
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE DE MACAÉ 

CURSO DE DIREITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAULA RAYSSA COUTINHO GOMES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A IMPORTÂNCIA E A EVOLUÇÃO DO DIREITO NA GARANTIA DE DIREITOS 

PARA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MACAÉ 

2018 



PAULA RAYSSA COUTINHO GOMES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A IMPORTÂNCIA E A EVOLUÇÃO DO DIREITO NA GARANTIA DE DIREITOS 

PARA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

 

 

Trabalho de conclusão de curso de Direito da 

Universidade Federal Fluminense 

apresentado como requisito parcial para 

conclusão do curso e obtenção do Grau de 

Bacharel em Direito. 

 

 

 

 

 

Orientador: 

Prof. Me. Eduardo Castelo Branco e Silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MACAÉ 

2018 



G633i Gomes, Paula Rayssa 
A Importância E A Evolução Do Direito Na Garantia De 

Direitos Para As Pessoas Com Deficiência / Paula Rayssa Gomes 

; Eduardo Castelo Branco E Silva, orientador. Macaé, 2018. 

47 f. 

 

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito)- 

Universidade Federal Fluminense, Instituto de Ciências da 

Sociedade, Macaé, 2018. 

 

1. Pessoa Com Deficiência. 2. Produção intelectual. I. 

Título II. Castelo Branco E Silva,Eduardo , orientador. III. 

Universidade Federal Fluminense. Instituto de Ciências da 

Sociedade. Departamento de Direito. 

CDD - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha catalográfica automática - SDC/BMAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliotecária responsável: Fernanda Nascimento Silva - CRB7/6459 

 



PAULA RAYSSA COUTINHO GOMES 

 

 

 

 

 

A IMPORTÂNCIA E A EVOLUÇÃO DO DIREITO NA GARANTIA DE DIREITOS 

PARA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

 

 

Trabalho de conclusão de curso de Direito da 

Universidade Federal Fluminense 

apresentado como requisito parcial para 

conclusão do curso e obtenção do Grau de 

Bacharel em Direito. 

 

 

 

Aprovado em 06 de dezembro de 2018. 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

 

___________________________________________________ 

Prof. Me. Eduardo Castelo Branco e Silva (Orientador) - UFF 

 

 

 

___________________________________________ 

Profª.Drª. Andreza Aparecida Franco Câmara- UFF 

 

 

 

________________________________________ 

Profª.Drª.Fernada de Andrade Almeida  - UFF 

 

 

 

 

 

 

MACAÉ 

2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este trabalho é dedicado a todas as pessoas com deficiência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRADECIMENTOS 

 

 

 A toda a minha ancestralidade feminina, em especial minha mãe Ana Paula, minha avó 

Marilene e minha bisavó Tharcila, por me ensinarem a amar e por me incentivarem nos estudos.  

 A todos os amigos, que estiveram ao meu lado desde o início, quando a graduação em 

Direito era apenas um sonho. 

 Ao Professor Eduardo, por me dar a honra de ser sua orientanda. 



RESUMO 

 

O presente trabalho visa conhecer, entender e identificar a trajetória das pessoas com deficiência 

na luta por seus direitos. Realizou-se um breve contexto histórico, através da abordagem dos 

três modelos de deficiência existentes, quais sejam: modelo de prescindência, modelo médico 

e modelo social. Também foram apresentados conceitos e ideias que, academicamente, vem 

sendo aceitas e difundidas acerca do tema, observando se tais conceitos vinham de fato sendo 

aplicados nas legislações, principalmente na Lei nº 10.098/2000, conhecida como Lei da 

Acessibilidade, e na Lei nº 13.146/2015, conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência 

ou Lei Brasileira de Inclusão. Outro aspecto do trabalho diz respeito à importância do Direito, 

incluindo nessa perspectiva o Poder Judiciário e a aplicação das Leis, possibilitando o avanço 

na conquista e concretização dos direitos das pessoas com deficiência. Foi realizada uma 

entrevista com a fundadora e presidente da ONG Portadores de Alegria que, por sua vez, é uma 

pessoa com deficiência. A referida Instituição desempenha suas atividades no Município de 

Macaé. Também foi realizada uma entrevista com a Promotora responsável pela Promotoria de 

Justiça de Família no município, que atua no Ministério Público como representante de pessoas 

com deficiência mental. O objetivo era trazer para este trabalho concepções de pessoas que 

lidam com a deficiência em diferentes posições, buscando compreender como o tema e os 

indivíduos nesta condição são tratados no município, bem como se houve avanços para a 

conquista de direitos e melhora da qualidade de vida dessas pessoas nos últimos anos. 

 

 

Palavras-chave: Pessoas com deficiência. Direitos Humanos. Igualdade. Evolução. 



ABSTRACT 

 

The present issue aims to know, understand and identify the trajectory of people with disabilities 

in the struggle for their rights. A brief historical context was made, through the approach of the 

three existing models of disability, which are: non-compliance model, medical model and social 

model. Concepts and ideas have also been presented and academically accepted and 

disseminated on the subject, observing whether these concepts were actually applied in 

legislation, especially in Law no. 10,098/2000, known as the Accessibility Law, and Law no. 

13,146/2015, known as the Individuals with Disabilities Act or the Brazilian Inclusion Law. 

Another aspect of the issue concerns to the importance of the Law, including from this 

perspective the Judiciary and the application of Laws, enabling the advancement in the 

achievement and realization of the rights of persons with disabilities. An interview was made 

with the founder and president of the NGO Portadores de Alegria, who in turn is a person with 

a disability. This institution carries out its activities in the Municipality of Macaé. An interview 

was also held with the Prosecutor responsible for the Family Justice Prosecutor's Office in the 

municipality and acts in the Public Ministry as a representative of people with mental 

disabilities. The objective was to bring to this issue conceptions of people who deal with 

disability in different positions, seeking to understand how the subject and individuals in this 

condition are treated in the municipality, as well as if there were advances for the achievement 

of rights and improvement of the quality these people's lives in recent years. 

 

 

Keywords: People with disabilities. Human Rights. Equality. Evolution. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como enfoque a pessoa com deficiência. Trata da evolução no 

entendimento acerca desses indivíduos e suas existências, da importância do Direito para a 

garantia de uma vida digna para os mesmos, contando ainda com entrevistas, que mostram 

maneiras diferentes de lidar com o tema. 

Existem três modelos teóricos que foram desenvolvidos e buscaram explicar a forma 

como as pessoas com deficiência e a deficiência em si eram enxergadas. Cada modelo tem 

características predominantes em um determinado momento histórico e foram explorados ao 

longo do primeiro capítulo. 

De acordo com Sidney Madruga1, o modelo de prescindência é o primeiro paradigma 

de deficiência que pode ser identificado dentro de um contexto histórico. Neste modelo, a 

deficiência poderia ser considerada um castigo e o indivíduo que a possuísse era considerado 

“inútil” para a sociedade. Dentro desta lógica, o infanticídio de crianças com deficiência 

também poderia ocorrer. É possível identificar que as leis da época ou a religião eram utilizadas 

para justificar tais práticas ou entendimentos na Roma e na Grécia antigas. Também é possível 

identificar o modelo de prescindência na Idade Média, onde prevalecia a marginalização das 

pessoas com deficiência. 

No segundo modelo, chamado de modelo médico, é possível observar que a deficiência 

era tratada dentro de um contexto científico. Nesse sentido, a pessoa com deficiência deveria 

se adequar às demais pessoas, estar inserida dentro do “padrão” de ser humano. Ademais, 

entendia-se que a deficiência era uma questão individual, em que a pessoa que estivesse nessa 

condição deveria ser reabilitada para ser considerada igual as outras pessoas. Nesta época, 

começam a surgir a assistência social, a educação especial, dentre outros instrumentos que 

passaram a ser utilizados em favor das pessoas com deficiência. 

Em um contexto de acidentes laborais, o modelo social começou a surgir. Com a atuação 

da militância e das organizações civis, foi colocada em discussão a necessidade da elaboração 

de um tratado internacional que abordasse especificamente sobre as pessoas com deficiência. 

Dentro da lógica do modelo social, a limitação funcional por si só não incapacita um 

indivíduo, mas sim a interação desse indivíduo com a limitação com o meio externo, 

                                                           
1MADRUGA, Sidney. Pessoas com deficiência e direitos humanos: ótica da diferença e ações afirmativas. 2 

ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
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evidenciando que o ambiente em que o indivíduo com deficiência está inserido também deve 

ser observado, e não apenas a sua condição. 

A partir do paradigma social, observa-se que não só o indivíduo é responsabilizado, mas 

o Estado também passa a ser corresponsável nas questões referentes à deficiência e às pessoas 

que estejam nesta condição. 

No segundo capítulo, é feita uma análise sobre a legislação brasileira voltada para as 

pessoas com deficiência. Destaca-se alguns pontos que sofreram modificações na medida em 

que as legislações foram sendo alteradas por outras mais recentes, sendo possível ressaltar, por 

exemplo, o uso do termo “portador de deficiência”, que é encontrado na Constituição Federal2, 

presente também na Lei nº 10.098/20003, conhecida também como Lei da Acessibilidade, e que 

recentemente foi substituído pelo termo “pessoa com deficiência”, pela Lei nº 13.1464, o 

Estatuto da Pessoa com Deficiência. 

Um conceito que foi alvo de alterações e está presente nestas legislações é o da 

Acessibilidade, que é considerado um direito que permite acesso a outros direitos. Em um 

primeiro momento, foi conceituado pela Lei da Acessibilidade de uma forma, sendo alterado 

pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Após a alteração da legislação, a acessibilidade deve 

existir em ambientes urbanos e rurais, bem como os ambientes e serviços públicos e privados 

de uso coletivo devem observá-la. 

Outra mudança que ocorreu na legislação brasileira está relacionada com o conceito de 

pessoa com deficiência que anteriormente, na Lei de Acessibilidade, estava ligada a uma ideia 

mais individualista, tendo em vista que a legislação previa a pessoa com deficiência como um 

indivíduo que possuía uma limitação ao lidar com o meio, redação esta que foi alterada pela 

Lei Brasileira de Inclusão. 

Considerando as mudanças que ocorreram nas leis brasileiras que tratam do tema, é 

possível detectar que o Estatuto da Pessoa com Deficiência está em consonância com os valores 

trazidos pelo paradigma social, como, por exemplo, o de respeito às diferenças e à autonomia 

das pessoas com deficiência. Ao fazer a leitura da norma, é possível observar que a autonomia 

da pessoa com deficiência deve ser preservada ao máximo, citando como exemplo um artigo 

                                                           
2 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 30 jun. 2018. 
3 BRASIL. Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Estabelece normas gerais e critérios básicos para a 

promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras 

providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10098.htm>. Acesso em: 29 jun. 

2018. 
4 BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 

(Estatuto da Pessoa com Deficiência). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-

2018/2015/Lei/L13146.htm>. Acesso em: 29 jun. 2018. 
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da Lei Brasileira de Inclusão que prevê que a pessoa com deficiência pode participar da 

elaboração de políticas de saúde a ela destinadas. 

Este trabalho também objetivou trazer o entendimento acerca da deficiência sob 

diferentes perspectivas, presentes no terceiro capítulo. Visando atingir este objetivo, foram 

realizadas entrevistas com pessoas que lidam com a deficiência em seus cotidianos. 

Uma das abordagens foi realizada com V., que trabalha na ONG Portadores de Alegria, 

havendo em parte da entrevista a participação de R, usuário da organização. A instituição está 

em funcionamento há dezenove anos e oferece diversas atividades, como dança, teatro e 

natação, sendo usuários do dispositivo pessoas com tipos diferentes de deficiência, dentre elas 

físicas e mentais. A entidade possui uma parceria com a Associação Atlética Banco do Brasil 

(AABB) para a realização das aulas de natação para pessoas com deficiência e conta com o 

apoio da comunidade local quando a Prefeitura do Município deixa de repassar a verba de 

subvenção social destinada à ONG, que é utilizada para o fornecimento de alimentação aos 

usuários, tendo em vista que estes passam a maior parte do dia no local. 

V. relata que há uma dificuldade de diálogo com a Rede Municipal, expondo que o 

fornecimento de próteses e cadeiras de rodas, por exemplo, atualmente é obstaculizado, 

destacando que a burocracia é um empecilho para a obtenção desses objetos. 

