo fundamental violado, não há ofensa aos princípios da isonomia, da 
tripartição de funções estatais e da discricionariedade da Administração, e, no 
quadro da tutela do mínimo existencial, não se justifica inibição à efetividade do 
direito ofendido sob os escudos de falta de padronização ou de inclusão dos bens em 

 
 
117 Cerigoni e Rodrigues (op. cit., p. 56) propõem a alocação de percentuais de orçamento às atividades que 
promovam a inclusão da deficiência em cada programa, como também a criação de uma verba específica para 
apoio às atividades de capacitação e conscientização. 
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lista oficial, de limitações orçamentárias e de aplicação da teoria da reserva do 
possível. 

 
Outra premissa bastante discutida por muito tempo é a da possibilidade do Poder 

Judiciário influir na decisão orçamentária de serviços necessitados de verba para o exercício, 

o que já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido favorável de ser possível tal 

ingerência, conforme Ementa: 
 

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. A 
QUESTÃO DA LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DO CONTROLE E DA 
INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM TEMA DE IMPLEMENTAÇÃO 
DE POLÍTICAS PÚBLICAS, QUANDO CONFIGURADA HIPÓTESE DE 
ABUSIVIDADE GOVERNAMENTAL. DIMENSÃO POLÍTICA DA 
JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL ATRIBUÍDA AO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL. INOPONIBILIDADE DO ARBÍTRIO ESTATAL À EFETIVAÇÃO 
DOS DIREITOS SOCIAIS, ECONÔMICOS E CULTURAIS. CARÁTER 
RELATIVO DA LIBERDADE DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. 
CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA CLÁUSULA DA "RESERVA DO 
POSSÍVEL". NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO,     EM FAVOR     DOS 
INDIVÍDUOS, DA INTEGRIDADE E DA INTANGIBILIDADE DO NÚCLEO 
CONSUBSTANCIADOR DO     "MÍNIMO     EXISTENCIAL".     VIABILIDADE 
INSTRUMENTAL DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO NO PROCESSO 
DE CONCRETIZAÇÃO     DAS     LIBERDADES POSITIVAS (DIREITOS 
CONSTITUCIONAIS DE SEGUNDA GERAÇÃO). ADPF 45 MC/DF. Brasília, 29 
de abril de 2004. Ministro Celso de Melo – Relator. Decisão publicada no DJU de 
4.5.2004. 

 
Assim, o Relator votou pela necessária intervenção do Poder judiciário em questões 

 

relevantes ligadas ao cumprimento dos preceitos constitucionais: 
 
 

(...) Em princípio, o Poder Judiciário não deve intervir em esfera reservada a outro 
Poder para substituí-lo em juízos de conveniência e oportunidade, querendo 
controlar as opções legislativas de organização e prestação, a não ser, 
excepcionalmente, quando haja uma violação evidente e arbitrária, pelo legislador, 
da incumbência constitucional. No entanto, parece-nos cada vez mais necessária a 
revisão do vetusto dogma da Separação dos Poderes em relação ao controle dos 
gastos públicos e da prestação dos serviços básicos no Estado Social, visto que os 
Poderes Legislativo e Executivo no Brasil se mostraram incapazes de garantir um 
cumprimento racional dos respectivos preceitos constitucionais. 

 
Dessa forma, se o Estado não promover a efetividade dos Direitos Fundamentais por 

força de omissão, sob o argumento de insuficiência de verba orçamentária, cabe ao Poder 

Judiciário tornar-se o poder legitimado para a concretização de tais direitos. Seria uma 

complementação do Poder Público “na implementação ou na correção de políticas públicas 

ineficientes em sua função de garantir a plena concretização dos Direitos Fundamentais” 

(GONÇALVES E MARTIN, 2010, p. 33). 

Zaher (2010, p. 93 e ss.), ao defender o conteúdo de norma programática dos Direitos 

Sociais, estabelece duas questões de ordem com relação à atuação estatal na regulamentação 

de direitos das pessoas com deficiência: a omissão fundamentada e as restrições normativas. 
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Quanto ao primeiro caso, a norma constitucional será violada pela inação do Estado 
 

quando carecer de fundamentação, medida através da aplicação do Princípio da 

Proporcionalidade, diante das condições fáticas e jurídicas presentes, sedimentada pelo “ônus 

argumentativo que deve matizar a atuação estatal, quando da não realização da ação” 

(ZAHER, 2010, p. 94). 

Com relação à omissão não fundamentada, cabível o Mandado de Injunção, como o 

Julgado pelo STF, com relação a necessária legislação para regulamentação do art. 40, § 4º, I, 

da Constituição Federal, que prevê tratamento diferenciado concessão de benefício de 

aposentadoria às pessoas com deficiência: 
 

MANDADO DE INJUNÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO PORTADOR DE 
DEFICIÊNCIA. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO À APOSENTADORIA ESPECIAL 
(CF, ART. 40, § 4º, I). INJUSTA FRUSTRAÇÃO DESSE DIREITO EM 
DECORRÊNCIA DE INCONSTITUCIONAL, PROLONGADA E LESIVA 
OMISSÃO IMPUTÁVEL A ÓRGÃOS ESTATAIS DA UNIÃO FEDERAL. 
CORRELAÇÃO ENTRE A IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL DE LEGISLAR E 
O RECONHECIMENTO DO DIREITO SUBJETIVO À LEGISLAÇÃO. 
DESCUMPRIMENTO DE IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL LEGIFERANTE E 
DESVALORIZAÇÃO FUNCIONAL DA CONSTITUIÇÃO ESCRITA.     A 
INÉRCIA DO PODER PÚBLICO COMO ELEMENTO REVELADOR DO 
DESRESPEITO ESTATAL AO DEVER DE LEGISLAR IMPOSTO PELA 
CONSTITUIÇÃO. OMISSÕES NORMATIVAS INCONSTITUCIONAIS: UMA 
PRÁTICA GOVERNAMENTAL QUE SÓ FAZ REVELAR O DESPREZO DAS 
INSTITUIÇÕES     OFICIAIS PELA     AUTORIDADE SUPREMA DA     LEI 
FUNDAMENTAL DO ESTADO. A COLMATAÇÃO JURISDICIONAL DE 
OMISSÕES INCONSTITUCIONAIS: UM GESTO DE FIDELIDADE À 
SUPREMACIA HIERÁRQUICO-NORMATIVA DA CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA. A VOCAÇÃO PROTETIVA DO MANDADO DE INJUNÇÃO. 
LEGITIMIDADE     DOS PROCESSOS DE     INTEGRAÇÃO     NORMATIVA 
(DENTRE ELES, O RECURSO À ANALOGIA) COMO FORMA DE 
SUPLEMENTAÇÃO     DA     “INERTIA     AGENDI     VEL     DELIBERANDI”. 
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANDADO DE 
INJUNÇÃO CONHECIDO E DEFERIDO. STF. MI 1967 - MANDADO DE 
INJUNÇÃO, Origem: DF – Distrito Federal. Rel. Min. Celso de Mello, DJE n. 100, 
divulgado em 26/05/2011. 

 
No que se refere ao segundo aspecto de legalidade, ao editar a norma regulamentadora 

de concretização do mandamento constitucional, por um lado será viabilizada a efetividade do 
direito fundamental, mas por outro viés restrições serão criadas, “pois estabelecerá contornos 
que não admitirão sejam extrapolados, sob pena de se constatar eventual 
inconstitucionalidade” (ZAHER, 2010, p. 95). 

Seja qual for a forma com que se busca a efetividade dos direitos, porém, Rostelato 
 

adverte que 
 
 

a efetivação dos direitos daqueles que os buscam, torna-se possível com o seu 
resultado, ou seja: não basta a prolação de uma sentença; esta deve ser proferida de 
maneira que atenda às necessidades e interesses de quem a buscou, sob pena de se 
ter apenas a prestação jurisdicional apartada do acesso à justiça (2009, p. 94). 
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Além da efetivação dos direitos no Judiciário, o processo legislativo democrático 
 

brasileiro prevê a participação indireta do povo, cujas normas são elaboradas por 

representantes eleitos, mas com possibilidades de participação direta, quanto ao plebiscito, 

referendo e iniciativa popular. 

Nessa esteira, a Lei n. 12.764/12, que criou a Política Nacional de Proteção dos 

Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, sancionada recentemente, é um 

exemplo de legislação advinda da Iniciativa Popular, pela luta do segmento específico do 

autismo. 

“A iniciativa popular é a faculdade conferida ao cidadão para propor projeto de lei” 

(SIQUEIRA Jr. e OLIVEIRA, 2010, p. 259), nos termos do determinado no art. 61, § 2º da 

Constituição Federal, regulamentado pela Lei n. 9.709/98, nos termos do seu Art. 13: 
 

Art. 13. A iniciativa popular consiste na apresentação de projeto de lei à Câmara dos 
Deputados, subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, 
distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de três décimos por cento 
dos eleitores de cada um deles. 

 
Para Tereza D’Amaral, um problema de difícil resolução, porém, é 

 
 

que existe um pacto entre Estado e Sociedade em nosso país em relação a essa 
questão. O acordo começa quando o assunto é mantido na área da assistência social, 
da caridade, do paternalismo, passa pelas falsas políticas de participação e se 
completa quando entende a deficiência como diferença e aceita a cidadania 
incompleta dos diferentes. É essa cidadania diferenciada que mantém a pessoa com 
deficiência longe (2008, p. 42). 

 
Um Judiciário totalmente aparelhado e o cidadão integralmente consciente de seus 

direitos tornam possível a possibilidade da supressão da ineficiência do Estado Provedor, até 

que cada esfera do Poder passe a efetivamente cumprir a sua verdadeira função. 
 
 
 
4.4 – Inclusão social 
 
 
 
 

A limitação principal das pessoas com deficiência não está nas impossibilidades 

impostas pela deficiência, mas “na dificuldade que encontramos nas relações que travamos 

com o mundo” (RIBAS, 2011, p. 8). 

