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RESUMO 

 

Este trabalho pretende analisar como a temática da deficiência se desenvolveu no campo das 

políticas públicas em solo brasileiro. Nessa senda, buscou-se discorrer sobre o princípio da 

dignidade da pessoa humana e demonstrar sua imprescindibilidade no contexto da 

concretização dos direitos das pessoas com deficiência. Procurou-se identificar os principais 

marcos legais e políticos da inclusão social das PCD e caracterizar essa população, inclusive 

no que se refere a terminologia mais adequada para sua designação, a fim de compreendermos 

mais acerca da realidade desse grupo de indivíduos no Brasil. Serão abordados, também, 

assuntos pertinentes ao tema, como o processo de formação dos tratados internacionais, com 

enfoque nos impactos da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, recepcionada como norma por nossa Carta Magna, em seu artigo 5º § 3º. Após 

apresentarmos e discorrermos sobre algumas das políticas públicas existentes no Brasil, o 

questionamento que se levanta na presente pesquisa, diz respeito a real efetividade, na prática, 

das políticas e medidas públicas especiais para as pessoas com deficiência. 

 

Palavras-chave: Pessoas com deficiência. Políticas públicas. Princípio da dignidade da 

pessoa humana. Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. 
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ABSTRACT 

 

This work intends to analyze how the disability theme developed in the field of public 

policies on Brazilian soil. Within that context, we sought to discuss the principle of human 

dignity and demonstrate its indispensability in the context of realizing the rights of people 

with disabilities. We proceed to identify the main legal and political landmarks of the social 

inclusion of the PWD and characterize this population, including referring to a more 

appropriate terminology for their designation, in order to understand more about the reality of 

this group of individuals in Brazil. Matters pertinent to the theme, such as the process of 

training internationals, will be addressed, focusing on the impacts of the International 

Convention on the Rights of Persons with Disabilities, accepted as norm by our Constitution, 

in its Article 5 § 3. After the presentation and discussion about some of the existing public 

policies in Brazil, the question raised in this study concerns about the real practical 

effectiveness of special public policies and measures, in practice, for people with disabilities. 

 

Keywords: People with disabilities. Public policies. Principle of human dignity. International 

Convention on the Rights of Persons with Disabilities. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem como objetivo analisar o contexto histórico das políticas 

públicas para pessoas com deficiência, com enfoque nas políticas públicas existentes em solo 

brasileiro. Nesse contexto, torna-se imprescindível discorrer acerca do princípio da dignidade 

da pessoa humana e sua importância para a concretização dos direitos das pessoas com 

deficiência. 

O problema que se apresenta baseia-se, principalmente, em decorrência de que, apesar 

da existência de extenso número de políticas públicas e medidas especiais para pessoas com 

deficiência, a efetiva aplicabilidade de tais resoluções, na prática, ainda é muito inferior ao que 

se espera. 

Nesse contexto, visa-se, com a pesquisa em tela, trazer à baila uma reflexão acadêmica 

e social sobre a temática dos direitos das pessoas com deficiência, enquanto sujeitos de direitos 

e titulares de dignidade, nos termos do art. 1º, inciso III, da Constituição Federal de 1988, com 

vistas a pensar em mecanismos jurídicos e econômicos que podem contribuir para dar 

concretude aos interesses desse grupo de atores sociais, que merece do Estado proteção e 

tratamento especial. 

Assim, no capítulo 2, objetiva-se trazer, resumidamente, por meio de um recorte 

histórico a partir do século XIX, alguns aspectos conceituais, históricos e normativos sobre a 

temática que envolve as pessoas com deficiência. Nesse sentido, traremos à baila a 

contextualização da inserção dos deficientes e seu reconhecimento digno enquanto cidadãos, 

apresentando um panorama geral do contexto mundial em que foram inseridos. 

 Ainda no segundo capítulo, com enfoque da temática em solo brasileiro, citaremos 

algumas iniciativas oficiais e particulares isoladas de ações para pessoas com deficiência, bem 

como apontaremos a evolução dos direitos dos deficientes ao longo das Constituições 

brasileiras. Por fim, o capítulo tratará a respeito dos documentos internacionais em defesa das 

pessoas com deficiência, elencando algumas das principais convenções, recomendações e 

resoluções que tratam do tema ora exposto. 

 No capítulo 3, tem-se como objetivo, apresentar as múltiplas concepções do conceito 

de dignidade humana e desenvolver a importância de tal princípio para as pessoas com 

deficiência. Nessa senda, serão abordados, também, assuntos que se correlacionam ao 

conteúdo, por meio de uma breve análise acerca do histórico dos direitos fundamentais, bem 
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como sobre os tratados internacionais e seu processo de formação, os quais funcionam como 

importantes instrumentos de legitimação dos direitos das pessoas com deficiência. 

 Por fim, no capítulo 4, buscar-se-á analisar o panorama das políticas inclusivas para 

pessoas com deficiência existentes em solo brasileiro. Nesse sentido, serão trazidos aspectos 

relevantes sobre os conceitos de interesse público primário e a importância dos mecanismos 

de intervenção do Estado para tutelar os direitos fundamentais. Dessa maneira, discorreremos, 

brevemente, acerca da evolução do Estado, bem como seus instrumentos sócio-políticos, 

tratando-se, também, sobre as funções institucionais do Estado, executiva, legislativa e 

judicial, para a realização de políticas públicas. 

 No quarto capítulo, pretende-se, ainda, trazer a exposição do que são as políticas 

públicas, seu processo de formação e implementação. Desse modo, citaremos alguns 

exemplos de políticas públicas existentes no Brasil, levantando-se o questionamento sobre sua 

real efetividade. Ao final do capítulo, traremos alguns exemplos de casos jurisprudenciais que 

dão primazia aos direitos das pessoas com deficiência, a fim de delinear, também, a forma 

pela qual as pessoas com deficiência se relacionam com o Poder Judiciário 

  Discute-se e analisa-se ao final do trabalho, portanto, a real efetividade das políticas 

públicas em território brasileiro, visto que, embora existentes em grande número, não 

promovem, necessariamente, a inclusão e a garantia de condições de uma vida mais digna às 

pessoas com deficiência.  

Por questões metodológicas optou-se por fazer um recorte, a partir do século XIX, 

sobre os aspectos históricos da temática envolvendo as pessoas com alguma deficiência. 

Adotar-se-á os tipos exploratório e descritivo de pesquisa, fundados em literatura do 

tema, em tratados e documentos internacionais, além da legislação e jurisprudência 

brasileiras. 
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2. BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DA DEFICIÊNCIA A 

PARTIR DO SÉCULO XIX 

De início, cabe ressaltar que o grande esforço do movimento das Pessoas com 

Deficiência no Brasil, foi, principalmente, o de redefinir conceitos e mudar paradigmas, com 

o intuito de desenvolver uma base sólida para a construção de uma nova perspectiva sobre a 

deficiência. De tal forma, Mário Cleber Martins Lanna Júnior afirma que “as atitudes, 

suposições e percepções a respeito da deficiência passaram de um modelo caritativo para um 

modelo social”. (2010, p. 14). 

Nessa senda, sob a ótica do modelo caritativo, o qual foi inaugurado com o 

fortalecimento do cristianismo ao longo da Idade Média, a deficiência era considerada uma 

espécie de déficit, e, consequentemente, as pessoas com deficiência eram vistas com um olhar 

de pena, por serem consideradas, muitas vezes, vítimas de suas próprias incapacidades. Lado 

outro, com o aparecimento do positivismo e o avanço da medicina, surgiu um novo modelo. 

Nesse modelo médico, as pessoas com deficiência passaram a ser compreendidas como 

“pacientes”, cuja problemática individual era tratada conforme a categoria de deficiência à 

qual pertenciam. (LANNA JÚNIOR, 2010). 

Já no modelo social, defendido pelo Movimento das Pessoas com Deficiência, a 

interação entre a deficiência e o modo como a sociedade se organiza, configura-se como o 

fator que condiciona a funcionalidade, as dificuldades e limitações, bem como a exclusão das 

pessoas com deficiência. Assim, Lanna Junior explica: 

A sociedade cria barreiras com relação a atitudes (medo, desconhecimento, 

falta de expectativas, estigma, preconceito), ao meio ambiente 

(inacessibilidade física) e institucionais (discriminações de caráter legal) que 

impedem a plena participação das pessoas. (2010, p. 14). 

Nesse viés, sob a perspectiva do modelo social, a própria organização da sociedade é 

vista como fator condicionante ao desenvolvimento de barreiras que dificultam a integração 

das pessoas com deficiência, sejam elas em relação ao meio ambiente, social ou institucional.  

Dentro desse contexto, vale ressaltar o deslocamento da luta pelos direitos das pessoas 

com deficiência do campo da assistência social para o campo dos Direitos Humanos. Essa 

mudança paradigmática de concepção da política do estado Brasileiro ocorreu no decorrer dos 

últimos trinta anos. O movimento foi bem-sucedido ao situar suas demandas no campo dos 

Direitos Humanos e incluí-las nos direitos de todos, sem fazer distinções. (LANNA JÚNIOR, 

2010). 
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Nesse cenário, ensina Lanna Junior:  

Para os novos movimentos sociais e suas políticas de identidade, as palavras 

são instrumentos importantes de luta política. A busca por novas 

denominações reflete a intenção de rompimento com as premissas de menos-

valia que até então embasavam a visão sobre a deficiência. Termos genéricos 

como “inválidos”, “incapazes”, “aleijados” e “defeituosos” foram 

amplamente utilizados e difundidos até meados do século XX, indicando a 

percepção dessas pessoas como um fardo social, inútil e sem valor. (2010, p. 

15). 

Dessa forma, percebe-se a grande importância da evolução da denominação da pessoa 

com deficiência, não só como instrumento de luta social e política, bem como elemento 

fundamental para a construção do conceito de dignidade para a pessoa com deficiência. 

 A partir da organização como movimento social, as pessoas com deficiência buscaram 

novas denominações que visavam romper com essa imagem negativa que lhes fora atribuída e 

que, consequentemente, as excluía. O primeiro passo para a concretização desse objetivo foi a 

utilização da expressão “pessoas deficientes”, a qual foi utilizado pelo movimento em sua 

organização ao final da década de 1970 e início da década de 1980, por influência do Ano 

Internacional das Pessoas Deficientes (AIPD)1. Assim, a inclusão do substantivo “pessoa” 

representava uma maneira de evitar a coisificação da pessoa com deficiência, se contrapondo 

à inferiorização e desvalorização associada aos termos pejorativos utilizados até então. 

 Em seguida, passou a ser utilizada a expressão “pessoas portadoras de deficiência”, 

com o fito de reconhecer a deficiência como um detalhe da pessoa. A expressão foi utilizada 

na Constituição Federal de 1988 e nas estaduais, bem como em todas as leis e políticas 

pertinentes ao campo das deficiências. Os Conselhos, coordenadorias e associações também 

passaram a adotá-la em seus documentos oficiais. Dentro desse contexto, foram utilizadas, 

ainda, denominações como “pessoas com necessidades especiais” e “portadores de 

necessidades especiais”. (LANNA JÚNIOR, 2010). 

 Entretanto, a crítica do movimento a esses “eufemismos”, decorre do fato de que o 

adjetivo “especial” acaba por criar a ideia de uma categoria que não condiz com o ideal da 

luta dos deficientes. Nessa senda, o movimento, ao buscar a inclusão e equiparação de direitos 

dos deficientes com os demais cidadãos, não pretende caracterizar as pessoas com deficiência 

                                                           
1 A Organização das Nações Unidas (ONU), decidiu proclamar o ano de 1981 como o Ano Internacional das 

Pessoas Deficientes (Resolução da ONU, nº 34/154, de 1979), adotando como tema principal a participação 

plena e a igualdade. Ver mais em: GUGEL, Maria Aparecida. Pessoas com deficiência e o direito ao concurso 

público: reserva de cargos e empregos públicos, administração pública direta e indireta. 3ª Edição Revisada e 

Ampliada. Goiânia: Ed. da UCG, 2016, p. 49. 
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como pessoas “especiais”, mas, sim, como cidadãos. De tal forma, a condição de “portador” 

passou a ser alvo de questionamentos pelo movimento, uma vez que transmite o entendimento 

de que a deficiência é algo que se “porta” e, por conseguinte, não faz parte da pessoa, além de 

ressaltar a deficiência em detrimento do ser humano. (LANNA JÚNIOR, 2010). 

 Assim, a expressão mais utilizada contemporaneamente para designar esse grupo 

social é “Pessoa com deficiência”. Diferente de “pessoa portadora”, a denominação “pessoa 

com deficiência”, visa demonstrar que a diferença faz parte do corpo e, além disso, apontar a 

humanização de tal expressão. Ser “pessoa com deficiência” significa, antes de tudo, ser 

pessoa humana. Também funciona como uma tentativa de diminuir o estigma causado pela 

deficiência. Nesse cenário, a expressão foi consagrada pela Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência, da Organização das Nações Unidas (ONU), em 2006. (LANNA 

JÚNIOR, 2010). 

Ainda no plano conceitual de deficiência, ensina Otto Marques da Silva (1987, p. 21): 

Anomalias físicas ou intelectuais, deformações congênitas, amputações 

traumáticas, doenças graves e de consequências incapacitantes, sejam elas de 

natureza transitória ou permanente, são tão antigas quanto a própria 

Humanidade. 

Nessa linha de pensamento, pode-se inferir que as deficiências e doenças sempre 

estiveram presentes na sociedade, as quais acometiam certos indivíduos e culminavam por 

dificultar o seu desenvolvimento enquanto cidadão e até a sua sobrevivência, quer em razão 

da própria limitação, quer em razão do tratamento de exclusão que experimentavam dentro da 

própria sociedade a que pertenciam. (SILVA, 2009). 

A partir de meados do século XIX, avanços começaram a colocar luz no plano do 

reconhecimento da existência digna das pessoas com deficiência, as quais passaram a ser 

vistas como sujeitos capazes de participar do universo laborativo. Essa visão de 

potencialidade da pessoa com deficiência para o trabalho foi reforçada por determinação de 

Napoleão Bonaparte, ao exigir de seus generais que “olhassem os seus soldados feridos ou 

mutilados como elementos potencialmente úteis, tão logo tivessem seus ferimentos curados”. 

(SILVA, 2009, p. 190). 

Ainda que de forma indireta, foi também por intermédio de Napoleão Bonaparte, que 

se criou o sistema de leitura utilizado por pessoas deficientes visuais até os dias atuais, 

conhecido por Braille. Foi graças a uma solicitação pessoal de Napoleão Bonaparte, que 

Charles Barbier (1764-1841) - um oficial do exército francês - elaborou um sistema para que 
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mensagens transmitidas durante a noite pudessem ser decodificadas pelos comandantes no 

período de batalhas. (SILVA, 2009). 

Tendo em vista que o sistema de leitura noturna foi considerado extremamente 

complicado pelos militares do exército de Napoleão, Barbier levou o seu método ao 

conhecimento dos alunos do Instituto Nacional dos Jovens Cegos de Paris. Dentre os alunos, 

estava Louis Braille (1809-1852), na época com, aproximadamente, quatorze anos, jovem 

responsável por reformular, praticamente em sua totalidade, o sistema de escrita criado por 

Barbier, dando origem, então, à escrita braile. (GUGEL, 2007). 

Por influência europeia, Dom Pedro II - o então Imperador do Brasil - fundou o 

Imperial Instituto dos Meninos Cegos (1854), hoje conhecido por Instituto Benjamin 

Constant, e o Imperial Instituto dos Surdos Mudos (1857), atualmente denominado de 

Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES, ambos em atividade atualmente e 

referência nacional no tratamento dessas necessidades especiais. (MAZZOTTA, 2005, p. 28-

29). 

Já na primeira década do século XX ocorreram conferências e congressos em vários 

países, as quais versavam sobre “crianças inválidas”, “pessoas deficientes” e reabilitação. 

Pode-se mencionar, à guisa de ilustração: a Primeira Conferência sobre Crianças Inválidas 

(Londres/Inglaterra, 1904), Congresso Mundial dos Surdos (Saint Louis/EUA, 1909), e a 

Primeira Conferência da Casa Branca sobre os Cuidados de Crianças Deficientes (Washington 

D.C./EUA, 1909). (GUGEL, 2007, p. 13). 

Entretanto, com a eclosão da Primeira Guerra Mundial (1914-1918) houve uma 

mudança considerável no cenário da sociedade, fato que interrompeu os avanços conquistados 

até então. Ao final da guerra, o número de pessoas com deficiência havia aumentado 

significativamente, em decorrência da enorme quantidade de soldados que retornavam das 

batalhas com mutilações. Dessa forma, era imprescindível que medidas eficazes para a 

reabilitação dos ex-combatentes fossem tomadas. (GUGEL, 2007). 

Nesse contexto, a Conferência de Paz - que aprovou o Tratado de Versalhes -, além de 

dispor sobre as novas fronteiras alemãs, e obre as sanções e reparações impostas aos vencidos, 

instituiu um organismo internacional, com vistas a cuidar da reabilitação das pessoas para o 

trabalho no mundo, inclusive das pessoas com deficiência. Trata-se da Organização 

Internacional do Trabalho – OIT. (GUGEL, 2007, p. 13). 