R., membro do Poder Judiciário. Considerando uma divisão interna, a Promotoria de 

Justiça de Família tem atribuição para tratar de questões relacionadas à defesa de direitos de 

pessoas com deficiência mental. Na abordagem, R. expõe as mudanças que ocorreram após o 

advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, relatando também os desafios de atuar como 

custus legis quando os indivíduos não possuem curador. Destaca-se que o Ministério Público 

não atua apenas nas ações judiciais, mas também tem atuação extrajudicial, tendo em vista que 

devem ser instaurados procedimentos administrativos sempre que houver notícia ou denúncia 

de pessoa com deficiência mental em possível situação de vulnerabilidade. 

Em sua fala, diferenciou a residência terapêutica da residência inclusiva, formas de 

acolhimento das pessoas com deficiência que estão previstas na Lei Brasileira de Inclusão. 

Relatou ainda situações que observou na prática profissional, como a dificuldade de alguns 

pacientes de longa internação em hospitais psiquiátricos e que tiveram que ser realocados após 

o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência para locais de acolhimento provisório ou para 

residências terapêuticas. 

Afirma que, em alguns casos, a situação de vulnerabilidade das pessoas com deficiência 

mental pode ser resolvida apenas com um trabalho realizado com a equipe técnica dentro da 

família que, por vezes, apenas necessita de orientação para lidar com a pessoa com deficiência 
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e suas necessidades. Entretanto, em outros casos, há a necessidade de atuação da Rede Pública, 

que, de acordo com o exposto por R., nem sempre é satisfatória, expondo que há períodos em 

que há falta de médicos e de transporte para as pessoas com deficiência. 

Observa-se na abordagem realizada com V. e R., uma crítica à atuação da Rede Pública, 

visto que não tem sido suficiente para garantir o efetivo exercício dos direitos das pessoas com 

deficiência no município de Macaé. Neste contexto, o Poder Público Municipal não tem 

assumido a corresponsabilidade ao tratar das pessoas com deficiência e seus direitos, de forma 

devida. 

As considerações finais trazem a percepção da autora e suas conclusões acerca das 

pessoas com deficiência e sobre a deficiência em si, os direitos até o momento alcançados e a 

importância do Direito para viabilizar uma existência digna para as pessoas nesta condição, 

bem como a manutenção dos avanços e conquistas desses indivíduos. 
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1. TRANSIÇÃO DO MODELO DE PRESCINDÊNCIA ATÉ O MODELO SOCIAL: A 

IMPORTÂNCIA DA INCLUSÃO E DA VISIBILIDADE 

 

1.1 O modelo de prescindência: a escolha pela desumanização e exclusão das pessoas com 

deficiência 

 

 Na Antiguidade Clássica, a discriminação das pessoas com deficiência, para além de ser 

um simples costume ou aspecto da cultura local, era institucionalizada. Aristóteles5 considerava 

que a lei deveria decidir quais recém-nascidos deveriam ser criados e quais deveriam ser 

expostos, afirmando ainda que só crianças “não deformadas” deveriam ser criadas, e que, caso 

os costumes não permitissem que quaisquer crianças fossem abandonadas, deveria haver uma 

limitação quantitativa de descendentes “deformados”, para que não ocorresse um número 

excessivo de infantes nesta condição. 

 Este tipo de entendimento estava presente nas normas que regiam determinada 

localidade e eram defendidas por indivíduos que detinham influência, que poderiam 

eventualmente servir como precursores para propor ou impor à coletividade uma nova forma 

de tratar a questão, o que, em regra, não ocorria. 

 O modelo de prescindência relegava as pessoas com deficiência à posição de indivíduos 

de segunda classe. Não era dado aos mesmos um espaço na sociedade, de modo que suas 

existências poderiam ser toleradas, mas deveriam ser evitadas sempre que possível. O abandono 

de crianças com deficiência, o afastamento de indivíduos nesta condição, além da prática de 

infanticídio, podem indicar que esses seres humanos não eram vistos como parte da 

coletividade, sofrendo, possivelmente, com o cerceamento de direitos, dentre eles o de uma 

existência digna. 

 De acordo com Sidney Madruga6, dentro da perspectiva modelo de prescindência, um 

indivíduo que possuísse alguma deficiência inerente ou era visto como um ser castigado – que 

estaria pagando por algum pecado cometido pelos pais (Grécia) – ou seria inútil, pois 

considerava-se que este não poderia contribuir com as necessidades coletivas. Numa visão 

religiosa, em Roma, a deficiência era considerada um sinal de que a aliança com Deus estava 

quebrada. 

                                                           
5Aristotle. Politics. Livro VII, ponto 14, parágrafo 10.  Loeb Classical Library. Tradução para o inglês por H. 

Rackham, MA. 1 ed. Harvard University Press, 1932. Tradução livre para o português.  
6 MADRUGA, Sidney. Pessoas com deficiência e direitos humanos: ótica da diferença e ações afirmativas. 2 

ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
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 A deficiência poderia ser vista como anormal. Uma pessoa que possuísse esta 

característica era indesejada e, por conta disso, desumanizada, pelo simples fato de ser 

considerada deficiente.  

 Ainda segundo Sidney Madruga7, durante a Antiguidade Clássica na Grécia e em Roma, 

a prática de infanticídio de crianças com deficiência pode ser considerado como um submodelo 

chamado eugenésico, tendo em vista que a conduta era comum e uma forma legalizada de 

extermínio. Na Lei das XII Tábuas8, legislação do Direito Romano, podia-se encontrar um 

dispositivo da tábua que tratava sobre questões de direito de família, a autorização para a prática 

do infanticídio: “I- Que o filho nascido monstruoso seja morto imediatamente”. 

 Conforme destaca Jayme de Altavila9, nem as autoridades eram poupadas dessas 

situações, havendo relatos de que o imperador Claudius era alvo de escárnio por possuir uma 

deficiência física que comprometia sua forma de andar. 

 Na Idade Média, muito embora a prática do infanticídio de crianças com deficiência não 

fosse tão recorrente, havia o submodelo da marginalização consoante informações destacadas 

por Sidney Madruga10. Pessoas com deficiência, nesta época, eram excluídas do convívio em 

sociedade, seja por compaixão que os demais sentiam, seja por medo de serem alvos de alguma 

maldição proveniente do convívio com alguém que possuísse alguma deficiência, salientando 

que, mesmo após o decurso do tempo, igualmente como acontecia em Roma, a deficiência era 

vista como uma advertência, um sinal que precedia uma situação de risco. 

 Diante do exposto, cabe frisar que, nas sociedades supracitadas, todo esse mecanismo 

de tratar a questão era arraigado de crenças religiosas, como ressalta Sidney Madruga11. Há, 

neste ponto, uma crítica que pode ser feita no que tange ao uso da religião com a finalidade de 

inferiorizar determinadas características humanas e desumanizar indivíduos possuidores das 

mesmas. O que aparentemente poderia ser considerado um fenômeno que começou a se 

manifestar com o surgimento do cristianismo, na verdade, como já destacado anteriormente, 

ocorre antes mesmo de seu advento, na Grécia antiga. 

                                                           
7MADRUGA, Sidney. Pessoas com deficiência e direitos humanos: ótica da diferença e ações afirmativas. 2 

ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
8ALTAVILA, Jayme. Origem dos Direitos dos povos. 2004, p. 94 apud MADRUGA, Sidney. Pessoas com 

deficiência e direitos humanos: ótica da diferença e ações afirmativas. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 35. 
9ALTAVILA, Jayme. Origem dos Direitos dos povos. 2004, p. 94 apud MADRUGA, Sidney. Pessoas com 

deficiência e direitos humanos: ótica da diferença e ações afirmativas. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 35. 
10MADRUGA, Sidney. Pessoas com deficiência e direitos humanos: ótica da diferença e ações afirmativas. 2 

ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
11MADRUGA, Sidney. Pessoas com deficiência e direitos humanos: ótica da diferença e ações afirmativas. 2 

ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
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 Aparentemente, o uso da religião como forma de legitimação de condutas atentatórias à 

existência digna dos indivíduos e sua integração à vida em sociedade de modo igualitário é uma 

das peculiaridades da existência humana. No caso específico da deficiência, era uma forma 

daqueles sujeitos atribuírem a um fator externo e maior a repulsa e a desumanização que 

praticavam rotineiramente; à medida que justificavam estar apenas fugindo de uma maldição 

divina ou protegendo-se de perigos causados por seres supremos, isentavam-se de qualquer 

responsabilidade, tendo em vista que a deficiência era um problema do indivíduo que a possuía, 

ao passo que este, à medida que tinha uma característica considerada negativa pelos outros, de 

acordo com a religião, era impossibilitado de conviver em sociedade igualitariamente, por ser 

diferente, evidenciando, neste contexto, um círculo vicioso. 

 Para além do âmbito religioso, uma circunstância humana que nada tinha de anormal ou 

maléfica poderia ser encarada de forma pejorativa, já que não se manifestava em todos. Por 

medo, crueldade ou escárnio, esse grupo de seres humanos que possuía alguma deficiência, 

poderia ser alvo de marginalização, zombaria, invisibilidade. Pode ser razoável notar uma 

incapacidade dos povos em abarcar, em sua organização e costumes, a capacidade e desígnio 

de não rechaçar situações e pessoas que, de alguma forma, fogem do padrão considerado 

“normal” e “aceitável”. 

 A religião, como anteriormente exposto, não foi o único método justificador da exclusão 

e desumanização, haja vista que, no Direito Romano, a lei também foi um mecanismo para 

legitimar o tratamento destinado às pessoas com deficiência. 

 Ante o exposto, aparentemente existem possíveis resquícios e desdobramentos do 

modelo de prescindência, que transcende um período histórico específico, podendo ser 

identificado, inclusive, na contemporaneidade de forma similar. 

 Conforme já dissertado, a pessoa que possuísse alguma deficiência poderia ser tratada 

de forma desigual. O indivíduo deficiente, dentro desta lógica, era considerado essencialmente 

inferior. Portanto, parte-se da ideia de que um ser humano com deficiência não era igual aos 

outros, não tinha o mesmo valor dos demais, não era considerado merecedor de participar da 

vida em sociedade. 

 Essa concepção de que uma pessoa com deficiência não está no mesmo nível que as 

demais pessoas, datada de tempos remotos, disseminou-se de tal forma a ponto de se alterar 

com o passar dos anos, mantendo, no entanto, a mesma essência. 

 É possível identificar que a questão de deficiência era (ou talvez ainda seja) tratada sob 

um viés caritativo. Culturalmente falando, tratar uma pessoa com deficiência com a mesma 

dignidade e respeito que as demais ou auxiliá-la a superar uma barreira que eventualmente 
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surgisse, levando em consideração a característica deficiente, podia ser vista como um ato de 

bondade e compaixão. É como se, ao fazer o mínimo por um ser humano que possui uma 

deficiência, surgisse daí um gesto dotado de “benevolência”. 

 Esse formato apresentado, que em uma análise poderia ser considerado um avanço ao 

se tratar a questão, em verdade tem a mesma fonte, que pode ser verificada no modelo de 

prescindência: a inferioridade. Pessoas com deficiência, nesses contextos, tanto sob uma 

perspectiva de barbárie explícita ou sob esse tratamento aparentemente caridoso podem colocar 

essas pessoas em um lugar de subalternidade que não lhe é característico. O Princípio da 

Isonomia, previsto no artigo 5º, caput, da CRFB/88, é um dos diversos exemplos de textos 

constitucionais que, na modernidade, proíbem qualquer tratamento discriminatório, incluindo, 

consequentemente, que as pessoas com deficiência também sejam tratadas sob a óptica da 

igualdade. 

 

1.2 Modelo médico: a ideia de normalização e utilidade 

 

 Com o fim da Primeira Guerra Mundial, houve a necessidade dos diferentes povos 

lidarem com aqueles que foram feridos durante o confronto. Surge, a partir daí, o modelo 

médico. 

 Conforme caracterizado por Sidney Madruga12, considerava-se que as causas da 

deficiência eram científicas. Necessário era, portanto, que o deficiente fosse reabilitado. 

Pretendia-se “normalizar” as pessoas com deficiência, pois, dessa forma, não seriam mais 

consideradas inválidas e desnecessárias. A deficiência era vista como um problema exclusivo 

da pessoa que a possuísse. Este pressuposto reforça a concepção de que não é a sociedade que 

deve se adaptar às pessoas com deficiência, mas sim elas é que devem ter acesso a meios que 

promovam a sua “normalização” e, por via de consequência, sua reintegração ao convívio 

coletivo. O autor destaca que, nessa época, começaram a surgir serviços de assistência social 

institucionalizados, a educação especial, os benefícios de reabilitação médica e as cotas 

laborais. 