Rostelato apresenta uma tênue e importante diferenciação entre os conceitos 

integração e inclusão: 
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a inclusão consiste em, respeitando as limitações e/ou diferenças de cada um, 
conceder-lhes igual teor de possibilidades para o exercício de atividades diversas. 
(...) a palavra inclusão refere-se à inserção total e incondicional, enquanto a palavra 
integração dá ideia de que a inserção é parcial e condicionada às possibilidade de 
cada pessoa (2009, p. 63).118 

 
Dessa forma, inclusão significa inserir a pessoa com deficiência na vida social em sua 

amplitude, toná-la apta a participar efetivamente de todas as esferas que a vida oferece, 

mediante medidas assecuratórias do respeito aos direitos, pelo indivíduo, a sociedade e o 

Estado. A busca para uma convivência, a priori de reconhecimento das diferenças, para 

depois de aceitação da diversidade, deve ser o marco inicial da inclusão, que deve ocorrer de 

maneira gradual, em virtude da complexidade das relações, recheadas de discriminações e 

preconceitos, luta e resistência.119 

Por outro lado, disposições constitucionais, tratados internacionais e legislação ampla 

são medidas deveras importantes, mas tornam-se inócuas se não houver amplo trabalho 

educacional, no sentido de divulgação das normas e conscientização da importância de uma 

realidade social com iguais oportunidades a todos.120 

No entender de Cerigoni e Rodrigues 
 
 

para sensibilizar a sociedade e transformar a postura da exclusão, é necessário 
apresentar-lhe a realidade e a situação de vida das pessoas com deficiência e de seus 
familiares. Sem dúvida as próprias pessoas com deficiência são protagonistas desse 
processo e precisam agir no sentido de sair da exclusão à qual foram relegadas 
historicamente. Mas cabe à sociedade comum todo caminhar nesse rumo, ir ao 
encontro deste segmento marginalizado, na sua alteridade e na sua diferença, e 
acolhê-lo com fraternidade (2005, p. 53). 

 
Ao amplo processo de inclusão não basta a incorporação dos excluídos a um padrão 

básico de vida para que tenham um mínimo para sobrevivência, mas proceder a alterações na 

estrutura social, com o fim de permitir a igualdade de condições e dignidade. “É necessário 

instrumentalizar as pessoas com deficiência para que possam usufruir com independência, 
 
 
 
118 Bianchetti e Correia, no mesmo sentido, entendem que o início da possibilidade da inclusão se refere “à luta e 
às iniciativas concretas voltadas à integração dos indivíduos considerados deficientes, tanto na escola, nos 
movimentos sociais (fóruns, associações, ONGs) e nas empresas, quanto na sociedade” (2011, p. 107). 
119 May (2012, p. 121 e ss.) envolve os conceitos de ódio e ressentimento aos grupos cuja liberdade tenha sido 
tolhida, como é o caso das pessoas com deficiência, para preenchimento do sentimento de adaptação à rendição, 
e entende necessário transformar tais sentimentos, a princípio destrutivos, em uma emoção construtiva, como 
forma de libertação da renúncia à liberdade que o aprisiona. Assim, “o ódio e o ressentimento protegem 
temporariamente a liberdade interior, porém, mais cedo ou mais tarde, será preciso usá-los para conquistar a 
liberdade e a dignidade, senão destruirão a própria pessoa” (ibidem, p. 126). 
120 Barreto, ao apresentar a nova ordem jurídica, surgida com o processo de democratização do Estado liberal, 
através da contemplação de demandas e da proclamação de direitos aos excluídos sociais, entende que “a 
juridificação ocorrida não garantiu, entretanto, a implementação dessa nova ordem jurídica, que, muitas vezes, 
estabelece direitos e garantias nos textos legais, mas não os implementa nas políticas públicas e nas decisões 
judiciais” (2010, p. 185). 
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autonomia e liberdade as mesmas oportunidades oferecidas aos demais citadinos” (RIBEIRO, 
 

2010, p. 38). 
 

As crises da contemporaneidade, manifestadas nas esferas econômica, social e 

individual, criaram um paradoxo às classes dominantes: “ou ela se destrói ou destrói o ser 

humano” (ABDALLA, 2002, p. 91). Assim, a alternativa única que se apresenta é o 

estabelecimento de novos princípios norteadores de racionalidade para a civilização, como 

balizamento do relacionamento humano com a natureza e com o outro. 

Para se atingir tal plenitude de convivência, o reconhecimento do outro e de suas 

diferenças deve ser levada como forma de vida, com o fim de nortear as relações interpessoais 

e eliminar a discriminação. A alteridade permite o entendimento de processos alheios, como 

forma de reorganização de operações pessoais, com vistas à inserção do próprio homem. 

Na Alteridade busca-se a capacidade de convivência com o outro, igual como pessoa 

humana, porém diferente em diversos aspectos. É reconhecer-se no outro, ou em si, como 

sujeito de direitos e portador da mais ampla dignidade.121 

O ser humano apresenta-se como ser relacional e deve reconstruir área de tolerância a 

partir dessa convivência com os demais, de forma a ele próprio vir a se inserir nesse campo de 

proteção, para se atingir “o ‘nós’ como parte essencial do ‘eu’” (SOARES JR., 2004, p. 80). 

Soares Jr. conclui que 
 
 

a alteridade é tanto menos dever dos indivíduos quanto mais proficuamente agir o 
Estado na tarefa de assegurar riquezas e honras de modo universal, porque a 
igualdade requer uma intervenção estatal contínua para reprimir as tendências dos 
grupos sociais de formar oligarquias para uso e controle dos bens sociais, a fim de 
explorar seu predomínio (2004, p. 80). 

 
Lévinas determina alguns parâmetros de dignidade e de Justiça, e também as relações 

éticas de subjetividade pela relação com o “Rosto”, que se dá no encontro com o “Outro”. 

Nessa relação interpessoal 
 
 

se não houvesse ordem de Justiça, não haveria limite para minha responsabilidade. 
Há uma certa medida da violência necessária a partir da justiça; mas, se falamos de 
justiça, é necessário admitir juízes, é necessário admitir instituições como o Estado; 
viver num mundo de cidadãos, e não só na ordem do face a face. Mas, em 
contrapartida, é a partir da relação com o Rosto ou de mim diante de outrem que se 
pode falar da legitimidade do Estado ou de sua não legitimidade. Um Estado em que 
a relação interpessoal é impossível, em que ela é por antecipação dirigida pelo 
determinismo próprio do Estado, é um Estado totalitário (2010, p. 132). 

 
 
 
 
121 No mesmo sentido, Wolkmer (op. cit.) e sua ética da alteridade e emancipação social como bases do 
pluralismo jurídico, em que as normas de conduta devem ser elaboradas para os excluídos sociais, porém de 
cumprimento obrigatório por quem as formulou, de forma a trazer a emancipação pelo respeito ao próximo. 
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Para Habermas a discriminação não há como ser abolida se não for por meio da 
 

inclusão sensível às origens culturais das diferenças individuais e grupais, específicas de cada 

conjunto. Para o autor, quanto mais multicultural for a sociedade, pior é o problema das 

minorias para imposição de seus valores em meio à diversidade plural. 

Habermas defende caminhos para se chegar a uma inclusão, “com sensibilidade para 

as diferenças” (2002, p. 166), principalmente 
 

a divisão federativa dos poderes, uma delegação ou descentralização funcional e 
específica do Estado, mas acima de tudo, a concessão de autonomia cultural, os 
direitos grupais específicos, as políticas de equiparação e outros arranjos que levem 
a uma efetiva proteção das minorias. Através disso, dentro de determinados 
territórios e em determinados campos políticos, mudam as totalidades fundamentais 
dos cidadãos que participam do processo democrático, sem tocar nos seus princípios 
(2002, p. 166). 

 
Em um Estado Democrático não há como se obter igualdade pela secessão ou pela 

fragmentação social.122 Assim, a cultura majoritária deverá cindir da política geral, a fim de 

não mais ditar os discursos sociais, como também não servir de fachada de poder, o que 

prejudica as minorias justamente em seus aspectos existenciais. 

Por outro viés, a cultura política comum, restrita a cada grupo e que se esvai na 

abstração quanto maior for o pluralismo, deverá manter-se suficientemente forte em suas 

forças de coesão, a fim de que cada vez mais a sociedade se concentre em si mesma. 

Habermas então defende uma teoria dos direitos que exija a política de 

reconhecimento para preservação da integridade do indivíduo, já que a individualidade 

somente se dá pela coletivização, ou seja, se exige aos “portadores dos direitos subjetivos uma 

identidade concebida de maneira intersubjetiva” (2002, p. 235). 

Também se faz necessário desenvolver no seio da sociedade democrática o valor da 

tolerância e o seu comprometimento com a ordem jurídica, já que envolve a aceitação da 

diferença entre grupos sociais, principalmente quanto à distribuição de bens e acesso às 

garantias jurídicas democráticas (BARRETO, 2010, p 188).123 

Para Barreto, a tolerância deve seguir o sentido contrário da intolerância 

institucionalizada que 
 

relaciona-se mais com as grandes desigualdades econômicas e sociais, o que pode 
ser constatado no campo do direito, principalmente, em dois tipos de situação: na 

 
 
122 Também contra a fragmentação se apresenta Sorj, pois esta “pode distorcer as políticas públicas e, com isso, 
limitar a definição de estratégias compreensivas para o conjunto da sociedade” (op. cit., p. 34). 
123 Bobbio apresenta duas fases da tolerância, a primeira aplicada a crenças religiosas, e a atual, referente às 
minorias, geralmente chamadas de diferentes, cuja divergência tem como origem motivos físicos ou sociais, que 
traduzem o preconceito e a discriminação, pois “a convicção de possuir a verdade pode ser falsa e assumir a 
forma de um preconceito” (2004, p. 203). 
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discriminação legal, que se produz através da prática jurídica que tem como 
consequência diferentes tipos de exclusão social consagrando comportamentos 
sociais eivados de intolerância, o segundo tipo ocorre quando o sistema jurídico 
legaliza e, em última análise, consagra a exclusão social, através da impunidade 
(2010, p 188). 

