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Dedicatória 

 

  Dedico esta pesquisa a todas as pessoas com deficiência mental grave e que 

precisam ser representadas na conquista na realização de seus direitos. Lembrando 

que somos todos “deficientes” em potencial e de fato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

Resumo 

 

  Esta pesquisa tem como norte o estudo da inclusão da pessoa com deficiência 

mental grave frente ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, adotando a Perspectiva 

dos Funcionamentos como lente para analisar a eficácia do Estatuto, promovendo o 

rompimento com padrões estigmatizadores e contribuindo para uma maior proteção 

das demandas que são básicas a este grupo. Será introduzido a legislação e o 

histórico da conquista de direitos das pessoas com deficiências no país, bem como os 

modelos interpretativos sobre as deficiências adotados ao longo dos anos na 

sociedade, com o objetivo de discutir os distanciamentos e aproximações entre 

abordagem ética representada pela Perspectiva dos Funcionamentos e a concepção 

ética social incorporada ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, no que tange a 

deficiência mental grave, para então gerar reflexões e possíveis interpretações para 

sua melhor aplicação. Também será analisada a aplicação da Perspectiva dos 

Funcionamentos na proteção desses indivíduos através a singularização da curatela 

pelo judiciário, a favor do florescimento da pessoa com deficiência mental grave. 

 

Palavras-chave: Deficiências Mentais; Perspectiva dos Funcionamentos; Estatuto 

da Pessoa com Deficiência; Estigmatização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

Abstract 

 

  This research focuses on the study of the inclusion of mental disabilities people, 

in relation to the Statute of the Person with Disabilities, adopting a perspective for the 

task of analyzing the performance of their discipline, promoting development with 

stigmatizing methods and contributing to its development. The greatest protection of 

the demands that are basic to this group. It will introduce legislation and the history of 

the achievement of the rights of persons with disabilities in the country, as well as the 

interpretative models on the deficiencies adopted over the years in society, in order to 

discuss the criteria and approaches between the ethics represented in the Perspective 

of the Functionings theory – and the ethical ethics embodied in the Statute of the 

Person with Disabilities, which is not a mental requirement, to generate reflections and 

interpretations for their better application.  

 It will also be analyzed an application from the Perspective of Functioning theory 

focusing on the singularization of curatorship by the judiciary, in favor of the ‘flowering’ 

of the person with mental disability. 

 

Keywords: Mental desabilities; Perspective of Functioning; Person with Disability 

Statute; Stigmatization. 
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Introdução 

A presente pesquisa dissertativa tem como base a análise do lugar da pessoa 

com deficiência mental grave no novo Estatuto da Pessoa com Deficiência 1(EPD), do 

ponto de vista da Perspectiva dos Funcionamentos proposta por Maria Clara Dias 

(2015). Pretende-se observar as aproximações e os distanciamentos do Estatuto com 

a Perspectiva dos Funcionamentos no que toca as deficiências mentais graves. Será 

discutido uma ressignificação do conceito de “deficiente”, baseada na visão dessa 

abordagem, para uma interpretação do Estatuto no sentido de melhor garantir o 

florescimento da pessoa com deficiência, minimizando o estigma social que lhe é 

próprio.  

Na sociedade atual, as discriminações atitudinais estigmatizam a pessoa com 

deficiência produzindo um sentimento de menor valor desses indivíduos em 

comparação a outros. Há muito, a sociedade brasileira vem tratando as pessoas com 

deficiência de forma a desprotegê-los de direitos. Isso vem mudando, considerando 

em particular a promulgação recente do novo Estatuto da Pessoa com Deficiência 

(2015). Esta lei aumentou o grau de autonomia dos mesmos – o que antes eram vistos 

como incapazes, hoje se considera a sua autonomia ao máximo possível.  

Por isso, a presente pesquisa tem por objetivo fazer uma contextualização 

sobre o Estatuto e os institutos legais que tocam na deficiência mental grave e discutir 

os distanciamentos e aproximações entre a abordagem ética representada pela 

Perspectiva dos Funcionamentos e a concepção ética do modelo social incorporada 

ao EPD. 

Tendo como norte analisar as questões de proteção da pessoa com deficiência 

mental grave no EPD, pela lente da Perspectiva dos Funcionamentos, pretende-se 

responder a seguinte pergunta: A nova lei realmente consegue a pretensão de 

proteger os funcionamentos básicos das pessoas com deficiência mental grave, bem 

como perceber suas singularidades?  

                                                           
1 Lei Nº 13.146, de 06 de Julho de 2015. É instituída 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 por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e 
cidadania. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm  
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm
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Para isso, intenciona-se centrar na análise de institutos da lei que atingem 

significativamente a pessoa com deficiência mental grave, como o artigo 6º do EPD, 

que versa sobre a capacidade civil da pessoa com deficiência (2015). Nesse caso será 

oportuno analisar a autonomia desses indivíduos pelo modelo de saúde social – 

adotado pelo Estatuto -, e fazer uma comparação considerando o foco na promoção 

dos funcionamentos básicos, conforme defende a Perspectiva dos Funcionamentos.  

Ainda, será introduzido brevemente o modelo médico de saúde das 

deficiências, que visa, até certo ponto, reabilitar esses indivíduos a todo custo para a 

sociedade dentro do critério de “normalidade” estabelecido pela sociedade padrão. 

Contudo, o novo EPD se embasa, de acordo com seu Artigo 2º2, no modelo social da 

deficiência que leva em consideração a interação dessas pessoas com as demais 

barreiras sociais (2015), e, assim, a sociedade pode se adaptar para recebê-los. 

Migra-se de um modelo médico onde a intensão é reabilitar a pessoa com 

deficiência3 para a sociedade, e passa-se para o modelo social, onde a deficiência é 

resultado também das barreiras diversas em interação com a sociedade. É nesse 

contexto que surge o Estatuto legal (EPD) com sua fundamentação e substância. 

Contudo, a proposta é fazer uma aproximação das normas ligadas a pessoa com 

deficiência mental grave, no novo Estatuto, com a Perspectiva adotada. 

Até que ponto o Estatuto ao ceder total autonomia a esses indivíduos, sob o 

pilar de se estabelecer o que seria o melhor para a pessoa com deficiência mental 

grave, termina por desproteger ou desrespeitar o exercício de outros funcionamentos 

básicos fundamentais a esse mesmo grupo? Nesse sentido, urge verificar se a 

igualdade material (dar-se tratamento diferenciado razoável a determinado grupo de 

pessoas devido a suas diferenças) conduzida por essa lei seria a melhor forma de 

inclusão desses indivíduos na sociedade. Também cabe analisar se igualá-los aos 

critérios de normalidade estabelecidos para as pessoas ditas “normais”, como faz o 

                                                           
2 Art. 2o – Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, 
mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação 
plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.  Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm  
3 Segundo Werneck em seu artigo Modelo médico x Modelo social da deficiência, “no contexto do modelo 
médico, por exemplo, crianças surdas devem aprender a falar em Português a qualquer custo, talvez nunca 
aprendendo a Língua de Sinais Brasileira (LIBRAS)” (WERNECK, 2004, p. 1).  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm
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Estatuto, é uma decisão, como diz Dias (2016, p. 355) a favor da realização pessoal 

dessa pessoa com deficiência. 

Há uma forte tendência social e cultural em se enquadrar dentro do conceito de 

“normalidade” aqueles que fogem a essa regra. Como as pessoas com deficiência 

mental não se enquadram nesse modelo pré-estabelecido de homem dito “normal”, a 

sociedade criou artifícios de reinserção social que funcionam tentando “consertar” 

essas pessoas a todo custo para sociedade (como sugere o modelo médico das 

deficiências), muitas vezes não se respeitando suas especificidades e singularidades. 

Isso se dá, no caso do novo Estatuto, numa tentativa de empoderamento desse grupo 

para o exercício de direitos que antes não possuía ou exercia com dificuldades, 

historicamente falando. Contudo, como será observado, em relação a essas pessoas, 

a lei, no afã da emancipação, pode ter desprotegido alguns dos funcionamentos 

básicos desses indivíduos, segundo a Perspectiva dos Funcionamentos. É sobre esse 

viés que analisaremos as diversas abordagens no decorrer desta pesquisa. 

Importante marcar que inseriremos a deficiência dentro de um conceito relativo 

de natureza humana, pois para a Perspectiva não existe uma concepção estanque do 

que seria a natureza humana. Tornando esse conceito relativo a cada indivíduo. 

Para Dias: 

 
ora, se não dispomos de um conceito rígido de natureza humana, a 
própria noção do que seria uma deficiência torna-se relativa a relação 
do indivíduo com o seu entorno. (DIAS, 2015, p. 79) 

 
 

Neste ponto, fica evidente que a “deficiência” só adquire essa propriedade 

pejorativa da palavra quando julgamos sê-la a partir de padrões pré-estabelecidos do 

que seria uma deficiência. Há exemplos na sociedade, de adaptações simplórias a 

certas limitações funcionais, e que não julgamos ser uma deficiência propriamente 

dita. Um exemplo é o uso de óculos para o aprimoramento ocular. A sociedade já se 

equipou tão bem com esta “deficiência”, que a prática já entrou nos padrões da dita 

“normalidade”. Assim, buscamos pistas que ressaltem a noção de deficiência relativa 

a um indivíduo com o seu entorno na sociedade. 

É sob esse viés que se intenciona fazer reflexões acerca de uma possível 

ressignificação da pessoa com deficiência intelectual no EPD, no sentido de, segundo 
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Dias (2017, p. 1), tornar possível sua realização pessoal. Essa ressignificação seria 

uma melhor forma de interpretar o conceito de deficiência metal no Estatuto e fomentar 

o respeito aos seus funcionamentos básicos, segundo a abordagem adotada.  

Percebemos que em alguns casos o estereótipo da pessoa com deficiência 

mental ainda continua. A ideia é fazer uma análise com foco na promoção dos 

funcionamentos no caso da deficiência mental grave, mencionando estudos que 

corroborem a visão da Perspectiva. Com a missão de contribuir para proteção da 

pessoa com essa deficiência em sua vulnerabilidade, e analisar se o EPD atentou ou 

não para as peculiaridades deste grupo. 

Portanto, o objetivo principal é estudar a inclusão da pessoa com deficiência 

mental grave no Estatuto da Pessoa com Deficiência sob a Perspectiva dos 

Funcionamentos. E os objetivos secundários são: 

 

• Contextualizar o surgimento do Estatuto da Pessoa com Deficiência; 

• Analisar o lugar social da pessoa com deficiência mental grave no Estatuto (EPD), 

à luz da Perspectiva dos Funcionamentos;  

• Discutir os distanciamentos e aproximações entre abordagem ética representada 

pela Perspectiva dos Funcionamentos e a concepção ética incorporada ao 

Estatuto da Pessoa com Deficiência, no que toca a pessoa com deficiência mental 

grave; 

• Propor reflexões e contribuições ao Estatuto (EPD), no sentido de minimizar a 

estigmatização que sofrem esses indivíduos na sociedade. 

 Como metodologia, o presente estudo será feito a partir de uma análise teórica 

dos institutos do Estatuto da Pessoa com Deficiência, no que toca a deficiência 

intelectual grave, sob a visão da Perspectiva dos Funcionamentos (2015). 

Primeiro, será apresentado o Estatuto da Pessoa com Deficiência e a 

Perspectiva dos Funcionamentos. Depois será discutido o que seria um conjunto de 

funcionamentos básicos pertinentes para esses indivíduos, para refletir se o Estatuto 

contempla, amplia ou restringe a garantia desses funcionamentos. Com isso, 

pretende-se analisar em que medida o Estatuto pode, caso aplicado, criar barreiras 

ao florescimento desses indivíduos, bem como sugerir uma reflexão sobre a 

deficiência mental grave no EPD, repensando o estigma que lhe é imputado, tendo 
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como finalidade, segundo Dias, “conquistar um processo mais autêntico de realização 

e, sobretudo, para permitir que outros seres, ao seu modo, passem também a receber 

a proteção e os benefícios inerentes à estrutura jurídica da sociedade a qual 

pertencem” (DIAS, 2017, p. 19).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 
 

1        Contextualização  

No referencial teórico, procura-se, em um primeiro momento, apresentar o 

Estatuto da Pessoa com Deficiência (EPD), mostrando o contexto histórico de seu 

surgimento, bem como a Perspectiva dos Funcionamentos, para depois fazer uma 

exposição dos institutos legais relacionados a pessoa com deficiência mental grave. 

Feito isso podemos analisar eticamente esses institutos, tomando como base a 

Perspectiva dos Funcionamentos. Isso requer uma análise do modelo das deficiências 

adotado pelo Estatuto, qual seja: Modelo Social das Deficiências, em comparação 

com o modelo de deficiência e concepção ética adotada pela Perspectiva. 

É importante relembrar o status negativo que a pessoa com deficiência mental 

teve na história da sociedade moderna. O papel, não só da pessoa com deficiência 

mental como de todos os outros, sempre foi de menos valia em comparação aos 

membros ditos “normais” nas sociedades. Na verdade, os direitos dessas pessoas 

fizeram parte, dos ditos Direitos Humanos Tardios4, ou seja, frutos de uma tardia 

emergência em comparação aos outros direitos humanos e fundamentais de primeira, 

segunda e terceira geração, como veremos adiante. 

Segundo a ONU “os direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres 

humanos, independentemente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou 

qualquer outra condição”. Assim, os direitos humanos abrangem todos direitos e 

liberdades básicas, considerados fundamentais para dignidade. Eles devem ser 

garantidos a todos os cidadãos, de qualquer parte do mundo e sem qualquer tipo de 

discriminação, como cor, religião, nacionalidade, gênero, orientação sexual e política.5  

A Declaração Universal dos Direitos Humanos6 (DUDH), que delineia os 

direitos humanos básicos, foi adotada pela Organização das Nações Unidas em 10 

de dezembro de 1948. Foi em 2018 que a DUDH completou setenta anos, com um 

grande desafio pela frente no que se refere à implementação das políticas públicas 

                                                           
4  Segundo ABREU et al “Nesse contexto, com o fortalecimento da sociedade civil e, em especial para o mundo 
jurídico, da emergência de novos direitos e do progressivo reconhecimento de demandas de grupos até então 
excluídos ou invisíveis da sociedade, como crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência, deflagrou-
se a imperiosa necessidade de reconhecimento dos direitos humanos voltados à tutela dos vulneráveis, que 
emergiram entre o alvorejar do século passado e o alvorecer do século XXI. Os chamados direitos humanos 
tardios se vinculam, portanto, à proteção e promoção de sujeitos historicamente vulneráveis e invisibilizados”. 
5 Disponível em: https://www.significados.com.br/direitos-humanos/  
6 Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Declara%C3%A7%C3%A3o_Universal_dos_Direitos_Humanos  

https://www.significados.com.br/direitos-humanos/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Declara%C3%A7%C3%A3o_Universal_dos_Direitos_Humanos
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em todo o mundo. Foi esboçada principalmente pelo canadense John Peters 

Humphrey, contando, também, com a ajuda de várias pessoas de todo o mundo. A 

Declaração apresenta um grande conjunto de princípios que norteiam os Estados na 

tarefa de democratização do direito interno de cada país, funcionando como diretrizes 

para a elaboração e implementação de políticas públicas para assegurar os direitos à 

dignidade da pessoa humana em cada Estado nacional.  

O princípio da dignidade da pessoa humana é um valor moral e espiritual 

inerente à pessoa, ou seja, todo ser humano seria dotado desse preceito. Para Ingo 

Sarlet: 

 
a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz 
merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e 
da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e 
deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e 
qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe 
garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, 
além de propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável 
nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os 
demais seres humanos (SARLET, 2001, p. 60) 

 

Assim, primeiro surgiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) 

para então depois vir à baila a Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência (2006), sendo tratada como assunto de direitos humanos ligada à pessoa 

com deficiência e surgindo como direitos humanos tardios da pessoa com deficiência. 

Embora no popular as expressões “direitos humanos” e “direitos fundamentais” 

sejam tratadas de igual significado, há uma diferenciação. Segundo o ministro do STF 

Gilmar Mendes, a expressão “direitos humanos” seria: 

reservada para aquelas reivindicações de perene respeito a certas 
posições essenciais ao homem. São direitos postulados em bases 
jusnaturalistas, possuem índole filosófica e não tem como característica 
básica a positivação numa ordem jurídica particular. Essa expressão é 
empregada, também, para designar pretensões de respeito à pessoa 
humana, inseridas em documentos de direito internacional. Já a 
expressão direitos fundamentais é utilizada para designar os direitos 
relacionados às pessoas, inscritos em textos normativos de cada 
Estado. São direitos que vigoram numa determinada ordem jurídica, 
sendo, por isso, garantidos e limitados no espaço e no tempo, pois são 
assegurados na medida em que cada Estado os estabelece (MENDES, 
2007, p. 234) 
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Exposta a diferenciação acima, será utilizado nesta pesquisa o termo “direitos 

humanos” como de índole filosófica e direitos fundamentais como os positivados na 

constituição. Segundo Denise Mendes e Karyna Sposato: 

 
a Declaração Universal dos Direitos Humanos representou um divisor 
de águas. Pela primeira vez na história foi possível chegar a um 
consenso, entre quase todos os países do mundo, em torno de um 
conjunto de princípios, valores e direitos que deveriam nortear a 
conduta do ser humano, independentemente de sua nacionalidade [...] 
Embora as grandes declarações do final do século XVIII, resultantes das 
Revoluções Americana e Francesa, tenham importância crucial no 
processo histórico de afirmação dos direitos humanos, é somente após 
o impacto das duas guerras mundiais, sobretudo das atrocidades 
cometidas durante o nazismo, com a criação da Organização das 
Nações Unidas, em 1945, que tais direitos passaram a ser declarados 
em um foro institucional internacionalmente reconhecido (MENDES; 
SPOSATO, 2011, p. 15-16) 
 

 

No Brasil, o contexto dos direitos humanos se fortalece no processo de 

redemocratização do país com a Constituição da República de 1988. Nesse senário 

os direitos humanos se tornam o foco das discussões na conjuntura brasileira.  