 Consoante o evidenciado por Laís Figueirêdo Lopes13, o modelo médico se restringia a 

analisar a deficiência de acordo com critérios técnicos e funcionais. 

                                                           
12MADRUGA, Sidney. Pessoas com deficiência e direitos humanos: ótica da diferença e ações afirmativas. 2 

ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
13LOPES, Laís Figueiredo; GOMES, Lauro Luiz; COSTA FILHO, Waldir Macieira da (Coord.). Comentários ao 

Estatuto da Pessoa com Deficiência. São Paulo: Saraiva, 2016. 
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 Muito embora o modelo médico tenha representado uma evolução no reconhecimento e 

surgimento de garantias voltadas para as pessoas que possuíssem limitações funcionais, 

segundo Sidney Madruga14, encarava-se a deficiência como um atributo individual associado 

às patologias e que, só após ser reabilitado, o indivíduo estaria em condições iguais com relação 

aos demais. 

 O modelo médico promoveu alterações para lidar com a deficiência, reconhecendo a 

questão e trazendo alternativas para tratá-la. Havia, contudo, uma visão pouco inclusiva e que 

poderia trazer para aqueles considerados deficientes uma tarefa: a de serem obrigados a se 

recuperarem de suas limitações funcionais se quisessem ser tratados de forma similar aos 

outros. Destaca-se ainda um sentimento de “vitimização” disseminado nesta época, que 

contribuía para a baixo autoestima e sensação de incapacidade. 

 Ao que parece, no modelo médico, assim como no modelo de prescindência, partia-se 

da ideia de que a deficiência era algo negativo. Outro ponto de semelhança entre os modelos 

era a responsabilização exclusiva do deficiente com relação a sua limitação. 

 No primeiro paradigma, o sujeito era responsável por sua deficiência ou assassinado, 

pouco depois ao nascimento, ou vítima de toda a sorte de discriminações e processos de 

exclusão ao longo da vida. 

 Por sua vez, no paradigma médico, o sujeito era responsável por sua deficiência à 

medida que era sua obrigação se adequar ao padrão imposto para a sociedade para não ser 

considerado alguém de “menos valor” devido a uma associação feita entre as limitações 

funcionais e a inutilidade. Tem-se a impressão de que a deficiência, por ser uma característica 

considerada anormal e indesejada, era apenas alvo de intervenções em circunstâncias 

inevitáveis, do contrário o que poderia ocorrer seria a discriminação ou a imposição de um 

processo de normalização focada nos indivíduos possuidores de tal condição. 

 Seguindo esta lógica, a sociedade, bem como seus diferentes setores, poderia se esquivar 

de arcar com a responsabilidade que lhes cabia, utilizando-se da justificativa de que as pessoas 

com deficiência poderiam ter um tratamento diferenciado (e inferior) por serem possuidoras de 

tal condição funcional. 

 

1.3 Modelo social: um novo paradigma e seus desafios 

 

                                                           
14MADRUGA, Sidney. Pessoas com deficiência e direitos humanos: ótica da diferença e ações afirmativas. 2 

ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
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 O modelo que entende a deficiência por uma perspectiva social, trouxe alterações em 

diversos aspectos. 

 Segundo Laís de Figueirêdo Lopes15, após as Guerras Mundiais, acidentes laborais, 

dentre outras circunstâncias, surgiu uma necessidade de lidar com as diversidades funcionais 

que se apresentavam. Através da militância e das organizações civis, iniciou-se um esforço que 

buscava o reconhecimento, a afirmação e efetivação de direitos, manifestando-se a 

conveniência da elaboração de um instrumento internacional específico para as pessoas com 

deficiência. Tais mudanças ocorreram a partir da década de 1970, conforme expõe a autora. 

 É também exposto que, para a concretização dos direitos das pessoas com deficiência, 

é importante observar o caráter bidimensional da justiça material, que visa o reconhecimento e 

redistribuição, possibilitando às pessoas nessa condição a participação no meio social em 

igualdade de oportunidades. 

 Conforme destaca Lopes16, a limitação funcional por si só não “incapacita” o indivíduo, 

e sim a associação de uma característica do corpo humano com o ambiente inserido. É a 

sociedade, de acordo com seu entendimento, que tira a capacidade do ser humano com suas 

barreiras e obstáculos ou com a ausência de apoios. Enfatiza dizendo que o modelo social frisa 

o impacto do ambiente na vida da pessoa com deficiência, devendo sempre ser levado em 

consideração. 

 Por fim, a referida autora afirma ainda que o modelo social com fundamento nos direitos 

humanos foi o que norteou o disposto na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência. Este reconhece as pessoas com deficiência como titulares de direitos 

inerentes. As pessoas com deficiência não devem ser alvo de avaliações que definam sua 

utilidade e funcionalidade no meio social, mas sim reconhecidas como sujeitos de direitos, sob 

a perspectiva dos direitos humanos, prestigiando a dignidade humana, a autonomia, a 

equiparação de oportunidades, dentre outros valores. 

 Através do modelo social, é possível observar foram realizadas alterações no que diz 

respeito às pessoas com deficiência em diversos aspectos. Desde modificações mais sutis como, 

por exemplo, interromper o uso de palavras e termos que de alguma forma poderiam trazer um 

caráter discriminatório (ainda que essa não fosse a intenção do Poder Público, do legislador ou 

dos teóricos) à corresponsabilidade sobre a questão, incluindo o Estado e a sociedade como 

                                                           
15 LOPES, Laís Figueiredo; GOMES, Lauro Luiz; COSTA FILHO, Waldir Macieira da (Coord.). Comentários ao 

Estatuto da Pessoa com Deficiência. São Paulo: Saraiva, 2016. 
16 LOPES, Laís Figueiredo; GOMES, Lauro Luiz; COSTA FILHO, Waldir Macieira da (Coord.). Comentários ao 

Estatuto da Pessoa com Deficiência. São Paulo: Saraiva, 2016. 
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agentes que, além de se absterem da prática de atos que promovam a hostilidade das pessoas 

com alguma limitação funcional, devem atuar de forma ativa para viabilizar uma existência 

digna para as mesmas. 

 As pessoas com deficiência, neste contexto, deixam de ser culpabilizadas e passam a ser 

acolhidas em suas características inerentes, consideradas tão relevantes quanto aquelas que 

estão enquadrados dentro do padrão de ser humano que outrora foi priorizado pelo sistema 

produtivo-capitalista. Sob a lógica dos Direitos Humanos, que prestigia a ideia do indivíduo ser 

detentor de direitos apenas por sua existência, descabida seria a diferenciação entre as pessoas, 

a não ser que, de alguma forma, os tratamentos ou mecanismos diferenciados possam 

proporcionar para aqueles que estão em uma situação de desigualdade um tratamento 

isonômico. 

 

2. LEGISLAÇÃO BRASILEIRA SOBRE A PESSOA COM DEFICIÊNCIA E SUA 

PROGRESSÃO 

 

2.1 Constituição de 1988, lei da acessibilidade e alterações da lei 13.146/2015 

 

 O artigo 227, §2º, da Constituição Federal, prevê que “A lei disporá sobre normas de 

construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de 

transporte coletivo a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência”17. 

 O referido comando constitucional deu ensejo à criação da Lei nº 10.098/2000, também 

conhecida como Lei da Acessibilidade. É necessário frisar que tanto a Constituição quanto o 

referido diploma legal fazem uso da expressão “pessoa portadora de deficiência”. O uso deste 

termo, para a época, pode representar um avanço, de acordo com o exposto por Sidney 

Madruga18. Utilizava-se a expressão deficiente para referir-se à pessoa com deficiência, o que 

acaba por se tornar pejorativo, considerando que, ao se referir a alguém como deficiente, cria-

se um estigma, na medida em que se destaca no indivíduo a sua limitação funcional, bem como 

ignora-se todas as suas demais características enquanto ser humano. 

 Uma pessoa com deficiência não deveria ser restringida apenas à sua condição, dentro 

desta perspectiva, considerando que o indivíduo, do ponto de vista social, assume papéis 

                                                           
17 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 30 jun. 2018. 

18MADRUGA, Sidney. Pessoas com deficiência e direitos humanos: ótica da diferença e ações afirmativas. 

2 ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
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diversos e, do ponto de vista jurídico, é considerado sujeito de direitos, podendo, por exemplo 

casar e ter filhos, celebrar contratos, exercer sua cidadania, ressalvados os casos em que, por 

medida excepcional, não possa praticar todos os atos da vida civil. Ainda assim, sua existência 

não deveria ser definida por sua limitação funcional, pois o que se espera é que as pessoas 

possam decidir sobre suas vidas de acordo com o que achem mais favorável, e para além de 

apenas um ou outro aspecto de suas vidas, mais especificamente, para além da deficiência. 

 A expressão “pessoa portadora de deficiência” também deve ser evitada, pois, muito 

embora tenha significado um avanço, não é a melhor opção a ser utilizada. Conforme palavras 

de Sidney Madruga: “Note-se que a deficiência não se carrega, não se porta, não se leva consigo, 

como se fosse algo sobressalente ou objeto”19. 

 Ainda sobre a Lei da Acessibilidade, esta sofreu alterações através da Lei nº 

13.146/2015. O Estatuto da Pessoa com Deficiência ampliou a abrangência de diversos 

dispositivos da Lei nº 10.098/2000, senão vejamos. 

 O artigo 2º, inciso I, da Lei da Acessibilidade (Lei nº 10.098, de 19 de setembro de 2000) 

disciplinava in verbis: 

 

Art. 2º Para os fins desta Lei são estabelecidas as seguintes definições: 

I - acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança 

e autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos 

transportes e dos sistemas e meios de comunicação, por pessoa portadora de 

deficiência ou com mobilidade reduzida.20 
 

 Com o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.145/2015, o artigo 

supracitado passou a ter a seguinte redação, com as modificações sublinhadas para facilitar a 

visualização (grifos nossos): 

 

Art. 2º [...] 

I - acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança 

e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, 

informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros 

serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, 

tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade 

reduzida.21 

                                                           
19MADRUGA, Sidney. Pessoas com deficiência e direitos humanos: ótica da diferença e ações afirmativas. 2 

ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 19. 
20BRASIL. Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Estabelece normas gerais e critérios básicos para a 

promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras 

providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10098.htm>. Acesso em: 29 jun. 

2018. 
21BRASIL. Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Estabelece normas gerais e critérios básicos para a 

promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras 
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 É necessária uma análise mais aprofundada do dispositivo legal supracitado, tendo em 

vista que o conceito de acessibilidade deve ser analisado para tratar a questão. 

 Carolina Valença Ferraz e Glauber Salomão Leite22sustentam que a acessibilidade é um 

direito fundamental que garante às pessoas com deficiência o acesso a outros direitos; através 

dela as barreiras passam a ser eliminadas e os indivíduos que possuam alguma limitação 

funcional passam a ter a possibilidade – e não só a possibilidade, mas o efetivo uso e acesso – 

de usufruir dos espaços, tecnologias, transportes e demais recursos igualmente aos demais 

indivíduos. 

 Feita essa observação, é possível entender o objetivo da alteração do artigo 2º, inciso I, 

da Lei nº 10.098/2000 através da Lei nº 13.146/2015, com sua simples leitura. A mudança pode 

ter ocorrido para ampliar ao máximo a abrangência da acessibilidade, que deve ser observada 

não só nos espaços físicos como prédios e transportes, mas também nos meios de comunicação 

e tecnologias, tendo em vista que no mundo atual estas são ferramentas que cada vez mais farão 

parte do cotidiano de todos pelas mais diversas razões. 

 Outro aspecto que pode ser destacado diz respeito à distinção entre os meios rural e 

urbano. É mais comum se pensar na acessibilidade em ambientes urbanos, seja porque a maioria 

da população ainda vive nas cidades, seja porque nos meios de comunicação e materiais que 

abordem a deficiência e acessibilidade tenham foco predominante em locais urbanizados. A 

alteração legal, neste sentido, vem dispor expressamente que a acessibilidade também deve se 

fazer presente no meio rural, considerando, por exemplo, que há pessoas com deficiência que 

residem nessas áreas e porque, em qualquer espaço em que essas pessoas estiverem, devem ser 

garantidas as condições necessárias para sua convivência em sociedade de forma igualitária e 

digna. 

 Há ainda outra mudança no conceito de acessibilidade, com a inclusão dos termos 

“público” e “privado”. Segundo o comando legal, os ambientes e serviços públicos e privados 

de uso coletivo devem estar estruturados levando-se em consideração a acessibilidade. 