 
Pela inclusão, a tolerância se desenvolve como virtude a assegurar a ordem jurídica e a 

reunião de indivíduos e grupos excluídos. A tolerância deve desenvolver a propagação de 

formas legais, formal e material, de admissão dos que vivem à margem, mas que fazem parte 

cívica do povo. Não basta, com isso, “a aceitação de valores e interesses divergentes, mas o 

incentivo à diversidade de grupos sociais primários, que se integram no processo de 

funcionamento e controle da sociedade” (BARRETO, 2010, p. 190). 

Boff, dentre as “Virtudes para um Outro Mundo Possível” que apresenta em sua obra, 

destaca a tolerância ativa, em diferenciação à passiva, esta perniciosa, pois decorre de uma 

aceitação contra a vontade, por conta da indiferença, da pusilanimidade ou da comodidade, e 

não se coaduna com os objetivos de uma sociedade inclusiva. Já a tolerância ativa, que 

“consiste na atitude de quem positivamente convive com o outro porque tem respeito por ele e 

aceita a riqueza multifaceta da realidade” (2006, vol. II, p. 82), está ligada à ética e à verdade. 

É a virtude que realiza a convergência de vontades através do debate e do compromisso de 

equacionar conflitos e oposições. 

A tolerância, em seu aspecto positivo, é forma democrática de discordar de quaisquer 

opiniões, de acordo com sua razão, face aos requisitos da individualidade da pessoa. O 

problema decorre da negatividade do aspecto da tolerância, que gera a intolerância, pelo fato 

da divergência de pensamento e falta de compreensão dessa diferença.124 

Por um sentido mais amplo de convivência, Brega Filho e Alves defendem a 

hospitalidade125     como alargamento do sentido da tolerância, que conduz a uma radical 

responsabilidade para com o outro, pois 
 

a desconstrução da tolerância não é um exercício de crítica, haja vista que a 
desconstrução não tem um caráter metodológico, é a justiça mesma, porque por ela é 
possível se desconstruir o direito, através de algo que sem ser direito, solicita a sua 
desconstrução. E a justiça ocorre na relação com o outro, na hospitalidade que 
acolhe a singularidade e a alteridade do outro, isso indica que a justiça não é 
redutível a sua representação jurídica ou moral (2010, p. 145). 

 
 
 
 
124 Ribas ressalta a importância da tolerância também partir do próprio grupo de excluídos: “aconselhamos as 
próprias pessoas com deficiência que ainda acham que o inimigo está sempre na emboscada, a se desarmarem, 
advertindo-as que a inclusão social de fato só acontecerá quando o rancor for suplantado pela tolerância” (op. 
cit., p. 15). 
125 A hospitalidade é “feita de inter-retro-relações e de cadeias de solidariedades includentes. Porque todos os 
seres foram hospitaleiros uns para com os outros, todos puderam chegar até aqui” (BOFF, op. cit., p. 103). 
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Dessa forma, o “Outro” passa a ser a medida da Justiça pela reivindicação de um 
 

direito mais justo, o que faz surgir novas aplicações democráticas participativas. 
 

Abdalla promove o Princípio da Cooperação como início da construção de uma 

racionalidade que gere uma nova civilização. A exclusão social, consequência direta da 

racionalidade atual de mercado, tem gerado duas situações distintas: por um lado, o aumento 

da ilegalidade, como violência e criminalidade, informalidade, tráfico, mendicância, dentre 

outras, o que explica a barbárie social, já que “o ser humano teme o semelhante” (2002, p. 

98).126 

Em sentido contrário, a busca pela sobrevivência trouxe ao mercado as experiências 

do cooperativismo e da autogestão de trabalho, que vai de encontro justamente com o 

agigantamento das instituições e a lógica competitiva, para alterar o status atual pela 

“conformação de um processo que renuncia à acumulação e à da mais-valia, e rompe com a 

divisão entre proprietários e trabalhadores” (ABDALLA, 2002, p. 101). 

Além da aplicação do Princípio da Cooperação nas relações humanas de produção, 

deve-se focar sua atuação também junto aos aspectos da sociabilidade, em que o “Outro” não 

seria mais considerado o concorrente do “Eu”, mas passaria a ser visto no sentido da 

complementariedade. Abdalla complementa que 
 

o outro é aquele que compõe um todo comigo. Sem ele me perco na individualidade 
improdutiva e insignificativa. Com ele, e em relação cooperativa com ele, passo a 
ser uma manifestação singular, individual, de uma totalidade dinâmica. A 
eliminação do outro representaria a perda de uma parte da totalidade que é, ao 
mesmo tempo, eu e todos. O cuidado com o coletivo seria, ao mesmo tempo, um 
cuidado consigo mesmo e vice-versa (2002, p. 122). 

 
Por parte do Estado, este atua em um plano internacionalizado, porém com 

neutralidade política e afastamento da organização dos mercados, o que gera o agravamento 

das diferenças de classe e submissão de parcela da população a condições aviltantes. Para 

Leal, deverá o Estado então partir para 
 

a adoção de políticas públicas voltadas à gestão dos interesses dos excluídos do 
modelo de desenvolvimento imposto pela economia global, trazendo à tona a 
necessidade de um Estado intervencionista nos processos socioeconômicos do seu 
país, implementador e garante daquele plexo de direitos e garantias prometidos 
constitucionalmente, a partir de princípios e prioridades que levem em conta a 
situação real da maior parte de sua cidadania. Estamos falando do Estado 
Democrático de Direito (2008, p. 333). 

 
 
 
126 “Constituye este, sin duda alguna, uno de los principales problemas de nuestros dias: la universalización 
expansiva de los ideales modernos del progreso material y de la libertad individual resulta impossible alcanzar si 
se mantienen las actuales características del tecnosistema que integran el Estado y el mercado” (Serna, op. cit., p. 
188). 
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Deverá então, esse Estado Democrático passar por uma constante avaliação da eficácia 
 

e legitimidade dos procedimentos utilizados para a gestão dos interesses públicos, em busca 

da construção da cidadania e da dignidade. 

Poderá o Estado participar desse processo de cooperação, inclusive na esfera 

constitucional, de maneira externa, mas de forma concentrada no âmbito de suas relações 

internas entre os diferentes interlocutores (VALLE e SILVA, 2009, p. 334), com vistas a 

maior participação dos Poderes Judiciário e Legislativo na guarda da Constituição, e a 

identificação dos atores dos vínculos de colaboração. 

Nesse sentido, Valle e Silva entendem que 
 
 

a efetividade de direitos estará melhor atendida por uma fórmula institucional que, a 
partir do reconhecimento da sua complexidade e multiplicidade, permite sucessivas 
acomodações em que, à vista dos limites intrínsecos de um ou outro poder, permita, 
ora precedência em favor do legislativo, ora a supremacia judiciária. O jogo é de 
busca permanente do protagonista mais adequado, tendo em conta as funções 
originalmente postas a cada qual dos poderes, conforme o conteúdo do direito em 
discussão (2009, p. 338). 

 
A supremacia da Constituição, com seus valores e princípios fundamentais estará 

resguardada, e melhor, haverá a possibilidade de compartilhamento com as demais estruturas 

do poder, para que se obtenha a real efetividade dos direitos. Do contrário, haverá de 

continuar a Constituição no isolacionismo não cooperativo. 

Lorenzo (2010, p. 101 e ss.) defende os Princípios da Subsidiariedade e da 

Solidariedade como paradigmas do Estado Pós-social, para consolidação do Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana. A Subsidiariedade exprimiria a autonomia de cada instituição 

social para determinar os limites do bem comum. Parte de um Princípio de Justiça, em que 

grandes Instituições não exerçam funções que poderiam ser exercidas por Instituições de 

menor porte, ou seja, atuação sem interferência negativa entre os sujeitos de ordem superior 

ao inferior, porém positiva, com intervenções quando necessário.127 

Pelo Principio da Solidariedade, infere “a ação concreta em favor do bem do outro” 

(2010, p. 131), cuja Justiça deve ter como objeto o “Outro”, não somente em sua 

individualidade, mas também como parte de um todo. Surge da Desigualdade e a 

Solidariedade busca justamente igualar os entes, viventes em autêntico pluralismo. 

Sandel entende que a solidariedade é necessária para a vida em sociedade, tanto entre 

os integrantes do mesmo grupo, como para os de grupos marginalizados: 
 
127 Segundo Lorenzo, a subsidiariedade determina uma hierarquia de esferas no dever de prestar auxílio que 
começa na pessoa e termina na ordem internacional. “Essas esferas também determinam uma precedência da 
ordem menor sobre a ordem maior. Ou seja, tudo que estiver ao alcance da ordem menor deve ser por ela 
executado” (2010, p. 103). 
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as obrigações de solidariedade e sociedade apontam em duas direções, de dentro 
para fora e de fora para dentro. Posso ter para com meus companheiros algumas 
responsabilidades especiais relativas às comunidades às quais pertenço. Mas posso 
ter outras tantas para com aqueles com os quais minha comunidade tem uma história 
de dívida moral, como a relação dos alemães com os judeus ou dos brancos 
americanos com os negros. Desculpas e indenizações coletivas por injustiças 
históricas são bons exemplos de como a solidariedade pode criar responsabilidades 
morais para com comunidades além das nossas. Reparar os erros passados de nosso 
país é uma forma de afirmar nossa lealdade a ele (2012, p. 287). 

 
Dalai Lama vai mais além, na reunião de todos os valores e na defesa do que chama de 

responsabilidade universal, constante na dimensão universal de cada um dos atos do indivíduo 

para se atingir o igual direito de todos à felicidade, em que se busca “desenvolver uma 

disposição de espírito na qual preferimos aproveitar qualquer oportunidade de beneficiar os 

outros do que apenas cuidar de nossos restritos interesses pessoais” (2000, p. 179). 