Em 1946, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) tornou-se a primeira agência 

especializada da Organização das Nações Unidas (ONU) a defender o trabalho digno e 
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produtivo, em condições de liberdade, igualdade, segurança e respeito humano. Acentua 

Carlos Roberto Husek (2017) que, após a Segunda Guerra Mundial, com a Carta das Nações 

Unidas, a OIT viu-se vinculada à ONU, porém, sem integrá-la, tendo total independência de 

ação.  

Dessa forma, a OIT classifica-se como um organismo à parte, com papel relevante, 

respeitado por todas as nações. Com efeito, segundo Husek (2017), o objetivo da OIT não se 

restringe somente a melhorar as condições de trabalho, mas a melhorar a condição humana em 

seu conjunto.  

 No seu plano institucional, a OIT procura dar ênfase tanto à luta contra a necessidade, 

em prol do progresso material e à segurança econômica, como à defesa dos valores da 

liberdade, de dignidade e igualdade. Assim, a ação da organização não se limita à proteção 

dos trabalhadores propriamente ditos, uma vez que busca alcançar o conjunto de seres 

humanos de forma geral nas suas relações de emprego. (HUSEK, 2017, p. 296). 

Ressalte-se que no campo laboral, o Direito Internacional tem sua fonte nas 

convenções e recomendações da OIT, que, mesmo quando não ratificadas pelos países-

membros, servem de inspiração e diretrizes para a interpretação do direito interno de cada 

país. O papel da OIT ganha relevo, também, no que diz respeito às conquistas das pessoas 

com deficiência em matéria de trabalho, ao elaborar, principalmente, a Convenção nº 111, que 

trata da discriminação em matéria de emprego e profissão (incorporada ao Direito brasileiro 

por meio do Decreto nº 62.150, de 19 de janeiro de 1968) e a Convenção nº 159, a qual 

disciplina a questão da reabilitação profissional de pessoas deficientes. 

Destaca-se, também, a criação da primeira organização voltada a buscar novos e 

melhores meios de reabilitação às pessoas com deficiência, denominada de “Sociedade 

Escandinava de Ajuda a Deficientes”, hoje conhecida como Rehabilitation International. 

(GUGEL, 2007). 

Essa nova visão sobre a pessoa com deficiência foi ainda mais reforçada, 

especialmente na sociedade americana, com a figura do presidente dos Estados Unidos, 

Franklin Delano Roosevelt que, ao adquirir poliomielite aos trinta e nove anos (1921), 

demonstrou ao mundo que a paraplegia não era impedimento para uma vida independente, 

produtiva e remunerada. (GUGEL, 2012). 

Já em meio ao contexto de Segunda Guerra Mundial, por documento assinado pelas 

mãos do chanceler alemão Adolf Hitler, instaurou-se o Programa de Eutanásia, na Alemanha 
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nazista, realizado oficialmente de 1939 a 1941, mas que teve prosseguimento extraoficial 

mesmo após o término da guerra. (http://disabilityhistory.org./t4prog.html. 2020.). 

De acordo com o teor do documento assinado por Hitler a respeito da Eutanásia, 

visava-se à eliminação de doentes incuráveis, idosos senis, deficientes físicos e doentes 

mentais, determinando que o programa de eutanásia ficasse sob a direção de Philipp Bouler, 

chefe da chancelaria privada de Hitler e do Dr. Karl Brandt, médico pessoal de Hitler. O texto 

referia-se nos seguintes termos: 

Reichleader Bouler e Dr. Méd Brandt estão responsavelmente comissionados 

para ampliar a autoridade de médicos, a serem designados pelo nome, a fim 

de que morte misericordiosa seja concedida a pacientes que, de acordo com 

o julgamento humano, sejam doentes incuráveis de acordo com a avaliação 

mais crítica do estado de sua doença. Assinado: Adolf Hitler. (PANITCH, 

1996, p.7). 

O Programa da Eutanásia foi um dos raros casos em que houve protestos populares na 

Alemanha contrários às diretrizes impostas por Hitler, especialmente por parte dos familiares 

e amigos das vítimas. Até mesmo magistrados alemães, dentre eles, um juiz chamado Lothar 

Kreyssig, manifestaram-se contra a “lei” do Führer. No cargo de juiz de casos de guarda de 

pacientes mentais em Brandenburgo, no ano de 1940, Lothar deparou-se com um expressivo 

número de certidões de óbito de pessoas com tais deficiências, o que o levou a enviar carta de 

protesto ao então Ministro da Justiça, Franz Gütner. (MARTON, 2011). 

Mesmo sendo advertido de que “a vontade de Hitler” era a “fonte da lei”, Lothar 

Kreyssig determinou a proibição de transferência de pacientes sem a sua expressa autorização 

e, ainda, dois anos mais tarde, ingressou com processo público onde acusava de assassinato 

Philipp Bouler, o chefe do programa. Entretanto, apesar dos esforços, no mesmo ano, o juiz 

foi afastado de suas funções. (MARTON, 2011, p. 36). 

Todavia, o programa de eutanásia em massa foi oficialmente encerrado somente em 

1941, mas constatou-se que as execuções persistiram, infelizmente, até o final da guerra, 

chegando-se à estimativa de “que 275 mil adultos e crianças com deficiência morreram nesse 

período e, outras 400 mil pessoas suspeitas de terem hereditariedade de cegueira, surdez e 

deficiência mental foram esterilizadas em nome da raça ariana pura”. (GUGEL, 2012). 

No Brasil, por sua vez, o período de 1854 a 1956 foi marcado por iniciativas oficiais e 

particulares isoladas de ações para pessoas com deficiência. Nesse sentido, o atendimento 

escolar especial para os indivíduos com deficiência teve início, conforme citado 

anteriormente, com a criação do Imperial Instituto dos Meninos Cegos (atualmente, Instituto 



17 

 

 

 

Benjamin Constant), pelo Imperador Dom Pedro II (1840-1889), por meio do Decreto 

Imperial n.º 1.428, de 12 de setembro, de 1854. (LANNA JÚNIOR, 2010). 

Ainda, sob a perspectiva histórica dos direitos dos deficientes, vale destacar que em 26 

de setembro de 1857, o Imperador, apoiando as iniciativas do professor francês Hernest Huet, 

fundou o Imperial Instituto de Surdos Mudos (atualmente, Instituto Nacional de Educação e 

Surdos – INES). Tal Instituto passou a atender indivíduos surdos de todo o país, sendo grande 

parte deles abandonados pelas famílias. (LANNA JÚNIOR, 2010). 

O Estado brasileiro, de acordo com Lanna Júnior (2010), foi pioneiro, na América 

Latina, no atendimento às pessoas com deficiência. Entretanto, apenas os cegos e surdos 

foram contemplados com ações para educação durante o século XIX. A cegueira e a surdez 

eram, de acordo com o Estado, as únicas deficiências passíveis de uma abordagem que 

objetivava a superação de dificuldades trazidas por ambas as deficiências, como, 

principalmente, a educação e o trabalho. A oferta de atendimento concentrava-se na capital do 

Império - que à época, era a cidade do Rio de Janeiro. Imagine que a deficiência intelectual 

era considerada como uma forma de loucura e tratada em hospícios. 

Tendo em vista o déficit de ações concretas por parte do Estado em relação às demais 

deficiências e diante do cenário histórico de industrialização e urbanização brasileiras - 

processo que teve início da década de 1920 e ganhou maior repercussão nas décadas de 1940 

e 1950 –, a sociedade civil criou organizações voltadas à assistência nas áreas de educação e 

saúde dessa coletividade de pessoas deficientes. Nesse sentido, em 1954, foi criada a 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), que se tornou importante instituição 

para a promoção da escolaridade e da socialização desses indivíduos. (LANNA JÚNIOR, 

2010). 

No final da década de 1980 surgiu a ideia de se estabelecer uma representação do 

movimento de vida independente no Brasil, buscando o desenvolvimento individual das 

pessoas com deficiência, por meio da divulgação do conceito de vida independente e do 

oferecimento de serviços e informações para que essas pessoas adquirissem autonomia na 

realização das atividades da vida diária. (LANNA JÚNIOR, 2010). 

No que diz respeito às Constituições brasileiras, a Constituição do Império, de 25 de 

março de 1824, logo após a proclamação da República, em seu artigo 179, inciso XIII, 

estabelece o princípio da igualdade, o qual, a partir de então, passou a fazer parte dos demais 

textos Constitucionais brasileiros. (BRASIL, 1824). 
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As Constituições brasileiras, elaboradas ao longo do século XX, passaram a incorporar 

em seus textos novos direitos, tais como o direito ao trabalho, à saúde e à educação. Embora 

fossem proclamados esses direitos, os interesses das pessoas com deficiência permaneciam 

sem a devida atenção. 

Na Constituição de 1934, de acordo com Luiz Alberto David Araújo, nasce “um 

embrião do conteúdo do direito à integração social da pessoa com deficiência”, ao disciplinar, 

em seu art. 138, ser incumbência da União, dos Estados e dos Municípios: “assegurar amparo 

aos desvalidos, criando serviços especializados e animando os serviços sociais, cuja 

orientação procurarão coordenar”. (ARAÚJO, 2011, p. 67). 

Já as Constituições brasileiras de 1937, de 1946 e de 1967 não trouxeram nenhuma 

inovação ou avanço, no que diz respeito à matéria específica relacionada aos deficientes, 

restringindo-se a garantir, somente, o direito à igualdade e breve menção ao direito 

previdenciário em caso de invalidez do trabalhador. (ARAÚJO, 2011). 

Assevera Araújo (2011), que a Emenda nº 1 à Constituição de 1967 tratou de 

resguardar a igualdade, em seu art. 153, § 1º, trazendo uma inovação, ao prever, em seu art. 

175, § 4º, a educação dos excepcionais, in verbis: 

Art. 175. A família é constituída pelo casamento e terá direito à proteção dos 

poderes públicos. 

§ 4º. Lei especial sobre a assistência à maternidade, infância e à 

adolescência e sobre a educação de excepcionais (sem grifo no original). 

De fato, isso sinalizou certo avanço para os direitos dos deficientes. Dessa forma, 

surge a primeira menção expressa à proteção específica das pessoas com deficiência. 

(ARAÚJO, 2011). 

Outro ponto que merece realce, adveio com a Emenda à Constituição Federal de 1967 

nº 12, promulgada em 17 de outubro de 1978, a qual proclamou mais normas protetivas e 

asseguradoras de bem-estar às pessoas deficientes. Nesse sentido, vale transcrever o artigo 

único da referida EC: 

Artigo único. É assegurado aos deficientes a melhoria de sua condição social 

e econômica especialmente mediante: 

I. educação especial e gratuita; 

II. assistência, reabilitação e reinserção na vida econômica e social do País; 

III. proibição de discriminação, inclusive quanto ä admissão ao trabalho ou 

ao serviço público e a salários; 

IV. possibilidade de acesso a edifícios e logradouros públicos (sem grifo no 

original) 

Mas a evolução significativa dos direitos dos deficientes tem como marco a Carta 

Magna de 1988, a qual buscou assegurar a igualdade de oportunidades, tendo por base o 
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princípio da equidade de tratamento aos iguais e desigual aos desiguais, na medida de sua 

desigualdade, de forma garantir a igualdade real. Foi a partir desse diploma constitucional que 

a pessoa com deficiência se viu, finalmente, protegida pela legislação. (REBELO, 2008). 

A promulgação da Constituição Federal de 1988 estabelece, em seu art. 5º, que “todos 

são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”. Em seu art. 7º, garante-se a 

igualdade entre os trabalhadores, com destaque para seu inciso XXXI, que prevê a proibição 

de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador com 

deficiência. 

O artigo 23, inciso II, dispõe que é competência comum da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios tratarem da saúde e assistência pública, da proteção e da 

garantia dos direitos das pessoas com deficiência. Além disso, o artigo 24, inciso XIV, define 

que é competência da União, dos Estados e do Distrito Federal legislar concorrentemente 

sobre a proteção e integração social das pessoas com deficiência. 

 No tocante à saúde, a Constituição de 1988, os termos “habilitação” e “reabilitação” 

das pessoas com deficiência surgem na seção da Assistência Social, em seu art. 203, inciso 

IV, assim como a promoção de sua integração à vida comunitária. O inciso V, do mesmo 

artigo citado, trata ainda do benefício de um salário mínimo mensal para as pessoas com 

deficiência que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção, ou de tê-la 

provida por sua família. 

Já no art. 37, inciso VIII, a Constituição de 1988, em vigor, traça disposições gerais 

sobre a Administração Pública, que assegura a reserva de mercado às pessoas com 

deficiência: regra esta que deverá se efetivar por meio da lei. 

 Na seção que trata da Educação, por meio do artigo 208, é garantido o atendimento 

educacional especializado às pessoas com deficiência, preferencialmente na rede regular de 

ensino.  

 O art. 227 prevê, em seu § 1º, inciso II, a criação de programas de prevenção e 

atendimento especializado bem como de integração social do adolescente com deficiência, 

mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e 

serviços coletivos, com a eliminação de preconceitos e obstáculos arquitetônicos. Ainda nesse 

artigo, em seu § 2º, a Constituição remete à regulamentação posterior a elaboração de 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 com deficiência. 
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No ano imediatamente posterior à promulgação da Carta Maior de 1988, foi editada a 

Lei nº 7.853/89, que instituiu a criação da Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência – CORDE, bem como disciplinou, entre outros pontos, o apoio às 

pessoas “portadoras de deficiência” e sua integração social. 

Assim, no devir de avanços e desafios, no próximo tópico serão apresentados alguns 

elementos da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU de 1948. 

 

2.1. A Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU de 1948 

No cenário pós-Segunda Guerra Mundial, os Estados atingidos pelos efeitos da guerra 

precisavam se reorganizar e se reestruturar. Foi nesse contexto que, por meio da Carta das 

Nações Unidas, criou-se a Organização das Nações Unidas – ONU, no ano de 1945, em 

Londres, com o objetivo de encaminhar a todos os países membros, as soluções dos 

problemas que assolavam o mundo. (https://nacoesunidas.org/conheca/historia/, 2020). 

Os temas centrais foram divididos entre agências: ENABLE – Organização das 

Nações Unidas para Pessoas com Deficiência; UNESCO – Organização das Nações Unidas 

para a Educação, Ciência e Cultura; UNICEF – Fundo das Nações Unidas para a Infância e 

OMS – Organização Mundial da Saúde. 

O documento de fundação da organização foi a Carta das Nações Unidas, que depois 

foi ratificada pelos então cinco membros permanentes do Conselho de Segurança (República 

Popular da China, França, A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o Reino Unido e os 

Estados Unidos da América) e pela maioria dos outros 46 membros, dispõe em seu preâmbulo 

(ONU, 1948, s/n): 

Nós, os povos das Nações Unidas, resolvidos a preservar as gerações 

vindouras do flagelo da guerra, que, por duas vezes no espaço da nossa vida, 

trouxe sofrimentos indizíveis à humanidade, e a reafirmar a fé nos direitos 

fundamentais do homem, na dignidade e no valor do ser humano, na 

igualdade de direitos dos homens e das mulheres, assim como das nações 

grandes e pequenas, e a estabelecer condições sob as quais a justiça e o 

respeito às obrigações decorrentes de tratados e de outras fontes de direito 

internacional possam ser mantidos, e a promover o progresso social e 

melhores condições de vida dentro de uma liberdade mais ampla. 

Com o intuito de reforçar a Carta das Nações Unidas, os dirigentes mundiais 

decidiram declarar, em um só documento, todos os direitos de cada indivíduo. Nasceu assim, 

em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que dispõe em seu artigo 1º, in 

verbis: “Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de 
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razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espirito de fraternidade” 

(ONU, 1948). 

Já em seu artigo 25, a referida Carta de Direitos faz menção expressa à pessoa com 

deficiência, denominada “inválida”. Nesse sentido, vale a transcrição (ONU, 1948, s/n). 

Artigo XXV. 1. Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de 

assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, 

vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, 

o direito à segurança, em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, 

velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias 

fora do seu controle. 

Pode-se considerar a Declaração Universal de Direitos Humanos da ONU, de 1948, 

como um marco de reconstrução e de inovação no contexto social e humanitário da sociedade, 

tendo em vista que serviu como impulso para a criação de instituições voltadas para as 

pessoas com deficiência ao redor de todo o mundo, bem como para a busca de alternativas 

para integração social desses indivíduos. 

 

2.2. Dos documentos internacionais em defesa das pessoas com deficiência 

Ainda que pessoas com as mais diversas limitações sempre tenham feito parte da 

história da humanidade, a proteção internacional sobre seus direitos apresenta um histórico 

bastante recente de lutas e de reconhecimento. 

De um período histórico marcado, principalmente, pela exclusão, como já abordado 

anteriormente, somado ao tratamento segregado dentro de instituições hospitalares, chega-se 

ao momento atual de afirmação e de luta pela inclusão social. 

Foi somente a partir do século XX que a sociedade começou a se sensibilizar e buscar 

maior engajamento em causas relacionadas às pessoas com deficiência. Segundo Flavia Leite 

(2012, p. 1), as políticas de inclusão foram sendo concebidas, aos poucos, pelos seguintes 

fatores: 

(...) uma filosofia social de valorização da pessoa humana, engajamento da 

sociedade civil na busca do bem-estar comum motivada pelo progresso 

técnico e científico e, fundamentalmente, em razão das ações destruidoras 

ocasionadas pelas Grandes Guerras Mundiais. 

As grandes guerras foram, de fato, acontecimentos marcantes para a sociedade de 

forma geral, e assumiram papel importante no que diz respeito, principalmente, à concepção 

de um novo ideal de valorização do ser humano. 