Dentro de cada Estado Nacional, chamamos de direitos fundamentais os 

direitos humanos positivados no ordenamento jurídico. Segundo Guilherme Peña de 

Moraes (2008, p. 483) os direitos fundamentais seriam considerados como direitos 

subjetivos embasados no direito objetivo que está como fonte no texto constitucional 

ou não. Esses direitos têm aplicação nas relações privadas ou públicas.  

Os direitos fundamentais são classificados pela doutrina jurídica em gerações 

que levam em conta o surgimento desses direitos e o reconhecimento pelos 

ordenamentos jurídicos dos Estados. A teoria das dimensões dos direitos 

fundamentais foi desenvolvida por Karel Vasak (1980)7. 

Os direitos Fundamentais de Primeira Geração, segundo os constitucionalistas 

Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino (2010), se referem ao princípio da liberdade. 

Constituem-se de direitos civis e políticos que foram conquistados nas Revoluções 

                                                           
7 Vasak Karel. Les dimensions internationales des droits de l’homme. Paris: Unesco, 1980. Disponível em: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001342/134209fo.pdf  

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001342/134209fo.pdf


 

18 
 

Francesa e Americana e impõem uma obrigação de não fazer por parte do Estado em 

relação ao particular, delimitando o espaço de cada indivíduo. Segundo os autores: 

 
esses direitos representam os meios de defesa das liberdades dos 
indivíduos, a partir da exigência de não ingerência abusiva dos Poderes 
Públicos na esfera privada do indivíduo [...] por isso são referidos como 
direitos negativos, liberdades negativas ou direitos de defesa do 
indivíduo frente ao Estado (PAULO; ALEXANDRINO, 2010, p. 98) 

 
 

Os direitos de Segunda Geração (2010, p. 98) são referidos na doutrina como 

de liberdades positivas, reais ou concretas, e defendem o princípio da igualdade 

material. Baseiam-se nos direitos sociais, econômicos e culturais. Impõem uma 

prestação positiva por parte do Estado de maneira substantiva, com desiderato de 

promover a defesa do mais fraco. 

Enfim, os direitos de Terceira Geração (2010, p. 99) se fundam no princípio da 

solidariedade e da fraternidade que protegem direitos de forma coletiva ou difusa. A 

exemplo do direito ao meio ambiente equilibrado, a defesa da paz, ao patrimônio 

comum da humanidade, etc. 

 Há ainda quem fale em uma quarta ou quinta geração dos direitos 

fundamentais, contudo “não há consenso em qual seriam os bens protegidos por 

essas esferas” (PAULO; ALEXANDRINO, 2010, p. 99). Porem são direitos 

relacionados à engenharia genética, globalização política, e até mesmo da revolução 

cibernética. 

De acordo com os autores Heloisa Helena Barboza e Vitor Almeida, para o 

filósofo Norberto Bobbio: 

 
os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, são direitos 
históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias, caracterizadas 
por lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes, e 
nascidos de modo gradual, não todos de uma vez e nem de uma vez 
por todas (BARBOZA; ALMEIDA, 2017, p. 3) 
 
 

Pretende-se, com isso, mostrar que há uma progressão da conquista desses 

direitos ao longo das gerações. Se, por um lado foram conquistados os direitos de 

liberdades individuais na era da Revolução Francesa (1789-1799), por outro os 

direitos e proteções inerente às pessoas com deficiências só iriam surgir bem depois, 
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só se firmando com a Convenção Internacional Sobre os Direitos da Pessoa com 

Deficiência e seu protocolo facultativo, que foi estabelecida pela ONU em 13 de 

dezembro de 2006. Contudo, para o Brasil, o legislador só internalizou em seu 

ordenamento jurídico as bases da convenção quase dez anos depois. Esses direitos 

são condicionados a aspectos socioculturais de cada época e internalizado pelas 

partes aderentes à determinada convenção, em cada Estado Nacional vinculado.  

Nesse contexto, salienta Heloisa Helena Barboza e Vitor Almeida que: 

 
com o fortalecimento da sociedade civil e, em especial para o mundo 
jurídico, da emergência de novos direitos e do progressivo 
reconhecimento de demandas de grupos até então excluídos ou 
invisíveis da sociedade, como crianças, adolescentes, idosos e pessoas 
com deficiência, deflagrou-se a imperiosa necessidade de 
reconhecimento dos direitos humanos voltados à tutela dos vulneráveis 
que emergiram entre o alvorejar do século passado e o alvorecer do 
século XXI, portanto, à proteção e promoção de sujeitos historicamente 
vulneráveis e invisibilizados (BARBOZA; ALMEIDA, 2017, p. 5) 
 
 

Ressaltam, ainda, que: 

 
esse movimento denota, como Norberto Bobbio já havia alertado, o 
desafio fundamental em relação aos direitos humanos na atualidade 
“não é tanto o de justifica-los, mas o de protegê-los. Trata-se de um 
problema não filosófico, mas político”. Em outros termos, a mera 
enunciação legal dos direitos humanos não implica necessariamente 
que não há obstáculos à sua efetivação. Pelo contrário, exige-se uma 
atuação energeticamente positiva dos Estados e da sociedade para a 
efetiva concretização dos direitos humanos dos vulneráveis, como se 
apresenta a pessoa com deficiência, os idosos, as mulheres, os 
transexuais, entre outros (BARBOZA; ALMEIDA, 2017, p. 5-6) 
 
 

 Essa efetivação de direitos nos parece surgir a partir de um movimento 

insurgente do Estado e da Sociedade para romper com a figura de “grupo invisível” e 

afirmar direitos de pessoas que permaneciam até então à margem da sociedade. 

Para Marcia Moraes et al (2017, p. 9), no Brasil e em Portugal, a realidade das 

pessoas com deficiência tem sido atropelada por uma visão reabilitacional e 

individualizada e que historicamente a concepção de “normalidade” e incapacidade 

do corpo tem ganhado destaque junto com uma lógica de medicalização e 

despolitização da experiência. Os autores ainda argumentam que,  
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dada a permeabilidade dos sensos comuns aos discursos que 
naturalizam a inferioridade das pessoas com deficiência, a emergência 
e a consolidação de um questionamento cultural e sociopolítico da 
normalidade, capaz de confrontar as condições estruturais que 
impedem efetivos horizontes de inclusão social, é tanto um desafio 
epistemológico como político. (MORAES et al, 2017, p.9) 
 

 
Observamos que na sociedade há um investimento massivo em uma certa 

“normalidade” que presume a reabilitação desses indivíduos à mesma, junto com as 

práticas de normalização aparece um senso comum estereotipado que faz com que 

ser daquela maneira (pessoa com deficiência) seja visto como socialmente errado. 

Para Marcia Moraes et al (2017, p.9), a leitura correta do conceito das 

deficiências seria a de uma construção social e política que se substancia em uma 

política muito nova dentro das ciências humanas e sociais, sendo também recente o 

enfoque das deficiências como forma de opressão social. Pois, há algumas décadas 

era completamente natural a subjugação das pessoas por possuírem algum tipo de 

deficiência. Como podemos observar em algumas sociedades antigas e sociedades 

indígenas, onde a pessoa com deficiência era vista como não pertencente ao grupo e 

em alguns casos era até alijada do meio. No caso dos indígenas, algumas tribos 

entendem que seria um meio de seleção natural dos indivíduos da tribo, isso é feito 

em pelo menos 13 etnias indígenas do Brasil e o ato é feito como respeito à tradição 

da tribo. 

Ainda segundo os autores (MORAES et al, 2017, p. 9), nas últimas décadas as 

análises e pesquisas referentes à pessoa com deficiência foram aumentando, 

sobretudo no âmbito dos “Disability Studies” (Estudos da Deficiência), para os autores: 

 

[...] longe de negar o papel da medicina e da reabilitação nas vidas das 
pessoas com deficiência, vem afirmar seu lugar num processo mais 
vasto de inclusão e transformação social. Falamos de um processo em 
que as pessoas com deficiência reclamam um papel decisivo que se 
opõe, entre outras coisas, a políticas sociais de viés criativo ou 
paliativo, desenhadas apenas para mitigar as implicações individuais 
da deficiência e de uma concepção do corpo da pessoa com 
deficiência como “uma máquina avariada” (HUGHES E PATERSON 
apud MORAES, 2017, p. 10) 
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Podemos perceber os esforços no sentido de negar essa imagem social 

negativa que as pessoas com deficiência vêm sofrendo nas sociedades. A grande 

abertura que se deu na academia nas últimas décadas veio questionar este papel e 

ressignificar os conceitos até então.  

Alexandre Costa (2013, p. 19), por exemplo, vai afirmar em sua tese, 

parafraseando Ralston e HO (2010, p. 2), que ultimamente as deficiências intelectuais 

têm sido abordadas pela filosofia e o campo da ética de uma maneira geral. Ainda, o 

autor cita também Carlson (2010, p. 60), comentando “que os autores têm se referido 

a ela nas últimas décadas e tem havido um aumento significativo na publicação sobre 

o assunto” (COSTA, 2013, p. 19). Segundo Costa (2013), são muitos os fatores para 

explicar o motivo desse interesse aumentado pela deficiência intelectual nos vários 

campos do conhecimento, colocando-se diversas questões que são atingidas pelo 

problema. Cita-se “a questão da normalidade, bioética, filosofia, política, filosofia da 

educação, filosofia da religião e teorias de conhecimento” (COSTA, 2013, p. 19). E 

ainda alerta que: 

 
a presença de deficientes mentais impõe um duplo desafio para a ética. 
Em primeiro lugar, elas devem ser contempladas por uma perspectiva 
de justiça que consiga abarcar esse grupo. Em segundo, indiretamente 
representam um teste para tal perspectiva (COSTA, 2013, p. 19) 

 
 

Martha C. Nussbaum, em Fronteiras da Justiça: Deficiência, nacionalidade, 

pertencimento à espécie (2013, p. 121), vai questionar o fato de as instituições básicas 

da sociedade não estarem estruturadas para pessoas com impedimentos mentais. 

Então haveria uma falha estrutural da sociedade em lidar com as possíveis 

necessidades dos cidadãos com deficiências, mas também uma falha das teorias 

modernas que “concebem os princípios básicos da política como resultado de um 

contrato para vantagem mútua”, do qual as pessoas com deficiências que não 

conseguem exercer as capacidades requeridas para endossar contratos, não 

poderiam participar (NUSSBAUM, 2013, p. 121). 

Ora, por certo pretendemos adotar uma perspectiva ética/moral que proteja os 

diferentes indivíduos, em particular os que estão de alguma forma à margem da 

sociedade, como estão frequentemente as pessoas com deficiência. Podemos 

observar o quão inclusivo é determinada abordagem ética, observando quem são os 
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seus concernidos morais e qual o nível de proteção requerido para a satisfação de 

suas necessidades. No caso dos indivíduos com deficiência, deve-se analisar se eles 

são incluídos na perspectiva ética e qual o modelo proposto para sua proteção.  

Nesse sentido, dentro dessa linha de ideias, a pesquisa bibliográfica se inicia 

analisando as deficiências de forma ampla no Brasil e a proteção concedida as 

pessoas com deficiência durante a história, na perspectiva dos direitos humanos. 

Ressalta-se o Modelo Social, vigente no direito brasileiro, fazendo um contraponto 

com o modelo médico. Finalmente, adota-se um modelo baseado na perspectiva dos 

funcionamentos. 

Taisa Lima et al lembra muito bem que tais modelos refletem como as 

sociedades compreendem o fenômeno da deficiência, e que esse entendimento, 

consequentemente, se refletiu no trato jurídico dado a estas pessoas (LIMA et al, 

2017, p. 20) 

Segundo Maria Clara Dias na palestra de título #01 - Justiça e Direitos Básicos 

- Curso de Extensão - RUA-UFRJ 2017-1, “os direitos humanos são direitos que 

atribuímos uns aos outros independentemente de acordos pessoais ou legais”8 (DIAS, 

2017). A autora nesta oportunidade critica o significado de possuirmos direitos 

simplesmente por sermos humanos. A caracterização desses direitos como direitos 

humanos deixa a desejar porque, dentre outras coisas, suporia sabermos o que é 

propriamente um ser humano. E essa crítica também vem da impossibilidade de 

fundamentação de “um direito que não nos foi atribuído, nem pela promessa de outro 

indivíduo e nem pela lei” (DIAS, 2015, p. 14). A partir daí a autora (2015, p. 15) irá 

fundamentar direitos humanos como direitos sociais básicos. É com vista dessa 

ampliação que Dias utiliza o termo direitos básicos e não direitos humanos, 

pressupondo-se que todos os seres vivos têm direitos básicos ou interesses que 

devam ser protegidos, como o de não sentir dor, para aqueles seres vivos que têm 

essa capacidade. 

Os direitos humanos estariam ligados à vivência de uma vida digna, em que as 

pessoas teriam suas necessidades básicas atendidas e poderiam respeitar a si 

mesmos e a autonomia de cada um frente aos membros da comunidade moral. E com 

                                                           
8 NIS NÚCLEO DE INCLUSÃO SOCIAL. #01 - Justiça e Direitos Básicos - Curso de Extensão - RUA-UFRJ 2017-1. 2017. 
(2h27m29s). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ICAuLpENFcY  

https://www.youtube.com/watch?v=ICAuLpENFcY
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isso surge um rol de necessidades que a sociedade como um todo precisa garantir. 

Cabe pontuar que a pessoa com deficiência mental grave carece dessa autonomia 

em suas vidas, pois não possuem condições de exercê-la minimamente. 

Normalmente a proteção dessas necessidades estão resguardadas na 

Constituição, em termos de Direitos Humanos e não são viabilizados na prática por 

não possuírem um trâmite legal de resgate, ou seja, não tem como ser adquiridos na 

prática por falta de normas e políticas viabilizadoras dos direitos. E quando há esse 

trâmite, muitas vezes a burocracia e a alta demanda por serviços impossibilitam o 

“cidadão” de conseguir esses direitos. Um exemplo é o direito à saúde que se efetiva 

por um conjunto de serviços que, muitas vezes, são de dificílimo acesso no Brasil, de 

modo que quando a pessoa tem acesso, o problema de saúde já pode ter se tonado 

irreversível. 

As constituições de um Estado, de modo geral, estabelecem direitos como 

normas programáticas, ou seja, são direitos que parte significativa da população ainda 

não possui efetivamente, funcionando como um desiderato a ser atingido.  

A moralidade tenta proteger as demandas fundamentais de indivíduos, e com 

essas demandas aprendemos a categorizar como direitos fundamentais ou direitos 

morais. Seguindo o entendimento de Maria Clara Dias a respeito de Shue (2015, p. 

21), direitos morais são os direitos que precisam de uma satisfação para se conseguir 

qualquer outro direito, pois não teria como tirar proveito dos outros direitos sem a 

satisfação dos direitos morais. Então, direitos morais corresponderiam a uma 

demanda moral básica. 

Sabe-se que as definições existentes de seres humanos deixam de fora muita 

gente do âmbito da dita “moralidade”. Para ilustração, a professora Maria Clara Dias 

exemplifica em sua palestra do Curso de Extensão RUA (2017), dizendo que se 

formos recorrer a uma caracterização de seres humanos que tenha como referência 

o número de cromossomos da espécie humana, haveria uma exclusão de seres que 
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jamais gostaríamos de excluir, como exemplo indivíduos com Síndrome de Down9, ao 

qual não possuem o mesmo número de cromossomos que uma pessoa dita “normal”. 

E também se formos recorrer ao conceito de seres humanos como animais 

racionais e livres, entende-se que igualmente ocorrerá uma grande exclusão de 

concernidos, constituída por aqueles que não podem exercer essas duas 

capacidades. Urge perceber a limitação dessa concepção idealizada, já que nenhum 

ser humano exerce a racionalidade em todas as fases da sua existência, como é, por 

exemplo, o caso das crianças, por não terem desenvolvido essa capacidade, e idosos 

que possuem Alzheimer, por a terem perdido. Também em relação à liberdade 

podemos identificar a mesma forma de exclusão, pois ela se funda, até certo ponto, 

na racionalidade, que permite aos indivíduos, por exemplo, avaliarem os prós e os 

contras de determinadas escolhas. Nesse sentido somente seria livre um ser racional 

que, de acordo com o pensamento kantiano comum, liberdade seria agir livre de 

qualquer coisa que se origine no mundo sensível, ou dos sentimentos. Nesse ponto 

nota-se a impossibilidade fática, até que se prove o contrário, disso acontecer. O que 

mostra o quão é excludente embasar os direitos humanos na racionalidade ou 

liberdade, como geralmente é concebido. 