Entende que 
 
 

uma das grandes vantagens de desenvolver essa noção de responsabilidade universal 
é nos tornarmos sensíveis a todos os seres - e não só aos que estão mais perto de nós. 
Passamos a ver melhor a necessidade de cuidar antes de tudo daqueles membros da 
família humana que sofrem mais, reconhecemos a necessidade de procurar não 
causar divergências entre nossos semelhantes. E nos tornamos mais conscientes da 
importância imensa de promover um estágio de satisfação (2000, p. 180). 

 
Políticas sérias de ações afirmativas deverão ser traçadas com o fim de libertar 

 

totalmente as amarras do grupo excluído pela discriminação, por vezes traduzida até em lei 

(BORGES, MEDEIROS e D’ADESKY, 2009, p. 67 e ss.). Tem como objetivo superar a 

desvantagem advinda do período de exclusão, que mesmo após libertos os grupos ainda 

sofrem seus efeitos durante muito tempo. 

Com relação ao Poder Judiciário, a densificação da Jurisdição constitucional, 

principalmente com relação aos novos institutos da Repercussão Geral e das Súmulas 

Vinculantes, que concentra a Jurisdição no Tribunal Superior, pode vir a tolher a 

independência dos Juízes de Instâncias inferiores. 

Nesse sentido, Gesta Leal afirma que 
 
 

se não houver jurisdição constitucional eficiente e mesmo, e cada vez mais, 
jurisdição internacional efetiva, todos os Direitos Humanos e Fundamentais tornar-
se-ão vulneráveis, enormemente dependentes das eventuais condições das 
Sociedades, dos governos e dos governantes (2000, p. 176). 

 
Foram criações arriscadas, ainda mais sob o espectro da histórica politização do 

Supremo Tribunal Federal, mas que somente surtirão os efeitos desejados se efetivamente 

garantirem a sua disposição em favor dos cidadãos e grupos, efetivos titulares de direitos. 
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Por outro lado, o próprio grupo social de pessoas com deficiência deve buscar sua 
 

legitimidade em sua luta pela efetividade dos direitos, através de um processo político 

interativo de maior participação social, com vistas ao seu empoderamento, mediante projetos 

de inserção social e de promoção de direitos. 

Trata-se, portanto, de uma revolução no seio da própria sociedade que exclui para a 

promoção da cidadania e da dignidade, e o fim da segregação. Deve haver, por um lado, 

amplo debate, não embate, como no modelo Constitucional cooperativado entre cidadãos e 

esfera pública, e de outro, com atuação importante no poder de mobilização de todos os 

agentes envolvidos. 

A inclusão das pessoas com deficiência deve ser construída pela criação de 

mecanismos sociais de transformação. Bartalotti (2006, p. 47) inclui as pessoas com 

deficiência na categoria de cidadão de segunda classe, a quem a sociedade deve caridade e 

comiseração, mas adverte que esse grupo não quer somente acesso, mas principalmente a 

possibilidade de viver com autonomia e independência, e defende dois caminhos básicos para 

o início da alteração do processo de inclusão: convivência e conhecimento: 
 

é preciso estar junto para que se possa construir um sentimento de empatia, de 
solidariedade e, principalmente, de respeito pelo outro; é preciso partilhar espaços e 
ações para que se possam entender as particularidades de cada ser humano, e tomar a 
diversidade como parte integrante da vida humana e, especificamente, da vida em 
sociedade. (...) É preciso que se respeite a diferença, e para se respeitar é preciso 
conhecer de verdade, e não a partir de estereótipos. Disseminar o conhecimento 
sobre as deficiências em geral tem sido uma arma poderosa de desmistificação dessa 
condição (2006, p. 48). 

 
Saliente-se, porém, que Inclusão social e acessibilidade são elementos indissociáveis 

(CERIGONI e RODRIGUES, 2005, p. 62), porque para que haja inclusão é necessária a 

ampla acessibilidade, que traz a tão almejada autonomia. E por ampla acessibilidade deve-se 

entender incluídos todos os espaços possíveis de utilização pelo homem. 

A liberdade de manifestação e o respeito mútuo entre os grupos devem ser 

relacionados com o respeito, “que supõe reconhecer o outro em sua alteridade e perceber seu 

valor intrínseco” (BOFF, 2006, vol. II, p. 54) e com a tolerância, que “propiciará, sempre, a 

possibilidade de retorno à via pacífica e de participação na vida democrática” (MENDES, 

2005, p. 41). 

Também devem se relacionar com a solidariedade, esta entendida como universal, 

“que corresponde à atitude concreta de um povo em favor da dignidade e do bem universal” 

(LORENZO, 2010, 2010, p. 146), com a cooperação, que “além de garantir a sobrevivência 

da espécie, irá estabelecer a hegemonia de uma nova visão do universo” (ABDALLA, 2002, 
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p. 112) e com a alteridade, que permite declarar que “a proximidade do outro é a significância 
 

do rosto” (LÉVINAS, 2010, p.173).128 
 

Pela integração de todos esses conceitos e para se dirimir conflitos de grupos surgidos 

pela diferença e interesses altamente contraditórios, a democracia deve ser norteada na 

atuação como governo do indivíduo, este respeitado como sujeito e livre para manifestar seu 

pensamento e desenvolver-se como ser inserido na sociedade, já que “a democracia deve ser 

definida como a política do sujeito, como o regime que dá ao maior número o máximo de 

oportunidades de realizar a sua individuação, de viver como sujeitos” (TOURAINE, 1998, p. 

198). 

A sociedade plural de hoje tem o seu âmago justamente no ideal democrático de 

reconhecimento e de tentar lidar com a diversidade de categorias, princípios e valores. As 

políticas de inclusão social e a economia globalizada tendem a reduzir a diferença pela maior 

aceitação social do diferente, que passará a ser comum, através de uma convivência pacífica, 

no seio familiar e na conduta do indivíduo em sociedade. 

O próprio ideal democrático de simples representatividade já se encontra como 

modelo esgotado, em que a vontade da maioria se traduz na “defesa de suas aquisições e com 

a resistência à mudança” em face de um “militantismo deliberadamente minoritário” 

(RICOEUR, 2011, p. 165), o que tem levado a tentativa de implementação da democracia 

direta, mas ainda se apresenta como muito longe do ideal, pois os Estados cresceram e, na 

mesma proporção, os problemas e a desigualdade social (BOBBIO, 2000, p. 54). 

Os caminhos são vários, mas necessitam de que haja vontade, esta manifestada nos 

âmbitos individual, social e público, e somente irá acontecer quando o cidadão efetivamente 

começar a cobrar, mas, “no entanto, para cobrar é preciso incorporar a atitude e envolver-se 

de verdade. Brigar pelo outro e não apenas quando a coisa pegar pro seu lado” 

(MATARAZZO, 2009, p.17). 

Rostelato complementa tal entendimento ao dispor que 
 
 

compete a cada pessoa contribuir para que na vida do outro esteja presente a 
felicidade; nisto estão inseridos os preceitos traçados pelos Direitos Humanos. As 
falas não estão na preocupação com a inclusão das pessoas portadoras de 
deficiência, pois já restou demonstrado que o Estado brasileiro não envidou esforços 
para relacionar os direitos das pessoas portadoras de deficiência, o que falta são 
trabalhos voltados à efetivação destes direitos, o que falta é preocupar-se um pouco 
mais com a efetivação destes direitos, pois aceitar que o problema existe é ter que 
enfrentá-lo (2009, p. 191). 

 
 
 
128 Como conclusão do conceito de Rosto, Lévinas (2010, p. 29) afirma que “o ente é o homem, e é enquanto 
próximo que o homem é acessível. Enquanto rosto”. 
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A humanidade traçou uma vertente do individual para o coletivo, cujos grupos 
 

componentes atingiram sua autonomia de vontade, que lutam para fazer valer esta vontade em 

face dos demais grupos sociais. Desse entendimento participam Bonavides (Curso de Direito 

Constitucional, p. 571), desde que se faça o uso e a divulgação de uma correta e verdadeira 

informação, sem manipulações de mídia de exclusão, como também Habermas (1997, p. 325), 

pelo dissenso e pela via argumentativa da comunicação como fatores instituidores da 

democracia. 

E ainda Lévinas, ao determinar que 
 
 

atrás das singularidades únicas, é preciso entrever indivíduos do gênero, é preciso 
compará-los, julgá-los e condená-los. Sutil ambiguidade de individual e de único, de 
pessoal e de absoluto, da máscara e do rosto. Eis a hora da justiça inevitável que a 
própria caridade todavia exige. É a hora da Justiça, da comparação dos 
incomparáveis “juntando-se” em espécies e gêneros humanos. É hora das 
instituições habilitadas a julgar e a hora dos Estados em que as instituições se 
consolidam e a hora da lei universal que é sempre a dura lex e a hora dos cidadãos 
iguais diante da lei (2010, p. 262). 

 
Deverá haver, portanto, uma reciprocidade de deveres e direitos, de forma que 

 

a Justiça procure sempre o Rosto, como aperfeiçoamento de suas próprias feições e virtudes, 

em busca também do justo não tão somente ao “Eu” e ao “Outro”, mas ainda ao “Terceiro”, 

que também se torna “Outro”. 
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CONCLUSÃO 
 
 
 

O brocardo a facto ad jus non da tur consequentia aplica-se perfeitamente ao tema 

objeto desse trabalho. Contra os fatos apresentados, não há o que se discutir. 

É real a problemática discutida. A cultura da discriminação deve ser alterada, de 

início, pela educação. Políticas educacionais e divulgadoras da legislação, dos direitos e da 

situação social de exclusão devem ser tomadas em caráter urgentíssimo. 

Nessa seara, o ser humano pouco evoluiu. Os problemas de relacionamento entre os 

homens aumentaram na sua complexidade, mas suas origens continuam arcaicas. A 

intolerância alterou o seu foco, porém está presente com todas as suas características 

negativas para o conflito e a segregação. 