Nesse cenário, Luiz Alberto David Araújo (2011, p. 8) explica: 
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Um importante divisor de águas para o estudo da proteção da pessoa com 

deficiência foi a ocorrência das duas guerras mundiais, o que fez aumentar, 

desgraçadamente, o número de pessoas com deficiência de locomoção, de 

audição e visão. 

Com o fim da Segunda Guerra Mundial e, consequentemente, com o retorno milhares 

de soldados aos seus lares portando alguma espécie de deficiência, medidas assistenciais 

tornaram-se imprescindíveis. Dessa forma, a Organização das Nações Unidas (ONU), 

juntamente com outras organizações de âmbito internacional (UNICEF, OIT, OMS, 

UNESCO, etc.), criaram programas assistenciais na tentativa de solucionar os danos sofridos 

pela população vítima das atividades de guerra. (GUGEL, 2007). 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948 representou relevante 

normativa - ainda que com baixa força normativa, visto se tratar do que a literatura 

internacional denomina de soft law – para a consolidação de um conjunto de direitos inerentes 

a todo e qualquer ser humano, independentemente de sua nacionalidade, sexo, idade, raça, 

credo ou condição pessoal e social. Nesse sentido, esclarece Eugênio José Guilherme de 

Aragão (Revista Eletrônica do Ministério Público Federal, 2020, p. 6): 

Do ponto de vista estritamente formal, a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos é, consequentemente, parte do assim denominado soft law (...), 

“direito suave”, nem vinculante, mas, nem por isso desprezível nas relações 

internacionais. Sua violação, em tese, não deveria implicar a 

responsabilidade internacional do estado, mas, por outro, sujeitaria o 

recalcitrante a sanções de ordem moral, desorganizadas. Estas têm sua 

autoridade na própria dimensão política da declaração, como documento 

acolhido pela quase unanimidade dos estados então representados na 

Assembleia Geral e, depois, invocado em constituições domésticas de 

inúmeros países e em diversos documentos de conferências internacionais. 

Assim, depreende-se da citação acima que, apesar da Declaração Universal de Direitos 

Humanos não possuir caráter normativo, vinculante, exerce importante papel no cenário 

internacional. Tal constatação deve-se ao fato de que, embora sua violação não acarrete, em 

tese, em consequências de responsabilidade internacional do estado, ainda assim estaria 

sujeito às sanções de caráter moral, visto que o documento possui ampla aceitação por quase 

todos os estados. 

Dentro desse contexto, a dignidade da pessoa humana é proclamada como um valor 

fundamental, e, assim, a sociedade passa, finalmente, a enxergar com olhos críticos o modelo 

de isolamento das pessoas com deficiência. 

Nessa senda, em meados do século XX, foram aprovados diversos documentos 

internacionais que visavam a proteção das pessoas com deficiência, alguns dos quais serão 

abordados a seguir. 



23 

 

 

 

2.2.1. Recomendações 

Dentre as recomendações adotadas, está a Recomendação nº 99 da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), datada de 22 de junho de 1955, que trata da “Reabilitação 

das Pessoas Deficientes”. 

O documento em questão, considerando inúmeros fatores, como os diversos e 

numerosos problemas que afetam as pessoas com deficiência; a adaptação e a readaptação 

dessas pessoas como algo essencial a fim de que possam recuperar, tanto quanto possível, sua 

capacidade física e mental e se reintegrar na função social, profissional e econômica que 

podem desempenhar; e partindo do pressuposto de que, para satisfazer as necessidades de 

emprego das pessoas com deficiência e fazer o melhor uso dos recursos trabalhistas, é 

necessário o desenvolvimento e a restauração da capacidade de trabalho desse grupo de 

indivíduos, por meio de um processo contínuo e coordenado, realizou diversas 

recomendações. 

 Nesse contexto, a conferência trouxe noções conceituais importantes para os fins da 

recomendação, entre eles, os termos de “adaptação e reabilitação profissional” e de inválido”. 

Dispôs, também, que todas a as medidas necessárias e viáveis deveriam ser tomadas para criar 

ou desenvolver serviços especializados em orientação profissional para pessoas com 

deficiência que precisam de ajuda para escolher ou mudar de carreira. 

A Recomendação nº 111, de 4 de junho de 1958, da OIT, trata da discriminação em 

matéria de emprego e profissão, bem como suplementa a convenção de mesmo número, 

define discriminação, formula políticas e sua execução. A conferência recomendava que 

fossem adotadas por todos os Países-membros disposições como, por exemplo, não serem 

tidas como discriminatória qualquer distinção, exclusão ou preferências baseadas em 

requisitos inerentes a um emprego, bem como a formulação de uma política nacional para 

impedir a discriminação em emprego e profissão. Essa política deveria ser executada por 

medidas legislativas, contratos coletivos entre organizações representativas de empregadores 

e de trabalhadores ou por qualquer outro meio compatível com as condições e práticas 

nacionais. 

Já a recomendação nº 168, de 20 de junho de 1983, suplementa a Convenção relativa à 

Reabilitação Profissional e Emprego de 1983 e a Recomendação relativa a Reabilitação 

Profissional de 1955. Prevê, assim, a Reabilitação Profissional em áreas rurais e participação 
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comunitária no processo de formulação de políticas específicas pelos empregados, 

empregadores e pelas Pessoas Portadoras de Deficiência. 

2.2.2. Convenções 

No âmbito das convenções, foi realizada, em 25 de junho de 1958 a Convenção nº 111 

da OIT, que dispôs sobre a discriminação em matéria de emprego e profissão. Este documento 

tratou de proibir, também, qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão 

do trabalhador portador de deficiência. A convenção foi ratificada pelo Brasil por meio do 

Decreto n.º 62.150, de 19 de janeiro de 1968. 

A Convenção nº 159 da OIT, ocorrida em 20 de junho de 1983, tratou sobre 

Reabilitação Profissional e Emprego de pessoas deficientes, a qual estabeleceu princípios e 

ações para as políticas nacionais de reabilitação profissional e de emprego de pessoas com 

deficiência. Sua ratificação pelo Brasil se deu por meio do Decreto nº 129, de 22 de maio de 

1991. 

Segundo Maria Aparecida Gurgel (2006, p. 59), esse documento tinha por objeto a 

reabilitação profissional da pessoa com deficiência, de modo que ela viesse a obter e 

conservar um emprego digno (artigo 1 – 2). Além disso, tinha por finalidade, também, que os 

Estados implementassem políticas de igualdade para os trabalhadores com deficiência que 

passarem pelo procedimento de reabilitação. 

Em 1999, a Organização dos Estados Americanos (OEA) editou a Convenção 

Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas 

Portadoras de Deficiência – ou Convenção da Guatemala - como ficou conhecida. 

A Convenção da Guatemala caracterizou-se, principalmente, por sua originalidade na 

definição de pessoa com deficiência, que teve como base o modelo social de direitos 

humanos, além de ter sido o primeiro documento regional a assumir o caráter vinculante no 

tocante aos direitos das pessoas com deficiência. Além disso, apresentou, também, importante 

definição acerca de discriminação contra pessoas com deficiência, prevendo a possibilidade 

de discriminações positivas e ensejadoras de ações afirmativas. 

Nesse contexto, pouco tempo após a realização da Convenção da Guatemala, a 

Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2001, propôs uma revisão em seu critério de 

classificação internacional a respeito do tema da deficiência, utilizando-se de novos 

parâmetros (corpo, indivíduo e sociedade), e realizando a publicação da International 
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Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), chamada no Brasil de 

“Classificação Internacional de Funcionalidade, Deficiência e Saúde” (CIF). 

Tal classificação apresenta-se como uma inovação em relação à classificação anterior, 

a qual era pautada no critério biomédico. O termo “deficiência” passa a ser utilizado para 

expressar o resultado da interação entre as pessoas e seus ambientes físicos e sociais. Assim, 

tem-se a adoção de maneira explícita de um modelo social de deficiência. Com relação ao 

advento da CIF, explica Laís Vanessa Lopes (2009, p. 45): 

Os conceitos apresentados na CIF introduzem um novo paradigma de pensar 

e trabalhar a deficiência, uma vez que esta última é concebida não apenas 

com uma consequência de má saúde ou de uma doença, mas também como 

resultante do contexto do meio ambiente físico e social, causada e/ou 

agravada pelas diferentes percepções culturais e atitudes em relação a 

deficiência, pela disponibilidade de serviços e de legislação. Dessa forma, a 

referida classificação não somente constitui um instrumento medido do 

estado funcional dos indivíduos, como também passa a permitir a avaliação 

das suas condições de vida e a fornecer subsídios para a formulação de 

políticas públicas de inclusão social. 

Foi diante desse cenário de inovações conceituais e lutas constantes em prol dos 

direitos das pessoas com deficiência que, em 2006, foi realizada a “Convenção sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência”, também chamada de Convenção de Nova York sobre 

os Direitos das Pessoas com Deficiência. 

A Convenção de Nova York sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu 

protocolo facultativo foram assinados em março de 2007, pautando e introduzindo em seu 

texto uma mudança definitiva de paradigma do modelo médico e assistencial para o modelo 

social. 

O referido Tratado, bem como, o seu Protocolo facultativo, foram assinados pelo 

Brasil em 30 de março de 2007. Já sua ratificação pelo Congresso Nacional, deu-se por meio 

do Decreto Legislativo n.º 186/2008, e sua promulgação por meio do Decreto n.º 6.949, em 25 

de agosto de 2009. 

Vale ressaltar que a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência foi a 

primeira convenção internacional sobre direitos humanos a ser incorporada com status de 

Emenda Constitucional, uma vez que seguiu os termos do novo §3º, do art. 5º, do texto 

constitucional de 1988. 

A partir de então, a comunidade internacional passou a contar com um importante 

instrumento de efetivação dos direitos humanos dessas pessoas, que visa promover, proteger e 

assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades 
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fundamentais por todas as pessoas com deficiência, bem como promover o respeito pela sua 

dignidade inerente. 

 

2.2.3. Declarações 

Com o intuito de reforçar a Carta das Nações Unidas, os dirigentes mundiais 

decidiram declarar, em um só documento, todos os direitos de cada indivíduo. Nasce, então, a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos tornou-se grande marco de 

reconstrução e de inovação no contexto social e humanitário da sociedade, ao visar que cada 

indivíduo e cada órgão da sociedade se esforce, por meio do ensino e da educação, para 

promover o respeito aos direitos e liberdades, a partir da adoção de medidas progressivas de 

caráter nacional e internacional, bem como por assegurar o seu reconhecimento e a sua 

observância universais e efetivos, tanto entre os povos dos próprios Estados-Membros, quanto 

entre os povos dos territórios sob sua jurisdição. 

Em 07 de novembro de 1981, em Torremolinos, Espanha, institui-se a Declaração de 

Sundeberg, resultado da Conferência Mundial sobre Ações e Estratégias para Educação, 

Prevenção e Integração. A declaração trata do acesso à educação, ao treinamento, à cultura e à 

informação, pela pessoa com deficiência. Além disso, dispõe que os governos e as 

organizações nacionais e internacionais devem tomar medidas efetivas para assegurar a mais 

plena participação possível das pessoas com deficiência, bem como prestar suporte 

econômico e prático às ações que visem às necessidades educacionais e de cuidados com a 

saúde das pessoas com deficiência. 

Cabe mencionar, ainda, que o ano de 1981 foi eleito na ONU como o Ano 

Internacional das Pessoas Deficientes. Assim, deu-se início a uma década destinada a 

estimular o cumprimento dos direitos dessas pessoas à educação, à saúde e ao trabalho. 

(CARVALHO, 2002). 

Pouco depois, no ano de 1983, elaborou-se a Declaração de Cave Hill (Barbados), 

adotada durante Programa Regional de Capacitação de Líderes, da Organização Mundial de 

Pessoas com Deficiência, um dos principais documentos a condenar a imagem de pessoas 

com deficiência como cidadãos de segunda categoria. O documento afirma que as pessoas 

com deficiência são parte essencial da humanidade e não são nem anormais, nem seres com 
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desvios, além de prever que todas as barreiras que impeçam a igualdade de oportunidades 

devem ser removidas. 

Em 1994, foi aprovada a Declaração de Salamanca, que trata, principalmente, sobre 

princípios, política e prática em educação especial. A declaração reafirma o compromisso de 

delegados da Conferência Mundial de Educação Especial, representados por 88 governos e 25 

organizações internacionais, reconhecendo a necessidade e urgência do fornecimento de 

educação para as crianças, jovens e adultos com necessidades educacionais especiais dentro 

do sistema regular de ensino, reendossando a Estrutura de Ação em Educação Especial. 

Em 19 de abril de 1998 adveio a Declaração de Santiago (Chile), que, em seu texto, 

trata do combate à discriminação e da integração de grupos vulneráveis à vida política e 

econômica. Alguns anos à frente, em 18 de outubro de 2002, com a Declaração de Caracas, 

participantes da 1ª Conferência da Rede Ibero-Americana de ONGs de Pessoas com 

Deficiência e suas Famílias declaram 2004 como o Ano das Pessoas com Deficiência e Suas 

Famílias. 

Ainda no ano de 2002 foram aprovadas mais duas importantes declarações. A 

Declaração de Madrid, aprovada em Madrid, Espanha, em 23 de março de 2002, no 

Congresso Europeu de Pessoas com Deficiência, comemorando a proclamação de 2003 como 

o Ano Europeu das Pessoas com Deficiência e a Declaração de Sapporo (Japão), de 18 de 

outubro, na 6ª Assembleia Mundial da Disabled Peoples' International - DPI (organização 

internacional de Direitos Humanos) que trata da acessibilidade, inclusão genética e bioética, 

bem como da educação inclusiva e da vida independente. 

2.2.4. Resoluções 

No campo das resoluções, editou-se em 20 de dezembro de 1971, a Resolução nº 

2.896, proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, que trata da Declaração dos 

Direitos do Deficiente Mental, a qual visava a garantia de direitos à atenção médica e ao 

tratamento físico exigido pelos deficientes mentais, bem como o direito à educação, à 

capacitação profissional, à reabilitação e à orientação que lhe permitam desenvolver ao 

máximo suas aptidões e possibilidades. 

A Resolução nº 3.447, aprovada pela Assembleia Geral da Organização das Nações 

Unidas em 09/12/75, por sua vez, proclamou a Declaração dos Direitos das Pessoas 

Deficientes, a qual versa sobre os direitos das pessoas com qualquer tipo de deficiência. Em 

seu texto, é afirmado que as pessoas com deficiência gozam dos mesmos direitos civis e 
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políticos, econômicos, sociais e culturais que os demais seres humanos, além de possuírem 

direito a adoção de medidas tendentes a promover sua autonomia. 

A Resolução 37/52, de 3 de dezembro de 1982, estabelece o Programa de Ação 

Mundial para Pessoas Deficientes, o qual propõe diretrizes para Ações Nacionais e objetiva a 

promoção de medidas eficazes para a prevenção da deficiência e para a reabilitação dos 

objetivos de “igualdade” e “participação plena” das pessoas deficientes na vida social e no 

desenvolvimento. 

 Nesse contexto, tanto a Resolução 45/91, de 14 de dezembro de 1990, aprovada pela 

68ª Assembla Geral das Nações Unidas, bem como a Resolução 46/91, de 16 de novembro de 

1991, tratam da execução do Programa de Ação Mundial para as Pessoas Deficientes, além de 

recordarem e reafirmarem o período de 1983-1992 como a Década das Pessoas com 

Deficiência das Nações Unidas. 

A Resolução 47/3, de 14 de outubro de 1992, estabelecida pela 37ª Sessão Plenária 

Especial sobre Deficiência, da Assembleia Geral da ONU, adotou o dia 03 de dezembro como 

o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. A data coincide com o dia da adoção do 

Programa de Ação Mundial para as Pessoas com Deficiência pela Assembleia Geral da ONU, 

em 1982. 

Em 20 de dezembro de 1993, a Resolução 48/96 da ONU, estabelece as Normas sobre 

a Equiparação de Oportunidades para Pessoas com Deficiência, a qual consiste em requisitos, 

normas e medidas de implementação para a promoção da igualdade de participação em 

acessibilidade, educação, emprego, renda e seguro social, integridade pessoal, e etc. 
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3. DO DESENVOLVIMENTO DA DIGNIDADE PARA AS PESSOAS 

COM DEFICIÊNCIA 

Para que cada ser humano seja considerado e respeitado, faz-se mister que se atente ao 

Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, por meio da concretização dos direitos que 

integram o seu conceito. Dessa forma, no presente capítulo, buscar-se-á desenvolver a 

importância do conceito de dignidade da pessoa humana para as pessoas com deficiência. 

 Contudo, para melhor compreensão do que se pretende defender neste capítulo, serão 

abordados outros assuntos correlacionados à pesquisa. Nesse sentido, traremos o conteúdo 

tratando, também, de breve análise acerca do histórico dos direitos fundamentais, bem como 

sobre os tratados internacionais e seu processo de formação, os quais funcionam como 

importantes instrumentos de legitimação dos direitos das pessoas com deficiência. 

3.1 A importância do conceito de dignidade da pessoa humana para as pessoas com 

deficiência 

Nas últimas décadas, a dignidade da pessoa humana tornou-se um dos maiores 

exemplos de consenso ético do mundo ocidental, sendo mencionada em inúmeros documentos 

internacionais, constituições nacionais, bem como em leis e decisões judiciais. Em termos 

práticos, como conceito jurídico, a dignidade, na grande maioria das vezes, funciona como 

uma espécie de espelho, no qual cada indivíduo tende a projetar seus próprios valores. 