 A inclusão dos serviços e ambientes privados de uso coletivo expressamente no artigo 

confirma os valores e a dinâmica trazidos após o surgimento do modelo social. Em outras 

                                                           
providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10098.htm>. Acesso em: 29 jun. 

2018. 
22LEITE, Flávia Piva Almeida; GOMES, Lauro Luiz; COSTA FILHO, Waldir Macieira da (Coord.). 

Comentários ao Estatuto da Pessoa com Deficiência. São Paulo: Saraiva, 2016. 
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palavras, uma das características marcantes do modelo social é desconstruir a ideia de que a 

deficiência é uma questão individual e de responsabilidade apenas da pessoa nesta condição. 

 Este passa a ser um tema de interesse coletivo, em que todos devem atuar visando a 

idealização e concretização dos espaços, bem como das tecnologias e serviços pensados para 

estarem de acordo com a realidade dos indivíduos que possuam algum tipo de deficiência. 

Incluir o âmbito privado na lógica da acessibilidade através da Lei é estimular, mas também 

compelir, que haja um compromisso das empresas, instituições, associações e profissionais em 

atenderem as demandas desse público específico, que não pode ser privado de ter acesso e 

utilizar os espaços, serviços e oportunidades diversas apenas por uma característica de suas 

existências que não foi levada em consideração. 

 A alteração realizada pela Lei nº 13.146/2015 na Lei nº 10.098/2000, considerando o 

direito de acessibilidade e inserção do âmbito privado, está de acordo com uma tendência que 

vem ganhando força após o advento do modelo social: o referido modelo está sendo inserido 

na realidade dos países, bem como está orientando modificações nas legislações internas que, 

neste caso, vieram para convocar a iniciativa privada a se posicionar ativamente, com medidas 

efetivas visando construir coletivamente uma conjuntura que possibilite a inclusão e a dignidade 

das pessoas com deficiência. 

 Houve outra modificação da Lei nº 10.098/2000 promovida pela Lei nº 13.146/2015 no 

que tange ao conceito de pessoa com deficiência. O artigo 2º, inciso III, da Lei da Acessibilidade 

previa in verbis, sublinhados os trechos que sofreram alteração posterior: “Art. 2º, III pessoa 

portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida: a que temporária ou permanentemente 

tem limitada sua capacidade de relacionar-se com o meio e de utilizá-lo”23. 

 Após a alteração promovida pela Lei nº 13.146/2015, a redação do artigo supracitado 

passou a seguir a seguinte, com as modificações sublinhadas para melhor visualização (grifos 

nossos): 

 

Art. 2º [...] 

III - pessoa com deficiência: aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza 

física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais 

barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de 

condições com as demais pessoas.24 

                                                           
23BRASIL. Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Estabelece normas gerais e critérios básicos para a 

promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras 

providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10098.htm>. Acesso em: 29 jun. 

2018. 
24BRASIL. Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Estabelece normas gerais e critérios básicos para a 

promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras 
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 Como já explicitado anteriormente, considerou-se que o uso do termo “pessoa com 

deficiência” é o mais adequado, devendo ser evitadas as expressões “deficiente” ou “pessoa 

portadora de deficiência”. 

 É possível observar que, na redação original, falava-se em “uma limitação na capacidade 

de se relacionar ou de utilizar um meio”. Essa perspectiva pode ter um caráter individualista, 

tendo em vista que atribui ao indivíduo uma insuficiência, uma barreira proveniente dele 

próprio, para estar em contato com o meio externo. A princípio pode parecer apenas uma 

questão teórica, termos que poderiam ter sido melhor utilizados pelo legislador, entretanto a 

questão é complexa. 

 A título de exemplo, uma pessoa com deficiência física pode querer acessar um prédio 

comercial para uma consulta médica, ou uma pessoa com deficiência visual pode querer ter 

acesso a um documento de seu interesse em uma repartição pública. Situações simples e 

corriqueiras podem culminar em momentos de desconforto para uma pessoa com limitação 

funcional, uma vez que o proprietário do prédio comercial, via de regra, não irá, por si próprio, 

adaptar a estrutura do prédio para permitir o acesso de todos. A repartição pública poderia 

oferecer resistência a disponibilizar um documento em braile. Em ambas as situações, poderia 

ser usado como argumento o fato de que, se maioria dos indivíduos pode acessar o prédio ou 

ler o documento, qual seria a necessidade de adaptar esses meios tendo em vista que da forma 

como estão constituídos só representam efetivamente um problema para “uma ou duas pessoas” 

com deficiência, ao passo que existem tantas outras que não têm deficiência e que conseguem 

se utilizar desses meios e espaços de forma satisfatória? 

 Há um equívoco quando se diz que existem poucas pessoas com deficiência. De acordo 

com dados da Organização Mundial da Saúde25, mais de um bilhão de pessoas no mundo 

convivem com algum tipo de deficiência, o que corresponde a 15% da população mundial. 

Dentre elas, 200 milhões apresentam dificuldades funcionais consideráveis. Na América Latina 

e Caribe, conforme destaca o trabalho, cerca de 12% da população possui, ao menos, uma 

espécie de deficiência. Esses dados são disponibilizados pela Organização Mundial de Saúde 

e, desde já, seria possível desconstruir o argumento utilizado não raras vezes pela iniciativa 

privada e pelo Poder Público de que não haveria necessidade de repensar as construções, os 

                                                           
providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10098.htm>. Acesso em: 29 jun. 

2018. 
25 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). Relatório Mundial sobre a deficiência. São Paulo: 

SEDPcD, 2012. Disponível em: <http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44575/4/9788564047020_por.pdf>. 

Acesso em: 10 set. 2018. 
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meios e tecnologias de modo a possibilitar seu efetivo uso e acesso às pessoas com deficiência, 

haja vista que as mesmas são parcela pequena da população, causando, assim, um custo 

supérfluo ou desnecessário. 

 Ainda que não sejam maioria, as pessoas com deficiência representam uma parcela 

significativa e numerosa da população e suas demandas devem ser acolhidas e executadas no 

plano fático. Indivíduos que possuem alguma limitação funcional são clientes, são usuários de 

serviços públicos, são pessoas que podem se inserir no mercado de trabalho e desconsiderá-las 

seria desrespeitar princípios e normas constitucionais, bem como tratados internacionais que 

prezam pela igualdade e dignidade da pessoa humana. 

 Ademais, o artigo 5º, inciso II, da CRFB/88 estabelece que: “ninguém será obrigado a 

fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”26. A lei é um ato normativo 

dotado de força coercitiva. Diante do exposto, se a legislação, neste caso a Lei nº 10.098/2000 

conceitua a deficiência como um ônus atribuído à pessoa, o setor privado e o Poder Público se 

limitarão ao que está previsto na lei. Em outras palavras, caso não haja a obrigação das 

instituições promoverem melhores condições para todos, tornando os ambientes, tecnologias e 

meios inclusivos, não se pode esperar que tais medidas sejam tomadas espontaneamente. 

 Daí é possível destacar o papel do Direito, que poderá utilizar a Lei como substrato, 

como fundamento, para viabilizar as mudanças que se façam necessárias, promovendo, assim, 

a igualdade e, consequentemente, a justiça social. Neste sentido: 

 

Apelação Cível. Direito Constitucional. Acessibilidade. Pessoa portadora de 

necessidades especiais e interditada. Estatuto do Idoso. Direito à Saúde. Relação de 

consumo. Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória. Concessionária de serviço 

público. Transporte ferroviário. Alegação de ausência de infraestrutura de 

acessibilidade nas estações e nas composições. Sentença de improcedência. Apelação 

autoral. Acolhimento. Legitimidade dos autores, como consumidores e por suas 

condições especiais de vulnerabilidade. Presença de interesse difuso, que não afasta o 

reconhecimento da existência de interesse individual. Acessibilidade é um consectário 

do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. A garantia ao acesso adequado para as 

pessoas portadoras de deficiência no transporte público coletivo é Constitucional. 

Leis, nº 16.098/2000 e nº 10.048/2000 estabeleceram normas e critérios para 

promoção da acessibilidade. Decreto nº 5.296/2004, que estabeleceu prazo de 120 

meses para a concretude final. O cronograma instituído pelo Decreto Municipal nº 

29.896/2008 não tem o condão de alterar a previsão legal uma vez que se constitui em 

mero ato normativo, de hierarquia inferior. O prazo foi decretado para que haja 

implementação completa em todo o sistema, não podendo ser interpretado como 

permissivo para a total ausência de acesso para os destinatários, mesmo não escoado 

o termo final. Ademais, o Brasil é signatário da Convenção Internacional sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinado em Nova 

York, em 30 de março de 2007, cuja eficácia é imediata, sendo equivalente a Emenda 

Constitucional, na forma do art.5º, §3º, da CRFB. Concessionária ré que não fez prova 

                                                           
26 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 30 jun. 2018 
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da existência de acesso ou infraestrutura na localidade em questão. Descumprimento 

do ônus do art.331, II, do CPC/73, ora elencado no art.373, II, do NCPC. Reforma 

que se impõe. Situação que vem ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano. 

Lesões psíquicas configuradas. Prejuízos à saúde. Verba indenizatória fixada em 

R$20.000,00 (vinte mil reais), para cada autor. Jurisprudência e precedentes citados: 

0014557-12.2013.8.19.0008 - APELAÇÃO DES. SERGIO SEABRA VARELLA – 

Julgamento: 15/06/2016 - VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL 

CONSUMIDOR;0014295-53.2012.8.19.0087 – APELAÇÃO DES. ANTONIO 

CARLOS BITENCOURT - Julgamento: 13/05/2015 - VIGÉSIMA SÉTIMA 

CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR. PROVIMENTO DO RECURSO.27 
 

2.2 A lei nº 13.146/2015 e o modelo social 

 

 A Lei nº 13.146, também conhecida como Lei Brasileira de Inclusão e Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, além de ter promovido alterações na Lei nº 10.098/2000, também foi 

responsável por conduzir a discussão acerca da pessoa com deficiência para uma nova direção, 

tanto do ponto de vista teórico, quanto do ponto de vista legislativo e prático. 

 Importante destacar que a referida norma trouxe para o ordenamento jurídico interno 

toda a lógica e abordagem utilizadas na esfera internacional, através da Convenção sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência, tendo esta sido promulgada através do Decreto nº 

6.949/200928, possuindo status de emenda constitucional, haja vista que passou pelo 

procedimento previsto no artigo 5º, §3º, da CRFB/88. 

 A Lei Brasileira de Inclusão (LBI) tem como escopo promover a dignidade e igualdade 

do indivíduo, restringindo a deficiência como uma característica da existência humana, 

ofuscando, de certa forma, a importância que para a deficiência era dada, a fim de priorizar e 

concentrar esforços no ser humano em si, que tem direito a uma existência respaldada pelos 

direitos humanos e salutar independentemente de sua condição funcional. 

 O Estatuto da Pessoa com Deficiência possui relação com o mais recente paradigma 

adotado para tratar o tema. O modelo social, dentre os anteriores, é o que mais preza pela 

autonomia das pessoas com deficiência. 

                                                           
27BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. 24ª Câmara Cível. Apelação Cível nº 0067832-

19.2009.8.19.0038. Direito Constitucional. Acessibilidade. Pessoa portadora de necessidades especiais e 

interditada. Estatuto do Idoso. Direito à Saúde. Relação de consumo. Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória. 

Concessionária de serviço público. Transporte ferroviário. Alegação de ausência de infraestrutura de acessibilidade 

nas estações e nas composições. Sentença de improcedência. Apelação autoral. Acolhimento. Provimento do 

Recurso. Relatora: Regina Lucia Passos. 24-8-2016. Disponível em: 

<http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004C41BCC2074217F32E091B2576B

AD6FADC5052F324135&USER=>. Acesso em: 02 ago. 2018. 
28 BRASIL. Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009. Promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm>. Acesso em: 29 

jun. 2018. 
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 Conforme entendimento de Carolina Valença e Glauber Salomão Leite29, a isonomia, 

que é a igualdade das pessoas perante a lei, é relevante. Entretanto, era necessária a adoção de 

medidas para que a igualdade real fosse concretizada. 

 Em um passado recente, usava-se o termo integração, sendo possível citar como 

exemplo a Lei nº 7.853/198930, que trata, dentre outras questões, da integração social das 

pessoas com deficiência. Dentro desta perspectiva, pequenas mudanças poderiam ser realizadas 

levando em consideração o indivíduo que possuísse alguma limitação funcional, desde que, 

dessa forma, ele pudesse se “integrar” aos demais. Portanto, o fato deste possuir aspectos 

diferentes aos outros não era aceito: ou ele se enquadrava, ou permaneceria fora do grupo. 