O tratamento intolerante e discriminatório ao diferente não pode subsistir nos tempos 

do Século XXI. A normalidade é tratada como questão social e cultural, e uma forma de se 

aceitar a diversidade é a aplicação do ideal de Direitos Humanos como fundamento do 

Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. 

A realidade social, constituída pela cultura, contextualiza os conceitos ligados à 

normalidade, justamente com o fim de tratar desigualmente, mas de maneira negativa, os 

desiguais. E podem ser encontrados desvios antropológicos de cultura para cultura, ou seja, o 

que é normal em uma determinada sociedade pode não ser na outra, o que torna a normalidade 

como modelo de conduta social. 

Com a forma que se apresenta o preconceito, advindo do estigma e dos estereótipos, 

somado às ideologias propagadas pela classe dominante, é formada a unidade grupal, algumas 

vezes tão intensa, que gera uma via de mão dupla na discriminação, simplesmente pela 

diferença. Discursos falaciosos e hipócritas dominam os debates no seio do Estado 

Democrático, o que cria profundas consequências morais e psíquicas, desde as formas sutis e 

imperceptíveis às mais irascíveis de discriminação. 

Pela concepção negativa do conceito de deficiência, somada à ideia de sofrimento e 

dor que o termo causa, o segmento foi, no decorrer do tempo, excluído da coletividade. O 

Estado evoluiu, mas o preconceito contra as minorias subsiste. 

A própria sociedade que cria padrões de anormalidade não se preparou para viver com 

a diferença, pois ainda é intensa a criação de barreiras, principalmente físicas e atitudinais, e o 

afastamento em instituições especializadas ainda subsiste como a solução ideal, porém, 

paliativa e geradora de efeitos perversos. 
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O desconhecimento ainda é uma das maiores razões do preconceito. Começa na 
 

família e na escola, e muitas vezes parte da própria pessoa com deficiência. O lema “nada 

sobre nós, sem nós” deve ser utilizado como uma forma total de inclusão, em que as partes 

devem interagir completamente, a fim de que se passe a entender as reais necessidades do 

segmento, a fim de que se permita maior efetividade à legislação existente. 

A experiência de vida da pessoa com deficiência é, antes de tudo, uma contínua 

experiência de marginalização e exclusão em todos os níveis. Excluída do convívio social (e, 

eventualmente, até mesmo do convívio familiar) desde a infância, devido ao preconceito, ou 

diminuída pela superproteção, continua a experimentar a exclusão na escola, devido à falta de 

adequação física e pedagógica; segue na vida sem participar do convívio social e sem poder 

construir um projeto pessoal, por inexistência de postos de trabalho adaptados e oferta de 

vagas; e culmina com o total isolamento no final da vida. 

Dessa forma, a sociedade inclusiva carece do aprimoramento das relações sociais, com 

a extinção da categorização das pessoas por ordem de valor, este constituído por estereótipos 

e estigmas. 

A Sociedade passou, é verdade, a ver e a conceituar as pessoas com deficiência como 

aquelas com necessidade maior de inclusão, uma vez que o ser humano entendeu que a 

deficiência não é uma situação intangível, pois a qualquer momento, a deficiência pode passar 

a fazer parte da vida de quem quer que seja. 

Não assumiu, porém, sua total responsabilidade diante desse processo, no sentido de 

realizar ações facilitadoras da inclusão. 

A legislação brasileira é uma das mais avançadas nessa área e o Brasil incorporou a 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência em seu ordenamento interno como 

Emenda Constitucional. Em combate ao problema das pessoas com deficiência, a Convenção 

apresenta-se como novo paradigma no combate à desigualdade social e à discriminação, pela 

busca da quebra de barreiras, mas não foi ainda incorporada ao ideal democrático da 

sociedade. 

O desconhecimento do arcabouço jurídico voltado ao segmento, até pelas próprias 

pessoas com deficiência, gera sua inefetividade, sua falta de aplicação por parte da sociedade 

e do Estado, e mesmo o Poder Judiciário e seus agentes. No Brasil ainda se vive como se a lei 

não existisse, ou como se ela apenas funcionasse para poucos. O Estado, por meio do Poder 

Executivo, não parece suficientemente aparelhado para garantir a todos o recurso ao pleno 

exercício de seus direitos, e o Princípio do Acesso à Justiça demonstra-se prejudicado. 
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Deve-se situar e aplicar conjuntamente os termos de empoderamento, acessibilidade, 
 

quebra de barreiras atitudinais e cidadania aos serviços essenciais do Estado e na 

administração da Justiça, quando se tratar dos direitos das pessoas com deficiência, à luz da 

Convenção, diploma legal que veio trazer em seu bojo a mudança de paradigmas para tal 

contingente. 

Cabe ao Estado assumir o seu papel e instituir políticas públicas e ações afirmativas 

para diminuir o abismo existente, com o fortalecimento do Poder Judiciário para que assuma 

com eficiência o seu papel de guardião da Constituição e dos direitos essenciais do indivíduo, 

para a construção e o fomento da dignidade e da cidadania, pelo exercício das políticas 

públicas de promoção aos direitos individuais e coletivos. 

O "Outro" não pode ser excluído dos processos democráticos, principalmente do 

exercício de direitos políticos participativos, mas sua inclusão somente será possível através 

de uma alteração atitudinal, pela identificação e compartilhamento de ideais. 

Reconhecer o “Rosto” é se ver no Outro como em um espelho, para uma tentativa de 

rompimento da rejeição, justamente pela falta de relacionamento integral do “Eu” com o 

“Outro”. E a aceitação somente será plena quando a diferença no “Outro” for aceita. 

Uma vez que se passa a conviver com o reconhecimento dessa diferença, fica mais 

fácil identificar, combater e erradicar a exclusão, com vistas à consolidação do Estado 

Democrático, que hoje se apresenta plural. A inclusão totalmente efetiva, porém, somente será 

possível se, com o processo de reconhecimento, houver uma consolidação dos Direitos 

Humanos sobre os grupos de exclusão, principalmente no que tange à dignidade humana. 

O diferente surge como uma ameaça, que leva a um estado de insegurança e à reação, 

muitas vezes violenta, pois suprimir ou eliminá-lo significa acabar com a ameaça. Mas ocorre 

que a discriminação exercida sobre determinados grupos faz com que estes lutem por seus 

direitos, o que pode levar novamente à paz, pela consciência social. 

A tolerância ativa deve continuar existir, mas quando a ameaça refletir perigo à 

própria humanidade, ao bem-estar individual ou coletivo, como a poluição e o desmatamento, 

e em outra esfera, a discriminação e a violação de Direitos Fundamentais, deverá ser freada, 

uma vez que a tolerância deve pautar-se em valores universais do direito à vida e à dignidade 

das pessoas. A única arma de absorção de pensamentos deverá ser a do agir comunicativo e 

não estratégico, pela busca da verdade, para que se alcance uma coexistência pacífica dos 

interesses diversos. 

No Brasil, falta muito para a implementação completa do Estado de Bem-Estar Social 

para as pessoas com deficiência, pois as medidas de redução das desigualdades ainda são 
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paliativas e assistencialistas, sempre presentes em nossa história. Mas o primeiro passo já foi 
 

dado, pela atenção à Legislação, e deve-se avançar para a desconsideração das injustiças, 

mediante a garantia dos Direitos Fundamentais, como forma de efetividade da cidadania. 

Deve-se trabalhar para que os objetivos fundamentais expressos na Constituição sejam 

atingidos, com vistas ao pleno exercício democrático de participação política de seus 

cidadãos. E o reconhecimento do “Outro” é fundamental nesse processo. 

O que se busca, na realidade, e não é utópico pensar, é uma sociedade não somente 

igual para as pessoas com deficiência, mas igual para toda a humanidade. 



123 
 
 
 

REFERÊNCIAS 
 
 
 
 
ABDALLA, Maurício. O princípio da cooperação: em busca de uma nova racionalidade. São 
Paulo: Paulus, 2002. 
 

AGAMBEN, Giorgio. Estado de exceção. Tradução Iraci D. Poleti. 2. ed. São Paulo: 
Boitempo, 2004. 
 

AGOSTINHO, Santo. Bispo de Hipona. O livre-arbítrio. [Tradução, organização, introdução 
e notas Nair de Assis Oliveira]. São Paulo: Paulus, 1995. 
 

ALVARADO, María del Mar Ramírez. El desafío de la diversidad: el pluralismo cultural 
como compromiso político. Disponível em: <http://printfu.org/pluralismo+politico.>. Acesso 
em: 15.08.2012. 
 

APPIAH, Kwame Anthony. Na casa de meu pai: a África na filosofia da cultura. Rio de 
Janeiro: Contraponto, 1997. 
 

ARAÚJO, Luiz Alberto David. A proteção constitucional das pessoas portadoras de 
deficiência: algumas dificuldades para efetivação dos direitos. In: SARMENTO, Daniel, 
IKAWA, Daniela; PIOVESAN, Flávia. Igualdade, diferença e Direitos Humanos. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2010. 
 

________________ Em busca de um conceito de pessoa com deficiência. In: GURGEL, 
Maria Aparecida; MACIEIRA, Waldir; RIBEIRO, Lauro (Org.). Deficiência no Brasil: uma 
abordagem integral dos direitos das pessoas com deficiência. Florianópolis: Obra Jurídica, 
2007. 
 

________________ Barrados – pessoa com deficiência sem acessibilidade: como cobrar, o 
que cobrar e de quem cobrar. Petrópolis: KBR, 2011. 
 

ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. Tradução Roberto Raposo. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1989. 
 

________________ A condição humana. Tradução Celso Lafer. 10. ed. Rio de Janeiro: 
Forense Universitária, 2007. 
 

ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Tradução Édson Bini. Bauru. São Paulo: Edipro, 2009. 
 