(BARROSO, 2016). 

Há um marco histórico significativo responsável pelo delineamento da noção atual de 

dignidade humana empregada nos dias atuais. No contexto catastrófico do cenário pós-

Segunda Guerra Mundial, visando à reconstrução de um mundo moralmente devastado pela 

violência e destruição, causadas pelo totalitarismo e pelo genocídio, a dignidade humana foi 

incorporada ao discurso político dos países vitoriosos como uma das bases para uma era que 

visava a paz, a democracia e a proteção dos direitos humanos. (BARROSO, 2016). 

Posteriormente, o conceito de dignidade humana passou a ser incorporado, também, ao 

discurso jurídico, devido, principalmente, a dois fatores. Assim, explica Barroso (2016, p. 

19): 

O primeiro deles foi a inclusão em diferentes tratados e documentos 

internacionais, bem como em diversas constituições nacionais, de referências 

textuais à dignidade humana. O segundo fator corresponde a um fenômeno 

mais sutil, que se tornou mais visível com o passar do tempo: a ascensão de 
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uma cultura jurídica pós-positivista, que reaproximou o direito da moral e da 

filosofia política, atenuando a separação radical imposta pelo positivismo 

pré-Segunda Guerra. Nessa teoria jurídica renovada, na qual a interpretação 

das normais legais é fortemente influenciada por fatos sociais e valores 

éticos, a dignidade humana desemprenha um papel proeminente (sem grifo 

no original). 

É possível constatar que a noção de dignidade humana tem assumido um papel cada 

vez mais marcante, tanto do ponto de vista principiológico, que vai desde aspectos valorativos 

e morais de cada indivíduo, como também no âmbito jurídico, uma vez que o conteúdo 

semântico de dignidade humana passa a exercer grande influência ao incorporar decisões 

jurídicas, constituições, tratados e documentos internacionais. 

Vale dizer que a primeira enunciação do princípio da dignidade humana é, geralmente, 

atribuída ao pensamento de Immanuel Kant, ao afirmar que: 

[...] a dignidade é o valor de que se reveste tudo aquilo que não tem preço, 

ou seja, não é passível de ser substituído por um equivalente. Dessa forma, a 

dignidade é uma qualidade inerente aos seres humanos enquanto entes 

morais: na medida em que exercem de forma autônoma a sua razão prática, 

os seres humanos constroem distintas personalidades humanas, cada uma 

delas absolutamente individual e insubstituível. Consequentemente, a 

dignidade é totalmente inseparável da autonomia para o exercício da razão 

prática, e é por esse motivo que apenas os seres humanos revestem-se de 

dignidade. (KANT, 1998, p.38). 

Alexandre de Moraes propõe que a dignidade da pessoa humana é “um valor espiritual 

e moral inerente à pessoa, que se manifesta singularmente na autodeterminação consciente e 

responsável da própria vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais 

pessoas”. (2002, p. 60). 

Para Gustavo Tepedino, o princípio constitui-se como espécie de valor unificador dos 

direitos fundamentais, assim, em sua visão: 

[...] cláusula geral, remodeladora das estruturas e da dogmática do Direito 

Civil Brasileiro. Opera a funcionalização das situações jurídicas patrimoniais 

às existenciais, realizando assim processo de verdadeira inclusão social com 

a ascensão à realidade normativa dos interesses coletivos, direitos de 

personalidade e renovadas situações jurídicas existenciais, desprovidas de 

titularidades patrimoniais, independentemente destas ou mesmo em 

detrimento destas. Se o direito é uma realidade cultural, o que parece hoje 

fora de dúvida, é a pessoa humana, na experiência brasileira, quem se 

encontra no ápice do ordenamento, devendo a ele se submeter o legislador 

ordinário, o intérprete e o magistrado. (Tepedino, 2006, p. 342). 

De acordo com Leslei Magalhães (2012), a dignidade da pessoa humana serviria como 

base para a interpretação de todo o ordenamento jurídico, bem como de toda a Constituição 

Federativa do Brasil, vez que caberia ao Estado proporcionar o bem comum à sociedade, 

sendo este a promoção da dignidade do ser humano. Assim, ensina: 



31 

 

 

 

O artigo 1º da Constituição declara quais são os fundamentos do Estado 

Democrático de Direito, isto é, aquilo que é o seu alicerce e, portanto, nesse 

momento começa a materialização do espírito constitucional que os 

constituintes indicaram no Preâmbulo, pois ganha sua racionalidade, 

estabelecendo os princípios pelos quais o Estado brasileiro se pautará no seu 

agir. Entre eles, está o princípio da dignidade humana, o mais importante, 

pois constitui o núcleo de toda a ação estatal, já que o Estado tem como 

último escopo proporcionar o bem comum, que é a promoção da dignidade 

do ser humano. Os demais princípios elencados: a soberania, a cidadania, os 

valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, e o pluralismo político, 

visam em última análise o primado da pessoa humana, em consonância com 

a visão personalista do mundo, que foi albergada na Constituição de 1988. O 

reconhecimento da dignidade da pessoa humana é o pilar de interpretação de 

todo o ordenamento jurídico e toda a Constituição Federativa do Brasil. 

(MAGALHÃES, 2012, p. 153). 

Flávia Piovesan (2012), por sua vez, ensina que o valor da dignidade humana, elevado 

a princípio fundamental da Carta, nos termos do artigo 1º, III, CF/88, funciona como núcleo 

básico e informador do ordenamento jurídico brasileiro, como critério e parâmetro de 

valoração a orientar a intepretação e compreensão do sistema constitucional instaurado em 

1988. Assim, afirma a autora: 

A dignidade humana e os direitos fundamentais vêm a constituir os 

princípios constitucionais que incorporam as exigências de justiça e dos 

valores éticos, conferindo suporte axiológico a todo o sistema jurídico 

brasileiro. Na ordem de 1988, esses valores passam a ser dotados de uma 

especial força expansiva, projetando-se por todo universo constitucional e 

servindo como critério interpretativo do todas as normas do ordenamento 

jurídico nacional. (2012, p. 47). 

No Brasil, a dignidade consagra-se como princípio fundante da República Federativa 

brasileira, conforme se extrai do art. 1º, inciso III, CF/88.  

Além disso, o princípio da dignidade da pessoa humana encontra-se fundamentado em 

importantes documentos internacionais, tais como no Pacto de São José da Costa Rica, em seu 

artigo 11, inciso 1: “Toda pessoa tem direito ao respeito da sua honra e ao reconhecimento de 

sua dignidade”, bem como na Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, 

proclamada pela Organização das Nações Unidas, que dispõe, em seu artigo 1º: “Todas as 

pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos”. 

A adoção do princípio da dignidade da pessoa humana atribui ao Estado a obrigação 

de criar e programar políticas públicas, que promovam a inclusão de todos os indivíduos 

pertencentes à sociedade, em um viés de igualdade, além de possibilitar o acesso universal a 

todos os bens e serviços que propiciem uma vida com dignidade. 
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A partir da Constituição Federal de 1988, estabeleceu-se nova forma de pensar o 

princípio da dignidade, vinculando-o à ideia de direito mais justo, igualitário. Nesse contexto, 

ensina Carmem Lúcia Antunes Rocha: 

Contra todas as formas de degradação humana emergiu como imposição do 

Direito justo o princípio da dignidade da pessoa humana. A degradação 

encontra sempre novas formas de se manifestar; o Direito há de formular, 

paralelamente, novas formas de se concretizar, assegurando que a Justiça 

não se compadeça do aviltamento do homem ou da desumanização da 

convivência. (ROCHA, 1999 p. 25). 

Ainda nas palavras de Carmem Lúcia Antunes Rocha, verifica-se que “a dignidade 

humana independe de merecimento pessoal ou social. Não se há de ser mister ter de fazer por 

merecê-la, pois ela é inerente à vida e, nessa contingência, é um direito pré –estatal”. 

(ROCHA, 1999 p. 25). 

No plano das pessoas com deficiência, a dignidade da pessoa humana se insurge como 

forma de respaldar e resguardar os seus direitos, levando-se em conta que, no cenário atual, a 

interpretação das normais legais é fortemente influenciada por fatos sociais e valores éticos.  

A valorização, tanto do conceito da palavra “dignidade”, quanto do princípio da 

dignidade humana em si, é importante para reforçar o próprio teor do que é preceituado na 

Constituição de 1988 e, bem assim, de garantir às pessoas com deficiência o mesmo 

tratamento digno, social e moral que merecem. 

Cláudio José Amaral Bahia e Wilson Kobayashi, por sua vez, afirmam que: 

Uma das grandes preocupações em relação à necessidade de efetivação da 

dignidade da pessoa humana e, consequentemente, da concretização do 

princípio da igualdade no seio social, diz respeito às minorias, as quais, seja 

em razão de apresentarem comportamento diferenciado daquele 

normalmente experimentado por uma determinada comunidade, seja em 

razão de não ostentarem as mesmas características físicas e psíquicas 

verificadas na maioria dos indivíduos, sofrem os mais diversos tipos de 

discriminação e de exclusão, sendo, inclusive, expungidas injustamente do 

benefício resultante do exercício de direitos que, ao menos em tese, se 

mostram pertencentes a qualquer cidadão. (BAHIA; KOBAYASHI, 2003. p. 

45). 

 De fato, a exclusão social, imposta à grande parte das pessoas portadoras de alguma 

deficiência, fere o princípio ora discutido. Assim, ensina Carmen Lúcia Rocha: 

Toda forma de preconceito é indigna e a sua manifestação é antijurídica. 

Lesa-se por ela o princípio enfatizado neste estudo. A exclusão social é fator 

de indignidade e de indignação que põe o homem à margem de sua própria 

sociedade, carente de seu respeito próprio e de sua honorabilidade social, 

porque se põe como alguém que não é útil e, note-se aqui, no sentido 

utilitário, de não dar lucro, de não ser fonte de utilidade segundo os 

paradigmas de uma economia que rejeita o homem. (ROCHA, 1999, p.37). 
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O princípio da dignidade humana assume, assim, importante papel no que diz respeito 

às pessoas deficientes, visto que se constitui como importante ferramenta para a garantia dos 

deveres constitucionais de proteção aos direitos desse grupo de seres humanos. Ainda, auxilia 

na desconstrução das barreiras criadas pelo estigma da inferiorização da pessoa com 

deficiência. Afinal, um país que se intitula e se pretende democrático, deve sempre primar 

pelo respeito à dignidade da pessoa humana. 

 

3.2.  Breve histórico dos direitos fundamentais 

Nesse tópico, buscar-se-á perfilar aspectos relevantes dos direitos fundamentais. 

Conforme entende Luís Roberto Barroso, a qualidade da relação entre o indivíduo e o poder é 

modificada com o reconhecimento de direitos fundamentais à condição humana. (BARROSO, 

2010). 

Os direitos fundamentais passaram a ser sistematizados com o início do pós-

positivismo. Nesse contexto, surgiu a teoria dos direitos fundamentais, desenvolvida sob a 

égide da dignidade da pessoa humana. Os direitos fundamentais são direitos que se encontram 

presentes no texto constitucional, com forte conotação ideológica, principiológica e ética. 

(BARROSO, 2010). 

De acordo com Paulo Gustavo Gonet e Gilmar Mendes (2017), o avanço que se 

apresenta no direito constitucional, atualmente, deve-se, em grande parte, à afirmação dos 

direitos fundamentais como núcleo da proteção da dignidade da pessoa e da visão de que a 

Constituição é o ambiente mais adequado para positivar as normas asseguradoras dessas 

pretensões. 

Dessa forma, ensinam os autores: 

A relevância da proclamação dos direitos fundamentais entre nós pode ser 

sentida pela leitura do Preâmbulo da atual Constituição. Ali se proclama que 

a Assembleia Constituinte teve como inspiração básica dos seus trabalhos o 

propósito de “instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o 

exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança”. Esse 

objetivo há de erigir-se como o pilar ético-jurídico-político da própria 

compreensão da Constituição. O domínio das considerações técnicas que os 

direitos fundamentais suscitam, por isso, é indispensável para a interpretação 

constitucional. (MENDES, Gilmar Ferreira e BRANCO, Paulo Gustavo 

Gonet, 2017, p. 133). 

Os direitos fundamentais representam, de tal forma, importante conquista no 

desenvolvimento histórico e racional do homem, uma vez que findaram por concretizar um 
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ideal (pós) positivista, cultural, político, sociológico, jurídico, filosófico e humanista do 

homem, na formação de seu ambiente social. 

Entretanto, a fim de melhor compreender esse processo de consolidação dos direitos 

fundamentais, é importante analisar, ainda que de forma breve, as concepções filosóficas 

jusnaturalistas e positivistas do passado, tendo em vista que tais correntes acabaram por 

contribuir para o surgimento do pós positivismo moderno e para a ideologização dos direitos 

fundamentais. 

 De acordo com Barroso (2010), o termo “jusnaturalismo” representa uma das 

principais correntes filosóficas que acompanharam o Direito ao longo dos séculos. A corrente 

em questão, baseia-se na existência de um direito natural, e sua ideia básica consiste no 

reconhecimento de que há, na sociedade, um conjunto de valores e de pretensões humanas 

legítimas, que não são advindas de uma norma jurídica emanada pelo Estado, e que, de tal 

forma, independem do direito positivo. Assim, esse direito natural teria validade em si, 

legitimado por uma ética superior, e estabeleceria limites à própria norma estatal. 

 A corrente positivista, por sua vez, ao contrário do movimento jusnaturalista, busca 

determinado rigor científico. Assim, o direito passou a ser emanado do Estado, com força 

coativa e a teologia foi substituída pela razão. Nesse sentido, enumera Barroso (2010, p. 240) 

as principais características do positivismo jurídico, sendo tais, “1) a aproximação entre 

Direito e norma; 2) estabilidade do Direito; 3) completude do ordenamento jurídico; e 4) o 

formalismo”. 

Para a corrente positivista, o direito positivo possuía a condição de força obrigatória e 

suas normas deveriam ser obedecidas incondicionalmente tanto pelas autoridades públicas 

quanto pelos cidadãos, independentemente de seu conteúdo. Dessa maneira, não caberia ao 

jurista formular nenhum tipo de juízo de valor acerca do direito, mas tão somente aplicá-la, se 

válida, sem questionamentos. (MARMELSTEIN, 2011). 

No cenário de declínio da corrente positivista e após a segunda guerra mundial, surgiu 

outra corrente, denominada “pós-positivismo”. Essa corrente baseava-se na noção de 

existência de um conceito de “justiça” além dos textos legais e de uma teoria dos direitos 

fundamentais. O pós-positivismo buscou concentrar-se em questões como a normatividade 

dos princípios e a força da argumentação jurídica, formando-se, assim, um sistema de valores. 

(OLIVEIRA, 2013). 

Para Marmelstein (2011), o pós-positivismo poderia ser denominado “positivismo 

ético”, uma vez que possuía como propósito principal, inserir na ciência jurídica os valores 
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éticos disponíveis para a proteção da dignidade humana. Percebeu-se que, caso não houvesse 

na atividade jurídica um forte conteúdo humanitário, o direito poderia servir para justificar a 

barbárie praticada em nome da lei. 

O pós-positivismo se caracteriza, portanto, justamente por aceitar o tratamento dos 

princípios constitucionais como verdadeiras normas jurídicas, por mais abstratos que sejam os 

seus textos, além de exigir que a norma jurídica, para se legitimar, deve tratar todos os seres 

humanos com igual consideração, respeito e dignidade. (MARMELSTEIN, 2011).  

Dessa forma, ensina Marmelstein: 

Essa nova concepção ao contrário do que possa parecer, não abre mão do 

direito positivo. A norma continua sendo o principal objeto de estudo do 

jurista. No entanto, a norma, para o operador do direito, deixa de ser 

“neutra”, passando a conter uma forte ideologia, de modo que princípios 

como o da dignidade da pessoa humana, da igualdade, da solidariedade, da 

autonomia da vontade, da liberdade de expressão, do livre desenvolvimento 

da personalidade, da legalidade, da democracia, seriam tão vinculantes 

quanto qualquer outra norma jurídica. A observância desses princípios não 

seria meramente facultativa, mas tão obrigatória quanto a observância das 

regras/leis. E o mais importante: as regras/leis somente seriam válidas se 

estivessem de acordo com as diretrizes traçadas nos princípios, reforçando 

uma ideia atualmente aceita de que os princípios possuem uma função de 

fundamentação e de legitimação do ordenamento jurídico. (2011, p. 11). 

Assim, devido ao reconhecimento da força jurídica dos princípios, a Constituição 

passou a desempenhar papel essencial, tendo em vista que todas as suas disposições passaram 

a ser consideradas como verdadeiras normas. 

Dessa forma, em meio a um contexto em que havia uma preocupação com ideias de 

justiça, que não se confundiam com a literalidade dos textos legais, mas sim necessitavam da 

atividade interpretativa dos juristas e operadores do direito, surgiu a teoria dos direitos 

fundamentais. 