 Por outro lado, sob a lógica do modelo social, que é a base de toda a Lei Brasileira de 

Inclusão, a pessoa com deficiência é respeitada em suas diferenças. O objetivo é que sejam 

utilizados mecanismos para que esta possa participar das atividades em sociedade da mesma 

forma que os demais, não para estar “no padrão dos outros”, mas para não permanecer em uma 

situação de desigualdade apenas e tão somente por conta de sua limitação funcional. 

 Neste sentido, é possível destacar alguns dispositivos do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência em que há maior nitidez da relação do referido diploma com o paradigma social. 

 De acordo com O Estatuto da Pessoa com Deficiência: 

 

Art. 14. O processo de habilitação e de reabilitação é um direito da pessoa com 

deficiência. 

Parágrafo único. O processo de habilitação e de reabilitação tem por objetivo o 

desenvolvimento de potencialidades, talentos, habilidades e aptidões físicas, 

cognitivas, sensoriais, psicossociais, atitudinais, profissionais e artísticas que 

contribuam para a conquista da autonomia da pessoa com deficiência e de sua 

participação social em igualdade de condições e oportunidades com as demais 

pessoas.31 
 

 Conforme exposto por Linamara Rizzo Battistela32, o direito a habilitação e reabilitação 

deve ser garantido, a fim de que o estado de limitação seja o menor possível. 

                                                           
29LEITE, Flávia Piva Almeida; GOMES, Lauro Luiz; COSTA FILHO, Waldir Macieira da (Coord.). Comentários 

ao Estatuto da Pessoa com Deficiência. São Paulo: Saraiva, 2016. 
30 BRASIL. Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989. Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, 

sua integração social, sobre a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência - Corde, 

institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do Ministério 

Público, define crimes, e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7853.htm>. Acesso em: 29 jun. 2018. 
31BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 

(Estatuto da Pessoa com Deficiência). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-

2018/2015/Lei/L13146.htm>. Acesso em: 29 jun. 2018. 
32LEITE, Flávia Piva Almeida; GOMES, Lauro Luiz; COSTA FILHO, Waldir Macieira da (Coord.). Comentários 

ao Estatuto da Pessoa com Deficiência. São Paulo: Saraiva, 2016. 
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 A ideia de reabilitação presente na norma é diferente da ideia de reabilitação que 

prevalecia durante o advento do modelo médico. Segundo o exposto por Carolina Valença 

Ferraz e Glauber Salomão Leite33, a deficiência, em si, era considerada uma “anormalidade”, 

que retirava o ser humano do padrão socialmente estabelecido. Portanto, o papel da reabilitação 

era de proporcionar a “cura”, de trazer o estado de “normalidade”. 

 Primeiramente, a esse respeito, era necessária uma mudança de entendimento, do ponto 

de vista teórico e também legal, que especificamente foi realizada no ordenamento jurídico 

brasileiro através da LBI. Não se poderia considerar a reabilitação como um procedimento que 

levaria à “cura” do paciente, visto que muitas deficiências não podem ser revertidas no sentido 

de permitir que o indivíduo, ao passar por um processo de reabilitação, deixe de manifestar a 

limitação funcional. Como, por muitos anos, ocorreu dentro da lógica do paradigma médico, 

não seria adequado atribuir a estas pessoas a responsabilidade de se libertar de suas 

características “antinaturais”, considerando que não se trata apenas de um esforço que cada 

pessoa com algum tipo de deficiência deva fazer e que, caso não se alcance o resultado 

esperado, continue sendo considerada inválida para a comunidade. Se todo a questão tivesse 

relação com o esforço individual para fins de enquadramento do padrão vigente, todos que 

possuem algum tipo de deficiência se esforçariam ao máximo. 

 Por fim, o conceito que a deficiência é uma anormalidade não prevalece no paradigma 

social. Este discurso destoa de um projeto de sociedade que respeita os direitos humanos e as 

diversas formas de manifestação de diferenças entre os indivíduos. Atribuir ao outro a detenção 

de anormalidade e inferioridade não agregam ao coletivo, porquanto certas vidas não podem 

ser presumidas mais valiosas que outras. Algumas características individuais não podem 

prevalecer em detrimento das restantes. 

 Neste sentido, a habilitação e a reabilitação são importantes instrumentos trazidos pelo 

Estatuto da Pessoa com Deficiência e, com a ressignificação trazida pelo modelo social, visam 

desenvolver os talentos e habilidades dos indivíduos com limitação funcional, bem como 

amenizar ao máximo os efeitos da limitação, quando possível, propiciando não uma 

“normalização”, mas sim uma melhor qualidade de vida. 

                                                           
33LEITE, Flávia Piva Almeida; GOMES, Lauro Luiz; COSTA FILHO, Waldir Macieira da (Coord.). Comentários 

ao Estatuto da Pessoa com Deficiência. São Paulo: Saraiva, 2016. 
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 Outro dispositivo que pode evidenciar a relação entre o modelo social e a Lei Brasileira 

de inclusão é o artigo 18, §1º: “É assegurada a participação da pessoa com deficiência na 

elaboração das políticas de saúde a ela destinadas”34. 

 Há, neste dispositivo, um valor e pressuposto já mencionado anteriormente, trazido a 

partir do modelo social, que é o da autonomia, presente também em outros artigos desta norma. 

No caso deste artigo em específico, os indivíduos que possuam alguma limitação funcional são 

aptos para pensar, expressar seus entendimentos e, não só podem, como devem participar da 

construção de políticas e mecanismos que os afetem diretamente. 

 Atualmente, com o modelo social e dentro do ordenamento interno, através do Estatuto 

da Pessoa com Deficiência, presume-se que essas pessoas são capazes. Não tem prevalecido 

uma visão presente no modelo médico, que poderia reafirmar um local de vitimismo e invalidez, 

o que possibilitava socialmente, e até juridicamente, intervenções invasivas na vida das pessoas 

com deficiência. 

 Tais situações, no contexto atual, já não são mais aceitas. Tanto este é o entendimento 

que o artigo 6º do Estatuto da Pessoa com Deficiência garante o casamento e a união estável, o 

exercício de direitos sexuais e reprodutivos. 

 O artigo 11, da Lei nº 13.146 ainda prevê: “A pessoa com deficiência não poderá ser 

obrigada a se submeter a intervenção clínica ou cirúrgica, a tratamento ou a institucionalização 

forçada”35. Estas são mais manifestações acerca da existência e da preservação da autonomia, 

que não pode ser mitigada apenas pelo fato do indivíduo possuir alguma deficiência. 

 Existem de fato casos em que, em razão da deficiência, o indivíduo não tem plena 

capacidade e entendimento para administrar sua vida. No entanto, medidas mais extremas, a 

exemplo da interdição, em casos de pessoas com algum tipo de deficiência mental, são 

exceções. O artigo 12, §1º, do referido diploma garante que a pessoa com deficiência em 

situação de curatela deve ter assegurada sua participação, no maior grau possível, para a 

obtenção de seu consentimento. Soma-se a isso o artigo 84, §3º, estabelecendo que a curatela é 

medida protetiva extraordinária. 

                                                           
34BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 

(Estatuto da Pessoa com Deficiência). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-

2018/2015/Lei/L13146.htm>. Acesso em: 29 jun. 2018. 
35BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 

(Estatuto da Pessoa com Deficiência). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-

2018/2015/Lei/L13146.htm>. Acesso em: 29 jun. 2018. 
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 Por fim, dentre outros dispositivos da Lei nº 13.146/2015 capazes de demonstrar sua 

relação com a conceituação de deficiência trazida pelo modelo social, são os referentes à 

educação. 

 Prevê o artigo 27, parágrafo único: “É dever do Estado, da família, da comunidade 

escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a 

a salvo de toda a forma de violência, negligência e discriminação”36. Neste artigo, é possível 

identificar a presença do princípio da solidariedade. Conforme exposto por Sidney Madruga, a 

palavra solidariedade pode ter os seguintes significados: “colocar-se no lugar do outro”, criar 

vínculos entre pessoas de mesma coletividade37. 

 Partindo desse entendimento, a solidariedade é um valor trazido pelo modelo social e 

que passa a ter efeito normativo, porquanto está previsto na Lei Brasileira de Inclusão, de suma 

importância. 

 Como já tratado anteriormente, tanto no modelo de prescindência como no modelo 

médico, as pessoas com algum tipo de limitação funcional eram frequentemente 

marginalizadas, tendo em vista que a deficiência era considerada um “problema” estritamente 

individual de quem a possuísse. No modelo de prescindência, esses indivíduos sequer eram 

considerados como parte da comunidade a qual pertenciam. A partir do modelo médico, passam 

a ser vistos, mas suas necessidades não eram de todo respeitadas, pois prevalecia o 

entendimento de que eles deveriam “se adaptar” para fazerem parte do coletivo. 

 A solidariedade pode ser enxergada como um princípio e valor que vai possibilitar o 

avanço de outros, como por exemplo a acessibilidade, a não discriminação e a igualdade real. 

Através da transformação na forma de analisar a questão, é possível iniciar uma mudança ou, 

no mínimo, indicar o caminho pelo qual esta deve acontecer. Tratar temas como a deficiência 

apenas de um ponto de vista subjetivo é um equívoco, considerando o contexto das relações 

sociais na atualidade, cada vez mais interligadas, seja pela tecnologia, seja pela construção da 

vontade coletiva que é exercida, via de regra, pela totalidade de interessados. 

 Ante todo o exposto, existe uma relação entre o Estatuto da Pessoa com Deficiência e o 

modelo social. Tal relação tende a promover uma maior garantia dos direitos das pessoas com 

deficiência, além de que, sob o ponto de vista legal e conceitual, há o intuito de incluir toda a 

sociedade e o Estado na posição de agentes, que devem intervir para assegurar a existência 

                                                           
36BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 

(Estatuto da Pessoa com Deficiência). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-

2018/2015/Lei/L13146.htm>. Acesso em: 29 jun. 2018. 
37MADRUGA, Sidney. Pessoas com deficiência e direitos humanos: ótica da diferença e ações afirmativas. 2 

ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
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digna desses indivíduos. É válido destacar um dos fundamentos da República Federativa do 

Brasil previsto no artigo 3º, I, da CRFB/88: construir uma sociedade livre, justa e solidária38. 

 No entanto, a Lei Brasileira de Inclusão, bem como o paradigma social não alcançaram 

o ápice, não simbolizam, portanto, as últimas modificações possíveis sobre a questão. Assim 

como o Estatuto da Pessoa com Deficiência alterou a Lei da Acessibilidade, aquele também 

pode vir a ser alterado por outra norma futuramente. O modelo social, muito embora tenha 

propiciado uma série de avanços, do mesmo modo pode ser rediscutido sob a luz da nova 

realidade, de novas circunstâncias e ideias. 

 De acordo com Liz Crow39, o modelo social deixou de observar mais atentamente a 

realidade subjetiva. Existem, de acordo com esta militante feminista e também mulher com 

deficiência, experiências incapacitantes de dor, fadiga, depressão e doenças crônicas. Neste 

entendimento, pode-se dizer que o modelo social teve um enfoque nas circunstâncias objetivas, 

quando a deficiência também é composta por questões subjetivas, que são sentidas e 

vivenciadas por cada ser humano de forma distinta. 

 Este pode ser um dos próximos desafios do mencionado paradigma, que conta com um 

aspecto diferenciado com relação aos anteriores: dentro da perspectiva social, a pessoa com 

deficiência, a partir dos avanços já alcançados, tem o direito de participar ativamente na criação 

e no desenvolvimento de outras concepções mais condizentes com as suas necessidades, 

possibilitando, inclusive, a ampliação e o aperfeiçoamento do modelo social. 

 Como anteriormente explicitado, a autonomia também está prevista na Lei Brasileira de 

Inclusão e é recomendável que a legislação brasileira esteja em conformidade com as 

transformações teóricas e conceituais, a fim de que a norma esteja sempre afinada com a 

realidade e as demandas da sociedade, neste caso em específico relacionada às pessoas com 

deficiência. 