Para corroborar a reflexão acima, segue a seguinte passagem de Dias: 

 
quando o reconhecimento dos direitos humanos se limita ao 
reconhecimento do direito à liberdade, é eliminada toda e qualquer 
possibilidade de exigirmos respeito também por aqueles que já, ou 
ainda não podem dispor de autonomia, ou jamais poderão. Entre estes 
encontramos pessoas idosas, crianças e deficientes físicos ou mentais. 
(DIAS, 2015, p. 21)   
 
 

Tendo em vista o viés acima, para contornar essa situação, Dias argumenta 

que: 

 
 
 

                                                           
9 A síndrome de Down é causada pela presença de três cromossomos 21 em todas ou na maior parte das células 

de um indivíduo. Isso ocorre na hora da concepção de uma criança. As pessoas com síndrome de Down, ou 

trissomia do cromossomo 21, têm 47 cromossomos em suas células em vez de 46, como a maior parte da 

população. Disponível em: http://www.movimentodown.org.br/sindrome-de-down/o-que-e/  

http://www.movimentodown.org.br/sindrome-de-down/o-que-e/
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das duas uma, ou vamos continuar procurando uma definição de ser 
humano para dizer que esses direitos existem e por isso eles são 
direitos fundamentais (porque de alguma forma estão relacionados a 
esta caracterização) ou a gente vai dizer o seguinte: não me interessa 
isso não, o que me interessa são demandas que são fundamentais. E é 
evidente que o meu interesse de substituir a noção de direitos humanos 
para direitos básicos vem do reconhecimento que há seres que não 
pertencem a espécie humana e que não são intuitivamente parte desse 
universo humano, mas que também possuem demandas e que, 
intuitivamente, consideramos válidas. O que, eu não posso, diante 
dessas demandas, dizer, é que isso simplesmente não me interessa. 
Essa é a principal razão para deixarmos de lado o conceito de direitos 
humanos e começarmos a falar em direitos básicos e direitos 
fundamentais (DIAS; RUA-UFRJ, 2017-1) 
 
 

Então, para Dias, os ditos direitos morais são independentes dos direitos 

estabelecidos a partir de acordos pessoais ou pela instância legal de um Estado, 

podendo ou não ser legitimado nesse âmbito. Nesse último caso, não tem como 

acionar a instância jurídica do Estado para coagir alguém a cessar um 

constrangimento um direito moral. A questão que fica é: como podemos, de alguma 

forma, ter um respaldo para obrigar alguém a não infringir esses direitos? Pelo que 

parece essa sanção ficaria só no âmbito da repressão social ou do constrangimento 

alheio. 

 Para tal reflexão, Dias, RUA-UFRJ (2017), vai comentar que os pensadores 

irão extrair a fundamentação dos direitos fundamentais nesses atributos - 

racionalidade e da liberdade. Ao longo das gerações, os direitos fundamentais foram 

extraídos dessa caracterização de racionalidade e liberdade do ser humano que foi 

estabelecido, surgindo, assim, os direitos de primeira geração (os anteriormente 

chamados direitos negativos pelos doutrinadores). Esses direitos são aqueles que 

pressupõem uma não intervenção do Estado, que são dados às pessoas devido à 

própria “natureza humana” enquanto seres racionais e livres. Nesse momento, a 

preocupação era com as liberdades das pessoas para serem protegidas do Estado, 

que realizava usurpações de todos os tipos na vida privada das pessoas. Durante 

muito tempo o Estado permaneceu assim, só assegurando a segurança e evitando 

tocar nos ditos direitos “sociais”, obviamente porque eles exigem custos que ninguém 

estava disposto a bancar. Mas, como veremos a seguir, a pressão popular irá aclamar 

mais e mais por um Estado com diretrizes sociais. Isso, devido ao grande fosso de 

desigualdade social que surgiu entre os indivíduos e grupos sociais. A intenção desta 
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discussão é explanar a caracterização limitada dos indivíduos como seres livres e 

racionais e questionar a fundamentação dos direitos fundamentais apenas nesses 

aspectos.  

Essas diretrizes sociopolíticas permaneceram norteando as ideologias do 

Estado mínimo e do Estado neoliberal, por isso os direitos de primeira geração se 

estabeleceram com tanta força nos estados ditos “modernos”, e com isso uma 

resistência muito grande em se implementar os direitos de segunda e terceira 

geração, como os direitos sociais e os direitos difusos.  

Para serem implementados, os direitos sociais, seria necessário um 

entendimento, a priori, de não diferenciação dos seres humanos, só assim se chegaria 

a um consenso de que uma pessoa, não é tão diferente de outro em suas 

necessidades básicas. Seria preciso reconhecer que temos algo em comum que não 

nos diferenciaria enquanto pessoas, para que os direitos básicos pudessem ser 

supridos de forma igualitária. Não se sabe se há, ainda na atualidade, um consenso 

sobre o reconhecimento desses direitos, isso porque o ser humano tende, 

historicamente falando, a dar mais valor a uns indivíduos em detrimento de outros. 

Essa foi uma das dificuldades de se resguardarem os direitos sociais básicos das 

pessoas; somente depois de muita luta é que aquelas pessoas que anteriormente não 

estavam providas desses direitos básicos, conseguiram voz ou representação o 

suficiente para que mesmo que apenas programaticamente (como no caso das 

Constituições dos Estados livres) estabelecer a base para a garantia desses direitos. 

O que aconteceu, de acordo com reflexões de Noberto Bobbio (2004, p. 29), mais ou 

menos depois da Segunda Guerra Mundial.  

Desta forma, Maria Clara reforçará que “o reconhecimento dos direitos 

humanos, ou melhor, dos direitos básicos, representa, portanto, a garantia de uma 

noção mínima de justiça que antecede qualquer possível distinção entre os indivíduos” 

(DIAS, 2015, p. 29). 

Pode-se perceber que em um primeiro momento as pessoas com deficiência 

não faziam parte do rol de direitos aqui abordados. Esses direitos vão surgir à medida 

que esse grupo vai ganhando força de representação política na sociedade, os assim 

chamados direitos humanos tardios da pessoa com deficiência, que se deu com a 

aprovação, em 2007, da Convenção Internacional das Nações Unidas Sobre os 
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Direitos da Pessoa com Deficiência (CDPD). Esta convenção foi ratificada pelo 

congresso nacional brasileiro em 2009 através da promulgação do decreto 6.949, e 

desde então se incorporou a constituição brasileira com eficácia constitucional (art. 5º, 

§3, CF). 

Para finalizar, será necessário levar em consideração que a sociedade é 

constituída de grupos que se identificam por afinidade, seja ela sociocultural ou 

econômica, e que alguns grupos têm muito mais facilidade de acesso a alguns direitos 

do que outros. Isso porque a sociedade é estabelecida em uma relação contratual de 

poder que exclui automaticamente os grupos que não têm voz dentro desse sistema. 

As questões éticas da pessoa com deficiência mental vão mais ou menos por esse 

raciocínio, pois é um grupo que tem lutado há algum tempo na sociedade, e no caso 

das doenças mentais graves através de seus representantes. Se existe essa luta, 

significa dizer que talvez a sociedade não esteja enxergando as necessidades básicas 

desses indivíduos, numa sociedade onde se tem a pretensão de ser igualitária e que 

os direitos fundamentais sejam respeitados. A realidade, infelizmente, é muito mais 

dura do que parece, pois não vivemos em uma sociedade idealizada onde todos os 

bens são divididos, há uma prévia discriminação e posse sobre esses bens, sejam 

culturais ou econômicos. Urge a inserção dessas pessoas na sociedade a fim de que 

o fosso de desigualdade diminua. Isso só vai ocorrer, na realidade social, quando 

essas pessoas conseguirem ter acesso a instituições e serviços de igual maneira que 

todas as outras. Enquanto isso não ocorre não podemos ficar alheios a essa condição, 

porque isso significa compactuar com um sistema altamente excludente de direitos. 
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2        A Constituição da República e as deficiências mentais no Brasil 

 Estudo divulgado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) mostrou que: 

 
mais de um bilhão de pessoas em todo o mundo apresenta algum tipo 
de deficiência: uma em cada cinco (entre 110 milhões e 190 milhões) 
têm a vida dificultada por falta de condições. De acordo com o relatório, 
poucos países implementaram nos últimos anos mecanismos que 
respondam às necessidades de quem vive com deficiência. As barreiras 
enfrentadas incluem discriminação, ausência de cuidados adequados à 
saúde e de serviços de reabilitação, e transportes e construções sem 
acessibilidade (OMS, 2017) 

 
 

Tratando-se das pessoas com deficiência, podemos trazer os dados levantados 

pelo Centro de Análise de Políticas Mundiais da Universidade da Califórnia em Los 

Angeles (UCLA), ao dizer que pessoas com deficiências não têm seus direitos 

garantidos em 76% dos países, e isso dez anos após as Nações Unidas adotarem a 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD). Isso significa 

dizer que 76% dos países não têm constituições que proíbam especificamente a 

discriminação ou garantam direitos iguais a pessoas com deficiências. 

A pesquisa ainda salienta que:  

 
a educação ainda não é inclusiva: 72% dos países não protegem, em 
suas constituições, o direito à educação para crianças com deficiência. 
A saúde também não é garantida em 74% das constituições hoje 
existentes. Tampouco há direito ao trabalho em 82% das nações. Os 
dados foram revelados na véspera do Dia Internacional do Portador de 
Deficiência, celebrado em 3 de dezembro (OMS, 2011) 

 
 

Antes do Estatuto da Pessoa com Deficiência (EPD), de acordo com o O Globo 

(2011), o Brasil ficava fora apenas deste último item pois a constituição brasileira 

protege o direito de todo deficiente a trabalhar, bem como há 5% das vagas para 

concurso público para as pessoas com deficiências. Portanto, estávamos longe de 

garantir todos os direitos protegidos pela constituição.  

Os mecanismos adotados pela constituição de 1988 são menos abrangentes 

em comparação com o Estatuto, apesar da constituição prever uma série de direitos 

a este grupo, como a proteção ao trabalho e políticas assistencialistas voltadas a 
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habitação e reintegração à vida comunitária, bem como direitos ligados à previdência, 

como mostra o Art. 6º da Constituição:  

 

São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 
moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a 
proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, 
na forma desta Constituição. 

XXXI - proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e 
critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência 

 

Contudo, houve a incorporação da Convenção Internacional Sobre os Direitos 

da Pessoa com Deficiência e seu protocolo Facultativo no ordenamento Jurídico 

nacional. Essa incorporação foi feita pelo Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009, 

que elevou a Convenção ao status de norma constitucional sobre direitos humanos, 

como se verá adiante, valorizando a atuação conjunta entre sociedade civil e governo. 

Essa incorporação foi um enorme ganho nas questões dos Direitos da Pessoa 

com Deficiência no Brasil, pois aquilo que o legislador originário não havia previsto 

passou a ser protegido pelo ordenamento. Porém, só em 6 de julho de 2015, com 

promulgação da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência ou Estatuto da 

Pessoa com Deficiência (EPD), foi que efetivamente esses direitos puderam ser 

garantidos no arcabouço legal brasileiro, pois o legislador regulamentou a matéria 

baseado na Convenção da ONU que já estava incorporada no ordenamento jurídico. 

Isso acontece porque a Convenção funcionava, para a pessoa com deficiência, como 

uma norma geral que tem características programáticas, assegurando o direito em si, 

ou seja, normas que apenas garantem o direito sem viabilizar os meios de conquista-

lo. Essa efetivação somente pode ser concretizada mediante lei, ou diretamente pelo 

Judiciário que analisa cada caso concreto. Assim, a lei (EPD) criou os instrumentos 

necessários para assegurar os direitos previstos na Convenção Internacional Sobre 

os Direitos da Pessoa com Deficiência. 

O desiderato da Convenção é instituído em seu Art. 1º, que estabelece que o 

Estado deve “promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos 

os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência 

e promover o respeito pela sua dignidade inerente”.  
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Ainda, no Artigo 1º: “Pessoas com deficiência são aquelas que têm 

impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os 

quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e 

efetiva na sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas”. 

No Preâmbulo, na letra “e”, a convenção reconhece que a deficiência é um 

conceito em evolução e que resulta da interação entre pessoas com deficiência e as 

barreiras devidas às atitudes e ao ambiente que impedem a plena e efetiva 

participação dessas pessoas na sociedade em igualdade de oportunidades com as 

demais pessoas. Essa é uma característica que a Convenção exibe, ao adotar o 

Modelo Social das Deficiência, de modo que a sociedade que tem que se preparar 

para receber a pessoa com deficiência, não o contrário.  

Segundo Marcia Moraes (2017, p. 10), o estudo das deficiências vem ocupando 

cada vez mais espaço na academia brasileira, porém ainda é bastante reduzido o 

número de pessoas com deficiência no ensino superior brasileiro, embora existam 

políticas de inclusão dessas pessoas na educação. Com o Estatuto essa condição 

melhorou muito, cedendo mais possibilidades ao ingresso de pessoas com deficiência 

em universidades sem quaisquer tipos de discriminação e observando meios de 

igualdade nos processos seletivos.  

Segundo dados fornecidos pelo IBGE (2015), junto com a pesquisa nacional de 

saúde (PNS), apontam que “6,2% da população brasileira tem algum tipo de 

deficiência. A Pesquisa Nacional de Saúde considerou quatro tipos de deficiências: 

auditiva, visual, física e intelectual”. 

De acordo ainda com a pesquisa: 

 
0,8% da população brasileira tem algum tipo de deficiência intelectual e 
a maioria (0,5%) já nasceu com as limitações. Do total de pessoas com 
deficiência intelectual, mais da metade (54,8%) tem grau intenso ou 
muito intenso de limitação e cerca de 30% frequentam algum serviço de 
reabilitação em saúde. [...] Os percentuais mais elevados de deficiência 
intelectual, física e auditiva foram encontrados em pessoas sem 
instrução e em pessoas com o ensino fundamental incompleto. A 
Pesquisa Nacional de Saúde consultou 64 mil domicílios, em 2013 
(VILLELA, 2015) 
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De acordo com Olga Maria Bastos e Suely Ferreira Deslandes (2012, p. 1032), 

o índice de deficiências no Brasil, principalmente deficiências Intelectuais, vem 

aumentando, mas infelizmente estamos longe de um mundo ideal onde todas as 

necessidades dessas pessoas possam ser atendidas. Os autores ressaltam ainda 

que:  

dentre os quase três milhões de brasileiros com deficiência intelectual, 
447.534 são adolescentes (IBGE, 2002), ou seja, estão na faixa de 10 
a 19 anos (OMS, 2005). [...] Esse número tende a crescer como 
consequência da melhoria da assistência no período neonatal e das 
intervenções médico-cirúrgicas, que, nos países industrializados, têm 
contribuído para a diminuição da mortalidade de prematuros, 
aumentando o número de crianças com doenças crônicas que se 
tornarão adolescentes com vários tipos de deficiência, inclusive a 
intelectual (BLUM, 1995) (BASTOS; DESLANTES, 2012, p. 1032)  

  
 

No que pese ao histórico das doenças mentais no Brasil, houve períodos 

assustadores. O maior exemplo foi no hospital “colônia”,  que foi um hospital 

psiquiátrico em Barbacena. Recebeu o nome de "Cidade dos Loucos", por abrigar 

milhares de pessoas ditas “loucos de todo gênero10”. 

Daniela Arbex apud Cíntia Konder, relata que, 

pelo menos sessenta mil seres humanos morreram entre os seus 
muros em virtude de tratamentos degradantes e internações 
compulsórias, desde pessoas que se sentiam apenas tristes , os 
epiléticos, os homossexuais, , as filhas de fazendeiros que perderam 
a virgindade antes do casamento, até os tímidos, as prostitutas e as 
pessoas que de alguma forma se rebelavam. Conta, ainda, a estória 
de um paciente que ficou trinta e quatro anos internado, mas vinte e 
um anos mudo e sem diagnóstico, mas só porque ninguém, em 
momento algum, lembrou-se de perguntar se ele falava. (KONDER, 
2017, p. 170). 

 

 Podemos perceber que já é de se esperar tamanha mobilização da sociedade 

civil em apoiar uma lei que colocasse um fim nas nos desrespeitos que este legado 

nos deixou, pois ainda nos dias de hoje sobremos influencia deste passado 

assombroso que atingiu as pessoas com deficiência mental no Brasil. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
10 Referência adotada pelo Código Civil de 1916 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hospital_psiqui%C3%A1trico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hospital_psiqui%C3%A1trico
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3        Conceito e classificação da Pessoa com Deficiência Mental Grave 

Será adotado o conceito de pessoa com deficiência que consta da Convenção 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. No artigo 1º da Convenção que diz 

que pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo, de 

natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas 

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

de condições com as demais pessoas (BRASIL, 2008b). 

Verifica-se que esta abordagem está de acordo com a Classificação 

Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde – CIF, da Organização 

Mundial de Saúde e Organização Panamericana de Saúde, 2003. Esta definição 

abandona um modelo médico de saúde para adotar uma abordagem que leva em 

consideração o aspecto social da deficiência. 