Nesse sentido, ainda nas palavras de Marmelstein (2011, p. 12): 

A partir daí, a ordem jurídico-constitucional de diversos países tornou-se 

centrada na dignidade da pessoa humana, fazendo surgir, dentro da 

comunidade jurídica, uma verdadeira teoria dos direitos fundamentais, cujas 

premissas são, em síntese, as seguintes: 

a) a crítica ao legalismo e ao formalismo jurídico; 

b) defesa da positivação constitucional dos valores éticos; 

c) crença na força normativa da Constituição, inclusive nos seus princípios 

que potencialmente contraditórios; 

d) compromisso com os valores constitucionais, especialmente com a 

dignidade humana. 

Vale mencionar que existem algumas características dos direitos fundamentais que 

facilitam extremamente a sua proteção e a sua efetivação judicial. No Brasil, por exemplo, os 
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direitos fundamentais possuem três características marcantes, conforme preceitua George 

Marmelstein (2011, p. 15): 

a) possuem aplicação imediata, por força do art. 5, § 1º da Constituição de 

88, e, portanto, não precisam de regulamentação para serem efetivados, pois 

são diretamente vinculantes e plenamente exigíveis; 

b) são cláusulas pétreas, por força do art. 60, § 4º, inc. IV, da Constituição de 

88, e, por isso, não podem ser abolidos nem mesmo por meio de emenda 

constitucional; 

c) possuem hierarquia constitucional, de modo que, se determinada lei 

dificultar ou impedir, de modo desproporcional, a efetivação de um direito 

fundamental, essa lei poderá ter sua aplicação afastada por 

inconstitucionalidade. 

Nesse viés, na percepção do autor, a Constituição de 1988 apresenta características 

marcantes no que diz respeito aos direitos fundamentais. Dentre elas, trouxe destaque para 

três, quais sejam, a aplicação imediata dos direitos fundamentais, diante da não exigência de 

regulamentação para que sejam efetivados; serem cláusulas pétreas e possuírem hierarquia 

constitucional. 

De acordo com Dimitri Dimoulis e Leonardo Martins (2011, p. 49), os direitos 

fundamentais possuem a seguinte conceituação: 

Direitos público-subjetivos de pessoas (físicas ou jurídicas), contidos em 

dispositivos constitucionais e, portanto, que encerram caráter normativo 

supremo dentro do Estado, tendo como finalidade limitar o exercício do 

poder estatal em face da liberdade individual. 

 Assim, entendem os autores que os direitos fundamentais se caracterizam por serem 

direitos públicos, subjetivos, tanto de pessoas físicas quanto jurídicas, presentes em 

dispositivos da Constituição. Além disso, possuem o objetivo de representar uma limitação ao 

exercício do Estado, em face da liberdade de cada indivíduo. 

Para Paulo Gustavo Gonet e Gilmar Mendes (2017), é difícil uma conceituação dos 

direitos humanos que se revele verdadeiramente abrangente e com conteúdo significativo 

proveitoso. Do ponto de vista dos autores: 

O catálogo dos direitos fundamentais vem-se avolumando, conforme as 

exigências específicas de cada momento histórico. A classe dos direitos que 

são considerados fundamentais não tende à homogeneidade, o que dificulta 

uma conceituação material ampla e vantajosa que alcance todos eles. (2017, 

p. 137). 

 Para os autores, portanto, torna-se difícil uma conceituação concisa acerca dos direitos 

fundamentais, tendo em vista que, com o passar do tempo, o catálogo de tais direitos tende a 

crescer, de forma a acompanhar a especificidade de cada momento da história. 
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Marmelstein (2011, p. 20), por sua vez, traz a definição dos direitos fundamentais 

como, “normas jurídicas, intimamente ligadas à ideia de dignidade da pessoa humana e de 

limitação do poder, positivados no plano constitucional de determinado Estado Democrático 

de Direito”, que, frise-se, “por sua importância axiológica, fundamentam e legitimam todo o 

ordenamento jurídico”. 

Ainda na percepção do autor, os direitos fundamentais podem ser divididos em dois 

aspectos. O aspecto ético (aspecto material), que representam os valores básicos para uma 

vida digna na sociedade. Nesse sentido, esse aspecto encontra-se intimamente ligado ao 

conteúdo do princípio da dignidade humana e da limitação do poder, visto que não há a 

possibilidade de se existir vida digna em um ambiente de opressão. 

Por outro lado, os direitos fundamentais também possuem um conteúdo normativo, 

que corresponde ao aspecto formal. Assim, Marmelstein compreende que os direitos 

fundamentais são aqueles valores que o povo - e aqui, entende-se por povo o próprio poder 

constituinte - formalmente reconheceu como merecedores de uma proteção normativa 

especial, ainda que implicitamente. (MARMELSTEIN, 2011). 

Diante do exposto, observa-se como a teoria dos direitos fundamentais ganhou força 

com o início do pós-positivismo, trazendo consigo a análise dos princípios com aspecto 

normativo e contribuindo para a formação de um sistema de valores. Essa positivação e 

sistematização dos direitos fundamentais representam importante avanço histórico, humano e 

jurídico, uma vez que sua sistematização contribuiu de forma expressiva para a valoração do 

conceito de ética do intérprete e operador do Direito. 

3.3. Breve análise sobre os tratados internacionais e seu processo de formação 

 Os tratados/convenções internacionais desempenham importantes funções, 

especialmente porque estreitam e aproximam visões consentâneas sobre temas globalmente 

importantes, em diferentes espaços geopolíticos.  

Sob a perspectiva semântica, Husek define os tratados como “acordo formal concluído 

entre os sujeitos de Direito Internacional Público destinado a produzir efeitos jurídicos na 

órbita internacional. É a manifestação de vontade entre tais entes. Um ato jurídico formal que 

envolve pelo menos duas vontades”. (2017, p. 86).  

Valerio de Oliveira Mazzuoli, a seu turno, busca a noção de tratado internacional na 

Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, de 1969, a qual o delineou, em seu art. 2º, 

§1º, alínea a, como: 
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(...) tratado” significa um acordo internacional concluído por escrito entre 

Estados e regido pelo Direito Internacional, quer conste de um instrumento 

único, quer de dois ou mais instrumentos conexos, qualquer que seja sua 

denominação específica. (2015, p. 196). 

Para Mazzuoli a definição prevista na Convenção de 1969 tem caráter meramente 

formal, isto é, não leva em consideração o conteúdo ou a natureza das disposições 

convencionais. Para o estudioso em tela, à luz do Direito Internacional Público, o tratado nada 

mais é do que um instrumento de veiculação de regras jurídicas, as quais possuem conteúdo 

variável, o que as permite versar sobre qualquer conteúdo. E sugere a noção de tratado 

internacional nos seguintes termos: 

Entende-se por tratado todo acordo formal, concluído entre sujeitos do 

Direito Internacional Público, regido pelo direito das gentes e que visa à 

produção de efeitos de direito para as partes-contratantes”. (MAZZUOLI, 

2015, p. 197). 

Vale mencionar que há diversas terminologias para a mesma coisa, de modo que se 

encontram na literatura expressões correlatas como, tratados, atos, pactos, cartas, convênios, 

protocolos de intenções, acordos, entre outros. Esses diferentes termos utilizados, são 

empregados para a realização de negócios jurídicos, ou seja, para a realização de tratados, 

sendo certo que tal nomenclatura para se referir aos tratados, não acarreta uma significativa 

alteração em sua natureza jurídica. Dessa maneira, entende-se por tratado internacional o 

acordo entre dois ou mais sujeitos da comunidade internacional, no qual se objetiva a 

produção de determinados efeitos jurídicos. (MORAES, 2006, p. 460). 

A Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969 assinala, em seu art. 26 

que: “Todo tratado em vigor é obrigatório em relação às partes e deve ser cumprido por elas 

de boa-fé”. O art. 27, por sua vez, estabelece que: “uma parte não pode invocar disposições de 

seu direito interno como justificativa para o não cumprimento do tratado”. Nesse sentido, 

ensina Piovesan (2010, p. 45) que “os tratados internacionais somente se aplicam aos Estados-

partes, ou seja, aos Estados que expressamente consentirem em sua adoção”. 

Assinala Piovesan, ainda, que a Convenção de Viena se respaldou no princípio do 

pacta sunt servanda, o qual defende a máxima de que os pactos devem ser respeitados, bem 

como no princípio da boa-fé. Assim, na medida em que, no livre exercício de sua soberania, o 

Estado contraiu obrigações jurídicas no plano internacional, então cabe a ele conferir plena 

observância ao tratado do qual faz parte. (PIOVESAN, 2010, p. 45). 

Além dos princípios citados, a Convenção sob comento também prevê o princípio do 

livre consentimento. Desse modo, os Estados soberanos, ao aceitarem os tratados, 

comprometem-se a respeitá-los, visto que tais compromissos funcionam como expressão de 
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consenso. Tal entendimento consubstancia-se no art. 52 da Convenção de Viena, ao dispor 

que “É nulo um tratado cuja conclusão foi obtida pela ameaça ou o emprego da força em 

violação dos princípios de Direito Internacional incorporados na Carta das Nações Unidas”. 

(PIOVESAN, 2010, p. 46). 

 Quanto ao processo de elaboração dos tratados, ensina Flavia Piovesan (2012), que 

cumpre assinalar o fato de que a sistemática concernente ao exercício do poder de celebrar 

tratados é deixada a critério de cada Estado. Nesse sentido, as exigências constitucionais 

poder ser variáveis. 

 O procedimento de formação dos tratados exige o cumprimento de etapas necessárias 

para que sua preparação possa gerar efeitos, dentre as quais estão os atos de negociação, 

assinatura ou adoção, aprovação legislativa, ratificação ou adesão. 

 Em geral, o processo de formação dos tratados tem início com os atos de negociação, 

conclusão e assinatura do tratado, os quais são de competência do órgão do Poder Executivo 

(ex.: Presidente da República ou Ministro das Relações Exteriores). A assinatura do tratado, 

por si só, traduz apenas o aceite provisório e informal, não gerando efeitos jurídicos 

vinculantes. Em regra, a assinatura do tratado indica somente que o tratado é autêntico e 

definitivo. (PIOVESAN, 2012). 

Após a assinatura do tratado pelo Poder Executivo, a segunda etapa será a sua 

apreciação e aprovação pelo Poder Legislativo. Aprovado pelo Legislativo, haverá a 

ratificação do tratado pelo Poder Executivo. Por ratificação, ensina Flávia Piovesan (2012, p. 

112) 

Significa a subsequente confirmação formal (após a assinatura) por um 

Estado, de que está obrigado a um tratado. Significa, pois, o aceite 

definitivo, pelo qual o Estado obriga-se pelo tratado no plano internacional. 

A ratificação é ato jurídico que irradia necessariamente efeitos no plano 

internacional. 

Como etapa final, o instrumento de ratificação deverá ser depositado em um órgão que 

assuma a custódia do instrumento, para fins de exemplificação, na hipótese de um tratado das 

Nações Unidas, o instrumento de ratificação deverá ser depositado na própria ONU. 

(PIOVESAN, 2012). 

3.3.1. Os tratados internacionais na Constituição brasileira de 1988: o processo de formação 

dos tratados, a sistemática de incorporação e a hierarquia 

A Constituição de 1988, em seu art. 84, VIII, preceitua que é de competência privativa 

do Presidente da República: “celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a 
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referendo do Congresso Nacional”. Por outro lado, o art. 49, I, CF/88, prevê ser da 

competência exclusiva do Congresso Nacional: “resolver definitivamente sobre tratados, 

acordou ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao 

patrimônio nacional”. Isso significa que o simples fato de a União, como longa manus da 

República Federativa do Brasil, assinar tratados no exterior, não os torna de observância na 

ordem jurídica brasileira. 

Conforme Piovesan (2012, p. 114): 

Os tratados internacionais demandam, para seu aperfeiçoamento, um ato 

complexo, onde se integram a vontade do Presidente da República, que os 

celebra, e a do Congresso Nacional, que os aprova, mediante decreto 

legislativo.  

No que diz respeito ao Direito brasileiro, vale ressaltar que a conjugação de vontades 

entre o Executivo e o Legislativo é imprescindível para a conclusão de tratados internacionais. 

O simples ato de assinar um tratado não gera efeitos caso não seja referendado pelo 

Congresso Nacional, uma vez que o Poder Executivo só pode promover a ratificação depois 

de aprovado o tratado pelo Congresso Nacional. (PIOVESAN, 2012). 

Coexistem atos distintos, porém, correlacionados: a um, assinatura de um tratado, a 

dois, a sua aprovação pelo Congresso Nacional, por meio de um decreto legislativo; e, a três, 

a ratificação pelo Presidente da República, seguida pela troca ou depósito do instrumento de 

ratificação. Posteriormente, celebrado por representante do Poder Executivo, aprovado pelo 

Congresso Nacional e, por fim, ratificado pelo Presidente da República, o tratado finalmente 

passará a produzir efeitos jurídicos. (PIOVESAN, 2012). 

Vale destacar, também, que um tratado sobre direitos humanos pode ser incorporado 

no direito brasileiro com status de emenda constitucional, de acordo com o art. 5º, § 3º da 

CF/88, a exemplo da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, incorporada 

ao direito pátrio com status de emenda constitucional por meio do Decreto Legislativo nº 186, 

de 09/07/2008, e do Decreto Executivo nº 6.494, de 25/08/2009.  

 

3.3.2. A hierarquia dos tratados de Direitos Humanos no Direito Interno Brasileiro e o § 3º 

do art. 5º da Constituição Federal de 1988 

De acordo com Valerio de Oliveira Mazzuoli (2015), a Constituição Brasileira de 

1988 também pode acolher os tratados de direitos humanos com status de normas 

constitucionais, independentemente de aprovação legislativa, por maioria qualificada.  
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Caso os tratados sobre direitos humanos sejam aprovados por maioria qualificada, 

passarão a ter - após respectiva ratificação e entrada em vigor no país -, equivalência de 

emendas constitucionais, conforme prevê o art. 5º, § 3º, da Constituição Federal de 1988, o 

qual foi acrescentado pela Emenda Constitucional nº 45/2004.  

Nesse cenário, pontua Carlos Roberto Husek: 

Os tratados e convenções internacionais sobre os direitos humanos que 

forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, 

por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes a 

emendas constitucionais”. 

Até mesmo antes do acréscimo do § 3º supramencionado, por interpretação 

sistemática e lógica da Constituição, alguns doutrinadores compreendiam 

que os Tratados de Direitos Humanos já possuíam natureza constitucional, 

diante dos termos do § 2º do próprio art. 5º, ora mencionado. (HUSEK, 

2017, p. 122) (sem grifo no original) 

Para Flávia Piovesan, com o advento do § 3º, do art. 5º, CF/88, surgiram duas 

categorias de Tratados de Direitos Humanos, quais sejam, os materialmente constitucionais e 

os formalmente constitucionais. Nesse sentido, ressalta-se que todos os Tratados 

Internacionais de Direitos Humanos são materialmente constitucionais, por força do art. 5º, § 

2º. Além disso, a partir da introdução do § 3º ao mesmo artigo, poderão acrescer a qualidade 

de formalmente constitucionais, sendo equiparados, então, às emendas à Constituição, no 

âmbito formal. (PIOVESAN, 2005). 

No âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF), há três entendimentos sobre a 

natureza jurídica dos tratados dos direitos humanos inseridos na ordem jurídica brasileira. 

Assim, tem-se: caráter de lei ordinária; natureza de supralegalidade; e a constitucionalidade 

material. (GONÇALVES PORTELA, 2010, p. 742 apud SANTOS, Maria Lucia). 

Depois, considerando o primado do princípio da dignidade humana, o STF passou a 

reavaliar sua visão tradicional acerca da aplicação dos tratados de direitos humanos na ordem 

jurídica brasileira. Assim, ganham ênfase os entendimentos da visão de supralegalidade, e a 

de constitucionalidade das normas internacionais de direitos humanos (esta ainda minoritária). 

(GONÇALVES PORTELA, 2010, p. 743 apud SANTOS, Maria Lucia). 

 Dessa forma, conclui Piovesan: 

Por força do art. 5º, §§ 2 e 3º, a Carta de 1988 atribui aos direitos enunciados 

em tratados internacionais hierarquia de norma constitucional, incluindo-os 

no elenco dos direitos constitucionalmente garantidos, que apresentam 

aplicabilidade imediata. Os demais tratados internacionais têm força 

hierárquica infraconstitucional, nos termos do art. 102, III, b, do texto (que 

admite o cabimento de recurso extraordinário de decisão que declarar a 

inconstitucionalidade de tratado), e se submetem à sistemática de 

incorporação legislativa. (PIOVESAN, 2012, p. 116). 
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Com efeito, até o momento, de acordo com o procedimento do § 3º, do art. 5º, da 

Constituição de 1988, apenas a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência foi 

incorporada ao direito pátrio com status de emenda constitucional. Tal documento foi 

aprovado no Congresso Nacional, por meio do Decreto Legislativo nº 186, de 09/07/2008, e 

pelo Decreto Executivo nº 6.494, de 25/08/2009.  

3.3.3. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) 

Em 2008, por meio das mencionadas normas jurídicas - Decreto Legislativo nº 

186/2008 e o Decreto Executivo nº 6.949/2009 -, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência (CDPD), da ONU, passou a ser de observância obrigatória em solo 

brasileiro, consagrando-se como o primeiro tratado internacional de direitos humanos com o 

status de Emenda Constitucional, consoante o disposto no § 3º, do art. 5º, da Constituição 

Federal de 1988. 