 

 

 

3. A REALIDADE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA SOB DIFERENTES 

PERSPECTIVAS 
 

                                                           
38 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 30 jun. 2018. 
39CROW, Liz. 1997, p. 229-236 apud MADRUGA, Sidney. Pessoas com deficiência e direitos humanos: ótica 

da diferença e ações afirmativas. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 39. 
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3.1 Entrevista na ONG portadores de alegria 

 

 Com o intuito de entender e compreender o funcionamento de uma instituição dirigida 

por uma pessoa com deficiência e voltada para esse público,foi realizada uma visita a 

Organização Não Governamental (ONG) Portadores de Alegria, localizada no Centro de 

Macaé. O método utilizado para a presente entrevista foi o semi-estruturado, em que há um 

direcionamento geral acerca dos temas que serão abordados, no entanto não há um roteiro rígido 

de perguntas.  

 Outros objetivos relevantes da visita foram trazer uma perspectiva empírica acerca do 

tema, bem como verificar no contexto fático a existência ou não de conceitos e ideias abordados 

ao longo do presente trabalho, quais sejam: acessibilidade, autonomia, existência de atuação do 

Poder Judiciário em favor dos direitos da pessoa com deficiência. 

 A ONG possui uma sede própria, fato este que dispensa o pagamento de aluguel. As 

acomodações estão apropriadas com a proposta da Instituição. 

 Observa-se logo na entrada uma rampa de acesso. O primeiro cômodo é uma espécie de 

escritório, que conta ainda com um cômodo anexo com cadeiras, papéis e outros objetos. 

 A abordagem, em um primeiro momento, ocorreu com V., sendo certo que a referida 

trabalha ONG Portadores de Alegria. A entrevistada é pessoa com deficiência física, decorrente 

de uma paralisia infantil que se manifestou aos três anos de idade. Afirmou ter passado por dez 

cirurgias que possibilitaram algumas melhoras, vez que, após os procedimentos médicos, 

passou a conseguir ficar de pé com a ajuda de aparelhos, muito embora ao longo de todo o 

diálogo a mesma tenha permanecido utilizando uma cadeira de rodas. 

 A instituição teve início depois de V. ter constituído família. Segundo ela, havia uma 

necessidade pessoal de atuar em favor das pessoas com deficiência. Informou também ter 

participado do processo de criação do Conselho Municipal do Direito da Pessoa com 

Deficiência e do Conselho Municipal Social, que são formados por uma parte de pessoas ligadas 

ao Poder Público e outra parte por pessoas sem ligação governamental. Em sua fala, não se 

estendeu muito sobre a organização dos Conselhos e suas principais funções, mas afirma que 

estes são importantes, possuindo voz e voto nas deliberações, que aparentemente ocorrem em 

uma espécie de Assembleia. 

 A entidade oferece diversas atividades para pessoas com deficiência, como dança, 

teatro, capoeira, alongamento. Trabalham na ONG dois professores de dança, um professor que 

atua como uma espécie de coordenador de dança, além de criador de textos que são 

apresentados ao longo dos espetáculos teatrais feitos com os usuários. Há ainda uma professora 
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de teatro e uma trabalhadora voluntária, que, em conjunto com a presidente, organiza a 

confecção de roupas para os espetáculos teatrais e participa ativamente da rotina da instituição 

auxiliando nas demandas que surgem ao decorrer do dia. 

 Fora da sede é oferecida natação na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB). 

Segundo o informado, o presidente da mencionada Instituição manifestou o desejo que os 

usuários da ONG fizessem as aulas utilizando a piscina do local. A princípio, o lugar não possuía 

acessibilidade para pessoas com deficiência, fato este que não foi observado pelo presidente da 

AABB, providenciando a reestruturação de acesso à piscina, visando a locomoção de indivíduos 

que possuam limitações funcionais. 

 A ONG tem dezenove anos de existência. Começou suas atividades com quatro usuários 

e atualmente tem o total de vinte e nove, contando com apoio governamental para a manutenção 

de seu funcionamento. Trata-se de uma subvenção social que é utilizada para auxílio do custeio 

de gastos com a alimentação, tendo em vista que a maioria dos usuários passam o dia no lugar, 

sendo, portanto, fornecidas as principais refeições: café da manhã, almoço e lanche da tarde. A 

subvenção social não é uma verba regular. Em outras palavras, existe a possibilidade da 

Prefeitura não pagar a quantia referente ao mês, efetuando o pagamento em momento posterior. 

Quando essa situação ocorre, a Instituição necessita de doações da comunidade para fornecer a 

alimentação de forma adequada aos usuários. 

 V., em uma fala mais pessoal, afirma que nunca viu muitas diferenças com relação às 

outras pessoas, tendo em vista que sua família lhe incentivava a ser uma pessoa ativa, 

respeitando sua autonomia, apesar das dificuldades decorrentes da deficiência. Relata que, em 

certa ocasião, uma conhecida da família não se dirigiu diretamente a ela, fato este que pode ser 

considerado uma espécie de preconceito com relação à pessoa com deficiência, no que diz 

respeito à capacidade de manifestar sua vontade por si própria. Em resposta, a genitora de V. 

disse que a pergunta poderia ser feita diretamente para V., evidenciando, portanto, o respeito a 

V. na condição de pessoa com deficiência. 

 A entrevistada afirma que houve uma diminuição do preconceito e da discriminação, 

mas ressalta a necessidade de que esta mudança continue em andamento, considerando que a 

pessoa com deficiência ainda é vista pela sociedade com certa restrição, presente também um 

preconceito velado, bem como o medo ao lidar com pessoas que possuam alguma limitação 

funcional. 

 Conforme relatado, em um primeiro momento, a título de exemplo, a atividade de dança 

que é oferecida pela ONG foi alvo de desconforto por parte dos usuários, que não acreditavam 

no próprio potencial. Viam-se sob a perspectiva do vitimismo, como “coitadinhos”. Entretanto, 
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percebe-se uma mudança neste sentido entre esses indivíduos, sendo, inclusive, um dos lemas 

da Instituição “não ter pena”, considerando que, embora existam limitações, as pessoas com 

deficiência podem realizar diversas atividades. 

 V. complementa afirmando que a sociedade ainda vê as pessoas com deficiência como 

doentes, como um tabu. A pessoa com deficiência, em sua concepção, teve uma doença que 

deixou sequelas, porém isso não a torna eternamente doente, podendo esta ser feliz, viver 

normalmente e não passar sua vida apenas fazendo tratamentos médicos. 

 A entrevistada expõe ainda que a pessoa com deficiência, em algum momento, é vítima 

de exclusão, sendo inclusive um tema apresentado em um dos espetáculos da Instituição, que 

recebeu o nome de “café com leite”40. Para a escolha do tema, foram feitas perguntas aos 

usuários que, em sua maioria, relataram situações de exclusão desde a infância, em que eram 

excluídos das brincadeiras pelas outras crianças. 

 A entidade possui contato com os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), 

bem como com o Núcleo de Saúde Mental municipal. Os indivíduos são introduzidos na ONG 

através da indicação do público em geral que conhece o trabalho da instituição, 

encaminhamentos feitos pelos CRAS e pelo Núcleo de Saúde Mental, dentre outros. 

 Importante destacar que os usuários possuem autonomia para escolher quais atividades 

desejam participar. V. ilustra esta autonomia, expondo que alguns usuários não frequentam a 

sede, pois escolheram praticar apenas natação, que é realizada na piscina da AABB. 

 Existe uma demanda externa no sentido de a Portadores de Alegria realizar atividades 

voltadas para a família, o que aparentemente seria uma atuação visando que os familiares 

possam se adaptar ao familiar possuidor de alguma limitação funcional, contudo, não ficou 

claro quais entidades além da ONG pleiteiam esta demanda, sendo apenas relatado que “as 

assistentes sociais ao virem à ONG focavam muito na parte da família”. Embora haja uma 

assistente social que participa da rotina da ONG, as atividades lá ofertadas são essencialmente 

voltadas para as pessoas com deficiência. 

 V. expõe ainda que a pessoa com deficiência pode expressar sua vontade, mesmo com 

suas limitações. Afirma ainda que não é sempre necessário que outro indivíduo auxilie a pessoa 

com deficiência a expressar sua vontade, devendo esta necessidade ser analisada caso a caso. 

                                                           
40 O termo faz referência a uma situação que ocorre na infância ao longo das brincadeiras. Uma criança mais nova 

ou que possui alguma deficiência é denominada de “café com leite”. Como consequência os infantes procuram 

amenizar as regras da recreação com relação a quem for “café com leite”, o que, não raras vezes, também pode 

ocasionar na exclusão daqueles que são considerados mais fracos dentro desta lógica.  
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 R., que é um usuário da ONG, passa a participar da abordagem. O referido é portador 

de deficiência física, fazendo a utilização de uma cadeira de rodas. 

 V. e R. consideram que o Direito (a Justiça, os Juízes e o Poder Judiciário) pode atuar 

visando resguardar os direitos das pessoas com deficiência e, efetivamente, tem atuado neste 

sentido. Afirmam que nenhuma pessoa pertencente a ONG precisou recorrer ao Judiciário, mas 

que conhecem relatos de pessoas do município que foram atendidas em suas demandas, 

destacando-se principalmente o êxito no fornecimento de medicamentos após a propositura de 

ação judicial. R. afirma que atualmente a Justiça leva em consideração a pessoa com 

deficiência, bem como suas necessidades, atuando no sentido de proporcionar o suporte 

necessário, quando a questão é judicializada. Afirma também que os meios de comunicação, 

neste sentido, tem um papel importante, pois a pessoa com deficiência pode comunicar 

situações irregulares, dando a estes fatos uma ampla divulgação. 

 Foi levantada a postura das Instituições privadas com relação à pessoa com deficiência, 

principalmente no que diz respeito à acessibilidade. R. afirma que as Instituições privadas têm 

demonstrado respeito neste aspecto. A título de exemplo, uma loja de produtos a varejo foi 

questionada pelo entrevistado, que afirmou ser cliente assíduo do estabelecimento, no entanto, 

era impossibilitado de ter acesso ao local, pois havia um degrau na entrada. Após dialogar com 

o gerente, a loja foi adaptada visando a acessibilidade da pessoa com deficiência, com a 

construção de uma rampa. Destacou-se que tal medida favorece os próprios estabelecimentos, 

tendo em vista que os familiares de uma pessoa com deficiência não frequentarão um local que 

não é adequado para atender as necessidades das mesmas, do contrário estariam expostas a 

situações desagradáveis e que geram desconforto, como serem carregadas a fim de viabilizar o 

acesso ao local. 

 Por outro lado, V. e R. afirmam que o Poder Público não tem atuado para concretizar de 

forma satisfatória a acessibilidade no município de Macaé. 

 V. e R. destacam que é necessária a participação da pessoa com deficiência na 

elaboração de projetos e assuntos de seu interesse. Com relação à acessibilidade, citam 

exemplos de lugares no município que possuem rampas, mas que impossibilitam a 

acessibilidade das pessoas com deficiência por serem muito inclinadas, o que evidencia que o 

projeto não foi elaborado por uma pessoa com deficiência, que é a pessoa com mais propriedade 

para participar de questões como essa. Com relação aos demais assuntos, reiteram que se as 

próprias pessoas com deficiência não expressarem suas necessidades, elas não chegarão ao 

conhecimento dos demais indivíduos. 
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 A demanda das pessoas com deficiência considerada mais urgente no município é o 

fornecimento de órteses, próteses, medicamentos, dentre outros, tendo em vista que existe 

dificuldade para que a Rede Municipal forneça estes itens. 

 A maior dificuldade para o atendimento das demandas da pessoa com deficiência na 

esfera municipal é a burocracia. Houve no município um Fundo destinado à pessoa com 

deficiência. O procedimento era mais célere, à medida que era agendada uma visita domiciliar 

realizada por uma assistente social, verificava-se a existência da demanda bem como a 

necessidade financeira do paciente. Em seguida, era feito um pedido pelo médico do item 

solicitado. Este Fundo foi extinto, não sendo expostas durante a abordagem as razões que 

motivaram esta extinção. 

 V. e R. acreditam que a defesa dos direitos da pessoa com deficiência deve ser um 

compromisso permanente dos governos, independentemente de mandatos e dos indivíduos que 

ocupam os cargos eletivos. V. expressa um sentimento de incerteza acerca dos governantes que 

assumirão cargos no próximo ano, se eles atuarão em favor das pessoas com deficiência. Relata 

encontro de pessoas com deficiência realizado em Brasília em que a mesa era composta apenas 

por pessoas ditas normais. Afirma que, atualmente, tem ocorrido um avanço, em que uma ou 

duas pessoas com deficiência passaram a compor as mesas de debates e deliberações. 