________________. A política. Tradução, introdução e notas de Mário da Gama Kury. 3. ed. 
Brasília: UNB, 1997. 
 

BACON, Francis. Novum Organum. Tradução José Aluysio Reis de Andrade. São Paulo: 
Abril Cultura, 1979. 
 

BARRETO, Vicente de Paulo. O fetiche dos Direitos Humanos e outros temas. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2010. 
 

BARROSO, Luiz Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas normas: limites e 
possibilidades da Constituição brasileira. 9. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. 
 

BARTALOTTI, Celina Camargo. Inclusão social das pessoas com deficiência: utopia ou 
possibilidade? São Paulo: Paulus, 2006. 



124 
 
 
 
BELCHIOR, Germana Parente Neiva; KRELL, Andreas Joachim. Os princípios da 
ponderação e da proporcionalidade: instrumentos para solucionar conflitos normativos que 
envolvem o direito fundamental a um meio ambiente sadio. Disponível em: 
<http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/Anais/sao_paulo/2123.pdf>. 
Acesso em: 05.06.2012. 
 

BENEDICT, Ruth. Padrões de Cultura. Tradução: Alberto Candeias. Lisboa: livros do Brasil, 
2000. 
 

BIANCHETTI, Lucídio; CORREIA, José Alberto. In/Exclusão no Trabalho e na Educação: 
aspectos mitológicos, históricos e conceituais. São Paulo: Papirus, 2011. 
 

BOBBIO, Norberto. O terceiro ausente: ensaios e discursos sobre a paz e a guerra. Tradução 
Daniela Beccaria Versiani; Pietro Polito (Org.); [Prefácio à edição brasileira Celso Lafer; 
Rev. Téc. Frederico Diehl e Valdemar Bragheto Junqueira]. Barueri, São Paulo: Manole, 
2009. 
 

_______________ O Futuro da Democracia. Tradução Marco Aurélio Nogueira. São Paulo: 
Paz e Terra, 2000. 
 

_______________ Liberalismo e Democracia. Tradução Marco Aurélio Nogueira. 2. ed. São 
Paulo: Brasiliense, 1988. 
 

_______________ A era dos direitos. Tradução Carlos Nelson Coutinho. 9. ed. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2004. 
 

____________ As ideologias e o poder em crise. 4. ed. Brasília: Editora Universidade de 
Brasília, 1995. 
 

BOFF, Leonardo. Virtudes para um outro mundo possível, v. II: convivência, respeito 
tolerância. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2006. 
 

BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 15. ed. São Paulo: Malheiros. 

_______________ Do Estado liberal ao estado social. 10. ed. São Paulo: Malheiros, 2011. 
BORGES, Edson; MEDEIROS, Carlos Alberto; D’ADESKY, Jacques. Racismo e 
intolerância. Wanderley Laconte (Coord.). 7. ed. São Paulo: Atual, 2009. 
 

BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Organização do Estado. In: MENDES, Gilmar Ferreira; 
COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito 
Constitucional. 4. ed., rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2009. 
 

_______________ Poder constituinte. In: MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio 
Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 4. ed., rev. e 
atual. São Paulo: Saraiva, 2009. 
 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado Federal, 1988. 
 

_______________ Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Protocolo 
Facultativo à Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Decreto Legislativo 
n. 186, de 09 de julho de 2008. Decreto n º 6.949, de 25 de agosto de 2009. 3 ed., rev. e atual. 
Brasília: Secretaria de Direitos Humanos. Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência, 2010. 
_______________ Emenda Constitucional n. 1, de 17 de outubro de 1969. 
 

_______________ Emenda Constitucional n. 12, de 17 de outubro de 1978. 

_______________ Emenda Constitucional n. 45, de 8 de dezembro de 2004. 



125 
 
 
 
_______________ Lei Federal n. 4.737, de 15 de julho de 1965. 
 

_______________ Lei Federal n. 7.853, de 24 de outubro de 1989. 

_______________ Lei Federal n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 

_______________ Lei Federal n. 8.213, de 24 de julho de 1991. 

_______________ Lei Federal n. 8.742, de 7 de dezembro de 1993. 

_______________ Lei Federal n. 8.899, de 29 de junho de 1994. 

_______________ Lei Federal n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

_______________ Lei Federal n. 9.709, de 18 de novembro de 1998. 

_______________ Lei Federal n. 10.048, de 11 de agosto de 2000. 

_______________ Lei Federal n. 10.098, de 19 de dezembro de 2000. 

_______________ Lei Federal n. 11.126, de 27 de junho de 2005. 

_______________ Lei Federal n. 11.448, de 15 de janeiro de 2007. 

_______________ Lei Federal n. 12.435, de 6 de julho de 2011. 

_______________ Lei Federal n. 12.470, de 31 de agosto de 2011. 

_______________ Lei Federal n. 12.764, de 27 de dezembro de 2012. 

_______________ Decreto Federal n. 592, de 6 de julho de 1992. 

_______________ Decreto Federal n. 914, de 6 de setembro de 1993. 

_______________ Decreto Federal n. 3.298/1999, de 20 de dezembro de 1999. 

_______________ Decreto Federal n. 3.956/2001, de 8 de outubro de 2001. 

_______________ Decreto Federal n. 5.296/2004, de 12 de fevereiro de 2004. 

_______________ Decreto Federal n. 6.949/2009, de 25 de agosto de 2009. 

_______________ Decreto Imperial n. 82, de 18 de Julho de 1841. 

_______________ Decreto Legislativo Federal n. 186, de 9 de julho de 2008. 

BREGA FILHO, Vladimir; ALVES, Fernando de Brito. Liberdade religiosa como direito 
fundamental. In: MARTA, Taís Nader; CUCCI, Gisele, Paschoal (orgs.). Estudos de Direitos 
Fundamentais. São Paulo: Verbatim, 2010. 
 

CANGUILHEM, Georges. O normal e o patológico. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2002. 
 

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. CANOTILHO. J. J. Gomes. Direito constitucional e 
teoria da Constituição. 5. ed. Lisboa, Portugal: Almedina. 
 

CASTELS, Manuel. A sociedade em rede. Tradução Roneide Venâncio Majer. São Paulo: Paz 
e Terra, 2002. 
 

CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de sociologia jurídica (você conhece?). Rio de 
Janeiro: Forense, 1998. 
 

CERIGONI, Francisco Nuncio; RODRIGUES, Maria Paula. Deficiência: uma questão 
política. São Paulo: Paulus, 2005. 



126 
 
 
 
Congresso Internacional "Sociedade Inclusiva". Declaração Internacional de Montreal sobre a 
Inclusão. Aprovada em 5 de junho de 2001. 
 

CORDE - Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. A 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência Comentada. Brasília, 2008. 
 

COSTA, Sandra Morais de Brito. Dignidade humana e pessoa com deficiência: aspectos 
legais trabalhistas. São Paulo: LTr, 2008. 
 

CUNHA, Fernando Whitaker da. Comentários à Constituição. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 
1990. 
 

_______________ Teoria Geral do Estado (Introdução ao direito constitucional) de acordo 
com a Constituição de 1988. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1990. 
 

COELHO, Inocêncio Mártires. Direitos sociais. In: MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, 
Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 4. ed., 
rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2009. 
 

DALAI LAMA. Uma Ética para o Novo Milênio. Tradução Maria Luíza Newlands. 7. ed. 
Rio de Janeiro: Sextante, 2000. 
 

D’AMARAL, Teresa Costa. Por um novo compromisso social. In: Inclusão social da pessoa 
com deficiência: medidas que fazem a diferença. Rio de Janeiro: IBDD, 2008. 
 

D’AMARAL, Márcio Tavares. Pequena história da deficiência: do quase-divino ao 
demasiadamente humano. In: Inclusão social da pessoa com deficiência: medidas que fazem 
a diferença. Rio de Janeiro: IBDD, 2008. 
 

DURKHEIN, Émile. Objetividade e identidade na análise da vida social. In: FORACCHI, 
Marialice Mencarini; MARTINS, José de Souza. Sociologia e Sociedade: leituras de 
introdução à Sociologia. Rio de Janeiro: LTC, 1994. 
 

DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. São Paulo: Martins fontes, 2002. 
ERASMO, Desidério. Elogio da loucura. Tradução Paulo Neves. Porto Alegre: L&PM, 2011. 
EXTRA. Disponível em <http://extra.globo.com/noticias/rio/advogada-cega-ganha-processo-
contra-estado-do-rio-de-janeiro-2143658.html>. Acesso em 01.07.2011. 
 

FERREIRA, Luis Pinto. Comentários à Constituição brasileira. V. II (arts. 22 a 53). São 
Paulo: Saraiva, 1990. 
 

FIORI, Ariane Trevisan. O direito de ser quem queremos ser. In: Juris Poiesis, ano 9, n. 9. 
Rio de Janeiro: Universidade Estácio de Sá, Mestrado em Direito, 2006. 
 

FOUCAULT, Michel. Os anormais: curso no Collège de France (1974 – 1975). São Paulo: 
Martins Fontes, 2001. 
 

_______________ Microfísica do poder. Organização, introdução e revisão técnica de 
Roberto Machado, 25ª ed. São Paulo: Graal, 2012. 
 

FRANCO SOBRINHO, Manoel de Oliveira. Dos princípios fundamentais. In: CUNHA, 
Fernando Whitaker da. Comentários à Constituição. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1990. 
 

GONÇALVES, Ana Catarina Piffer; MARTIN, Andréia Garcia. Acesso à justiça: acesso ao 
direito à educação da pessoa com deficiência mental. In: MARTA, Taís Nader; CUCCI, 
Gisele, Paschoal (Orgs.). Estudos de Direitos Fundamentais. São Paulo: Verbatim, 2010. 
 

GRECO, Leonardo. O acesso ao direito e à justiça. In: Juris Poiesis, ano 7, n. 6. Rio de 
Janeiro: Universidade Estácio de Sá, Mestrado em Direito, 2004. 