Segundo a cartilha do Ministério da Saúde, essa nova abordagem “Passa a 

considerar a determinação ambiental, social e política da deficiência, deslocando o 

foco do indivíduo para a relação entre o sujeito e o meio físico e social. Adota a ideia 

de um sujeito cujas características pessoais estão imbricadas na malha e nas 

representações sociais, ou seja, a ideia de um sujeito psicossocial.” (2009, p. 44). 

A Organização Mundial de Saúde (2003) tem por definição de “deficiência 

mental” como sendo, em um certo grau, um “déficit de aprendizagem” e uma 

dificuldade que o indivíduo tem de se inserir na sociedade.   

Poderá ser observado no quadro a seguir, o grau de deficiência intelectual (CID 

10), baseado na quantidade de Q.I., também conhecida como Classificação 

Internacional de Doenças – CID 10 é publicada pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS) e visa padronizar a codificação de doenças e outros problemas relacionados à 

saúde: 

Quadrado 1 - CLASSIFICAÇÃO – CID 10 
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DEFICIÊNCIA 

MENTAL 
QI 

LEVE 50 – 69 

MODERADA 35 – 49 

GRAVE 20 – 34 

PROFUNDA Inf. 20 

OUTRAS 
Não mensuráveis – 

def. física 

NÃO 

ESPECIFICADA 

Insuficiência de 

dados 

 

Assim, quando nos referimos à deficiência mental grave estamos falando 

daqueles indivíduos com Q.I abaixo de 35, conforme essa classificação. 

 

Gráfico 1 - Distribuição percentual da Deficiência Mental 

Segundo dados da American Psychological Association APA (2000), as 

pessoas com deficiência mental grave constituem 4% dessa população e com 

deficiência intelectual profunda de 1% a 2%. 
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Uma pergunta que se pode fazer é como as pessoas que têm deficiências foram 

denominadas ao longo das décadas. Essa questão mostra com clareza como este 

grupo social tem sido estereotipado e deixado à margem da sociedade.  

De acordo com Romeu Kazumi Sassaki (2003, p. 12-16), durante séculos o 

termo usado para as pessoas com deficiência era “inválidos”, que significava 

“indivíduos sem valor”, já que aqueles que tinham deficiência eram tidos como inúteis 

para a sociedade. Há pouco tempo havia decretos se referindo a este grupo dessa 

forma (Decreto Federal 60.501 de 1967). Posteriormente, foram chamados de 

“incapacitados”, “defeituosos”, “pessoas deficientes”, “pessoas portadoras de 

deficiência”, “pessoas com necessidades especiais”, “pessoas especiais”, “portadores 

de necessidades especiais” e, o que hoje está sendo mais usado como consenso, 

“pessoa com deficiência”. Portanto, se observa o quão pejorativo são os termos ao 

qual essas pessoas foram chamadas. O termo “portador” agora está sendo encarado 

como discriminatório, pois “não se aplica a uma condição adquirida que faz parte da 

pessoa”. Para Sassaki (2003), por exemplo, não dizemos ou escrevemos que uma 

certa pessoa é portadora de olhos verdes ou pele morena. 

De acordo com Costa (2013), se referindo à deficiência intelectual, apesar de 

não haver um consenso sobre o real significado dessa deficiência, ela foi definida por 

muitas disciplinas em diferentes contextos (ALTMAN apud COSTA). Além disso, 

Marisa Assunção Cirilo (2008, p. 89) advoga no mesmo sentido ao dizer que não é 

possível estabelecer uma unanimidade do que seja a deficiência intelectual.  

Segundo Aline Aparecida Veltrone e Enicéia Gonçalves Mendes (2012, p. 362), 

a definição de “deficiência intelectual” que tem sido adotada pelo Brasil, foi 

preconizada pela American Association on Intellectual and Development Disabilities 

(AAIDD) e, posteriormente, também adotada pela OMS, que substituiu a terminologia 

“retardo mental” para “deficiência intelectual”: 

 
incapacidade caracterizada por limitações significativas tanto no 
funcionamento intelectual quanto no comportamento adaptativo 
expresso em habilidades conceituais, sociais e práticas. Essa 
inabilidade se origina antes da idade dos 18 anos (VELTRONE; 
MENDES apud LUCKASSON et al., 2002) 
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 Contudo, a definição continua basicamente a mesma, conforme aponta 

Schalock, citado pelas autoras acima (2012, p. 363): 

 
 
mesmo que a definição da deficiência intelectual seja a mesma 
proposta para retardo mental em 2002, ela pode ser considerada mais 
adequada na medida em que reflete as mudanças de concepção de 
deficiência intelectual descritas pela AAIDD. É considerada menos 
ofensiva para as pessoas e demonstra mais respeito e dignidade 
(VELTRONE; MENDES apud LUCKASSON et al., 2002) 
 

 
Segundo Alexandre Costa, “expressões como ‘retardo mental’, ‘deficiência 

intelectiva’, ‘transtorno de desenvolvimento intelectivo’ e ‘deficiência cognitiva’ têm 

sido usadas pelas principais definições hegemônicas no mundo”, como pela American 

Association on Mental Retardation (2002) e a American Psychiatric Association (2000) 

(COSTA, 2013, p. 47). Contudo, estes termos estão sendo deixados de lado pouco a 

pouco, pois estão sendo caracterizados como estigmatizastes à pessoa com 

deficiência mental. Costa (p. 48-49) argumenta ainda que definir a deficiência não é 

uma simples questão de semântica, uma vez que “alterar sua definição teórica pode 

trazer implicações sociais, econômicas e políticas” (COSTA, 2013, p. 49).  

Para a presente pesquisa adotaremos o conceito de pessoa como Homo 

Sapiens, que perpassa a noção de pessoa para o senso comum. Assim não será 

adotando como pessoa somente os indivíduos providos de racionalidade, mas sim 

todos aqueles que pertencentes ao grupo Homo Sapiens. 
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4        Evolução e Apresentação do Estatuto 

Em 2007 foi promulgada pela ONU a Convenção Internacional das Pessoas 

com Deficiência, sendo conhecida como convenção de Nova Iorque, visando a 

autonomia e inclusão destes na sociedade. Essa convenção veio romper com um 

estereótipo de “pessoa incapaz”, que permaneceu sobre essas pessoas ao longo do 

tempo, sendo suprimidas em suas vontades e aspirações. Importante frisar que esta 

Convenção tem como base o modelo social de deficiência (modelo que será abordado 

mais adiante). 

No Brasil, a convenção supracitada foi aprovada internamente pelo decreto n° 

186/2008 com quórum qualificado (Vide tópico do EPD), atribuindo à Convenção o 

status de norma constitucional. E, em 2015, se estabeleceria o Estatuto da Pessoa 

com Deficiência (EPD), com o propósito de, legalmente, regulamentar por definitivo 

as diretrizes da Convenção. 

A pessoa com deficiência mental deixou de ser considerada absolutamente 

incapaz com a promulgação do Estatuto da Pessoa com Deficiência (EPD, 2015). O 

Código Civil de 1916 qualificava as pessoas com deficiências como “loucos de todo o 

gênero” e as impedia, pela interdição, de praticar qualquer ato da vida civil. 

Posteriormente, o Código Civil de 2002 atenuou essa discriminatória qualificação, mas 

manteve a incapacidade absoluta para pessoas com enfermidade ou deficiência 

mental. 

Antes de ser parcialmente revogado pelo EPD, o art. 3º do Código Civil de 2002 

possuía a seguinte redação: 

Art. 3º: São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida 

civil:  

I - Os menores de dezesseis anos;  

II - Os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário 

discernimento para a prática desses atos; 

III - os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade. 
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O EPD (Lei 13.146) revogou os incisos II e III deste artigo. Desta forma, a única 

hipótese de causa de incapacidade absoluta presente no atual Código Civil é a 

decorrente de menoridade (16 anos). 

O artigo 12 da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência e seu Protocolo Facultativo (Convenção) dizem que as pessoas com 

deficiência “gozam de capacidade legal em igualdade de condições com as demais 

pessoas em todos os aspectos da vida”. 

Nesse sentido, o EPD, no Art. 84, traz esta orientação: “A pessoa com 

deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em 

igualdade de condições com as demais pessoas”. Contudo, ainda poderá ser 

submetido a curatela, conforme § 1 do mesmo artigo: “Quando necessário, a pessoa 

com deficiência será submetida à curatela, conforme a lei”. Além disso, o Art. 85 

estabelece que a curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de 

natureza patrimonial e negocial, conforme seu parágrafo primeiro: 

§ 1º A definição da curatela não alcança o direito ao próprio corpo, à 

sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao 

voto. 

No entanto, ao contrário da interdição total anterior, esta curatela não tem 

objetivo de interdição de direitos, mas sim possui caráter protetivo e durará o menor 

tempo possível. E somente afetando os negócios jurídicos relacionados aos direitos 

de natureza patrimonial, conforme estabelece o art. 85 do EPD, não alcançando os 

direitos relacionados a família, inclusive de se casar, de ter filhos e exercer os direitos 

da parentalidade. 

O quando a seguir mostra a situação dos absolutamente incapazes durante a 

história do direito brasileiro no Código Civil, podemos observar a mudança no 

tratamento das pessoas com deficiências: 
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Quadro 2 – Dos absolutamente incapazes 

Código Civil de 

1916 

Código Civil de 

2002 

Código Civil após as 

modificações da Lei 

n.º 13.146/2015 

ABSOLUTAMENTE 

INCAPAZES 

ABSOLUTAMENTE 

INCAPAZES 

ABSOLUTAMENTE 

INCAPAZES 

Art. 5º São 

absolutamente incapazes 

de exercer pessoalmente 

os atos da vida civil: 

I – os menores de 

16 (dezesseis) anos; 

II – os loucos de 

todo gênero; 

III – os surdos-

mudos, que não puderem 

exprimir sua vontade; 

IV – os ausentes 

declarados tais por ato do 

juiz. 

Art. 3º São 

absolutamente incapazes 

de exercer os atos da vida 

civil: 

I – os menores de 

16 (dezesseis) anos; 

II – os que, por 

enfermidade ou deficiência 

mental, não tiverem o 

necessário discernimento 

para a prática desses atos; 

III – os que, ainda 

por causa transitória, não 

puderem exprimir sua 

vontade. 

Art. 3º São 

absolutamente 

incapazes de exercer 

pessoalmente os atos 

da vida civil os menores 

de 16 (dezesseis anos). 

 

O que se observa pela análise das informações é que durante a maior parte da 

história da legislação sobre as deficiências no Brasil, a incapacidade sempre esteve 

diretamente ligada à pessoa com deficiência mental. A curatela também deixou de ser 

específica a estes, mas às pessoas que sofrem qualquer espécie de limitação da 

autonomia, como mostra o art. 1.767, do Código Civil, ao estabelecer que estarão 
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sujeitos a curatela aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem 

exprimir sua vontade, tais como os ébrios, os viciados em tóxicos e os pródigos. 

Sendo assim, a nova legislação tornou-se um marco para as garantias das 

capacidades da pessoa com deficiência mental. 

Isadora Braga (2016) menciona em seu artigo que alguns doutrinadores, entre 

eles José Fernando Simão e Vitor Kümpel, que são a favor binômio dignidade-

vulnerabilidade, vão defender que a dignidade da pessoa com deficiência mental 

grave deveria ser resguardada por meio de sua proteção como vulneráveis. A autora, 

por outro lado, comenta que Paulo Lôbo, Nelson Rosenvald e Pablo Stolze defendem 

o EPD que veio garantir uma maior autonomia e liberdade a essas pessoas, 

reforçando o binômio dignidade-liberdade. 

Lima et al (2017, p. 18), defendem a existência de três vertentes teóricas 

relativas à legislação sobre a pessoa com deficiência mental. A primeira, da qual 

fazem parte Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Panplona Filho, versam sobre a 

impossibilidade da pessoa com deficiência ser, tecnicamente, considerada civilmente 

incapaz, seja esta deficiência física, mental, intelectual ou sensorial, “na medida em 

que os art. 6º e 84º do mesmo diploma (EPD), deixam claro que a deficiência não 

afeta a plena capacidade civil da pessoa” (LIMA apud GAGLIANO, 2017, p. 19). 

A segunda teoria seria encabeçada por Flávio Tartuce, que, admite a 

excepcionalidade de enquadramento dessas pessoas como relativamente incapazes, 

na previsão do art. 4º III, do código civil, sobretudo as deficiências severas em que a 

pessoa não pode expressar suas vontades. 

E, por último, a terceira concepção, que é defendida por Nelson Rosenvald e 

Cristiano Chaves de Farias, “segundo a qual o critério para se definir a incapacidade 

relativa, passa a ser a impossibilidade de tomar decisões de forma autônoma”, que é 

reconhecido como requisito da vontade ponderada (LIMA apud ROSENVALD, 2017, 

p. 19).  

Contudo, Lima et al assume por premissa a vertente teórica promovida por 

Pablo Stolze, no sentido de que a pessoa com deficiência mental passou a ser 

considerada absolutamente capaz. E, como mencionado, isso gera uma série de 

consequências em relação aos atos praticados pela pessoa com deficiência. 



 

40 
 

Nesse sentido, a autora vai defender uma maior proteção a essas pessoas, 

visto que agora possuem capacidade absoluta e nem todas possuem condições de 

exercê-la. Isso porque “pela realidade concreta de que existem e continuarão a existir 

pessoas com déficits cognitivos atuando no tráfego jurídico sem condições de 

dimensionar as repercussões de suas manifestações de vontade e para as quais é 

preciso pensar-se em expedientes protetivos” (LIMA et al, 2017, p. 20). 

O que preocupa o autor seria o mesmo questionamento do objeto deste 

trabalho: como ficaria a pessoa com deficiência mental grave frente a sua ampla 

autonomia, uma vez que a curatela protegeria somente os bens patrimoniais? É sobre 

essas pessoas “que não podem dimensionar as repercussões de suas manifestações 

de vontade” (LIMA, 2017) que interessa as reflexões desta pesquisa, pois segundo a 

perspectiva dos funcionamentos a pessoa com deficiência mental grave teria 

dificuldades em seu florescimento com a desproteção que o Estatuto estabeleceu a 

estes indivíduos. 

Em 6 de julho de 2015, no Brasil, foi promulgada a Lei Brasileira de Inclusão da 

Pessoa com Deficiência ou, simplesmente, Estatuto da Pessoa com Deficiência 

(EPD). Esta Lei foi inspirada na Convenção dos Direitos das Pessoas com 

Deficiências, que é uma resolução adotada pela ONU (Organização das Nações 

Unidas), com o propósito de, como diz o Art. 1, “promover, proteger e assegurar o 

exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais 

por todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua dignidade”. Isso 

em uma ótica que pretende resguardar a inclusão participativa da pessoa com 

deficiência inerente. 

Para Lima et al (2017, p. 25), a Convenção é um marco no direito internacional 

possuindo força cogente e pode, inclusive, gerar sanções aos países signatários que 

não a observarem em sua legalidade. 

O EPD, ao proteger essas pessoas, considerando seu inegável estado de 

hipossuficiência, se funda em um princípio basal da República Federativa do Brasil de 

1988, isto é, a dignidade da pessoa humana; são direitos considerados fundamentais, 

sem os quais a pessoa humana não pode existir ou não é capaz de se desenvolver e 

de participar plenamente da vida. O princípio da dignidade da pessoa humana tem 

como norte a proteção de todos os seres humanos, independente de cor, etnia, 
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religião ou qualquer tipo de deficiência, é este princípio que acolhe, acima de tudo, a 

nova legislação sobre deficiências (EPD), estabelecendo uma certa coerência entre 

os princípios norteadores do país e sua legislação viabilizadora de direitos.   

Aliás, já faz quase doze anos após o surgimento da Convenção, que foi 

estabelecida em 13 de dezembro de 2006, mas o legislador brasileiro só internalizou 

em seu ordenamento jurídico às bases dessa Convenção quase dez anos depois. A 

Convenção foi recepcionada em 2008 na legislação brasileira, com o status de norma 

constitucional, considerando que os tratados e convenções sobre direitos humanos 

aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional (senado e câmara dos deputados), 

em dois turnos, por três quintos dos votos, são equivalentes às emendas 

constitucionais, conforme estabelece o art. 5º, §3º da Constituição: 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos 
que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois 
turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão 
equivalentes às emendas constitucionais. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 

    

O Congresso Nacional aprovou, por meio do Decreto Legislativo nº 186, de 9 

de julho de 2008, conforme o procedimento do § 3º do art. 5º da Constituição, a 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que foi assinado em Nova 

York, em 30 de março de 2007 (onde ocorreu a adesão à convenção).  

Portanto, a convenção está vigente no ordenamento jurídico brasileiro desde 

2008 com força de emenda constitucional, porém não tinha eficácia concreta porque 

ainda não estava regulamentada por lei, o que viria a ocorrer somente com a 

promulgação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, em 2015.  

Essa conquista certamente se deu pela luta que contou com representantes de 

pessoas com deficiência mental. Ainda, salienta Barboza:  
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merece registro o fato de se tratar da primeira convenção do século XXI 
sobre direitos humanos e ter resultado de um processo de um processo 
de elaboração diferente do geralmente verificado nos tratados sobre 
direitos humanos, na medida em que contou com a participação ativa e 
inédita da sociedade civil, o que incluiu organizações não 
governamentais e representações de pessoas com deficiências 
(BARBOZA, 2017, p. 6) 
 
 

Cabe lembrar que este foi o primeiro tratado de Direitos Humanos recepcionado 

com status equivalente a emenda constitucional no Brasil, e foi fruto do 

amadurecimento das políticas de direitos humanos no país e da luta das pessoas com 

deficiências ao longo de décadas de igualar seus direitos ao do restante da população, 

pois como abordamos, vários direitos foram negados – e ainda são – a este grupo. 