 Após a abordagem, foi oportunizada a visitação aos usuários e demais dependências da 

ONG. A instituição conta com uma cozinha e um salão amplo, dividido entre um pequeno 

refeitório e o restante do salão, que foi adaptado para a realização de aulas de dança e demais 

atividades. Na ocasião, estava sendo realizada a aula de teatro. 

 Os usuários estavam sentados no chão enquanto a professora de teatro fazia perguntas a 

respeito do último espetáculo teatral da entidade, perguntando um por um como eles haviam se 

sentido. Todos expressaram felicidade e, aqueles que possuíam alguma dificuldade na fala, eram 

ouvidos até que efetivamente respondessem as perguntas. 

 Os usuários possuem diversos tipos de deficiência, como deficiência física, Síndrome 

de Down, limitações mentais em diferentes níveis, paralisia cerebral, dentre outras. Todos 

participam das atividades ofertadas, se assim quiserem, independentemente de sua limitação 

funcional. 

 

3.2 Entrevista com um membro do Poder Judiciário 
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 Também foi realizada uma abordagem com R., membro do Poder Judiciário. O objetivo 

era identificar possíveis mudanças do Poder Judiciário após a vigência do Estatuto da Pessoa 

com Deficiência. Ademais, procurou-se compreender melhor a atuação daqueles que são 

representantes das pessoas com deficiência, visto que a atuação faz-se necessária nas ações 

judiciais que envolvam interesses e direitos desses indivíduos. O método utilizado para a 

presente entrevista foi o semi-estruturado, em que há um direcionamento geral acerca dos temas 

que serão abordados, no entanto não há um roteiro rígido de perguntas. 

 Além das ações judiciais, existem os procedimentos extrajudiciais instaurados no 

âmbito das Promotorias. Especificamente com relação à Promotoria de Justiça de Família, um 

procedimento pode ser instaurado sempre que há notícia, denúncia ou representação relatando 

que uma pessoa com deficiência mental está em situação de vulnerabilidade ou negligência 

familiar, podendo motivar a instauração a inexistência de curador, a ausência de atuação da 

Rede Pública para tutelar seus direitos, dentre outros. 

 Há uma divisão interna de atribuições. Enquanto a Promotoria de Justiça de Família tem 

atribuição para representar pessoas com deficiência mental, a Promotoria de Justiça Cível e de 

Família tem atribuição para representar pessoas com deficiência física. Há outra divisão interna 

com relação às Varas de Família da Comarca, podendo eventualmente o Promotor Titular da 

Promotoria de Justiça Cível e de Família atuar em ações de interdição. Não foi possível a 

abordagem com o promotor responsável por esta última Promotoria, tendo em vista que o 

referido se encontrava em período de férias. 

 Questionada acerca de uma possível mudança na abordagem do Poder Judiciário com 

relação à pessoa com deficiência após o Estatuto da Pessoa com Deficiência, R. considera que 

o Estatuto deixou as pessoas com deficiência mental mais desprotegidas, justificando seu 

entendimento afirmando que, na maioria das ações de interdição, a recomendação do perito 

judicial é de uma curatela ampla, citando, a título de exemplo, pessoas com Alzheimer, ou que 

possuam doença mental muito grave, tendo em vista que esses indivíduos não têm 

discernimento do que é certo ou errado. 

 Em sua concepção, falta, na maioria das situações, uma individualização caso a caso; a 

lei estabeleceu que a curatela só alcança efeitos patrimoniais e não é mais possível rotular se o 

indivíduo é absolutamente incapaz caso ela seja uma pessoa com doença mental. Afirma, no 

entanto, que o Poder Judiciário, pelo menos na Comarca de Macaé, recebeu este novo 

entendimento de forma “engessada”, acrescentando que ainda não há doutrina sobre o tema. 

Dentro dessa nova perspectiva, considera que, aparentemente, o único aspecto importante que 

a pessoa com deficiência mental precise de acompanhamento fosse o patrimonial, mas essa não 
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é uma regra. O indivíduo com doença mental continua tendo liberdade para exercer sua 

sexualidade, decidir sobre tratamento de saúde e, por vezes, não possui discernimento para 

tomar tais decisões. Em sua atuação como Promotora, afirma que já desenvolveu uma 

interpretação da lei em seus pareceres, que amplia os efeitos da curatela para tratamentos de 

saúde. 

 Entende que, na prática, no âmbito do Poder Judiciário, após o Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, ocorreram algumas mudanças, citando como exemplo nas ações de interdição a 

audiência de impressão pessoal, que se tornou audiência de entrevista, mas que possui a mesma 

finalidade. Relata que, nas ações de interdição, o tratamento é diferenciado, uma vez que a Juíza 

senta ao lado da pessoa com deficiência, afirmando que há casos em que o interditando é um 

indivíduo com doença mental muito acentuada, que eventualmente não se sinta bem em 

ambientes fechados e que, nessas situações, ela, enquanto Promotora, e a Juíza saem da sala de 

audiência para viabilizar o contato com o mesmo, salientando, contudo, que tal prática já ocorria 

antes do Estatuto. Com relação às perícias judiciais que ocorrem no curso dos processos de 

interdição, considera que houve uma alteração após o Estatuto da Pessoa com Deficiência, haja 

vista que os quesitos estão mais elaborados. No que diz respeito aos estudos, expressa que não 

houve modificação, visto que, de acordo com a Lei Brasileira de Inclusão, os estudos deveriam 

ser realizados por equipe multidisciplinar, o que não ocorre em todos os casos. 

 R. reconhece que o Estatuto pode ter beneficiado pessoas com outros tipos de 

deficiência, que não são de atribuição da Promotoria de Justiça de Família, que se atém a 

pessoas com deficiência mental. 

 Considera que um desafio para a aplicação do Estatuto da Pessoa com Deficiência na 

atuação como custus legis, tanto na atuação judicial como na extrajudicial é a carência de 

equipamentos e serviços da Rede Pública. Expõe que, quando a pessoa com deficiência mental 

possui familiares, é possível realizar a tentativa de uma conscientização, trabalhando no próprio 

âmbito do Ministério Público com as equipes técnicas e reuniões, visando equilibrar a relação 

da família com o indivíduo que possua uma limitação funcional. 

 A entrevistada citou o caso de L., que teve seu caso acompanhado. De acordo com a 

referida, o indivíduo mencionado não fazia uso de roupas e encontrava-se em situação de 

vulnerabilidade. Expõe que, neste caso específico, a família de L. era muito grande e que estava 

desestruturada, mas que foi possível solucionar a questão com intervenção da equipe técnica na 

família do referido indivíduo e reuniões que viabilizaram sua inserção na Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais (APAE). 
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 Por outro lado, afirma que, quando a atuação do Ministério Público depende da Rede 

Pública, não raras vezes falta carro para atendimento da pessoa com deficiência e de sua família. 

Entende que os CRAS, Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), 

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) não têm a estrutura necessária, alegando que há 

períodos em que faltam psiquiatras na Rede. 

 Neste sentido, outro aspecto que considera preocupante diz respeito à Residência 

Terapêutica. Destaca que no Município de Macaé existe apenas uma, quando já deveriam existir 

duas ou três. A residência terapêutica possui dez vagas e, quando foi aberta, já estava lotada, 

havendo a necessidade de uma segunda. 

 R. revela que Macaé não possui uma Residência Inclusiva, tendo esta previsão no 

Estatuto da Pessoa com Deficiência41. O que diferencia a residência inclusiva da residência 

terapêutica é que esta é destinada para pacientes egressos de longa internação. Afirma que a 

tendência, no contexto atual, é que os portadores de deficiência mental não fiquem confinados 

em hospitais psiquiátricos, ocorrendo, por via de consequência, o encerramento das atividades 

deste tipo de nosocômio. Exemplifica dizendo que, no Município de Campos dos Goytacazes, 

havia dois hospitais psiquiátricos e que, atualmente, apenas um continua em funcionamento e 

que, no Município de Rio Bonito, o hospital psiquiátrico que lá existia encerrou as atividades. 

 Portanto, esses pacientes, precisam ser direcionadas: aqueles que podem ter alta 

hospitalar devem retornar para suas casas. Aqueles que não podem ter alta hospitalar, não tem 

vínculo familiar e vem de uma longa internação possuem perfil para residência terapêutica. Por 

outro lado, aqueles indivíduos que não vem de uma longa internação, mas estão em uma 

situação de vulnerabilidade, possuem perfil para a residência inclusiva. Desse modo, a 

residência inclusiva é um acolhimento institucional para a pessoa com deficiência. Ressalta 

que, em Macaé, até o momento, não há sequer estudos sendo realizados para a implementação 

de uma residência inclusiva. 

 Conclui reafirmando que o maior desafio na atuação como custus legis é a falta de 

aparelhamento na Rede Municipal, sendo certo que, em grande parte dos casos, a pessoa com 

deficiência mental possui vínculos rompidos com a família, tendo em vista o desgaste ao lidar 

com um indivíduo que possua essa limitação funcional e que, aliada à falta de suporte adequado 

                                                           
41  Art. 31: “A pessoa com deficiência tem direito à moradia digna, no seio da família natural ou substituta, com 

seu cônjuge ou companheiro ou desacompanhada, ou em moradia para vida independente da pessoa com 

deficiência, ou, ainda, em residência inclusiva (...) §2º: a proteção integral na modalidade de residência inclusiva 

será prestada no âmbito do Suas à pessoa com deficiência em situação de dependência que não disponha de 

condições de autossustentabilidade, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos” (BRASIL. Lei 

13.146/2015). 
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da Rede Pública, pode dar ensejo a situações de vulnerabilidade. É necessário, em sua 

concepção, um acompanhamento não só do paciente, mas também dos familiares. 

 Em sua atuação, observou uma postura de cobrança por parte daqueles que atuam na 

Rede Pública, quando, na verdade, a postura deveria ser de acolhimento dessa família que tem 

em seu seio uma pessoa com deficiência mental. Essa cobrança seria atribuir toda a 

responsabilidade aos familiares, quando deveria ocorrer uma corresponsabilidade com o 

Estado. 

 Outro desafio surge quando a pessoa com deficiência não conta com um curador, 

situação que evidencia uma outra carência, neste caso por parte do Poder Judiciário. Em sua 

atuação na Promotoria, R. relata que, nestes casos, busca encontrar um familiar que possa ser 

curador ou alguém que possua algum vínculo com a pessoa com deficiência. Quando a pessoa 

está institucionalizada, o curador é o diretor da unidade. 

 Afirma que, em Macaé, surge um problema quando não é possível encontrar a figura do 

curador, porque o Poder Judiciário não possui curador judicial. Segundo seu relato, houve 

problemas de ordem administrativa do Tribunal, não sabendo informar quais, fazendo com que 

o Órgão deixasse de indicar funcionários para exercerem essa função, não tendo conhecimento 

de qual setor do Tribunal era responsável por tal indicação, nem qual é a natureza do ato de 

nomeação do curador judicial. R. expressa que já comunicou ao Centro de Apoio responsável 

a ocorrência desta situação. Acrescenta que, em todas as ações de interdição que o Ministério 

Público ingressa como autor, existe a obrigação de, ao menos, indicar um indivíduo que possa 

vir a ser curador, mas que nem sempre é possível que tal indivíduo seja curador de fato e que 

aguarda orientações de como essa adversidade futuramente será resolvida. 

 Outra questão abordada diz respeito à tomada de decisão apoiada, prevista no Estatuto 

da Pessoa com Deficiência42. Relata R. que os casos que chegam até seu 

conhecimentoenvolvem pessoas com deficiência mental grave, impossibilitando a aplicação 

deste novo modelo, havendo, portanto, a necessidade de um curador atuando em nome da 

pessoa com deficiência. 

 R. sustenta ainda que, antes da Lei Brasileira de Inclusão, havia uma discriminação com 

relação às pessoas com deficiências menores, tendo em vista que todos eram vistos como 

incapacitados, o que não era verificado se fosse feita uma análise caso a caso, considerando 

                                                           
42  O art. 116, da Lei Brasileira de Inclusão, alterou o Código Civil, in verbis: “A tomada de decisão apoiada é o 

processo pelo qual a pessoa com deficiência elege pelo menos 2 (duas) pessoas idôneas, com as quais mantenha 

vínculos e que gozem de sua confiança, para prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre atos da vida civil, 

fornecendo-lhes os elementos e informações necessários para que possa exercer sua capacidade” (BRASIL, 2015). 
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que, nestes casos, o Estatuto trouxe avanços, melhorando a inclusão dessas pessoas na 

sociedade, aumentando também sua visibilidade. 