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD), de 2006, 

apresentada juntamente com o Protocolo Facultativo, assinada na Organização das Nações 

Unidas (ONU), em 30 de março de 2007, apresentou uma definição inovadora de deficiência, 

compreendida, assim, como “qualquer restrição física, mental ou sensorial, permanente ou 

temporária, que limita o exercício de direitos e que pode ser causada ou agravada pelo 

ambiente econômico e social”. A inovação encontra-se no fato de que, tanto o meio ambiente 

social como o econômico podem ser causa ou fato de agravamento de deficiência, 

reconhecimento explícito. (PIOVESAN, 2012, p. 393). 

A supracitada convenção consolida vertiginosa mudança de paradigmas não só nas 

concepções, como nas atitudes e abordagens em relação às pessoas com deficiência. Trata-se 

do primeiro tratado internacional de direitos humanos a seguir o rito do art. 5º, § 3º, da 

Constituição da República para sua aprovação. (GUGEL, 2016). 

De acordo com esse rito, os tratados e convenções internacionais sobre direitos 

humanos que forem aprovados pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados, em dois 

turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas 

constitucionais. Isso quer dizer que, o próprio rito de aprovação da CDPD determina a sua 

natureza material constitucional (GUGEL apud PIOVESAN, 2006, p. 71-74), equivalendo-se 

a uma emenda constitucional e, portanto, emparelhada à Constituição da República. (GUGEL, 

2016). 

Nas palavras de Flávia Piovesan: 
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A convenção surge como resposta da comunidade internacional à longa 

história de discriminação, exclusão e desumanização das pessoas com 

deficiência. É inovadora em muitos aspectos, tendo sido o tratado de direitos 

humanos mais rapidamente negociado e o primeiro do século XXI. Incorpora 

uma mudança de perspectiva, sendo um relevante instrumento para a 

alteração da percepção da deficiência, reconhecendo que todas as pessoas 

devem ter a oportunidade de alcançar de forma plena o seu potencial. 

(PIOVESAN, p. 284, 2013). 

Nesse viés, o texto da Convenção, ao compreender uma definição inovadora de 

deficiência, que pode ser causada ou até mesmo agravada por inúmeras barreiras, conforme já 

citado anteriormente, reconhece explicitamente que o meio ambiente econômico e social 

consubstanciaria causa ou agravante da deficiência2.  

Ao se analisar o documento em comento, constata-se que o principal propósito da 

Convenção é assegurar mecanismos de proteção e de promoção dos direitos humanos das 

pessoas com deficiência, cobrando dos Estados-partes medidas legislativas e administrativas 

para a implementação dos direitos nela previstos.  

A CDPD ressalta, ainda, que as pessoas com deficiência devem ter a prerrogativa de 

participar de forma ativa nos processos decisórios relacionados com as políticas e programas 

de seus interesses. De tal forma, torna-se obrigação dos Estados consultar as pessoas com 

deficiência, por meio de seus representantes e organizações, ao elaborarem e implementarem 

leis e medidas que visem a efetivação da Convenção e outras políticas que tenham impacto 

em suas vidas. 

Flávia Piovesan (2013), destaca a presença de diversos princípios inspiradores da 

Convenção, dentre os quais, destacam-se os direitos à vida, ao igual reconhecimento perante a 

lei, ao acesso à justiça, à liberdade, à segurança e à integridade pessoal, à liberdade de 

movimento, à nacionalidade, à liberdade de expressão e opinião, ao acesso à informação, ao 

respeito à privacidade, à mobilidade pessoal, à educação, à saúde, ao trabalho, à participação 

política, entre outros.  

De tal forma, são consagrados direitos das esferas cível, política, social, econômica e 

cultural. Ressalta-se, ainda, que a Convenção contempla duas vertentes diferentes. A 

repressiva, que diz respeito à proibição da discriminação e a promocional, que busca a 

promoção da igualdade, no que tange à proteção dos direitos das pessoas com deficiência. 

                                                           
2 Com efeito, a própria Convenção traz o reconhecimento de que a deficiência é, ainda, um conceito em 

construção, e deve ser vista como resultado da interação entre os indivíduos e seu meio ambiente, e não como 

fator intrínseco ao próprio indivíduo. (PIOVESAN, 2013). 
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Ademais, eu seu artigo 5º, § 4º, prevê, de maneira expressa, a possibilidade de que os Estados 

adotem medidas especiais necessárias a fim de acelerar ou alcançar a igualde de fato das 

pessoas com deficiência. (PIOVESAN, 2013). 
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4. DAS POLÍTICAS PÚBLICAS EM PROL DAS PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA 

Neste capítulo buscar-se-á discorrer sobre o panorama das políticas inclusivas para 

pessoas com deficiência existentes no Brasil. 

Entretanto, para melhor compreensão do que se pretende defender neste estudo, serão 

trazidos aspectos relevantes sobre os conceitos de interesse público primário e a importância 

dos mecanismos de intervenção do Estado para tutelar os direitos fundamentais. 

4.1. Estado do bem-estar social: instrumentos sócio-políticos 

O estudo da evolução do Estado é tema de suma importância, principalmente quando 

se discorre a respeito de assuntos que envolvem o Direito Público. Buscar compreender, ainda 

que de maneira sucinta, como o Estado evoluiu, reflete diretamente na compreensão do 

processo evolutivo da sociedade. As transformações na estrutura do Estado têm, como 

consequência direta, a mudança na legislação, na interpretação e na aplicação das regras. 

Somente após uma longa evolução, na qual, inicialmente, o Estado não conhecia 

qualquer limitação, tendo atingido seu ápice no Absolutismo Monárquico, - onde aquele era 

apenas um instrumento de realização dos próprios governantes – o Estado Contemporâneo 

passou a ser estruturado com base no Estado Constitucional de Direito, o qual busca 

equilibrar as liberdades individuais e o poder estatal, por meio da submissão à lei, à divisão de 

poderes e à garantia dos direitos individuais. (ABRAHAM, 2018). 

A partir das constituições contemporâneas, as quais se concretizaram a partir do final 

do século XVIII, é possível notar o espírito de luta contra a opressão dos governantes que, no 

controle do poder, o exerciam de maneira absoluta. Tais constituições almejavam, 

principalmente, a supremacia do Direito, e a busca da instituição de um governo que não fosse 

arbitrário e limitado pelo respeito devido aos direitos do homem. (ABRAHAM, 2018).  

Marcus Abraham (2018), analisa o Estado Contemporâneo a partir da evolução de sua 

atividade financeira, de maneira sucinta, da seguinte forma: inicialmente, no Estado Liberal, 

haveria poucos investimentos e gastos públicos, além da mínima intervenção; em seguida, no 

Estado intervencionista, haveria o aumento das despesas públicas, e a função interventiva 

estatal exacerba-se; passa-se, então, ao Estado social ou do Bem-estar Social, em que o 

atendimento dos direitos sociais para toda a sociedade torna-se prioritário e universal; por 

último, chega-se ao Estado orçamentário, no qual as limitações orçamentárias são 
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consideradas na realização dos deveres estatais e no atendimento dos direitos fundamentais e 

sociais, em que há uma preocupação constante com o equilíbrio fiscal entre receitas e 

despesas. 

O maior ideal das primeiras constituições modernas era pautado na liberdade. Na 

passagem do século XVIII para o século XIX, surgem as primeiras constituições com o 

intuito de estabelecer a liberdade privada para todos os indivíduos, desprendidos da 

interferência do Estado absolutista. Por meio das Constituições modernas e de seus ideais que 

visavam a liberdade, foram fundamentadas as ideias do liberalismo econômico, que se 

pautava pela ideia de que o mercado possuiria leis naturais e o equilíbrio seria alcançado de 

maneira espontânea, sem qualquer intervenção do Estado. (ABRAHAM, 2018). 

Entretanto, o Estado liberal, pautado em um perfil individualista e minimalista, findou 

ocasionando diversas injustiças, deixando claro, à população, a necessidade da busca pela 

justiça social. Nessa senda, da reação à ausência estatal adveio a política do Bem-estar social 

(teoria norte-americana do Welfare State), a qual partia do pressuposto de um Estado 

intervencionista e provedor de inúmeros bens e serviços à sociedade. Esse novo modelo, ao 

mesmo tempo, possuía natureza autoritária e centralizadora e também pecou por excesso, uma 

vez que se tornou politicamente absolutista em determinados Estados. (ABRAHAM, 2018). 

No decorrer do processo evolutivo, as funções do Estado passaram por alterações 

substanciais tanto na forma como no conteúdo. Nesse sentido, para suprir as demandas de 

uma sociedade globalizada, complexa e sistematizada, surge a necessidade de uma atuação 

efetiva, constante e dinâmica por parte do Estado, capaz de harmonizar as relações 

emergentes de conflitos latentes nas sociedades massificadas. (ABRAHAM, 2018). 

Ao mesmo tempo, tal atividade assume um papel menos agressivo e interventor na 

sociedade, por meio da atuação de instituições políticas e sociais, como, por exemplo, no caso 

do Brasil, o Ministério Público, o Poder Judiciário e o Congresso Nacional. Essas instituições 

pautam-se em fundamentos como os de segurança social, de solidariedade e de justiça, que 

acabam por redesenhar o relacionamento entre Estado e cidadão. (ABRAHAM, 2018). 

Nesse contexto, surge o que se denominou Estado Democrático de Direito. Esse 

Estado busca conciliar os interesses da sociedade contemporânea, o qual visa garantir a livre-

iniciativa privada e, ao mesmo tempo, cuidar da manutenção de uma política social, 

objetivando assegurar a igualdade de oportunidades, redistribuição de riquezas e 

desenvolvimento econômico equilibrado. (ABRAHAM, 2018). 
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 Para Ricardo Lobo Torres (2009), atividade financeira do Estado configura e delimita 

uma certa forma de Estado Moderno, que é a do Estado Financeiro, o qual se desenvolve 

desde o fenecimento do feudalismo até os nossos dias, exibindo contorno diferentes em suas 

várias fases: Estado patrimonial, Estado de Polícia, Estado Fiscal e Estado Socialista. 

 De acordo com o autor, o Estado Patrimonial surge com a necessidade de uma 

organização estatal para fazer a guerra e abarca diferentes realidades sociais, políticas, 

econômicas e religiosas. Entretanto, sua dimensão principal baseia-se no patrimonialismo 

financeiro, ou seja, em viver, basicamente, das rendas patrimoniais ou dominiais do príncipe, 

apoiando-se, de forma secundária, na receita extrapatrimonial de tributos. No Estado 

Patrimonial, se confundem o público e o privado, a fazenda do príncipe e a fazenda pública. 

(TORRES, 2009). 

Já o Estado de Polícia, que sucede o Estado Corporativo, de Ordens ou Estamental, é 

caracterizado, principalmente, por ser um modelo de estado modernizador, intervencionista, 

centralizador e paternalista. Tal Estado é baseado na atividade de “polícia”, visando, acima de 

tudo, a garantia da ordem e da segurança, assim como à administração do bem-estar e da 

felicidade dos súditos e do Estado. Além disso, o Estado de Polícia possui como traços 

marcantes, também, o absolutismo político e sua economia mercantil ou comercial. 

(TORRES, 2009). 

Em contrapartida, surge, então, o Estado Fiscal, como substituição ao modelo do 

Estado de Polícia até então vigente. O novo modelo de estado baseia-se em uma estrutura 

econômica capitalista e liberalismo político e financeiro. Assim, ensina Torres: 

 O que caracteriza o surgimento do Estado Fiscal, como específica figuração 

do Estado de Direito, é o novo perfil da receita pública, que passou a se 

fundar nos empréstimos, autorizados e garantidos pelo legislativo, e 

principalmente nos tributos – ingressos derivados do trabalho e do 

patrimônio do contribuinte – ao revés de se apoiar nos ingressos originários 

do patrimônio do príncipe. (TORRES, 2009, p. 8). 

Dessa forma, tem-se a separação entre a fazenda pública e a fazenda do príncipe, bem 

como entre a política e a economia, fortalecendo-se a burocracia fiscal, que atingiu um alto 

grau de racionalidade. A partir do Estado Fiscal, houve o aperfeiçoamento dos orçamentos 

públicos, a substituição da tributação do campesinato pela dos indivíduos e minimizou-se a 

intervenção estatal. De acordo com Torres (2009), o Estado Fiscal, conheceu três fases 
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distintas: a do Estado Fiscal Minimalista, a do Estado Social Fiscal e a do Estado 

Democrático e Social Fiscal 3. 

Por fim, o Estado Socialista é visto como neopatrimonialista, o qual vive, basicamente, 

do rendimento das empresas estatais e o imposto representa papel subalterno e pouco 

importante. Tal modelo entrou em rápido declínio, principalmente, devido a reunificação da 

Alemanha e após a extinção da União Soviética, subsistindo, ainda, em poucos países, como 

China e Cuba. (TORRES, 2009). 

4.2. Funções institucionais do Estado para realização de políticas públicas: Executiva, 

Legislativa e Judicial 

No que diz respeito aos poderes do Estado, Brasil adotou a clássica teoria de 

tripartição de funções do Estado, organizada por Montesquieu, sendo tais funções divididas 

entre poderes devidamente organizados. Nesse viés, a Constituição Federal de 1988, em seu 

art. 2º, define o funcionamento de três poderes: o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

(CARVALHO, 2018). 

 Cada um desses Poderes do Estado tem sua atividade principal e outras secundárias. 

De tal maneira, ao Legislativo cabe, principalmente, a função de produzir e fiscalizar leis. Ao 

Judiciário atribui-se a função de dizer o direito ao caso concreto, pacificando a sociedade, em 

face da resolução dos conflitos, com caráter definitivo, tendo esse Poder a responsabilidade 

pela formação da coisa julgada. Já ao Executivo, cabe a atividade administrativa do Estado, 

ou seja, a implementação do que determina a lei para atender às necessidades da população, a 

exemplo de temas como a infraestrutura, saúde, educação, cultura, abarcando a prestação de 

serviços públicos, a execução de obras e, até mesmo, a exploração de atividade econômica 

feita no interesse da coletividade. (CARVALHO, 2018). 

 Dessa forma, ensina Matheus Carvalho (2018, p. 32): 

Sendo assim, a função típica do Poder Legislativo é a criação da norma, 

inovação originária na ordem jurídica, configurando a lei a mais pura 

manifestação da vontade do povo, por meio de seus representantes. Por sua 

vez, a função típica do Poder Judiciário é solucionar definitivamente 

conflitos de interesses sempre mediante a provocação do interessado, haja 

vista o fato de que a função jurisdicional, no Brasil, tem a característica da 

inércia. Por fim, a função típica do Poder Executivo é a função 

administrativa e consiste na defesa concreta dos interesses públicos, sempre 

atuando dentro dos limites da lei. 

                                                           
3 Ver mais em TORRES, Ricardo Lobo. Curso de Direito Financeiro e Tributário – 17ª edição. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2010. P. 12. 
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 Entretanto, vale ressaltar que, além das funções típicas citadas anteriormente, cada um 

dos Poderes também exerce, em caráter excepcional, as chamadas funções atípicas. A título 

de exemplo, explica Matheus Carvalho (2018), que o Poder Legislativo, ao realizar um 

procedimento licitatório para contratação de serviços de necessidade do órgão, estará 

exercendo atipicamente a função administrativa. Da mesma forma, o Poder Executivo pode 

editar Medidas Provisórias nos moldes permitidos pela Constituição Federal, nesses casos, 

atuando de forma atípica na função legislativa. 

 É importante mencionar que essas funções atípicas devem ser analisadas em caráter 

excepcional, pois decorrem do fato de que a tripartição de poderes não tem caráter absoluto. 

Nesse viés, a doutrina estabelece que essas funções atípicas devem estar previstas na 

Constituição Federal de 1988. Além disso, por se tratar de normas excepcionais, todos os 

dispositivos da Constituição Federal que são definidores de funções atípicas devem ser 

interpretados restritivamente. (CARVALHO, 2018). 

 Diante do exposto, é possível notar que a função que o Estado desempenhava em 

nossa sociedade passou por diversas transformações ao longo dos anos. Nos séculos XVIII e 

XIX, o maior propósito do Estado era a garantia de segurança e defesa da população, na 

hipótese de um possível ataque inimigo. Todavia, com o aprofundamento e expansão da 

democracia, as responsabilidades do Estado se diversificaram. Nos dias atuais, é comum se 

afirmar que o maior propósito do Estado é promover o bem-estar da sociedade.  

 Para tanto, é necessário ao Estado o desenvolvimento de uma série de ações, bem 

como sua atuação em diversas áreas distintas, tais como saúde, educação e meio ambiente. 

Com o fito de obter êxito nas diversas áreas citadas e, assim, promover o bem-estar da 

sociedade, os governos se utilizam das Políticas Públicas. (LOPES, AMARAL e CALDAS, 

2008). 

 Embora seja tarefa difícil definir um conceito específico de políticas públicas, diante 

de seu caráter multidisciplinar, Maria Paula Dallari Bucci (2002, p. 241) assevera  

(...) as políticas públicas são programas de ação governamental visando a 

coordenar os meios à disposição do Estado e as atividades privadas, para a 

realização de objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados. 

São metas coletivas conscientes (...).  