Nesse sentido, o Estatuto será testado em sua eficácia ao longo dos anos em 

que estiver vigente. É preciso lembrar que o Estatuto é uma norma jurídica, e toda 

norma está sujeita a falhas que não foram previstas, envolvendo dificuldades para a 

sua aplicação aos casos concretos. É dessa perspectiva que será questionada a 

eficácia da lei em resguardar os direitos da pessoa com deficiência mental grave, com 

a intensão de contribuir com a melhoria da norma.  

Portanto, o EPD é uma norma legal que veio para regulamentar a Convenção 

Internacional das Pessoas com Deficiência e visa, através do modelo social das 

deficiências, resguardar os direitos dessas pessoas de todo gênero, incluindo as 

deficiências mentais. Assim, são observadas possíveis incoerências e dificuldades 

para aplicação da lei no que toca a pessoa com deficiência mental grave. Isso indica 

possíveis e futuras necessidades de reformulação de alguns institutos ou princípios 

legais no sentido de melhor resguardar os funcionamentos básicos dessas pessoas. 

Em se tratando do Estatuto da pessoa com Deficiência (EPD), certamente foi 

um grande ganho para toda a sociedade pelo reconhecimento que a lei deu a este 

grupo tão estigmatizado pelo meio social. Contudo, não se pode deixar de analisar até 

que ponto o Estatuto cumpre essa função, se ele realmente supera este estigma ou 

se produz outros. Para isso é preciso analisar qual os fundamentos teóricos que 

propulsionaram as bases desse Estatuto, que foi inspirado no modelo social das 

deficiências 
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Como faz parte de uma política pública destinada a um grupo específico, o EPD 

encontrou dificuldades na caracterização e proteção da pessoa com deficiência 

mental grave. Isso porque dentro do grupo dos deficientes se encontram inúmeras 

outras particularizações de deficiências. Basta refletir que as medidas adotadas para 

salvaguarda de direitos de um deficiente físico são bem diferentes das barreiras que 

encontra uma deficiência mental grave, por exemplo. Mas, certamente é preferível 

uma lei genérica do que lei nenhuma, lembrando que a conquista de direitos funciona 

de maneira construtiva na sociedade e nenhuma lei está isenta de modificações. A 

tendência da norma é se adaptar às demandas que são impulsionadas pelos casos 

concretos. Se uma norma não está funcionando na prática devido a uma incoerência 

estrutural, não há razões para adotá-la.   
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5        Modelo das Deficiências 

As atitudes, suposições e percepções a respeito da deficiência são geralmente 

agrupadas em vários modelos e submodelos. Contudo, pretende-se aqui abordar 

apenas o modelo médico e social, com enfoque maior para o modelo social das 

deficiências, importante nessa pesquisa para analisar a contextualização da pessoa 

com deficiência mental grave no Estatuto (EPD). Alguns doutrinadores não fazem 

diferenciação entre o modelo médico e biomédico, funcionando como sinônimos. 

Abordaremos aqui também como sinônimos. Contudo, como veremos à frente, 

algumas pesquisas colocam o modelo biomédico como uma ramificação do modelo 

médico. 

Esses modelos ajudam a classificar o que seria uma doença ou não de acordo 

com uma série de parâmetros específicos. Compreende-se que esses dois modelos 

são os principais - o Médico e o Social - e eles se derivam de uma série de outros 

modelos que foram surgindo para explicar e classificar a problemática saúde-doença. 

E, por último, serão analisadas as deficiências mentais graves pelo modelo das 

perspectivas dos funcionamentos.  

Taisa et al (2014, p.55) aborda em sua pesquisa um padrão que antecederia o 

modelo médico, chamado modelo da dispensabilidade, perdurando desde a 

antiguidade até a idade moderna. Para Gonzalez apud Taísa et al (2017, p. 21), este 

seria o modelo mais antigo de todos, fundado pela origem religiosa ou sobrenatural 

das deficiências, segundo o qual as pessoas com deficiência eram dispensáveis para 

a sociedade. 

Este paradigma também é abordado por Augustina Palacios em El Modelo 

Social de Discapacidad, segundo a autora: 

 
primeiro, então, presume-se que as causas que dão origem à 
deficiência são religiosas: uma punição dos deuses por um pecado 
geralmente cometido pelos pais da pessoa com deficiência, ou um aviso 
dos deuses de que a aliança será quebrada e uma catástrofe está se 
aproximando. Em relação ao segundo pensamento, baseia-se na ideia 
de que a pessoa com deficiência não tem nada a contribuir para a 
sociedade, ou seja, um ser improdutivo e também um fardo que deve 
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ser carregado pelos pais ou pela mesma comunidade. (PALACIOS11, 
2008, p. 37)  
 
 

 Este modelo foi subdividido em dois outros, quais sejam: o da eugenia e da 

marginalização. Para Taisa (2017, p. 21), o primeiro nos remete à antiguidade clássica 

baseado em argumentos religiosos, na qual a criança com deficiência era um fardo 

para os pais e suas vidas não mereciam ser vividas. Para o segundo, embora não 

fosse permitido o infanticídio, a pessoa com deficiência era excluída do convívio 

social, pois os “normais” não podiam conviver com os “anormais”. (PALACIOS, 2008).  

Contudo, em geral, no que toca à concepção de saúde e doença, Dias e Ribeiro 

(2015, p. 86) retomam Schramme (2007), de acordo com o qual podemos distinguir 

duas teorias da saúde e da doença: a) uma abordagem neutra, não-valorativa; e b) 

uma abordagem valorativa ou normativa. Para o primeiro tipo, a doença é considerada 

um desvio de um padrão bioestatístico da habilidade funcional do organismo. Para o 

segundo, chamado normativismo, a doença é definida em termos de “uma avaliação 

negativada de condições corporais ou mentais da pessoa” (SCHRAMME apud 

RIBEIRO; DIAS, 2015, p. 86). 

E acrescentam que: 

 
em outras palavras, enquanto a abordagem naturalista considera a 
doença como um fato a ser identificado e descrito, a abordagem 
normativa considera a atribuição dos predicados ser ou estar doente 
como fruto de um juízo valorativo e, por conseguinte, da adequação ou 
não de um indivíduo a padrões normativos, sejam estes sociais ou 
subjetivos (RIBEIRO; DIAS, 2015, p. 86) 
 
 

 A perspectiva que será adotada é a valorativa da saúde, pois como lembra 

Carlos Dimas Ribeiro e Maria Clara Dias, diante das reconhecidas insuficiências “de 

uma abordagem neutra”, passa a ser considerada “uma abordagem normativa ou 

valorativa da saúde, como proposta por Georges Canguilhem no livro The Normal and 

the Pathological (1991)” (RIBEIRO, 2015, p. 89). 

  Segundo a autora Ingrid Augustin: 

                                                           
PALACIOS, Agustina. El modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación en la Convención 
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Madrid: Ediciones Cinca, 
2008, p. 37. 
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os modelos de deficiência conhecidos em diferentes períodos 
históricos tiveram transformações calcadas pela necessidade da 
pessoa com deficiência e pelo próprio sistema sociopolítico e 
econômico. Alguns modelos surgiram em períodos distintos que por 
sua vez eram cientifica ou moralmente aceitos (AUGUSTIN, 2012, p. 
1)  

 

5.1     Modelo Médico das deficiências 

O modelo médico das deficiências é tido como o modelo dominante, tendo-se 

tornado conhecido na década de 60. Este modelo, segundo Cláudia Werneck (2004), 

“representa o enfoque da deficiência como uma experiência do corpo que deve ser 

“combatida” com tratamentos na área da saúde. A cura completa dessa experiência é 

encarada como condição ideal para que pessoas com deficiências possam, 

finalmente, exercer seus direitos” (WERNECK, 2004, p. 16). 

Existem diversas ramificações desse modelo, e Ingrid Augustin (2012) elenca 

alguns deles. Contudo, pretende-se aqui apenas focar no modelo médico original e 

suas implicações para a deficiência intelectual. 

O avanço desse modelo se deu com o progresso da ciência sobre as 

deficiências, segundo Taisa Lima et al, “deixou de ser justificada com base no pecado 

ou no desejo dos deuses, para ter sua causa identificada pela ciência” (TAISA, 2017, 

p. 22). 

Segundo Francisco José Barrifi (p. 10), para esse modelo, se as pessoas com 

deficiência não forem reabilitadas, elas são consideradas desnecessárias à 

sociedade, e por isso este modelo também é chamado de modelo reabilitador.  

Por sua vez, Augustina Palacios (2007, p. 67) menciona que a pessoa com 

deficiência só se integrava na sociedade na medida em que “superava” suas 

deficiências. E isso refletia nas atividades que a pessoa com deficiência não podia 

praticar.  

Existem diversas ramificações desse modelo, e Ingrid Augustin (2012) elenca 

alguns como será mostrado no quadro sinótico abaixo. Contudo, pretende-se aqui 

apenas focar no modelo original e suas implicações para a deficiência intelectual, 

lembrando que essa classificação varia de autor para autor, pois alguns autores 

consideram o modelo biomédico sinônimo de modelo médico. 



 

47 
 

 Divisão do Modelo Médico (AUGUSTIN, 2012): 

• Modelo Biomédico; 

• Modelo Especialista; 

• Modelo Reabilitação; 

• Modelo Biopsicossocial. 

Este modelo adota como referência padrões de “normalidade” estabelecidos 

socialmente para determinar a “anormalidade social”. Nessa abordagem, quanto 

menos funcionais são os indivíduos com deficiência em comparação com a média das 

pessoas ditas “normais”, menos direitos ela vai conseguir alcançar na sociedade. Ou 

seja, ela vai se distanciando do conceito de pessoa cidadã e perdendo os direitos 

disponíveis para o resto da população considerada “sem deficiência”. Por isso, a 

responsabilização da sociedade pela pessoa com deficiência quase não existe, já que 

essas pessoas acabam sendo discriminadas perante os outros indivíduos. Além disso, 

se concentra na saúde puramente em termos de fatores biológicos e exclui as 

influências psicológicas, ambientais e sociais. O foco é nos testes laboratoriais 

objetivos em detrimento dos sentimentos ou história do paciente. 

Segundo Taisa e al, “de fato o modelo médico ou reabilitador partia de uma 

visão de sociedade homogênea, na qual cada indivíduo deve atender certas 

expectativas especialmente enquanto agente econômico, para ser considerado parte 

dessa sociedade.” (2017, p. 23)  

De acordo com Augustin (2012), “o modelo vê a deficiência como um estado 

trágico que ninguém em sã consciência gostaria de preservar, sem considerar as 

barreiras sociais, atitudinais e ambientais quem envolvem essa condição” (AUGUSTIN 

apud BOMFIM, 2012, p. 3). 

Este modelo surgiu, segundo Augustin (2012), no século XVIII quando  

 
feridos de guerras eram readaptados às funções militares de acordo 
com suas habilidades e resultando em um período de grandes êxitos 
médicos. A ciência começou a compreender a deficiência, 
dissociando-a de bruxaria e outras explicações místicas, voltando-se, 
por consequência, para descobrir a cura das patologias existentes. 
Essa transformação foi um marco e permanece até os dias atuais 
como modelo médico de atendimento e serviços para a pessoa com 
deficiência (AUGUSTIN, 2012, p. 2).  
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Por esta explicação nota-se que o surgimento deste modelo veio estabelecer 

uma ruptura com o pensamento mítico/religioso do passado, possibilitando um estudo 

mais cientifico acerca das deficiências. Contudo, este modelo centrou na patologia, 

colocando o paciente em um polo passivo e buscando trazer os indivíduos para o 

“padrão de normalidade” estabelecido socialmente. Augustin salienta que, “a crítica a 

este modelo está em os esforços serem voltados exclusivamente a “cura”, 

prevalecendo o “diagnóstico” e desconsiderando qualquer aspecto de cunho social ou 

emocional” (AUGUSTIN, 2012, p. 3).  

Lembra Costa que, neste modelo, a pessoa com deficiência mental teria  

 
uma condição orgânica patológica (por exemplo, uma lesão cerebral) 
que definiriam per se sua deficiência, sem maiores contribuições de 
fatores sociais ou percepção do indivíduo sobre sua doença [...] Com 
esse modelo em mente, tratamentos e intervenções outras apenas 
significam trazer o indivíduo do estado de doença (deficiência mental) 
para o estado de saúde (“normal”) (COSTA, 2013, p. 53) 
 

 
Existem muitas críticas a este modelo, principalmente por não levar em 

consideração os fatores subjetivos e o ambiente que interagem com os indivíduos. 

Fazendo parte de um modelo naturalista que só leva em consideração a parte física 

da doença, sendo a reabilitação o caminho para a “cura”. 

Conforme apresenta Ribeiro, um exemplo de aplicação deste modelo é a teoria 

Bioestatística da saúde (TBS), que vem como um representante da teoria naturalista, 

conforme delineada por Christopher Boose. Assim, o autor cita Venkatapuram (2011, 

p. 44) segundo o qual “tal teoria pretende elaborar uma concepção científica de saúde, 

livre de valor, na qual a saúde é compreendida como “ausência de doença” ou como 

“funcionamento típico da espécie” (RIBEIRO, 2015, p. 86). 

Ainda conforme Ribeiro, na descrição de Almeida Filho e Jucá (2002, p. 881), 

“a saúde, segundo a TBS, consiste na eficiência funcional de cada parte do organismo, 

de modo que ‘as funções biológicas são tidas como contribuições para a consecução 

de determinados objetivos – basicamente, a sobrevivência e a reprodução’” 

(RIBEIRO, 2015, p. 86).  

Além dos problemas mencionados, Costa argumenta que:  
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afora, isso, a TBS precisa facear seriamente a própria coerência 
interna a que se propõe (como toda teoria). Usando padrões 
bioestatísticos, há de se admitir que a loucura, por exemplo, seria 
definida também nessas bases. Ao usar a célebre distribuição 
gaussiana, o diagnóstico (segundo esta teoria) comportaria 5% de 
indivíduos onde o diagnóstico seria falseado. Em 2,5%, falseado 
positivamente (não teriam a doença, mas seriam catalogados como 
tais); e nos 2,5% restantes, falseado negativamente (isto é, 
preencheriam todos os critérios para a doença mental, porém não 
seriam loucos). Na prática, trabalha-se mesmo com isto? A medicina, 
então, estaria considerando loucos os 2,5% que não o são e vice-
versa? (COSTA, 2013, p. 55) 
 
 

No seguinte esquema, podemos observar algumas características 

interessantes do modelo médico, que centra em aparatos visando a reabilitação da 

pessoa com deficiência: 

 

Gráfico 2 – O modelo médico 

5.2     Modelo Social das deficiências  

Cláudia Werneck aponta que o modelo social: 

começou a ser desenvolvido nos anos 60 no Reino Unido por iniciativa 
de pessoas com deficiência reunidas no chamado Social Disability 
Movement. Este movimento procurou mostrar como a maior parte das 
dificuldades enfrentadas por pessoas com deficiência é resultado da 
forma pelo qual a sociedade lida com as limitações e as lesões físicas, 
intelectuais, sensoriais e múltiplas de cada indivíduo (WERNECK, 
2004, p. 16-20) 
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Para Taisa et al, citando Francisco Bariffi, o movimento começou a partir da 

década de 60 e 70 do século XX, nos Estados Unidos e Inglaterra, por movimentos 

organizados pelas próprias pessoas com deficiência a fim de defender para suas 

aspirações e autonomia (2017, p. 24). Assim uma luta deste grupo social para proteger 

sua dignidade frente à sociedade.  Para os autores, “se o modelo médico partia da 

ideia de uma sociedade homogênea, o modelo social entende a sociedade como 

heterogênea e, por isso, ao compreender as diferenças entre seus cidadãos, assegura 

a mesma dignidade a todos eles e promove a igualdade de oportunidades” (LIMA, 

2017, p. 24). 

Assim como o modelo médico, existem diversas versões que surgiram a partir 

do modelo social das deficiências. Por dados adquiridos de Ingrid Austin, o Modelo 

social apresenta várias ramificações, como Modelo Baseado em Direitos, Modelo de 

Mercado, Modelo Social Adaptado e o Modelo Econômico. 

Contudo, se faz necessário focar aqui no Modelo Social original, aquele que 

está no centro das discussões dos modelos sociais e o qual se originou todos os 

outros. 

Fazendo um contraponto, segundo Rubem Ávila, no modelo médico a 

responsabilidade da deficiência era atribuída a biologia ou ao acaso, nunca à 

sociedade (ÁVILA, 2014, p. 55). Ao contrário do modelo social, que assumiu e 

incorporou a responsabilização pela sociedade. 

Então, este movimento começou por causa das muitas discriminações que a 

pessoa com deficiência sofria na sociedade, e sua base está na aceitação da doença 

como ela é, não necessitando, assim, de uma equiparação aos parâmetros de 

“normalidade” da doença estabelecido pelo modelo médico. Até certo ponto, este 

modelo nega parte dos aprimoramentos com o argumento de que a sociedade é que 

tem que se preparar para o deficiente, não o contrário. 