127 
 
 
 
HÄBERLE, Peter. A dignidade humana como fundamento da comunidade estatal. Tradução 
Ingo Wolfgang Sarlet e Pedro Scherer de Mello Aleixo. In: SARLET, Ingo Wolfgang. 
Dimensões da dignidade: ensaios de filosofia do direito e direito constitucional. 2. ed., rev. 
ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2009. 
 

HABERMAS, Jürgen. A inclusão do outro: Estudo sobre teoria política. Tradução George 
Sperber. São Paulo: Loyola, 2002. 
 

___________ Racionalidade e comunicação. Tradução Paulo Rodrigues. Lisboa, Portugal: 
Edições 70, 1996. 
 

___________ Direito e Democracia: entre facticidade e validade. V. II. Tradução Flávio 
Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997. 
 

HOBSBAWM, Eric. Globalização, democracia e terrorismo. Tradução José Viegas. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2007. 
 

HART, Herbert Lionel Adolphus. O conceito de direito. Tradução Antônio de Oliveira Sette-
Câmara. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009. 
 

HOGEMANN, Edna Raquel. Danos Morais e direitos da personalidade: uma questão de 
dignidade. In: Direito Público e Evolução Social, 2ª série. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. 
 

_______________ Direitos Humanos e cidadania em nome de quem?. In: KLEVENHUSEN, 
Renata Braga (coord). Temas sobre Direitos Humanos. Estudo em homenagem a Vicente de 
Paulo Barreto. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. 
 

IBDD. Disponível em <http://www.ibdd.org.br>. Acesso em 15.12.2012. 
 

IBGE. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/censo2010/>. Acesso em: 30.06.2012. 
 

KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes. Tradução nova com 
introdução e notas por Guido Antônio de Almeida. [Coleção philosophia]. São Paulo: 
Discurso Editorial: Barcarolla, 2009. 
 

KYMLICKA, Will. Multiculturalismo Liberal e Direitos Humanos. In: SARMENTO, Daniel, 
IKAWA, Daniela; PIOVESAN, Flávia. Igualdade, diferença e Direitos Humanos. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2010. 
 

LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito Antropológico. 14. ed. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar Editora, 2001. 
 

LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. Tradução José Lamego. Lisboa, Portugal: 
Fundação Calouste Gulbenkian, 1997. 
 

LEAL, Rogério Gesta. Perspectivas hermenêuticas dos Direitos Humanos e fundamentais no 
Brasil. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000. 
 

_______________. A difícil relação entre Direitos Humanos e fundamentais e o Judiciário 
brasileiro: aspectos de um perfil. In: Juris Poiesis, ano 11, n. 11. Rio de Janeiro: Universidade 
Estácio de Sá, Mestrado em Direito, 2008. 
 

LEÃO, Thiago Marques; LIMA, Isabel Maria Sampaio Oliveira. Direito sanitário e pessoa 
com deficiência: uma análise da rede de proteção normativa à saúde no Brasil. In: LIMA, 
Isabel Maria Sampaio Oliveira; PINTO, Isabela Cardoso de Matos; PEREIRA, Silvia de 
Oliveira (orgs.). Políticas públicas e pessoa com deficiência: Direitos Humanos, família e 
saúde. Salvador: EDUFBA, 2011. 
 

LÉVINAS, Emmanuel. Entre nós: ensaios sobre a alteridade. Tradução Tergentino Pivatto 
(coord) et al. 5. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2010. 



128 
 
 
 
LIMA, Isabel Maria Sampaio Oliveira; CORREIA, Ludmila Cerqueira; LEÃO, Thiago 
Marques. Ministério Público e integralidade em saúde: os Direitos Humanos das pessoas com 
deficiência. In: _______. Políticas públicas e pessoa com deficiência: Direitos Humanos, 
família e saúde. Salvador: EDUFBA, 2011. 
 

LORENZO, Wambert Gomes Di. Teoria do estado de solidariedade: da dignidade da pessoa 
humana aos seus princípios corolários. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 
 

MACHADO, Roberto. Introdução: por uma genealogia do poder. In: FOUCAULT, Michael. 
Microfísica do poder. Organização, introdução e revisão técnica de Roberto Machado. 25. ed. 
Rio de Janeiro: Graal, 1990. 
 

MALAFAIA, Marcos. Brasil paraolímpico: imagens de nossas conquistas nos jogos de 
Pequim 2008. Instituto Superar, 2009. 
 

MASSAÚ, Guilherme Camargo. A possibilidade da diferença: o indivíduo e a pessoa e a 
sociedade e a comunidade. In: Juris Poiesis, ano 12, n. 12. Rio de Janeiro: Universidade 
Estácio de Sá, Mestrado em Direito, 2009. 
 

MATARAZZO, Cláudia. Vai encarar? a nação (quase) invisível de pessoas com deficiência. 
São Paulo: Melhoramentos, 2009. 
 

MAY, Rollo. O homem à procura de si mesmo. Tradução Áurea Brito Weissenberg. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2012. 
 

MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Direito Internacional: Tratados e Direitos Humanos 
Fundamentais da Ordem Jurídica Brasileira. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2001. 
 

MENDES, Aluísio Gonçalves de Castro. Um estudo filosófico e prático sobre o tema 
tolerância: democracia e respeito às minorias. In: Juris Poiesis, ano 8, n. 8. Rio de Janeiro: 
Universidade Estácio de Sá, Mestrado em Direito, 2005. 
 

MÉNDEZ, Juan E. Derecho a la verdad frente a las graves violaciones a los derechos 
humanos. Disponível em: <www.aprodeh.org.pe/sem_verdad/documentos/Juan_E_Mendez 
.doc>. Acesso em: 20.06.2012. 
 

MIRANDOLA, Giovanni Pico Della. Discurso sobre a dignidade do homem. Tradução: 
Maria de Lurdes Sirgado Ganho. 6. ed., Lisboa, Portugal: Edições 70, 2011. 
 

MONTESQUIEU, Charles Louis de Secondat. O Espírito das leis. Tradução Fernando 
Henrique Cardoso e Leôncio Martins Rodrigues. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 
1982. 
 

MORAES, Guilherme Peña de. Ações afirmativas no direito constitucional comparado. In: 
GARCIA, Emerson. Efetividade dos direitos sociais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. 
 

MP. Termo de Ajustamento de Conduta. Disponível em 
http://www.faders.rs.gov.br/portal/index.php?id=legislacao&cat=11&cod=364>. Acesso em 
27.12.2012 
_______________ Termo de Ajustamento de Conduta. Disponível em 
<http://www.mp.go.gov.br/portalweb/hp/41/docs/tac_03.pdf>. Acessado em 27.12.2012. 
 

NEUMANN, Ulfried. A dignidade humana como fardo humano – ou como utilizar um direito 
contra o respectivo titular. In: SARLET, Ingo Wolfgang. Dimensões da dignidade: ensaios de 
filosofia do direito e direito constitucional. 2. ed., rev. ampl. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado Editora, 2009. 
 

NIESS, Luciana Toledo Távora; NIESS, Pedro Henrique Tavora. Pessoas portadoras de 
deficiência no direito brasileiro. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2002. 



129 
 
 
 
NIETZSCHE, Friedrich. Para a genealogia da moral: uma polêmica (1877). Tradução, notas 
e posfácio: Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. 
 

NUNES, Luiz Antônio Rizzatto. O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana: 
doutrina e jurisprudência. 3. ed. rev. ampl. São Paulo: Saraiva, 2010. 
 

_______________ Manual da monografia jurídica. 4. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: 
Saraiva, 2002. 
 

OMS. Disponível em: <http://www.cedipod.org.br/w6pam.htm>. Acesso em 10.12.2012. 
 

ONU. Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela resolução 217 
A (III) da Assembleia Geral da ONU, em 10 de dezembro de 1948. 
 

_______________ Declaração sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, proclamada 
pela Assembleia Geral da ONU, em 9 de dezembro de 1975. 
 

_______________ Comité de los derechos de las personas con discapacidad. Disponível 
em<HTTP://www.ohchr.org/sp/HRbodies/crpd/Pages/CRPDindex.aspx>. Acesso em 
05.01.2013. 
 

_______________ Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Adotado pela Resolução 
2200 - A (XXI) da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 16 de Dezembro de 1966. 
 

_______________ Metas de Desenvolvimento do Milênio. Disponível em 
<http://www.itamaraty.gov.br/temas/temas-multilaterais/direitos-humanos-e-temas-
sociais/metas-do-milenio/objetivos-de-desenvolvimento-do-milenio>. Acesso em 12.01.2013. 
 

OLIVEIRA, Fábio de. Elementos de uma teoria da constituição dirigente. In: 
KLEVENHUSEN, Renata Braga (coord). Temas sobre Direitos Humanos. Estudo em 
homenagem a Vicente de Paulo Barreto. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2009. 
 

PEDUZZI, Maria Cristina Irigoyen. O princípio da dignidade da pessoa humana na 
perspectiva do direito como integridade. São Paulo: LTr, 2009. 
 

PEIXINHO, Manoel Messias. A interpretação da constituição e os princípios fundamentais. 
Elementos para uma hermenêutica constitucional renovada. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2003. 
 

PERELMAN, Chaim. Lógica jurídica: nova retórica. Tradução Virgínia K. Pupi. São Paulo: 
Martins Fontes, 2004. 
 

PIOVESAN, Flávia. Igualdade, Diferença e Direitos Humanos: Perspectivas Global e 
Regional. In: SARMENTO, Daniel; IKAWA, Daniela; PIOVESAN, Flávia. Igualdade, 
diferença e Direitos Humanos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. 
 

_______________ Ações Afirmativas sob a Perspectiva dos Direitos Humanos. In: SANTOS, 
Sales Augusto (org). Ações Afirmativas e Combate ao Racismo nas Américas. Brasília: 
Ministério da Educação: UNESCO, 2005. 
 

PORTAL BRASIL Notícias. Disponível em <http://www.brasil.gov.br/noticias/arquivos/201 
2/12/10/autistas-vao-ter-os-mesmos-direitos-de-pessoas-com-deficiência>. Acesso em 
20.12.2012. 
 