 Para esta estudiosa, a política pública deve ser vista como um processo que visa à 

escolha coletiva de prioridades, a fim de satisfazer os interesses sociais e políticos de maior 

relevância. 
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 Nessa senda, Brenner Lopes, Jefferson Ney Amaral e Ricardo Wahrendorff Caldas 

(2008, p. 6), trazem a seguinte explicação: 

Dito de outra maneira, as Políticas Públicas são a totalidade de ações, metas 

e planos que os governos (nacionais, estaduais ou municipais) traçam para 

alcançar o bem-estar da sociedade e o interesse público. É certo que as ações 

que os dirigentes públicos (os governantes ou os tomadores de decisões) 

selecionam (suas prioridades) são aquelas que eles entendem serem as 

demandas ou expectativas da sociedade. Ou seja, o bem-estar da sociedade é 

sempre definido pelo governo e não pela sociedade. Isto ocorre porque a 

sociedade não consegue se expressar de forma integral. Ela faz solicitações 

(pedidos ou demandas) para os seus representantes (deputados, senadores e 

vereadores) e estes mobilizam os membros do Poder Executivo, que também 

foram eleitos (tais como prefeitos, governadores e inclusive o próprio 

Presidente da República) para que atendam as demandas da população. 

De acordo com os autores, as políticas públicas são todas as reinvindicações e 

necessidades da população nos mais diversos setores da sociedade, e, aos dirigentes públicos, 

sejam eles nacionais, estaduais ou municipais, cabe o papel de atender a essas demandas, de 

forma a garantir o bem-estar da sociedade e o interesse público. 

 Nesse contexto, as demandas da sociedade são apresentadas aos dirigentes públicos 

por meio de grupos organizados, denominado de Sociedade Civil Organizada (SCO), que 

abrange grupos de muita diversidade, tanto em termos de idade, religião, etnia, língua, renda, 

profissão, como de ideias, valores, interesses e aspirações. Assim, a SCO conta com a 

participação de sindicatos, entidades de representação empresarial, associação de moradores, 

associações patronais e ONGs em geral. (LOPES, AMARAL e CALDAS, 2008). 

 No entanto, os recursos para atender a todas as demandas da sociedade e seus diversos 

grupos (a SCO) são limitados ou até mesmo escassos. Dessa forma, o interesse público – o 

qual, por sua vez, reflete as demandas e expectativas da sociedade – se forma a partir da 

atuação dos diversos grupos e, consequentemente, pela disputa de todos eles em busca de 

verem seus objetivos alcançados e concretizados por meio das políticas públicas. (LOPES, 

AMARAL e CALDAS, 2008). 

 Nessa senda, cabe ao formulador de Políticas Públicas conseguir perceber, 

compreender e selecionar, dentro das diversas demandas, quais deverão ser priorizadas e 

selecionadas para, em seguida, oferecer as respostas. Tais respostas nunca atenderão às 

expectativas de todos os grupos, diante do fato de que nem todos serão contemplados. Para os 

grupos contemplados o governo terá de formular e desenvolver ações para buscar atender suas 

expectativas, integral ou parcialmente.  

 Nas palavras de Lopes, Amaral e Caldas (2008): 
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Quando o governo busca atender as principais (na sua percepção) demandas 

recebidas, diz-se que ele está voltado para o interesse público (ou seja, para o 

interesse da sociedade). Ao atuar na direção do interesse público, o governo 

busca maximizar o bem-estar social. (2008, p. 7) 

 Todavia, a existência de grupos e setores da sociedade apresentando reivindicações e 

demandas não significa, necessariamente, que estas serão atendidas, pois antes disso, é 

necessário que as reivindicações sejam reconhecidas e ganhem força ao ponto de chamar a 

atenção das autoridades do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. (LOPES, AMARAL e 

CALDAS, 2008). 

 No que tange ao processo de discussão e implementação das Políticas Públicas, são 

encontrados, basicamente, dois tipos de atores: 1. Os “estatais”, advindos do Governo ou do 

Estado e 2. Os “privados”, oriundos da Sociedade Civil (SCO). Com efeito, os atores estatais 

são aqueles que exercem funções públicas no Estado, eleitos pela sociedade para um cargo 

por tempo determinado (os políticos), ou atuando de forma permanente, como os servidores 

públicos (que operam a burocracia). (LOPES, AMARAL e CALDAS, 2008). 

 Lopes, Amaral e Caldas acentuam, quanto às políticas públicas e os poderes 

institucionais do estado, que:  

As Políticas Públicas são definidas no Poder Legislativo, o que insere os 

Parlamentares (vereadores e deputados) nesse processo. Entretanto, as 

propostas das Políticas Públicas partem do Poder Executivo, e é esse Poder 

que efetivamente as coloca em prática. Cabe aos servidores públicos (a 

burocracia) oferecer as informações necessárias ao processo de tomada de 

decisão dos políticos, bem como operacionalizar as Políticas Públicas 

definidas. Em princípio, a burocracia é politicamente neutra, mas 

frequentemente age de acordo com interesses pessoais, ajudando ou 

dificultando as ações governamentais. (2008, p.9). 

 De tal forma, percebe-se que, para a seleção e implementação, de fato, das políticas 

públicas, é necessária a atuação tanto do Poder Legislativo, que define quais políticas serão 

selecionadas, quanto do Poder Executivo, responsável por sua efetivação. 

 As fases, ciclos ou estágios das políticas públicas passam por um processo de 

formulação dividido em cinco etapas, quais sejam: a formação da Agenda (seleção de 

prioridades); a formulação de políticas (apresentação de soluções ou alternativas); processo de 

tomada de decisão (escolha das ações); a implementação (ou execução das ações); e, por 

último, a avaliação.4 

                                                           
4 Para maiores informações acerca das etapas de formação das políticas públicas, ver em: LOPES, Brenner, 

AMARAL, Jefferson Ney, CALDAS, Ricardo Wahrendorff. Políticas Públicas: conceito e práticas. Belo 

Horizonte: Sebrae/MG, 2008, p. 10. 
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4.3. O conjunto de políticas públicas existentes no Brasil em defesa das pessoas 

deficientes e sua real efetividade 

 De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), em relação aos dados de 

2011, cerca de 1 bilhão de pessoas vivem com alguma deficiência, ou seja, uma em cada sete 

pessoas no mundo. A falta de estatísticas sobre pessoas com deficiência contribui para a 

invisibilidade desses indivíduos, fato que representa um obstáculo para planejar e 

implementar políticas de desenvolvimento que melhorem as vidas das pessoas com 

deficiência. (https://nacoesunidas.org/acao/pessoas-com-deficiencia/, 2020). 

 Dados do Censo 2010, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), estimam que o Brasil possui 45,6 milhões de pessoas, ou 23,91% da população total, 

com algum tipo de incapacidade ou deficiência. São indivíduos com ao menos alguma 

dificuldade de enxergar, ouvir, locomover-se ou que possuem alguma deficiência física ou 

mental. Diante desse contingente, as políticas públicas de inclusão social tornam-se 

imprescindíveis. 

 Nesse contexto, diversas normas regulamentadoras sobre pessoas com deficiência 

foram editadas. Em 1989, foi editada a Lei nº 7.853, que dispõe sobre o apoio às pessoas com 

deficiência, sua integração social, e sobre a Coordenadoria Nacional para a Integração da 

Pessoa Portadora de Deficiência – CORDE.   

A instituição da CORDE ocorreu, efetivamente, somente no ano de 1993. Ela foi 

encarregada de elaborar planos, programas e projetos, voltados para implantação da Política 

Nacional para Integração das Pessoas Portadora de Deficiência. Dessa forma, pela primeira 

vez o segmento das pessoas com deficiência ganhou visibilidade na estrutura do governo 

federal. (Secretaria de Direitos Humanos, 2012). 

 Nesse viés, cabe mencionar que a CORDE passou por diversas transformações, sendo 

realocada para a Secretaria dos Direitos da Cidadania do Ministério da Justiça, de acordo com 

a Medida Provisória nº 891. Posteriormente, ficou vinculada à Secretaria Nacional dos 

Direitos Humanos, que integrava o Ministério da Justiça, em 1997, e à Secretaria de Estado de 

Direitos Humanos, em 1999. Esta foi vinculada à Secretaria Especial dos Direitos Humanos 

da Presidência da República (SEDH/PR, 2003) e, finalmente, em 2009, foi transformada em 

Subsecretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Brasil, 2010), o 

que significa uma elevação na hierarquia do governo, com mais respaldo para suas ações. 
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 No ano de 1994, a Lei nº 8.899 tratou de instituir o passe livre às pessoas com 

deficiência no sistema de transporte coletivo interestadual, posteriormente regulamentado 

pelo Decreto nº 3.691/2000. Já em 1995, a Lei nº 8.989, estabeleceu a isenção do Imposto 

sobre Produtos Industrializados - IPI na aquisição de automóveis para utilização no transporte 

autônomo de passageiros, bem como por pessoas com de deficiência física. (Secretaria de 

Direitos Humanos, 2012). 

 Em 1999, com o intuito de viabilizar e facilitar a inclusão social dos portadores de 

deficiência no Brasil, além da CORDE, o governo federal criou, por meio do Decreto nº 

3.076/1999, o Conselho Nacional dos Direitos Da Pessoa Portadora de Deficiência 

(CONADE), órgão superior de deliberação colegiada, inicialmente no âmbito do Ministério 

da Justiça. Em maio de 2003, o Conselho passou a ser vinculado à Presidência da República 

por meio da Secretaria Especial dos Direitos Humanos. 

 De acordo com o Governo Federal, o CONADE foi criado para que essa população 

possa fazer parte do processo de definição, planejamento e avaliação das políticas destinadas 

à pessoa com deficiência, por meio da articulação e diálogo com as demais instâncias de 

controle social e com os gestores de administração pública direta e indireta (Ministério da 

Justiça, 2009). Nesse sentido, tem-se como principal competência do CONADE, o 

acompanhamento e a avaliação do desenvolvimento da Política Nacional para Inclusão da 

Pessoa com Deficiência e das políticas setoriais dos mais diversos âmbitos, como educação, 

saúde, trabalho, assistência social, transporte, cultura, turismo, lazer, política urbana, dirigidas 

a este grupo social.   

 Em março de 2010, foi editada a Medida Provisória nº 483, alterando a Lei nº 

10.683/2003 - que dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios -

, a qual atualizou o nome do CONADE. Tal alteração se fez necessária em decorrência da 

ratificação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, da ONU. Dessa 

forma, o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência passou a ser 

denominado Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. 

 Em 2000, devido às Leis Federais n.º 10.048 e Lei n.º 10.098, houve certo avanço em 

relação à implantação da acessibilidade para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. 

A primeira tratou de abordar o atendimento prioritário e a acessibilidade nos meios de 

transportes, bem como estabelece penalidade em caso de seu descumprimento. Já a segunda, 

buscou a divisão do assunto em acessibilidade ao meio físico, aos meios de transporte, na 

comunicação e informação e em ajudas técnicas. Em 2004, por meio do Decreto n.º 5.296, 
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denominado decreto da acessibilidade, ambas as leis foram regulamentadas, o que ampliou o 

tema a espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, edificações, serviços de transporte e 

dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação. (Secretaria de Direitos 

Humanos, 2012). 

 Em 24 de abril de 2002, o Congresso Nacional editou a Lei nº 10.436 (à época, 

sancionada pelo então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso), que passou a 

disciplinar sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras.  

 Depois, em 27 de junho de 2005, o governo federal editou a Lei nº 11.126, a qual 

discorre sobre o direito da pessoa com deficiência visual de ingressar e permanecer em 

ambiente de uso coletivo acompanhado de cão-guia. Dois anos depois, já em 2007, novo 

diploma normativo veio à baila, a Lei nº 11.520, estabelecendo a concessão de pensão 

especial às pessoas atingidas pela hanseníase que foram submetidas a isolamento e internação 

compulsórios. (Secretaria de Direitos Humanos, 2012). 

 No que diz respeito à saúde, no âmbito do SUS, a Portaria MS/GM nº 1.060, de 

5/06/2002 instituiu a Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência. Seus objetivos 

gerais visam, principalmente, a promoção dos direitos desses indivíduos, bem como buscam: 

proteger sua saúde; reabilitá-los em sua capacidade funcional e desempenho humano, 

contribuindo para a sua inclusão em todas as esferas da vida social; e prevenir agravos que 

determinem o aparecimento de deficiências. 

 No setor da educação, a Lei nº 7.853/89 enfatiza a educação especial como 

modalidade educativa. Visando consolidar ações de inclusão, foram oferecidos pelo Governo 

programas de incentivo e auxilio para que as Pessoas com Deficiência sejam escolarizadas e 

inseridas no meio acadêmico. Dentre esses programas, destacam-se a Política Nacional de 

Educação Especial Inclusiva, Benefício de Prestação Continuada de Assistência Social na 

Escola (BPC), Projeto Educar na Diversidade, Programa Escola acessível, dentre outros. 

 O Benefício de Prestação Continuada de Assistência Social (BPC) é um direito 

garantido pela Constituição Federal de 1988, e consiste no pagamento de 01 (um) salário 

mínimo mensal a pessoas com 65 anos de idade ou mais e a pessoas com deficiência 

incapacitante para a vida independente e para o trabalho. Em ambos os casos, a renda per 

capita familiar deve ser inferior a ¼ do salário mínimo. O BPC também encontra amparo legal 

na Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, que institui o Estatuto do Idoso. 

 De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social, das mais de 340 mil crianças 

e adolescentes com deficiência no País - na faixa etária de zero a 18 anos e que recebem o 
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BPC do governo federal atualmente -, 240 mil estão fora das escolas, embora o BPC na 

Escola tenha sido criado para incluir e manter esses alunos na rede de ensino. (Ministério do 

Desenvolvimento Social, 2009). 

 Em abril de 2009, buscando a inclusão do portador de deficiência também no acesso à 

Universidade, foi aprovado um projeto que reserva 10% das vagas em universidades públicas 

federais para pessoas com deficiência.  

 Existem, também, algumas leis que visam estruturar políticas públicas que ofertem 

oportunidades iguais para todos. No tocante ao mercado de trabalho formal, por exemplo, 

tem-se o exemplo da Lei Federal nº 8.213, de 1991, em que o acesso ao trabalho ganhou 

considerações específicas. A lei determina, em seu art. 93, que empresas com mais de 100 

empregados devem ter de 2% a 5% de seus cargos preenchidos por pessoas reabilitadas pela 

Previdência ou por pessoas com deficiência. 

 Em novembro de 2011, foi lançado, por meio do Decreto Federal nº 7.612, o Plano 

Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, denominado Viver sem Limite, o qual tinha 

por objetivo reiterar o compromisso com uma política que propicie o exercício da plena 

cidadania desses indivíduos no Brasil. O plano em questão envolve todos os entes da 

federação e possui ações a serem desenvolvidas por 15 ministérios, o que denota a 

complexidade e a transversalidade das questões relativas aos direitos da pessoa com 

deficiência. 

(https://politicaspublicas.almg.gov.br/temas/pessoa_deficiencia/entenda/informacoes_gerais.h

tml?tagNivel1=11388&tagAtual=11388, 2020). 

 De certa forma, todas essas leis acabaram sendo consolidadas com a edição da Lei 

Federal nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 

com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a assegurar e a promover, 

em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais para a 

pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania. Tal lei tem como base a 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, 

ratificados pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 

2008. 

 Entretanto, diante do exposto, o que se busca questionar no presente trabalho, é a real 

efetividade das políticas públicas para pessoas com deficiência em solo brasileiro. Ainda que 

em extenso número, diversas são as dificuldades encontradas para a implementação e até 

mesmo manutenção da grande maioria das políticas públicas existentes no Brasil.  
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 Na prática, a real efetividade das políticas públicas não cumpre o papel que se espera. 

A fim de elucidar tal afirmação, trazemos à baila, de forma breve, os seguintes exemplos: na 

área da educação, ainda que com a implementação de programas como o BPC na Escola, 

cerca de 240 mil crianças e adolescentes com deficiência permanecem fora do ambiente 

escolar. Além disso, outra grande dificuldade ao analisar a introdução de programas nas 

escolas, é em relação ao despreparo dos professores para lidar com pessoas com deficiência e 

suas limitações e particularidades. Em relação às cotas para deficientes nas Universidades, 

ressalta-se grande resistência por parte da sociedade, uma vez que muitos candidatos que não 

se enquadram em categorias inseridas na lei, se sentem prejudicados pela diminuição dos 

números de vagas. (TEIXEIRA, 2010). 

 No que se refere ao acesso à saúde pública, muitas barreiras são encontradas para o 

correto funcionamento das políticas de saúde para pessoas com deficiência, visto que nem 

todas as cidades possuem recursos para amparo e atendimento dessa parcela da população. 

Somado a isso, sabe-se que grande parte do sistema de saúde público é conhecido por longas 

filas de espera para o atendimento. 

 Em matéria de trabalho, ainda existem diversos empecilhos para que a inserção da 

pessoa com deficiência seja plenamente efetuada, visto que ainda se verifica a má 

qualificação profissional de quem não teve acesso a uma educação adequada e, em oposição, 

o desconhecimento da capacidade de trabalho das PCD, por parte dos gestores. (Carvalho-

Freitas, 2009, 2010 apud TEIXEIRA, 2010). 

 No que diz respeito à participação popular das pessoas com deficiência no setor das 

políticas públicas, cabe mencionar, ainda, que o CONADE foi um dos muitos conselhos que 

sofreu ameaças de extinção, devido ao Decreto nº 9.759 de 11 de abril de 2019, assinado pelo 

Presidente atual, Jair Bolsonaro, o qual prevê a extinção de mais de 700 conselhos, comitês e 

outros colegiados de participação social que não tenham sido criados por lei. 