Assim, “com a percepção de que a deficiência é sempre uma construção 

coletiva, a reabilitação e os demais tratamentos médicos não devem prevalecer sobre 

outras medidas para garantir às pessoas com deficiência o pleno exercício dos direitos 

humanos e constitucionais” (WERNECK, 2004, p. 16-20).  
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No esquema abaixo, podemos vislumbrar como funciona o modelo social da 

deficiência, que diz que o problema é da sociedade exclusivamente: 

 

Gráfico 3 – O modelo social 

O Estatuto da Pessoa com Deficiência é inspirado neste modelo, que presume 

uma igualdade entre os cidadãos ditos “normais” e os “deficientes”. Sendo assim, fica 

fácil perceber o motivo do legislador ter investido em liberdade ao dizer 

expressamente que a deficiência não afeta a capacidade civil das pessoas (Art. 6º, 

EPD), inclusive para a pessoa com deficiência intelectual grave. Temos que lembrar 

que o Estatuto foi inspirado pela Convenção da ONU que, originalmente, é o maior 

exemplo legal do modelo social das deficiências.  

Foi esta concepção adotada pela Convenção da Pessoa com Deficiência ao 

elencar em seu artigo 1°: 

 

[...] pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos 
de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 
sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem 
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em 
igualdades de condições com as demais pessoas. 

 

Este modelo identifica três barreiras principais que enfrentam a pessoa com 

deficiência: barreiras de acessibilidade, institucional e atitudinais. Acredita-se que, 

segundo Werneck (2004), superando estas barreiras haverá um impacto benéfico 

para toda a humanidade.  
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O modelo social das deficiências permite a pessoa com deficiência, de modo 

geral, a participar mais da sociedade, com mais poder de tomada de decisão, 

alargamento de suas capacidades e desiderato de liberdade ínsitos deste modelo. 

De acordo com Werneck (2004), com uma perspectiva diferente sobre 

deficiência, este modelo apresenta paralelos com doutrinas de igualdade, buscando 

oportunidades numa base equitativa. Levada a suas últimas consequências, não 

haveria deficiência dentro de uma sociedade plenamente desenvolvida. 

A crítica que a Perspectiva dos Funcionamentos direciona a esta abordagem é 

justamente a questão de, até certo ponto, não aceitar o aprimoramento para as 

pessoas com deficiência. Ou seja, a deficiência é tratada como “normalidade” para a 

sociedade e é fruto da incapacidade da mesma se adequar a eles. Para ilustrar isso, 

apresentamos algumas críticas feitas a este modelo, colocadas por Terzi (2004), 

Purdy (2010) e Savulescu (2019), mencionados por Costa (2013, p. 58). A primeira 

(TERZI et al, 2004) é que o modelo social deixa de lado as características ínsitas de 

cada indivíduo e que podem fazer parte da causa da doença mental da pessoa com 

deficiência. Segundo Purdy (2010, p. 118), o modelo sustentaria a defesa de uma 

suposta “não medicalização da vida”. Costa (2013, p. 58), nesse sentido, questiona a 

concepção, da deficiência estar ligada somente à sociedade, exemplificando com o 

caso da criança com poliomielite, que “o modelo social não hesitaria em afirmar que a 

deficiência estaria ligada à sociedade apenas”. Questiona, neste caso, se as vacinas 

deveriam ser rejeitadas em nome dessa “não medicalização da vida” (COSTA, 2013, 

p. 58). E ainda, Savulescu (2009, p. 14 – 16), que apresenta o caso de um casal de 

surdos (geneticamente) que decidiram ter um filho também surdo, através da técnica 

de reprodução medicamente assistida, e que argumentam que a surdez não seria uma 

deficiência, mas um problema gerado pela sociedade.  

O modelo social das deficiências foi um grande avanço se comparado com os 

modelos anteriores, pois permite endossar direitos para as pessoas com deficiências 

contempladas. E, em particular na seara da saúde mental em que esses indivíduos 

poderiam ser tratados de maneira sub-humana, não se reconhecendo sua autonomia 

e liberdade. 
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5.3     Perspectiva dos Funcionamentos  

A Perspectiva dos Funcionamentos é uma teoria ética e de justiça que busca 

expandir o rol dos concernidos morais, em comparação com outras teorias éticas 

existentes. Isso acontece porque essa perspectiva concebe os concernidos morais 

como sistemas funcionais que são identificados através de um conjunto de 

funcionamentos básicos que o constitui. Como está disposto no site da Perspectiva, o 

desafio é 

saber o que seria para cada sistema funcional em geral, ou para cada 
ser, em particular, sua realização plena. Trata-se de um desafio a ser 
superado pelo conhecimento humano do mundo em que estamos 
inseridos (PERSPECTIVADOSFUNCIONAMENTOS.ORG, 2017) 

 

Essa abordagem traz uma visão não antropocêntrica de análise do mundo, ao 

considerar os funcionamentos básicos não só do homem em si, mas dos diversos 

sistemas funcionais que conhecemos, observando suas singularidades e tentando 

compreender sua visão de mundo não por projeção da nossa vivência, mas sim por 

observação sobre o que esses seres ou sistemas funcionais tem a dizer. 

Segundo Dias: 

Se considerarmos o modo com o qual nós, seres humanos, nos 
relacionamos com as demais entidades é marcadamente 
antropocêntrico, ou seja, é fruto de uma projeção da nossa percepção 
de mundo, teremos fortes razões para suspeitar das possibilidades de 
êxito de uma moral que realmente contemple o outro como e por ele 
mesmo. [...] De acordo com a perspectiva aqui proposta, perceber o 
outro não deve ser mais interpretado como sendo compreender sua 
existência segundo a nossa visão de mundo, mas apreender o que ele 
tem a nos dizer ou a expressar acerca de si mesmos (DIAS, 2015, p. 
32) 

 

Também, de acordo com Ribeiro (2015, p. 1115), esses funcionamentos 

básicos são reconhecidos empiricamente através da aplicação de escuta apurada e 

uma atenção refinada às circunstâncias particulares vivenciadas pelos diversos 

indivíduos.  

Fica claro a preocupação da perspectiva com as demais vozes dos concernidos 

morais que de alguma forma estão no mundo. Para a perspectiva, é crucial ouvir os 

anseios das pessoas com deficiência em suas necessidades e realizações pessoais. 

Sem isso não seria possível tomar uma decisão justa com fundamento na moralidade. 
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Para isso é necessário reconhecer as características de cada indivíduo e, até certo 

ponto, se utilizar da empatia para se colocar em seu lugar e tentar identificar seus 

funcionamentos básicos. Interessante ressaltar que para esta abordagem, não só os 

indivíduos humanos estão inclusos, mas tudo o que puder ser caracterizado como 

sistema funcional. Portanto, temos que identificar os padrões do que fazem o sistema 

funcional ter uma “vida” bem realizada ou feliz. E com isso, como ressalta Ribeiro: 

 
Propor que sejam pensadas políticas públicas que visem ao 
florescimento de cada indivíduo [...] mas, além disso, uma forma de 
conscientização das diferentes específicas (grifo meu) de cada ser 
deverá ser construída para que melhor possamos escutar e atender as 
demandas (RIBEIRO, 2015, p. 100) 
 

 
Sendo assim, Ribeiro percebe a dificuldade de atender as diferentes demandas 

de cada ser: 

um mesmo funcionamento possa ter pesos diferentes em cada indivíduo 
e que a realização satisfatória de uma vida possa ser tão diversa quanto 
diversas forem as vidas em questão. Sabemos que isso gera uma 
dificuldade para o estabelecimento de políticas públicas, mas 
preferimos arcar com o ônus, evitando as abstrações ou generalidades, 
e centrando nossa preocupação nas formas mais adequadas de acesso 
às reais demandas de cada indivíduo (RIBEIRO, 2015, p. 99) 
 
 

Isso significa dizer que a perspectiva entende as peculiaridades ínsitas de cada 

pessoa com deficiência mental de forma a atender suas demandas. 

A priori, não há uma hierarquização dos sistemas funcionais, nem tão pouco 

entre os funcionamentos. Contudo, os funcionamentos ditos básicos (que somente 

poderão ser reconhecidos empiricamente) deverão ter prioridade. Em situações onde 

haja conflitos entre os funcionamentos ou sistemas funcionais já identificados, há a 

necessidade de um ponderamento desses funcionamentos básicos (seja de um 

mesmo sistema funcional ou sistemas funcionais diferentes). Podemos chegar a uma 

pretensão moral que permita uma abordagem mais efetiva de justiça que promova o 

florescimento do sistema de acordo com suas características individuais. Para 

elucidar, é possível ponderar os funcionamentos básicos do vírus para com o dos 

indivíduos humanos, quais funcionamentos básicos devem prevalecer neste caso? 

Pois aqui, necessariamente, a realização dos funcionamentos de um impede a 

realização do outro. 
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Segundo Dias: 

 
a falha moral mais grave não estaria numa limitação ou equívoco 
perceptivo (da caracterização dos funcionamentos básicos), mas, sim, 
no fato de nos colocarmos como ponto alto de uma escala hierárquica 
de seres concernidos pelo nosso discurso moral (DIAS, 2015, p. 33) 
 
 

Exposto o pensamento acima, não fica difícil imaginar a incoerência de 

elencarmos hierarquicamente os valores morais de funcionamentos ou sistemas 

funcionais, pois não há uma valoração de um mais que de outro. 

Assim, não podemos fazer uma comparação, por exemplo, entre uma tribo 

indígena isolada da sociedade com indivíduos de uma cidade, isso porque as duas 

são movidas por valores diferentes. Inclusive estes seres podem ser peculiares ao 

olhar daqueles, e vice-versa. Nesse ponto de vista, esta hierarquização dos valores 

morais pode fundamentar a usurpação de direitos. Uma teoria ética que se julgue 

detentora de pretensão moral de universalidade não poderia de forma alguma 

estabelecer a moralidade hierarquicamente ou pela força. Por isso a perspectiva 

proposta por Dias nega qualquer modelo genérico e pré-estabelecido de adequação 

moral e apela para um modelo valorativo do que seriam os funcionamentos básicos 

para os diversos sistemas funcionais, singularmente. Para isso devemos, segundo a 

reflexão de Dias, “tentar ampliar nossa acuidade perceptiva e expandir nossa 

sensibilidade” (DIAS, 2015, p. 32). E claro, independente da possibilidade ou não de 

estarmos corretos, mas isso não impede a possibilidade de, no futuro, podermos 

ressignificar nossa pretensão (DIAS, 2015, p. 33). 

 Um funcionamento básico para um sistema funcional pode não ser básico para 

o outro, vice-versa. Por exemplo, o indivíduo com Alzheimer em nível grave, o 

funcionamento de fazer escolhas baseado na racionalidade talvez não seja mais um 

funcionamento básico para esse indivíduo, diferentemente de uma pessoa sem a 

doença, que usa e goza de seus atributos psicológicos normalmente. Talvez, no idoso 

com Alzheimer, outros funcionamentos tornam-se relevantes para realização do 

indivíduo.   Por exemplo, os funcionamentos "capacidade de se nutrir" e capacidade 

de manter-se limpo" são mais relevantes para esse idoso do que a "capacidade de 

escolher". Em uma concepção ética baseada na racionalidade, o idoso não mais seria 

sujeito digno da moralidade, estaria fora dos concernidos morais. O que chama a 
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atenção na Perspectiva dos Funcionamentos é a não exclusão da pessoa com 

deficiência mental grave do universo dos concernidos morais, devido, por exemplo, 

sua incapacidade de exercer a racionalidade. 

Esta abordagem em que os concernidos são identificados como sistemas 

funcionais, permite uma inclusão moral muito ampla de sujeitos que dificilmente foram 

alvos de consideração moral pela filosofia, bem como dentro das correntes da 

bioética. Ao ampliar os concernidos morais, em comparação com teorias que levam 

em consideração, padrões pré-definidos, como a senciência, em Peter Singer, e a 

racionalidade para Kant, a Perspectiva dos Funcionamentos foca nas peculiaridades 

de cada ser, amparando moralmente os funcionamentos básicos, que são parte 

integrante de seu sistema funcional. Diferente das outras correntes filosóficas, em 

relação às quais se tem um padrão de como se deve fazer para se chegar à 

moralidade, usando de padrões antropocêntricos para tal. Para a perspectiva dos 

funcionamentos, o que é moral seria o florescimento do sistema funcional pelo amparo 

a seus funcionamentos básicos, independentemente de quais sejam, por isso seria 

necessária uma análise empírica em cada caso, dispensando uma generalização 

pertinente na maioria das correntes filosóficas. 

Importante dizer que para a maioria das teorias éticas não seria relevante e 

nem levadas em consideração as vozes das pessoas com deficiência em geral pois, 

de acordo com Alexandre Costa, os “filósofos têm concebido, como regra geral, a 

capacidade de raciocinar como o marcador da nossa humanidade. [...] Razão, em 

termos filosóficos, geralmente é invocada como fundamentação para dignidade 

humana, como se vê em Kant” (COSTA, 2007, p. 49). Ainda complementa (2007) que 

esses indivíduos têm a capacidade de deliberação racional reduzida, questionando 

sobre como analisar e classifica-los, que representam um desafio para a filosofia. 

Em se tratando da pessoa com deficiência mental grave, como já mencionado, 

a tradição filosófica se calça em conceitos como autonomia e racionalidade para 

justificar o merecimento à moralidade, não incluindo esse grupo, em sua maioria, ao 

rol dos concernidos morais. Pois as pessoas com deficiência mental grave não 

possuem a autonomia necessária para serem autossuficientes em seus afazeres 

básicos da vida, muito menos uma racionalidade que se compare aos ditos padrões 
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de normalidade. Por isso, as deficiências podem funcionar como um desafio para as 

teorias éticas e de justiça, se quisermos incluir esse grupo.  

Podemos lembrar que o Quociente de Inteligência (QI)12 é levado em 

consideração pela Organização Mundial de Saúde como uma das variáveis para as 

deficiências intelectuais, ou seja, para ela a racionalidade parece ser uma 

característica muito importante para decidir se essas pessoas entram na classificação 

de “doentes mentais” ou não, bem como algum tipo de restrição em pelo menos uma 

área de habilidade adaptativa (a saber comunicação, autocuidado, vida doméstica, 

autossuficiência, etc) e idade do início do quadro antes dos 18 anos, como bem 

ressalta Costa (2013, p. 19). 

Para este trabalho, foi identificada a pessoa com deficiência mental grave como 

sistemas funcionais dinâmicos, que têm interações (inputs e outputs) com o ambiente 

a sua volta. Uma vez identificados como sistemas funcionais, devemos ter um dever 

moral e ético para a promoção de seus funcionamentos básicos de forma que eles se 

mantenham e possam, inclusive, ser realizados. 

Pensar a pessoa com deficiência mental grave como sistemas funcionais 

parece ser um caminho eficiente para analisá-los holisticamente, de modo a melhor 

entender seus anseios e demandas. 

 Para a Perspectiva, a identificação dos funcionamentos básicos de cada 

sistema funcional singular não é realizada a partir de um olhar que vem de cima de 

forma impositiva, estabelecendo o que seria melhor para ele, mas sim de um olhar 

minucioso e empático que através de uma pesquisa empírica séria pudesse 

caracterizar os funcionamentos básicos para este sistema funcional. Para isso, deve-

se incorporar olhares técnicos de outras áreas do saber ou estudiosos sobre o tema 

para que nos forneça informações substanciais acerca de qual seriam os 

funcionamentos básicos para um determinado indivíduo ou sistema. Só assim será 

possível estabelecer políticas públicas voltadas para o florescimento desses diversos 

sistemas funcionais. Contudo, um grande desafio é estabelecer políticas públicas 

                                                           
12 De acordo com a Fiocruz “a deficiência mental pode ser caracterizada por um quociente de inteligência (QI) 
inferior a 70, média apresentada pela população, conforme padronizado em testes psicométricos ou por uma 
defasagem cognitiva em relação às respostas esperadas para a idade e realidade sociocultural, segundo provas, 
roteiros e escalas, baseados nas teorias psicogenéticas”. Disponível em: 
http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/infantil/deficiencia-mental.htm  

http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/infantil/deficiencia-mental.htm
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voltadas para o florescimento de indivíduos singulares, isso porque uma das 

características das políticas públicas é a sua abrangência, voltada para o conjunto da 

população ou grupos sociais, que devem ser atendidos pelo sistema de serviços e 

proteção. Mas isso pode ser contornado, se buscarmos, dentro do que é preconizado 

pelas próprias políticas públicas, promovermos ao máximo as necessidades 

particulares de grupos e indivíduos a fim de que floresçam.   

Aqui façamos a seguinte pergunta: Como identificar os funcionamentos básicos 

da pessoa com deficiência mental grave se estes em sua maioria não são capazes de 

determinar o que seria um funcionamento básico para si próprio? Deve-se observar 

que mesmo no caso de indivíduos que são capazes de verbalizar quais seriam seus 

funcionamentos básicos, distorções podem ocorrer, já que, muitas das vezes, nem 

sempre temos uma percepção adequada de quais seriam estes funcionamentos. 