 Contudo, reitera que, para pessoas com deficiências mais acentuadas, se deixa de tutelar 

interesses de maneira mais ampla, considerando que, após o Estatuto, a curatela está restrita aos 

efeitos patrimoniais. Entende que futuramente esta questão da curatela deverá ser revista, visto 

que atualmente não se pode gerar uma sentença de procedência de uma curatela absoluta, 

citando como exemplo pessoas que estão em estado vegetativo, que precisam de alguém que 

tutele todos os seus interesses. 

 No que diz respeito àquelas pessoas com deficiências mentais mais graves e que 

eventualmente podem passar por períodos de surto, R. afirma que a proposta, desde a vigência 

da Lei Brasileira de Inclusão, é que existam profissionais nos equipamentos voltados para as 

pessoas com deficiência capazes de atuar no sentido de manter os pacientes estabilizados. 

Destaca que o paciente pode, caso necessário, passar por pequenas internações. Aponta que a 

tendência é que nos Hospitais Gerais tenham uma ala voltada para emergências psiquiátricas. 

Entretanto, o que não se tem admitido é a conotação de “hospital psiquiátrico”, em que os 

pacientes permaneçam por longos períodos. Relata que tal entendimento pode causar 

dificuldades, tendo em vista que fechar todos os hospitais psiquiátricos pode gerar problemas, 

considerando que alguns pacientes, devido a sua deficiência mais acentuada, são mais 

agressivos e não possuem perfil para residência terapêutica. 

 Também expôs situações em que o paciente está internado por longos anos em um 

hospital psiquiátrico e já está plenamente ambientado ao local. Expressa que, em alguns casos 

concretos nos quais atuou como Promotora, para os pacientes foi mais danoso sair desses 

hospitais de forma abrupta, permanecendo em algum outro local provisoriamente para depois 

serem remanejados, entendendo que era mais adequado deixar esses pacientes nos hospitais 

psiquiátricos por um período maior de tempo e resolver a questão administrativamente ou 

conseguir diretamente uma vaga em uma residência terapêutica de um Município em que esses 

pacientes poderiam ficar, afirmando que, dessa forma, o processo de transição seria menos 

traumático. 

 Foram trazidos para a abordagem casos de pessoas que passaram a ter algum tipo de 

deficiência ao longo da vida, seja por terem sofrido um acidente, seja por uso abusivo de 

substâncias psicoativas e que, nessas circunstâncias, passam a cometer delitos. O objetivo era 

entender se, em situações como essas, em sua atuação como Representante do Ministério 

Público, a questão era analisada sob uma perspectiva de saúde pública ou de segurança pública. 
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 Primeiramente, afirma que, quando tem conhecimento de que um indivíduo 

desenvolveu uma deficiência após o uso abusivo de substâncias psicoativas, não tendo ele 

cometido nenhum delito, a primeira medida a ser tomada não é tentar puni-lo e sim acolhê-lo e 

tratar de sua deficiência, sendo o mencionado caso uma questão de saúde pública. 

 Por outro lado, entende que, em situações em que as pessoas desenvolvem deficiências 

após o uso de drogas ou por terem sido acometidas por um acidente, passando a partir de então 

a praticar delitos, não é possível separar a análise sob a perspectiva da saúde pública ou da 

segurança pública. Entende que, sendo feita uma análise caso a caso, esses indivíduos podem 

ser responsabilizados de acordo com seu grau de discernimento no momento da prática do 

crime, devendo ser aplicadas as hipóteses previstas no Código Penal para essas circunstâncias, 

sem prejuízo dos tratamentos médicos. 

 

3.3 Conclusões acerca das entrevistas 

 

 É possível identificar em ambas as falas o relato de uma ineficiência da Rede Pública 

no atendimento às pessoas com deficiência no Município de Macaé. Ao andar pelas ruas da 

cidade, os logradouros públicos, em grande parte do território, não possuem rampas de acesso, 

calçadas que possibilitem pessoas que utilizam cadeiras de rodas a transitarem com facilidade. 

 Ademais, foi manifestada a dificuldade para o fornecimento de órteses, próteses e 

demais peças necessárias para uma melhor qualidade de vida para pessoas com deficiência; tal 

fornecimento é um direito legalmente amparado e não vem sendo garantido de forma adequada. 

Surge outra questão no que tange à disponibilização de carros da Prefeitura para transporte de 

pessoas com deficiência. Tal situação pode cercear que esses indivíduos tenham acesso a 

tratamentos médicos que, associada à falta de médicos, o que também ocorre, de acordo com 

relato da representante do Ministério Público, pode expor esses indivíduos à situação de 

vulnerabilidade, tendo seus direitos fragilizados. 

 Considerando as falas de V. e R., no que diz respeito à sociedade, tem ocorrido uma 

mudança de entendimento com relação à deficiência, que cada vez menos vem sendo enxergada 

como um demérito, ou sob uma perspectiva vitimista. 

 Considerando o exposto pela representante do Ministério Público, é possível apontar 

que o Poder Judiciário ainda não está atuando de forma plenamente consonante com a Lei 

Brasileira de Inclusão e com o novo tratamento dado à questão da deficiência, ocorrendo, até o 

momento, pequenas alterações ainda não suficientes para tratar o assunto da forma devida. 
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 Levando em consideração as falas de V. e R., o Estatuto da Pessoa com Deficiência e as 

demais leis referentes ao tema futuramente precisarão ser revistas, considerando aspectos mais 

subjetivos de cada indivíduo que possua alguma deficiência, tratando cada ser humano nesta 

condição de acordo com as suas próprias e específicas demandas. 

 

3.4 Impressões das entrevistas 

 

Observa-se na fala de V. uma fala institucional, tendo em vista que em um primeiro momento 

a entrevistada relata que existe um diálogo com a Rede Pública em Macaé, mas em momento 

posterior afirma que a atuação do Poder Público no Município de Macaé nas questões ligadas 

às pessoas com deficiência não é adequada. V. iniciou seu trabalho na ONG visando uma 

realização pessoal, considerando que, em um determinado momento de sua fala, relata ter 

iniciado o trabalho na ONG após ter constituído família. Tal afirmação pode indicar que a luta 

pela causa e pelas demais pessoas com deficiência é uma consequência de sua vontade 

pessoal de realizar o trabalho, bem como de participar da criação de um ambiente voltado 

para esses indivíduos, salientando que a própria entrevistada possui limitação funcional, 

portanto mudanças que eventualmente ocorram no que diz respeito ao tratamento das pessoas 

com deficiência, beneficiam a ela também.  

Na abordagem realizada com R., observa-se uma fala voltada para sua atuação 

profissional, apenas. Muito embora reconheça que o Estatuto da Pessoa com Deficiência tenha 

trazido avanços para pessoas com deficiências menos acentuadas, afirma que a referida norma 

trouxe desvantagens para as pessoas com deficiência mental, no que diz respeito à interdição, 

deixando de observar a Lei de forma sistêmica, que possivelmente tem outros dispositivos que 

favoreçam as pessoas com deficiência mental e que podem servir de instrumentos para 

promover mudanças no tratamento dispensado a esses indivíduos.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 As pessoas com deficiência representam uma parcela das minorias sociais que, ao longo 

da história, têm buscado ativamente a visibilidade: são pessoas que, essencialmente, lutaram 

por suas existências, considerando que, em alguns períodos da história, sequer poderiam 

permanecer vivas, seja por força da lei, da religião, pela limitação humana de lidar com tudo 

que não é considerado “normal”, “belo” ou “moralmente aceitável”. 

 O direito à vida da pessoa com deficiência, foi conquistado. É possível dizer que, 

atualmente, o “homem médio”, figura construída dentro do universo jurídico, não aceitaria o 

assassinato de um ser humano apenas pelo fato deste possuir uma deficiência. A grande questão 

é que o direito de viver não é suficiente. Em outras palavras, o direito à vida é o primeiro de 

muitos que qualquer ser humano necessita para poder viver e, principalmente, se manter vivo. 

 Como o direito à vida não termina em si mesmo, iniciou-se uma busca pelos demais 

direitos. As pessoas com deficiência, junto a parcelas da sociedade que eram sensíveis a essa 

realidade diferenciada, passaram a se mobilizar para tentar compreender as necessidades 

específicas de quem possui uma limitação funcional, não importando se essa condição se 

manifestou desde o nascimento ou se surgiu ao longo da vida. 

 O foco passou a ser em como tornar a realidade de um ser com deficiência menos árdua, 

visando trazê-la ao “padrão de ser humano vigente”, razão pela qual se começou a pensar e 

executar peças como cadeiras de rodas, próteses, aparelhos auditivos, dentre tantos outros 

objetos. Tal movimentação, no entanto, não raras vezes, girava em torno da ideia de adequação 

da pessoa com deficiência às demais pessoas, mas o oposto nem sempre acontecia. Iniciava-se 

um ciclo, via de regra, prejudicial, pois não há que se falar em adequar algo que já surgiu 

adequado. 

 Seres humanos com deficiência já nascem adequados, prontos para viver, assim como 

os outros. Não há que se falar em um esforço individual de adequação, de “cura”, pois, se assim 

fosse, o que existiria seria um esforço inócuo para não ser quem se é. Configura-se uma crença 

limitante considerar que uma pessoa com deficiência é apenas a sua deficiência. Os seres 

humanos são muito mais do que as características de sua personalidade, características 

corporais e, no caso daqueles que possuem alguma limitação funcional, são mais do que uma 

característica de sua existência. 

 O que pode ser percebido no momento presente é que as pessoas com deficiência, bem 

como as Instituições a ela ligadas, começam a adentrar um novo território. Se antes a luta era 

por existir, depois passou a ser por existir com deficiência e, recentemente, passa a girar em 
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torno da pessoa com deficiência ser apenas vista como uma pessoa como qualquer outra. Todas 

as vidas são vidas, independentemente de como se manifestem. Possivelmente uma das 

próximas conquistas seja justamente tirar da deficiência este caráter de “rótulo” ou “estigma”, 

de tal forma que, futuramente, a coletividade não precise pensar em adaptar sua estrutura para 

as pessoas com deficiência, e sim não permitir que nenhuma estrutura ou Instituição seja 

concretizada sem levar em consideração a inserção de todo e qualquer indivíduo nestes 

ambientes e contextos. 

 A história não pode ser vista de forma restrita. Certamente ainda existem situações de 

genocídio da população com deficiência, como há também tentativas de padronização desses 

indivíduos e constantes episódios de discriminação. É razoável afirmar que, no contexto social, 

tais condutas passam a ser cada vez menos admitidas. Nesta lógica, o Direito, as Leis e o Poder 

Judiciário têm um papel fundamental, tendo em vista que a mudança de entendimento não passa 

a ser apenas um movimento cultural, motivado apenas pela ampliação da consciência humana, 

mas também vem ganhando força normativa, estando os agentes de práticas genocidas, 

discriminatórias e atentatórias à dignidade da pessoa com deficiência sujeitos às sanções 

legalmente admitidas. 

 Outro aspecto que pode ser destacado diz respeito a não condenação excessiva do 

passado, ou seja, não analisar a forma como as pessoas com deficiência eram tratadas em 

determinados momentos históricos e julgar aqueles que cometeram tais atos que atualmente são 

considerados inaceitáveis como monstros. Cada sociedade se desenvolveu de acordo com seu 

grau de consciência e entendimento. O principal é revisitar esses momentos históricos, 

compreender que estes aconteceram dentro de um contexto que não é o mesmo da 

contemporaneidade e não permitir sob hipótese alguma que as pessoas com deficiência voltem 

a ser vistas e tratadas como antigamente. 

 O objetivo do presente trabalho foi compreender e conhecer a história desse grupo de 

indivíduos, as conquistas de direitos até aqui alcançadas, concluindo que o fluxo de mudanças 

e avanços precisa continuar, pois a existência da pessoa com deficiência ainda não é a ideal ou, 

ao menos, muitos obstáculos que ainda se fazem presentes, mesmo com a ampliação da 

consciência social acerca da questão, já deveriam ter sido superados. 

 Outro objetivo foi entender a importância do Direito operando como instrumento para 

a concretização dos direitos das pessoas com deficiência, bem como se essa atuação estava 

existindo de fato. 

 O tema, como foi abordado por alguns colegas juristas, pode ser considerado pouco 

inovador. Entretanto, tal assunto deve ser constantemente discutido até que pessoas com 
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deficiência ocupem cada vez mais vagas nas Universidades, até que cada vez mais pessoas com 

deficiência possam fazer trabalhos de conclusão de curso sobre elas mesmas. 
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