 Por sorte, no dia 17 de dezembro de 2019, em razão de alterações propostas pelo 

governo federal, foi editado o Decreto nº. 10.177/2019, que dispôs sobre a nova constituição 

do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, como órgão superior de 

caráter paritário, consultivo e de deliberação colegiada sobre as políticas públicas destinadas 

às pessoas com deficiência, instituído no âmbito do Ministério da Mulher, da Família e dos 

Direitos Humanos. (Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, 2020). 
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 Vale ressaltar, também, que a existência de títulos de programas não é um indicativo 

ou uma garantia de respeito aos direitos das pessoas com deficiência. Flávia Piovesan (2012), 

cita o exemplo da própria legislação, em que os diversos programas e políticas existentes são 

elaborados sem consultar ou mesmo permitir a participação da sociedade, além do fato de que 

muitos nem mesmo são implementados na prática. 

 Além de todo conteúdo já exposto anteriormente, exemplo atual não pode deixar de 

ser mencionado. Ainda na área da educação, destaca-se a atuação do ex-ministro da 

Educação, Abraham Weintraub, em seu último ato como chefe da pasta, ao revogar a portaria 

que estabelecia a política de cotas para negros, indígenas e pessoas com deficiência em cursos 

de pós-graduação. Em decisão publicada no Diário Oficial da União (DOU), no dia 18 de 

junho de 2020, Weintraub revogou a portaria normativa nº 13, de 11 de maio de 2016, à época 

assinada pelo então ministro da Educação, Aloizio Mercadante. 

 A portaria em questão obrigava instituições federais de ensino superior a apresentarem 

um plano para a inclusão de negros, indígenas e pessoas com deficiência em seus programas de 

pós-graduação (mestrado, mestrado profissional e doutorado), como políticas de ações 

afirmativas.  

 A medida tomada por Abraham Weintraub foi alvo de diversas críticas por parte do 

Congresso Nacional e da sociedade, diante do fato de que, embora a portaria não extinguisse as 

cotas já em vigor, nem proibisse as instituições de ensino em relação à utilização de um sistema 

de cotas, obviamente desestimulava o debate em torno do tema, de extrema relevância e a 

possível criação de novas políticas afirmativas. 

(https://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,mec-revoga-portaria-de-weintraub-que-acabava-

com-o-incentivo-a-cotas-na-pos-graduacao,70003341653. 2020). 

Felizmente, o Ministério da Educação (MEC), por meio da portaria nº 599, revogou a 

portaria assinada pelo ex-ministro, em ato publicado no Diário Oficial da União (DOU) no dia 

23/06/2020. 

 Nessa senda, é possível notar que até os dias de hoje, a proposta de assistência e inclusão 

das pessoas com deficiência na sociedade por meio, principalmente, de políticas públicas, 

enfrenta diversos desafios no campo prático para sua manutenção e concretização.  

4.4. Casos jurisprudenciais que dão primazia aos direitos das pessoas com deficiência 

Com o intuito de buscar o reconhecimento dos direitos das pessoas com deficiência, na 

prática, traremos alguns casos jurisprudências acerca da temática ora exposta. O estudo das 
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decisões judiciais a seguir apresentadas, possui o intuito de delinear a forma pela qual as 

pessoas com deficiência se relacionam com o Poder Judiciário. 

Flávia Piovesan (2012), ao analisar a proteção dos direitos das pessoas com 

deficiência no Judiciário, por meio do estudo de decisões judiciais proferidas pelos Tribunais 

Regionais das regiões Sul e Sudeste e pelos Tribunais Superiores (STJ e STF), cita o exemplo 

da análise de duas decisões judiciais favoráveis no mérito às pessoas com deficiências. 

O primeiro caso trata de mandado de segurança impetrado no Estado do Paraná, por 

uma pessoa portadora de esclerose lateral amiotrófica (ELA), contra ato do Secretário de 

Estado de Saúde, que negou o fornecimento do medicamento Riluzol (medicamento de 

altíssimo custo e o único recomendado para o tratamento da doença em questão). Vejamos a 

ementa: 

CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE 

SEGURANÇA OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO (RILUZOL/RILUTEK) POR ENTE PÚBLICO À 

PESSOA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE: ESCLEROSE LATERAL 

AMIOTRÓFICA – ELA. PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. 

DIREITO À VIDA (ART. 5º, CAPUT, CF/88) E DIREITO À SAÚDE 

(ARTS. 6º E 196, CF/88) ILEGALIDADE DA AUTORIDADE COATORA 

NA EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE FORMALIDADE 

BUROCRÁTICA. 1- A existência, a validade, a eficácia e a efetividade da 

Democracia está na prática dos atos administrativos do Estado voltados para 

o homem. A eventual ausência de cumprimento de uma formalidade 

burocrática exigida não pode ser óbice suficiente para impedir a concessão 

da medida porque não retira, de forma alguma, a gravidade e a urgência da 

situação da recorrente: a busca para garantia do maior de todos os bens, que 

é a própria vida. 2- É dever do Estado assegurar a todos os cidadãos, 

indistintamente, o direito à saúde, que é fundamental e está consagrado na 

Constituição da República nos artigos 6º e 193. 3- Diante da negativa/ 

omissão do Estado em prestar atendimento à população carente, que não 

possui meios para a compra de medicamentos necessários à sua 

sobrevivência, a jurisprudência vem se fortalecendo no sentido de emitir 

preceitos pelos quais os necessitados podem alcançar o benefício almejado 

(STF, AG nº 238.328/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 11/05/99; STJ, 

REsp nº 249.026/PR, Rel. Min. José Delgado, DJ 26/06/2000). 4- 

Despicienda de quaisquer comentários a discussão a respeito de ser ou 

não a regra dos arts. 6º e 196, da CF/88, normas programáticas ou de 

eficácia imediata. Nenhuma regra hermenêutica pode sobrepor-se ao 

princípio maior estabelecido, em 1988, na Constituição Brasileira, de 

que “a saúde é direito de todos e dever do Estado” (art. 196). 5- Tendo 

em vista as particularidades do caso concreto, faz-se imprescindível 

interpretar a lei de forma mais humana, teleológica, em que princípios 

de ordem ético-jurídica conduzam ao único desfecho justo: decidir 

pela preservação da vida. 6- Não se pode apegar, de forma rígida, à 

letra fria da lei, e sim, considerá-la com temperamentos, tendo-se em 

vista a intenção do legislador, mormente perante preceitos maiores 



59 

 

 

 

insculpidos na Carta Magna garantidores do direito à saúde, à vida, à 

dignidade humana, devendo-se ressaltar o atendimento das 

necessidades básicas dos cidadãos. 7- Recurso ordinário provido para 

o fim compelir o ente público (Estado do Paraná) e fornecer o 

medicamento Riluzol (Rilutek) indicado para o tratamento da 

enfermidade da recorrente. (STJ – RMS: 11183 PR 1999/0083884-0, 

Relator: MINISTRO JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 

22/08/2000, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 

04/09/2000 p. 121 RSTJ vol. 138 p. 52).   

No caso em tela, restou cristalino o entendimento do tribunal de que acima de 

qualquer interpretação rígida acerca das leis, deve prevalecer a busca pela garantia do maior 

de todos os bens, sendo este a própria vida. Além disso, frisa-se na ementa citada o previsto 

no art. 196 da Constituição de 1988, o qual dispõe que a “a saúde é direito de todos e dever do 

Estado”. 

O segundo caso apresentando por Piovesan (2012), trata de mandado de segurança 

impetrado pela Deputada Estadual Célia Leão, que visava adequar a tribuna da Assembleia 

Legislativa de São Paulo aos deputados portadores de deficiência. O Tribunal de Justiça de 

São Paulo denegou a segurança sob a justificativa de que “a Lei assegura o acesso a 

logradouros e edifícios de uso público e não especificamente a uma parte ou dependência 

destes locais, como no caso em tela”. O STJ deu provimento ao recurso, determinando que as 

modificações arquitetônicas necessárias fossem realizadas. 

O acórdão salienta que, desde a Ementa Constitucional 12/78 já havia a obrigação de 

que as adaptações necessárias para viabilizar o acesso às pessoas com deficiência fossem 

feitas. Além disso, o STJ se mostrou contrário à ideia de que as adaptações não seriam 

exigíveis a edifícios já construídos, sob o argumento de tratar-se de “preceito de ordem 

pública, que se sobrepõe aos interesses privados e mesmo às situações jurídicas já 

constituídas. Todas as edificações existentes, destarte, estarão obrigadas a se adequar à nova 

regra, pois não há que se falar em direito adquirido diante de um preceito de ordem pública”. 

(STJ – Recurso Ordinário em Mandado de Segurança 9613/SP – 98/00228376. Rel. Min. José 

Delgado, publicado em 1º-7-1999, no Diário de Justiça). 

Outro caso a ser apresentado diz respeito ao julgamento do REsp 1.733.468, em junho 

de 2018, sob a relatoria da ministra Nancy Andrighi. No caso, a 3ª Turma do STJ manteve a 

condenação de uma empresa de Minas Gerais a pagar R$ 25 mil, como compensação por 

danos morais a um portador de distrofia muscular progressiva, "negligenciado e discriminado 

enquanto pessoa com deficiência física motora na utilização de ônibus do transporte coletivo 

urbano". 



60 

 

 

 

A relatora, ao decidir pela manutenção dos danos morais, após recurso interposto pela 

empresa ao STJ, enfatizou que: 

A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

alçou a acessibilidade como princípio geral a ser observado pelos Estados 

partes, atribuindo-lhe, também, o caráter de direito humano fundamental, 

sempre alinhado à visão de que a deficiência não é um problema na pessoa a 

ser curado, mas um problema na sociedade, que impõe barreiras que limitam 

ou até mesmo impedem o pleno desempenho dos papéis sociais. (STJ – 

Resp: 1733468 MG 2017/0322488-9, Relator: Ministra NANCY 

ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/06/2018, T3 – TERCEIRA TURMA, 

Data de Publicação: DJe 25/06/2018). 

Outro exemplo interessante pode ser citado no caso da Ação civil pública (Apelação 

Cível nº 2008.001.48132), que teve como relator o desembargador Francisco de Assis 

Pessanha, em que foram partes os apelantes HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo e a 

AFAC (Associação Fluminense de Amparo aos Cegos). A ação teve como objeto a ausência 

de informações em contratos bancários, no formato Braille, o que tornaria inviável para os 

clientes com deficiência visual, o acesso às informações ali presentes. Como o cliente 

portador de deficiência visual tem o direito de obter as mesmas informações dos demais 

consumidores, a empresa requerida foi condenada a providenciar contratos de adesão e 

extratos bancários em Braille, bem como o treinamento do seu quadro de funcionários para 

atender pessoas com deficiência visual. 

 Por fim, vale trazer, ainda, o entendimento de Maria Aparecida Gugel (2016, p. 23) 

acerca da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência no âmbito das decisões 

judicias. Segundo a autora, “a CDPD deve servir como inspiração para as decisões de juízes e 

tribunais e, mais que isso, servir, também, como critério absoluto a reger a interpretação de 

aplicação da norma mais favorável”.  

 Nesse sentido, a autora destaca a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em 

decisão da segunda turma relatada pelo Ministro Celso de Mello, no Habeas Corpus 

93.280/SC: 

Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus 93.280/SC, relator Ministro 

Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça de 16/maio/2013. Os 

magistrados e Tribunais, no exercício de sua atividade interpretativa, 

especialmente no âmbito dos tratados internacionais de direitos humanos, 

devem observar um princípio hermenêutico básico (tal como aquele 

proclamado no Artigo 29 da Convenção americana sobre Direitos 

Humanos), consistente em atribuir primazia à norma que se revele mais 

favorável à pessoa humana, em ordem a dispensar-lhe a mais ampla proteção 

jurídica. O Poder Judiciário, nesse processo hermenêutico que prestigia o 

critério da norma mais favorável (que tanto pode ser aquela prevista no 

tratado internacional como a que se acha positivada no próprio direito 
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interno do Estado), deverá extrair a máxima eficácia das declarações 

internacionais e das proclamações constitucionais de direitos, como forma de 

viabilizar o acesso dos indivíduos e dos grupos sociais, notadamente os mais 

vulneráveis, a sistemas institucionalizados de proteção dos direitos 

fundamentais da pessoa humana, sob pena de a liberdade, a tolerância e o 

respeito à alteridade humana tornarem-se palavras vãs. 

(http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=3796

404, 2020). 

Dessa forma, por meio das jurisprudências apresentadas, pôde-se demonstrar alguns 

casos em que o Poder Judiciário concedeu primazia aos direitos dos deficientes, fato que 

representa grande conquista no campo do reconhecimento e da inclusão das pessoas com 

deficiência em solo brasileiro. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa demonstrou que a deficiência é um fenômeno global, frequentemente 

associado à pobreza, com impactos políticos, econômicos, culturais e sociais. Foi possível 

constatar que no decorrer dos últimos anos, o Brasil tem avançado na promoção dos direitos 

das pessoas com deficiência, por meio de políticas públicas, as quais buscam a valorização e o 

respeito das características e especificidades da pessoa como cidadã.  

A partir do presente estudo, verificou-se que houve mudanças significativas no tocante 

aos direitos das pessoas com deficiência. Observou-se que tais indivíduos eram, em geral, até 

um passado recente, inferiorizados, e, muitas vezes, nem mesmo reconhecidos como seres 

humanos detentores de direitos. Entretanto, alterações normativas trouxeram mudanças 

sociais, e o direito passou a tutelar as pessoas com deficiência, dando-lhes tratamento a partir 

da concepção de igualdade material.  

Assim, passou-se de um modelo assistencialista, de caráter paternalista e excludente, 

que pouco valorizava a autonomia e a dignidade das pessoas com deficiência, enquanto 

sujeito de direitos, a um modelo que visa à inclusão e a igualdade entre os indivíduos, a fim 

de proporcionar o protagonismo das pessoas com deficiência na condução dos assuntos que 

lhes dizem respeito no campo público.  

A trajetória do movimento de luta das pessoas com deficiência demonstra inúmeras 

dificuldades enfrentadas por esse grupo, muitas das quais marcadas por discriminação, 

invisibilidade e desigualdade.  

Por certo que esse cenário não se modificou completamente, pois algumas dessas 

circunstâncias ainda persistem. Desta feita, a fim de romper com a dinâmica segregacionista 

que antes imperava na sociedade e propor a integração e inclusão das pessoas com 

deficiência, é fundamental atentar, também, para uma necessidade de mudança na 

organização social, a partir de uma nova visão por parte da sociedade, em que o respeito às 

diferenças ultrapasse o discurso e as políticas governamentais se materializem de fato.  

Entretanto, nesse viés, cabe mencionar alguns avanços na sociedade brasileira, tanto 

do ponto de vista social como político, em decorrência da organização do movimento 

sociopolítico das próprias pessoas com deficiência, bem como da implementação de diversas 

políticas públicas. A evolução legislativa também representa importante marco para a efetiva 

integração social das pessoas com deficiência. A inserção das demandas desse grupo de 

indivíduos na Constituição Federal de 1988, a elaboração de leis específicas e suas 
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peculiaridades atendidas na legislação geral, são demonstrativos da atuação direta e efetiva do 

poder público.  

Vale ressaltar, ainda, que a elaboração e a ratificação da Convenção sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência pelo Brasil, em 2009, configura-se como marco constitucional, 

além de representar importante instrumento de proteção aos direitos da pessoa com 

deficiência. Lado outro, alguns obstáculos ainda são encontrados no caminho para a mudança, 

como o efetivo cumprimento da lei, com políticas de Estado, ações concretas e permanentes 

realmente implementadas, a promoção de acessibilidade em todas as áreas, fiscalização do 

cumprimento das políticas públicas, responsabilização dos agentes públicos e da sociedade 

por todos os atos de discriminação no cotidiano.  

Além disso, existem diversas outras questões a serem discutidas, como, por exemplo, a 

falta de tradutores e intérpretes de Libras nas escolas, o despreparo estrutural e profissional 

para atender às pessoas com deficiência, tanto nos ambientes escolares quanto laborais, a 

inexistência de número maior de calçadas e transportes acessíveis, a recusa de matrícula de 

pessoas deficientes nas escolas e a resistência à contratação para o trabalho, devido a 

discriminação e a recusa em prover acessibilidade nos ambientes de trabalho.  

Diante do exposto, infere-se que, apesar dos aparatos legais disponibilizados por meio 

da legislação e do conjunto de políticas públicas brasileiras, a plena inclusão das pessoas com 

deficiência não acontece, na prática, de forma ideal. Para que isso ocorra, de fato, é necessário 

o alinhamento da sociedade civil com o poder público, a fim de descontruir as barreiras 

políticas, sociais e econômicas construídas ao longo dos anos, bem como fiscalizar e cumprir, 

de maneira efetiva, as políticas públicas voltadas à implementação e concretização desses 

direitos e garantias. 

Por fim, espera-se que o levantamento da problemática acerca da situação das pessoas 

com deficiência, no que tange ao engajamento das instâncias públicas e das mudanças sociais 

em todo o sistema, represente um novo marco para a inclusão plena e para a justiça social, 

bem como para o fortalecimento do conceito de dignidade para a pessoa com deficiência, 

efetivando a participação dessas pessoas na sociedade em igualdade de oportunidades com as 

demais. 
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