Como exemplo, poderíamos conceber uma sociedade em que não é permitido o voto 

das mulheres e, ao perguntar para elas se o exercício do voto constituiria um de seus 

funcionamentos básicos, a resposta poderia ser não. Como enfrentar essa situação? 

Percebemos que não podemos levar em conta somente a avaliação subjetiva do 

próprio indivíduo para elencar seus funcionamentos básicos, mas estabelecer 

instâncias críticas dada por avaliações externas para ajudar a identifica-los. 

Por isso, segundo Dias: 

 
a solução nesse caso, talvez seja transformar nossa própria atitude. De 
acordo com a perspectiva aqui proposta, perceber o outro não deve ser 
mais interpretado como sendo compreender sua existência segundo 
nossa visão de mundo, mas apreender o que ele tem a nos dizer ou a 
expressar acerca de si mesmos (DIAS, 2015, p. 32) 

  
 

 Ainda assim, haverá a possibilidade de se cometer equívocos, dos quais, 

muitas vezes, não podemos escapar, pois toda análise humana pode conter falhas e 

ponderações inadequadas de valores. Ainda assim, para propósito de justiça, o foco 

nos funcionamentos básicos parece o mais satisfatório, lembrando que essa 

dificuldade não é exclusiva da Perspectiva dos Funcionamentos. Mas para isso 

precisamos abandonar nossos próprios parâmetros de conceber o mundo para 

escutar de maneira sóbria as necessidades inerentes de cada sistema funcional. 
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Nesta tarefa, segundo Dias (2017, p. 20), precisamos aprimorar nossa escuta e 

compreensão das demandas alheias, qualquer que seja sua forma de expressão.  

 A Perspectiva dos Funcionamentos, nesse sentido, surge também como uma 

teoria de justiça que visa a solução de conflitos. Primeiramente, há de se verificar se 

se trata de um verdadeiro conflito, ou seja, se a promoção dos funcionamentos básicos 

de um sistema funcional somente pode ser alcançada em detrimento de outro sistema 

funcional. Em seguida, busca-se uma solução para o conflito, ponderando os 

interesses básicos dos sistemas funcionais, observando os funcionamentos básicos 

em jogo. 

 Segundo a Perspectiva dos Funcionamentos, deve-se valorar os 

funcionamentos básicos da pessoa com deficiência mental grave. A racionalidade 

neste indivíduo está prejudicada, não sendo um funcionamento básico para ele, pois 

não pode ser exercida. Talvez outros funcionamentos serão básicos. Por isso o motivo 

da contextualização da problemática da racionalidade frente às deficiências 

intelectuais. Esses indivíduos são sistemas funcionais que estão a todo momento 

trocando informações (inputs e outputs) com o mundo exterior. Não se pretende aqui 

fazer uma pesquisa empírica para analisar quais seriam os funcionamentos básicos 

destes, mas poderemos ter uma noção a partir do debate acerca das deficiências 

mentais presente na literatura acadêmica. 
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6         Aproximações e distanciamentos 

As teorias éticas e de justiça como um todo têm tido dificuldades de enfrentar 

o problema da deficiência mental grave, principalmente porque a filosofia centrou seus 

fundamentos morais, em grande parte, no exercício da razão (cognição, etc) e da 

liberdade como capacidades humanas que fundamentam as concepções morais da 

atualidade, como na justiça distributiva, por exemplo, que basicamente aposta na 

justiça como redistribuição de recursos. Por esses aspectos, segundo Alexandre 

Costa, “pode-se dizer que a deficiência mental é o pesadelo dos filósofos” (COSTA 

2013, p. 27).  

Ainda, de acordo com o autor (2013, p. 24), há quem pense (SILVERS, 2010, 

P.28-29) que tratar as pessoas com deficiências mentais pela lente da justiça 

distributiva é diminuir esse deficiente a indivíduos em “desvantagem”, sendo essa 

proposta inadequada. 

Segundo Elizabeth Anderson apud Alexandre Costa (2013, p. 25), a igualdade 

de recursos também reforçaria o status inferior da pessoa com deficiência, por terem 

desvantagens cognitivas naturais, e não pela estruturação do ambiente como um todo 

e isso ocorreria porque na igualdade de recursos a questão dos recursos 

suplementares seria tratada com mais valor do que a reconstrução social da própria 

deficiência. Isso não significa que os recursos também não sejam importantes, a 

autora somente tenta mostrar que o status inferior que sobrepujam essas pessoas 

seria mais do que igualdade de recursos, mas sim de um fator intrínseco “natural” da 

própria pessoa com deficiência mental, e seria este fator (a deficiência em si)  que 

mantém este status de inferioridade. Por isso a distribuição de recursos a essas 

pessoas reforçaria o estigma, ou seja, porque é uma pessoa com deficiência mental 

é que “deve” receber recursos, no afã de restaura-la ao modelo “normal” de sociedade 

e, consequentemente, os taxando como indivíduos em “desvantagem” às outras 

pessoas. 

Realmente podemos admitir que a pessoa com deficiência mental está em 

concreta desvantagem em relação as pessoas ditas “normais”, parte disso se deve a 

não capacidade de volição desses indivíduos e a impossibilidade de poderem lutar 

por seus direitos, porém não é esta questão que levanta Elizabeth Anderson, ao 

mostrar que não seria somente a distribuição de recursos que retiraria o estigma da 
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deficiência frente à comunidade. A autora nos alerta que a igualdade não aconteceria 

somente com distribuição de bens, visto que é a forma de enxergar essas pessoas 

como “dependentes” é que precisaria mudar, e isso dependeria de uma reconstrução 

social do que significa ser uma pessoa com deficiência na própria sociedade, segundo 

Elizabeth Anderson. Isso sim poderia contradizer o preconceito sofrido por essas 

pessoas durante décadas. 

 Essas críticas têm como foco o pressuposto de que as teorias distributivas dão 

muito valor à deficiência como uma limitação (e que por isso deveria ser restaurada 

com recursos comparativos) e dão pouca importância ao estigma que as deficiências 

intelectuais carregam em si. Novamente, não que outros fatores também não sejam 

importantes, como a distribuição de bens, mas porque existem aspectos desta 

deficiência que não estão sendo vistos. Para a Perspectiva dos Funcionamentos, 

existiria funcionamentos básicos intrínsecos desses indivíduos que não estariam 

sendo respeitados. 

Para Costa: 

 
as deficiências seriam relevantes para a justiça, não apenas, por causa 
de qualquer efeito que tenham nos funcionamentos sociais de 
deficientes, mas porque elas seriam, como cor de pele e etnias, 
marcadores de grupos sociais estigmatizados e oprimidos. Justiça para 
os deficientes exigiria a remoção do estigma, opressão e subordinação 
e qualquer mudança no dividir os recursos dados aos indivíduos de um 
grupo oprimido seria mais um subproduto do que uma mudança 
fundamental (COSTA, 2013, p. 27) 
 

 
Isso nos leva a refletir sobre o estigma que sofre a pessoa com deficiência 

mental por serem deficientes, fazendo parte de um grupo social estigmatizado e 

oprimido. Nesse caso o que seria Justiça para essas pessoas? Seria apenas questão 

de justiça distributiva (distribuição de recursos) ou reparatória? Ou seja, reparar o que 

essas pessoas poderiam “ter” se fossem pessoas “normais”? Ou a justiça aqui 

também exigiria a remoção do estigma secular ao qual essas pessoas estão 

subjugadas? Talvez, a Perspectiva dos Funcionamentos aqui adotada, possa trazer 

características que possam melhor responder a essas perguntas.  

Ainda, de acordo com Carlson apud Alexandre Costa (2013, p. 27), 

recentemente tem havido uma grande mudança no discurso filosófico acerca do 
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debate das deficiências mentais. Ou seja, “nos últimos anos os deficientes evoluíram 

de uma condição de alijados das teorias de justiça para serem olhados como um 

desafio central para elas” (COSTA, 2013, p. 27). 

Entende-se aqui que esse estigma só dissipará se realmente dermos valoração 

aos funcionamentos básicos da pessoa com deficiência mental. Essa valoração 

aparece na função que ele desempenha na sociedade, isso significa atuar dando voz 

a um grupo que não teve oportunidades de exerce-la e, no caso das deficiências 

mentais graves, talvez não devêssemos valorar tanto o atributo da racionalidade, eis 

que possuem representantes que podem substituir sua vontade nos casos mais 

graves, sempre em respeito aos funcionamentos que percebemos serem essenciais 

a essas pessoas.   

Para ilustrar esse estigma social eis o caso da professora com Síndrome de 

Down, Débora Seabra, primeira com síndrome de Down do país que fez uma carta em 

resposta a uma postagem preconceituosa da desembargadora Marília Castro Neves, 

do Rio de Janeiro. Na postagem, a desembargadora questiona o que professores com 

síndrome de Down podem ensinar a alguém13: 

 

[DESEMBARGADORA MARÍLIA C. NEVES] “Ouço que o Brasil é o 
primeiro em alguma coisa!!! Apuro os ouvidos e ouço a pérola: o Brasil 
é o primeiro país a ter uma professora portadora de síndrome de 
Down!!! Poxa, pensei, legal, são os programas de inclusão social... Aí 
me perguntei: o que será que essa professora ensina a quem???? 
Esperem um momento que eu fui ali me matar e já volto, tá?", escreveu 
a desembargadora em sua página no Facebook. 

  [PROFESSORA DÉBORA SEABRA] "[...] Eu ensino muitas coisas 
para as crianças. A principal é que elas sejam educadas, tenham 
respeito pelas outras, aceitem as diferenças de cada uma, ajudem a 
quem precisa mais. (...) O que eu acho mais importante de tudo isso é 
ensinar a incluir as crianças e todo mundo pra acabar com o 
preconceito porque é crime. Quem discrimina é criminoso”, escreveu 
a professora em resposta à desembargadora. 

 

Esse acontecimento evidencia o preconceito e o estigma que as pessoas com 

deficiências mentais ou retardo mental sofrem no seio da sociedade. Por mais que a 

                                                           
13 Professora com Down responde a desembargadora do Rio. Disponível em: 
https://odia.ig.com.br/brasil/2018/03/5523829-professora-com-down-responde-a-desembargadora-do-
rio.html#foto=1  

https://odia.ig.com.br/brasil/2018/03/5523829-professora-com-down-responde-a-desembargadora-do-rio.html#foto=1
https://odia.ig.com.br/brasil/2018/03/5523829-professora-com-down-responde-a-desembargadora-do-rio.html#foto=1
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professora com síndrome de Down esteja cumprindo seu papel social (em igualdade 

com outro indivíduo dito “normal”), ainda assim sofreu preconceito pura e 

simplesmente por possuir uma deficiência.  

Um questionamento que a atual pesquisa tem feito desde o seu início é: será 

que a adaptação da sociedade para a pessoa com deficiência acabaria com o estigma 

que lhe é próprio, como preconiza o Modelo Social das deficiências? 

Segundo Costa, “novas questões filosóficas têm surgido contra o plano de 

fundo do modelo social de deficiência” (COSTA, 2013, p. 27), muito usado por pessoas 

com deficiências em suas argumentações de que seria o ambiente social que tem que 

se adaptar a elas e não o contrário. Veja, por exemplo, a questão do aprimoramento 

humano, questionada por este modelo. 

Em uma visão de justiça centrada na promoção dos funcionamentos, os 

aprimoramentos fazem parte do modo de ser do humano. Isso porque o indivíduo se 

adapta ao seu entorno em busca de sua realização. Contudo, não se deve abandonar 

a concepção de que a sociedade deve melhor se preparar para receber os indivíduos 

com deficiências, em particular a pessoa com deficiência mental grave, porém sem 

abandonar a premissa de que é necessário o aprimoramento e a proteção dos 

funcionamentos destes, mesmo que isso signifique uma intervenção direta no 

metabolismo, ou a proteção de seus bens e direitos através da justiça.  

Partindo da premissa de que a Perspectiva não defende um conceito rígido de 

natureza humana, não é aceitável, “prima facie, negar práticas de intervenção e 

alterações em criaturas humanas” (DIAS, 2015, p. 78). Assim, deveríamos abandonar 

esse apelo a uma identidade da natureza humana, com o propósito de vedar essas 

práticas julgadas condenáveis na sociedade. O aprimoramento humano, nesse 

sentido, analisado sob um viés funcional do que seria o ser humano, faz parte da 

própria “natureza humana”, que é constituída de um conjunto de funcionamentos 

básicos e se molda ao seu entorno buscando sua realização. 

No entanto, analisando atentamente, essa reflexão de natureza humana 

centrada no florescimento dos ditos sistemas funcionais, surge um outro entendimento 

para o jargão das “deficiências mentais”. Como argumenta Dias: 
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Ora, se não dispomos de um conceito rígido de natureza humana, a 
própria noção do que seria uma deficiência torna-se relativa a relação 
do indivíduo com o seu entorno (DIAS, 2015, p. 79) 
 

 
Presume-se que seja necessária uma desconstrução do padrão de 

normalidade do que seria uma deficiência para então podermos retirar o estereótipo 

preconceituoso que existe em relação a este grupo. Por isso, percebe-se que a 

deficiência só adquire esse estereótipo quando julgam o diferente a partir de padrões 

preestabelecidos do que seria uma pessoa considerada “normal”.  

Tanto que existem deficiências que nem são tratadas como tal na sociedade, 

tamanha sua adaptação (como o uso de óculos), em contrapartida existem certas 

deficiências altamente condenáveis por parte das pessoas, como por exemplo a 

pessoa com deficiência mental grave. 

Conforme afirma De Paula (1993), pôr as deficiências em geral serem 

definidoras de segregação e marginalização, é a pessoa que é taxada de deficiente, 

mesmo sendo a incapacidade entendida em um contexto determinado. Sendo assim, 

a diabetes (distúrbio não visível) e a miopia (visível) são tratadas como deficiências, 

porém a pessoa não é tida comumente na sociedade como “deficiente” (DE PAULA, 

1993, p. 2). 

Segundo Ana Cláudia Maia, “mantemos no Imaginário social a ideia de que 

uma pessoa com algum tipo de deficiência é, salvo exceções, alguém dotada de 

desvantagens e de atributos socialmente indesejáveis” (MAIA, 2006, p. 26). E esse 

imaginário seria mantido por “espectadores” que fazem um julgamento e classificação 

de doenças ou condições.  

Ainda salienta que: 

 
quando falamos de uma pessoa com deficiência, a imagem que a 
caracteriza é, em geral, a ideia de "falta": falta de membros, falta de 
inteligência, falta de visão, falta de audição ou, ainda, várias faltas 
associadas. Tais faltas são consideradas pela sociedade como "faltas 
graves”, ou uma "imensa lacuna" (MAIA, 2006, p. 26) 
 

 
A pergunta que se faz aqui é: o que é preciso para uma deficiência entrar para 

o padrão das ditas “deficiências aceitáveis” ou não estigmatizadas? Por observação, 
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nota-se que existem dois tipos de deficiências, aquelas que entraram para 

cotidianidade como algo “normal” e aquelas que marcam as pessoas por um 

julgamento que vai além da deficiência física, ou seja, o estereótipo.  

Ribas salienta que: 

 
[...] toda pessoa considerada fora das normas e das regras 
estabelecidas é uma pessoa estigmatizada. Na realidade, é importante 
perceber que o estigma não está na pessoa ou, neste caso, na 
deficiência que ela possa apresentar. Em sentido inverso, são os 
valores culturais estabelecidos que permitem identificar quais pessoas 
são estigmatizadas. Uma pessoa traz em si o estigma social da 
deficiência. Contudo, é estigmatizada porque se estabeleceu que ela 
possui no corpo uma marca que a distingue pejorativamente das outras 
pessoas. Porque a nossa sociedade divide-se estruturalmente em 
classes sociais, aqueles considerados "iguais" colocam-se num polo da 
sociedade e aqueles considerados "diferentes' colocam-se no outro 
polo. Mais do que isso: muitos dos considerados "diferentes" introjetam 
essa divisão como se ela fosse absolutamente natural. Aceitam a 
consideração de "diferentes" e admitem até a condição de "inferiores”. 
Pela lógica dos valores sociais dominantes, uma pessoa estigmatizada 
deve tentar se parecer como a mais "normal" possível (RIBAS, 1998, p. 
16-17) 
 

 
O aprimoramento das técnicas terapêuticas contribui muito para tratar algumas 

doenças, fazendo com que passem do grupo daquelas estereotipadas para o grupo 

das aceitáveis do ponto de vista da adaptação ao ambiente. Existem doenças que no 

passado faziam parte do primeiro grupo e hoje em dia fazem parte do segundo, a 

exemplo da cegueira, segundo o presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia 

(CBO), estima-se que em torno de 75% dos casos podem ser reversíveis. No caso 

das deficiências mentais graves a terapêutica, dependendo do caso, permanece 

limitada. Por isso não se trata apenas de estereótipo, existe um aparelho biológico 

quem tem suas limitações, e mesmo superado o estigma estas pessoas continuarão 

sem poder exercer suas capacidades cognitivas. Certamente nem toda pessoa com 

deficiência mental grave exercerá o atributo da racionalidade, não sendo um 

funcionamento básico para ele. 