QUARESMA, Regina. A pessoa portadora de necessidades especiais e sua inclusão social. In: 
SARMENTO, Daniel; IKAWA, Daniela; PIOVESAN, Flávia. Igualdade, diferença e Direitos 
Humanos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. 



130 
 
 
 
RADBRUCH, Gustav. Cinco minutos de filosofia do direito. Coimbra, Portugal: Armênio 
 

Amado Editora, 1974. 
 

RAMOS, Denise Cristina Vitale e SPOSATO, Karyna Batista. O Brasil e os 60 anos da 
Declaração de 1948: avanços e desafios na proteção dos Direitos Humanos e da cidadania. In: 
LIMA, Isabel Maria Sampaio Oliveira; PINTO, Isabela Cardoso de Matos; PEREIRA, Silvia 
de Oliveira (org.). Políticas públicas e pessoa com deficiência: Direitos Humanos, família e 
saúde. Salvador: EDUFBA, 2011. 
 

RAWLS, John. O Liberalismo Político. Tradução Dinah de Abreu Azevedo. 2. ed. São Paulo: 
Ática, 2000. 
 

__________________ Uma Teoria da Justiça. Tradução Vamireh Chacon. Brasília: Editora 
da Universidade de Brasília, 1981. 
 

REALE, Miguel. Pluralismo e liberdade. 2. ed. Rio de Janeiro: Expressão e Cultura, 1998. 

_______________ Lições preliminares de direito. 27ª ed. ajustada ao novo código civil. São 

Paulo: Saraiva, 2002. 

RIBAS, João. Preconceito contra as pessoas com deficiência: as relações que travamos com 
o mundo. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2011. 
 

RIBEIRO, Lauro Luiz Gomes. Manual de direitos das pessoas com deficiência. São Paulo: 
Verbatim, 2010. 
 

RICOEUR, Paul. Hermenêutica e Ideologias. 2. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011. 
 

ROSENFELD, Anatol. Preconceito, racismo e política. Org. e notas Nanci Fernandes. São 
Paulo: Perspectiva, 2011. 
 

ROSSEAU, Jean Jacques. Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre 
os homens. Tradução Maria Ermantina Galvão. 2. ed. São Paulo: Martins fontes, 1999. 
 

__________________. Do contrato social e discurso sobre a economia política. Tradução 
Márcio Pugliesi e Norberto de Paula Lima. São Paulo: Hemus. 
 

ROSTELATO, Telma Aparecida. Portadores de deficiência e prestação jurisdicional. 
Curitiba: Juruá, 2009. 
 

RUSSOMANO, Rosah. Curso de direito constitucional. 5. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: 
Freitas Bastos, 1997. 
 

SANDEL, Michael J. Justiça: o que é fazer a coisa certa. Tradução Heloisa Matias e Maria 
Alice Máximo. 6. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2012. 
 

SANTOS, Boaventura de Souza. Reconhecer para libertar: os caminhos do cosmopolit ismo 
multicultural. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. 
 

SAPIR, Edward. Comunicação e contacto social. Tradução Leôncio Martins Rodrigues. In: 
CARDOSO, Fernando Henrique; IANNI, Octávio. Homem e sociedade: Leituras básicas de 
sociologia geral. 8. ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1973. 
 

SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais. 9. ed. e-
book. 



131 
 
 
 
_________________ As dimensões da dignidade da pessoa humana: construindo uma 
compreensão jurídico-constitucional necessária e possível. In: SARLET, Ingo Wolfgang. 
Dimensões da dignidade: ensaios de filosofia do direito e direito constitucional. 2. ed., rev. 
ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2009. 
 

_________________ A eficácia dos Direitos Fundamentais: uma teoria geral dos Direitos 
Fundamentais na perspectiva constitucional. 10. ed., rev., atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado Editora, 2011. 
 

SASSAKI, Romeu Kazumi. Nada sobre nós, sem nós: Da integração à inclusão - Parte 1. 
Revista Nacional de Reabilitação, ano X, n. 57, jul./ago. 2007, p. 8-16. 
 

________________ Nada sobre nós, sem nós: Da integração à inclusão - Parte 2. Revista 
Nacional de Reabilitação, ano X, n. 58, set./out. 2007, p.20-30. 
 

________________ Discriminação, Preconceito, Estereótipo e Estigma em Relação às 
Pessoas com Deficiência. São Paulo, 1997 (atualizado em 2000). Disponível em: 
<http://www.ead.andi.org.br/deficiencias/html/leituras/aula05_discriminacao.pdf>. Acesso 
em: 15.08.2012. 
 

SERNA, Pedro. El derecho a La vida em el horizonte cultural de comienzos de siglo. In: 
MARTINS, Ives Gandra da Silva (coord.). Direito fundamental à vida. São Paulo: Quartier 
Latin, 2005. 
 

SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 28. ed. São Paulo: 
Malheiros Editores, 2007. 
 

SILVA NETO, Manuel Jorge e. Curso básico de direito constitucional. Tomo II. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2005. 
 

________________ Curso de direito constitucional. 4. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. 
 

SIMÕES. Cristiana Almeida; PINTO, Isabela Cardoso de Matos. Conceitos e definições de 
deficiência e reabilitação. In: LIMA, Isabel Maria Sampaio Oliveira; PINTO, Isabela Cardoso 
de Matos; PEREIRA, Silvia de Oliveira (orgs.). Políticas públicas e pessoa com deficiência: 
Direitos Humanos, família e saúde. Salvador: EDUFBA, 2011. 
 

SIQUEIRA JÚNIOR, Paulo Hamilton; OLIVEIRA, Miguel Augusto Machado de. Direitos 
Humanos e cidadania. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. 
 

SKLIAR, Carlos B.; SOUZA, Regina Maria de. O debate sobre as diferenças e os caminhos 
para (re)pensar a educação. In: AZEVEDO, J. C. (org.) et al. Utopia e democracia na 
educação cidadã. Porto Alegre: Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre, 2000. 
 

SOARES JÚNIOR, Êvanes Amaro. Justiça distributiva e desigualdade social. O paradigma 
ecológico-sistêmico como elemento da jurisdição social. In: GARCIA, Emerson. Efetividade 
dos direitos sociais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. 
 

SORJ, Bernardo. brasil@povo.com: a luta contra a desigualdade na sociedade da informação. 
Rio de janeiro: Jorge Zahar.: Brasília, DF: UNESCO, 2003. 
 

STF. ADI 2649 DF. Relator(a): Min. Carmen Lúcia. Julgamento: 08/05/2008. Órgão 
Julgador: Tribunal Pleno. Publicação: DJe 17-10-2008. 
 

________________ RE 477554 AgR/MG. Rel. Min. Celso de Mello, julg. 16/08/2011, 2ª T. 
 

________________RE 466.343-1/SP. Min. Gilmar Mendes, DJE 12/12/2008. Disponível em 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=595444>. Acessado 
em 27.12.2012. 



132 
 
 
 
________________ ADPF 45 MC/DF: Rel.: Min. Celso de Mello. Public. DJU 4.5.2004 
 

________________ MI 1967 - MANDADO DE INJUNÇÃO, Origem: DF – Distrito Federal. 
Rel. Min. Celso de Mello, DJE n. 100, divulgado em 26/05/2011. 
 

________________ Repercussão Geral – Descrição do Verbete. 
<http://www.stf.jus.br/portal/glossario/ververbete.asp?letra=r&id=451>. 
12.01.2013. 

Disponível em 
Acesso em 

 

STJ. REsp 931513 RS 2007/0045162-7, Relator(a): Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz 
Federal convocado do TRF), Julgamento: 25/11/2009, Órgão Julgador: S1 – Primeira Seção, 
Publicação: DJe 27/09/2010. 
 

SUNDFELD, Carlos Ari. Fundamentos de Direito Público. 4. ed. 7º tiragem. São Paulo: 
Malheiros, 2010. 
 

SUSSEKIND, Arnaldo. Dos direitos sociais. In: CUNHA, Fernando Whitaker da. 
Comentários à Constituição. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1990. 
 

TOURAINE, Alain. Poderemos Viver Juntos? Iguais e Diferentes. Tradução Jaime A. Clasen 
e Ephraim F. Alves – Petrópolis, RJ: Vozes, 1998. 
 

TJSP. Processo: APL 318753620108260196 SP 0031875-36.2010.8.26.0196. Relator(a): 
Vicente de Abreu Amadei. Julgamento: 14/02/2012. Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito 
Público. Publicação: 16/02/2012. 
 

TRE-CE. Autos n. 21-31.2012.6.06.0114. Mário Parente Teófilo Neto, Juiz Eleitoral da 114ª 
Zona/CE. Publ. DJE 02.03.2012. 
 

TSE. Resolução n. 21.920, de 19 de setembro de 2004. 

________________ Resolução n. 23.372, de 14 de dezembro de 2011. 
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais – Pedido de 
Uniformização de Interpretação de Lei Federal: Processo: PEDILEF 5038635120094058103; 
Relator(a): Juiz Federal Alcides Saldanha Lima; Julgamento: 16/08/2012; Publicação: DOU 
31/08/2012. 
 

VALLE, Vanice Lírio do; SILVA, Cecília de Almeida. Constitucionalismo cooperativo ou a 
supremacia do Judiciário. In: Juris Poiesis, ano 12, n. 12. Rio de Janeiro: Universidade 
Estácio de Sá, Mestrado em Direito, 2009. 
 

WOLKMER, Antonio C. Pluralismo Jurídico: Fundamentos de uma nova cultura no Direito. 
3. ed. São Paulo: Alfa-Omega, 2001. 
 

ZAHER, Hugo. Conteúdo essencial dos Direitos Fundamentais das pessoas com deficiência. 
In: MARTA, Taís Nader; CUCCI, Gisele Paschoal (orgs.). Estudos de Direitos 
Fundamentais. São Paulo: Verbatim, 2010. 