Nesse ponto de vista é que a deficiência se torna uma inadequação social ao 

diferir de todos os padrões estabelecidos na sociedade, incluído aí aquele que dita a 

constituição da “natureza humana”. Se não temos esses padrões, obviamente não 

teremos como fazer essa comparação e exclusão. Ao adaptar a sociedade para 
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receber a pessoa com deficiência, ainda assim teremos meios de comparação através 

desses padrões de normalidade. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o caso da 

professora com síndrome de Down visto anteriormente. 

O modelo social se destaca por estabelecer uma ruptura com o modelo 

biomédico das deficiências e foi muito bem-vindo ao acolher a pessoa com deficiência 

em suas necessidades. Contudo, ao que parece, ainda não foi capaz de retirar o 

estigma que é próprio do grupo das deficiências mentais. Isso não observa alguns 

funcionamentos internos dessas pessoas, rejeitando a ideia dos aprimoramentos e 

adotando um critério de natureza humana que vê esses indivíduos como sujeito 

sempre de proteção, com base nos critérios externos e sociais do que seria uma 

realização para ele. Como abordado anteriormente, de acordo com a descrição 

funcional dos seres humanos, a possibilidade de realização da pessoa com deficiência 

mental grave está no aprimoramento dos seus funcionamentos básicos intrínsecos de 

cada caso, ou seja, no conjunto de funcionamentos com os quais esses indivíduos se 

identificam, na sua singularidade. Isso não é observado no modelo social, pois 

diferentemente da perspectiva dos funcionamentos, este modelo não foca nas 

singularidades ou funcionamentos básicos desses indivíduos, mas sim no que a 

sociedade precisa para receber e integra-los à mesma. Funcionando como um modelo 

de assistência por atacado, pois foca muito no grupo como um todo. Além do mais 

este modelo não integra a noção de aprimoramento. 

Como podemos ver, o modelo dos funcionamentos se baseia em um 

movimento centrífugo (partir da pessoa para o exterior), cabendo a nós através da 

empatia e identificação sermos capazes de ouvir a voz desses indivíduos (mesmo que 

estes não consigam se expressar, seja através de seu representante, ou pela 

observação de seu estado de felicidade) para, então, depois, tentar atender a sua 

necessidade. É diferente de um modelo centrípeto (de fora para dentro), que, através 

de modelos de massa, observa uma necessidade média e a generaliza para todo o 

grupo através de modelos de normalidade do que seria um indivíduo realizado. Pois, 

diferentemente das outras teorias, a Perspectiva dos Funcionamentos vai observar o 

que deveria ser básico em cada caso concreto. 
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É sob este viés que se pretende refletir acerca de uma ressignificação do termo 

“deficiente mental” no Estatuto da Pessoa com Deficiência, a fim de retirar o estigma 

que lhe é próprio. 

Nesse sentido, o Estatuto estabelece como seu eixo axiológico a proteção à 

autonomia e liberdade das pessoas com deficiência (de forma generalizada), porque 

presume-se que a autonomia é cara para todos esses indivíduos. Contudo, existem 

ramificações das deficiências, a exemplo do deficiente mental grave. E que, em certo 

nível, não nos parece ser a racionalidade/autonomia um funcionamento básico desses 

indivíduos, levando em conta a maioria dos casos desta deficiência, pois existem 

níveis de estado da mesma.  

Como já abordado, uma das formas de caracterizar os concernidos morais, 

para a filosofia, é utilizar como critério a posse da racionalidade, restringindo-os aos 

seres racionais. A principal característica da racionalidade é a capacidade de fazer 

julgamentos baseados na razão, livre das perturbações das emoções. Foi a teoria 

moral kantiana que melhor contribuiu com essa forma de pensar e é estruturada na 

concepção de que a ação moral é baseada em um dever, que se apresenta como 

universal e válido para todos. O melhor termo que caracteriza essa visão é a 

autonomia e liberdade que a razão traz como fim último da ação moral. 

Mas essa capacidade de autonomia e autodeterminação que levanta Kant é 

condicionada pela capacidade racional e embasada por um valor imperativo das 

ações morais possuindo caráter universal.  

 
[...] todo o ser racional, como um fim em si mesmo, terá de poder 
considerar-se, com respeito a todas as leis a que se possa estar 
submetido, ao mesmo tempo como legislador universal; porque 
exatamente essa aptidão das suas máximas a constituir a legislação 
universal é o que distingue como fim em si mesmo (KANT, 1960, 
[1785], p. 81) 
 
 

Assim, somente pode se chegar a razão se houver uma subtração dos desejos 

e das particularidades sensíveis da natureza humana. Com isso, Kant adota uma 

característica de natureza humana universal, onde todos são igualmente capazes de 

agir moralmente. Estabeleceu um conceito de neutralidade:  
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ao fazer isso, Kant estabelece o critério da neutralidade como 
condução que permitiria a condução racional, universal e autônoma 
das ações, o que, em última instância, significaria garantir a própria 
moralidade. Com esse passo a neutralidade se torna, então, sinônimo 
de moralidade (CARVALHO, 2015, p. 191) 
 

 
 Contrariamente a Kant, a perspectiva dos funcionamentos vai contra uma ideia 

fixa de natureza humana. Segundo Dias: 

 
a tradição filosófica acredita que eu, vocês e eles possuímos algo que 
nos caracteriza e, segundo a tradição, nos distingui e identifica 
enquanto pessoas. Acredita, por assim dizer, em uma natureza 
humana, mais ou menos fixa e visivelmente delimitada. Nesta 
exposição optarei por rechaçar esta forma de colocação da questão e 
com ela o cardápio filosófico de respostas. Em contrapartida, pretendo 
me servir de uma caracterização funcional do que somos que, 
segundo pretendo defender, não nos distingue, mas aponta uma forma 
de individuação mais apropriada do que somos e nos permite romper 
com um paradigma de normalidade, segundo o qual alguns indivíduos 
são então caracterizados como faltantes ou deficientes (DIAS, 2017, 
p. 2) 
 
 

Como visto, os preceitos kantianos ajudaram a formar parte dessa tradição 

filosófica de uma identidade fixa da natureza humana, da pretensão à universalidade 

e do estabelecimento da neutralidade. Essa pretensão endossou uma idealização de 

ser humano, pois só engloba como sujeitos merecedores de preocupação moral 

aqueles que se enquadram nesta definição de “natureza humana” calçada na 

racionalidade. Conforme definição de Dias:     

 
[...] seres capazes de se autodeterminar elegem seus próprios fins. 
Reconhecer a sua “natureza” ou a “essência” desses seres significa 
reconhecê-los como seres autodeterminados, autores de suas 
próprias vidas, ou nas palavras de Kant, reconhece-los como fins em 
si mesmos (DIAS, 2015, p. 22) 

 

 A proposta da perspectiva dos funcionamentos, nesse sentido, visa uma 

desconstrução desse paradigma de normalidade para dar lugar a uma caracterização 

funcional do que somos. Não mais adotando a racionalidade como parâmetro único 

da natureza humana, mas sim colocando o foco num conjunto de funcionamentos 

básicos de diversos graus de complexidade, constitutivos dos seres vivos, entendidos 

como sistemas funcionais.  
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 Na lógica por traz do Estatuto da Pessoa com Deficiência podemos observar 

uma inclinação tendente a um modelo kantiano de ética, ao eleger a autonomia e 

capacidade de razão como determinante para resguardar os direitos das pessoas com 

deficiência, incluindo as pessoas que possuem alguma deficiência mental grave. Isso 

não quer dizer que o EPD foi inspirado neste modelo Kantianos, contudo apresenta 

algumas características. A pergunta que se faz é: Por que a lei outorgou, 

contraditoriamente, a condição de racionalidade a essas pessoas, quando seu 

exercício não é possível. Por que seria a racionalidade o critério para incluir ou não a 

pessoa com deficiência mental grave no rol dos concernidos morais ou dos protegidos 

pelo Direito?  

Assim, podemos observar no Artigo 6º do Estatuto: a deficiência não afeta a 

plena capacidade civil da pessoa, inclusive para: 

I - Casar-se e constituir união estável; 

II - Exercer direitos sexuais e reprodutivos; 

III - Exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a 
informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar; 

IV - Conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória; 

V - Exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária; e 

VI - Exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou 
adotando, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. 

Como observamos, a lei não adotou nenhuma norma específica para as 

pessoas com deficiência mental grave, a colocando no mesmo pacote as demais 

deficiências. 

Nesse sentido, o Estatuto se deixou levar por determinações de um princípio 

geral da razão, baseando a moralidade em aspectos de um ser livre e autônomo, 

justamente o que estabelece o sentido kantiano de moralidade, ou seja, surgiu um 

Estatuto que centra em constituir direitos a pessoa com deficiência, tendo como base 

a autonomia, pois ele toma, a priori, que todo indivíduo é capaz de fazer escolhas. O 

Estatuto dá uma grande importância à capacidade de autodeterminação dessas 

pessoas, que não seria problemático se fosse um indivíduo com deficiência que 

estivesse de posse dessa capacidade. Mas o que falar da deficiência mental grave, 
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que justamente lhe falta a essa capacidade de autodeterminação? Pensamos que 

uma solução simplista seria justamente elevar o status dessa pessoa com deficiência 

mental grave à possibilidade de autodeterminação. O que dias ressalta é 

 

que a escolha da racionalidade e/ou poder de autodeterminação como 
base de determinação de condutas e princípios morais delimita o 
âmbito da moralidade aos seres capazes de manifestar tal capacidade 
(DIAS, 2015, p. 23) 

 
 Assim se formou o que Kant chamaria de imperativo categórico em sua 

segunda formulação, a adoção dos seres como fim em si mesmos.  

Acrescenta ainda que: 

 
[...] com isso fica moralmente vedada a instrumentalização, a coação 
ou a imposição fortuita de obrigações e metas heterônomas aos seres 
capazes de se autodeterminar. [...] A escolha da racionalidade e/ou do 
poder de autodeterminação com base de determinação de condutas e 
princípios morais delimita o âmbito da moralidade aos seres capazes 
de manifestar tal capacidade. [...] consequentemente devemos 
descartar a possibilidade de incorporarmos como objeto de 
consideração moral bebês, deficientes mentais, indivíduos senis, 
futuras gerações e, até que se prove o contrário, nossos animais de 
estimação e a grande maioria dos animais não-humanos, entre outros 
(DIAS, 2015, p. 23)  

 
 

 Embora o ideário do Estatuto fosse a proteção dessas pessoas, na prática o 

que acabou acontecendo foi a desproteção de indivíduos ausentes de 

autodeterminação. Ao tornar a capacidade jurídica a regra em relação às pessoas 

com deficiência mental grave, o novo Estatuto se pauta em critérios de racionalidade, 

excluindo indivíduos que não possuam tal capacidade, gerando sua desproteção 

jurídica, eis que para o Direito são completamente capazes. 

A todo exposto, analisamos a polêmica que o EPD, inspirado no modelo social, 

trouxe ao campo dos negócios jurídicos dos atos praticados pela pessoa com 

deficiência, uma vez que referendou o projeto emancipatório desses indivíduos.  

Como visto, de acordo com as reflexões de Kant, os “deficientes mentais” não 

seriam concernidos morais, contudo, a lei elevará o status dessas pessoas à 

capacidade plena, assegurando a autonomia a quem, no mundo dos fatos, não possui. 
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Segundo Dias: 

a escolha da racionalidade e/ou do poder de autodeterminação como 
base de determinação de condutas e princípios morais delimita o 
âmbito da moralidade aos seres capazes de manifestar tal 
capacidade. Embora isto soe bastante familiar aos nossos ouvidos, 
gostaria somente de destacar que uma tal interpretação da moralidade 
deixa de fora grande parte dos seres com os quais mantemos 
relações, sejam humanos ou não (DIAS, 2015, p. 23) 

 

 O que se intenciona propor como objeto de reflexão é a característica do 

Estatuto em insistir na clássica crença kantiana de liberdade e racionalidade como 

capacidades que vão resolver todas as demandas morais do indivíduo com deficiência 

mental grave. Talvez não seja interessante investir em autonomia para indivíduos que 

não tenham a capacidade de exercê-la. Assim como não seria interessante investir 

em liberdade para o meio ambiente, para certos tipos de animais, etc. Considerar que 

os indivíduos com deficiência mental são autônomos não resolve os seus problemas, 

podendo inclusive gerar outras dificuldades, na medida em que ele será tratado social 

e legalmente como um indivíduo capaz, com as consequências advindas dos seus 

atos. 

A maior dificuldade está em resguardar a proteção do indivíduo com deficiência 

mental grave, considerando-o como não capaz de exercer a autonomia, mas como já 

observado, o EPD foi um ganho imensurável para resguardar sua dignidade e para 

atribuição de direitos do grupo em geral, visto que foram vítimas de inúmeras injustiças 

e subjugação durante a história do direito brasileiro. Por isso, de acordo com Eduardo 

Nunes e Rodrigo da Guia (2016, p.14), o que não pode ocorrer é que com o EPD haja 

o fim da proteção da pessoa com deficiência.  

Para Lima et al: 

 

dito de outra forma, o desafio consiste em identificar subsídios que 
autorizem, diante do caso concreto, que os negócios jurídicos 
praticados por pessoas cuja deficiência psíquica ou intelectual 
comprometa as funções cognitivas e volitivas não as vinculem, a 
despeito de não se poder mais invocar um vício referente a condição 
subjetiva do agente, que resultaria na invalidade do ato praticado (LIMA 
et al, 2017, p. 33) 
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Os autores defendem uma não vinculação a negócios jurídicos que exijam um 

compromisso com as funções cognitivas e volitivas, como mecanismo de proteção 

destes, o que nos parece acertado, embora insuficiente. 

 Cabe observar que no mundo jurídico, não significa que esses indivíduos 

ausentes de autodeterminação ficarão desprotegidos, visto que na prática pode-se 

criar artifícios e interpretações legais para resguarda-los. Para isso seria necessária 

uma pesquisa empírica sobre como as decisões judiciais de curatela estão sendo 

aplicadas, o que não será abordado nesta pesquisa. Contudo, a doutrina já estuda 

soluções para essa brecha legal, como será observado mais à frente.  

Devido as peculiaridades de cada sistema funcional, a caracterização dos 

concernidos morais seria melhor representada ao identificarmos os funcionamentos 

básicos desses sistemas. Com isso, a perspectiva dos funcionamentos não adota a 

autonomia e racionalidade, como foco da justiça, se afastando das abordagens que 

as elegem, adotando um critério mais individualizado do que seria importante (no 

sentido de um funcionamento básico) para os seres (ou sistemas), sem estabelecer 

uma hierarquia entre eles.  

A Perspectiva dos Funcionamentos defende um compromisso moral com o 

florescimento dos seres humanos, entendidos como sistemas funcionais complexos e 

diversos. Mas o que é necessário para o florescimento da pessoa com deficiência 

mental grave, e que deve estar garantido no Estatuto? Assim, urge verificar se o 

Estatuto atende as necessidades dessas pessoas, compreendidas em termos do 

exercício dos funcionamentos. 

Uma das principais contribuições da perspectiva é justamente a supressão da 

estigmatização que sofre as pessoas com deficiências mentais, pois centra na 

valorização de seus funcionamentos intrínsecos de maneira singular, diferente da 

adoção de paradigmas que ditam modelos pré-definidos do que é ter uma deficiência, 

e a partir dele construir concepções genéricas do que precisaria para realização 

destas pessoas. Outro aspecto seria a não condenação do uso de complementos e 

aprimoramentos para a sobrevivência destes, assim como o faz o modelo social das 

deficiências. 

Segundo Dias: 
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sob o ponto de vista moral considero que uma das principais 
vantagens desta visão é que ela retira o estigma que muitos indivíduos 
carregam de serem pessoas com deficiências (grifo meu), por 
necessitarem de um complemento artificial ou mecânico. Todos os 
seres humanos possuem sistemas acoplados. Todos possuem objetos 
que incorporam como parte constitutiva de sua identidade narrativa. 
Alguns de nós, contudo, se rendem a um processo de auto ilusão que 
faz com que nos consideremos criaturas genuinamente puras, 
pertencentes a uma espécie única, que curiosamente se defini por 
oposição aos seres que julgamos pertencer a uma categoria outra, 
também, frequentemente considerada, hierarquicamente inferior 
(DIAS, 2017, p. 19) 
 

  

 Podemos observar uma importante contribuição da perspectiva dos 

funcionamentos para análise das deficiências mentais no EPD, sendo o estigma uma 

das piores formas de desumanização e exclusão dos seres. 

 Dias ainda complementa dizendo que “a tradição filosófica acredita, [...] por 

assim dizer, em uma natureza humana, mais ou menos fixa e visivelmente delimitada” 

(DIAS, 2017, p. 2). Delimitada porque tendemos a determinar características que 

funcionam como pré-requisitos para qualificar os seres humanos. E esses requisitos 

mudam com o passar dos tempos. Houve períodos em que ser de uma nacionalidade 

era parte desse requisito, e, ainda hoje, para alguns, a cor da pele pode servir como 

ponto de corte entre um ser humano e um animal. Com a caracterização funcional do 

que somos, podemos romper com o paradigma de normalidade vigente. O paradigma 

heteronormativista atual, fixando os parâmetros de homem ideal, que deve ser 

seguido, é uma forma dominante de pensar a sociedade. Ele presume que falta 

alguma coisa em alguns seres, buscando restaurá-lo a um status quo caracterizado 

pelo termo “readequação social”, considerando que o indivíduo deva ser 

“ressocializado”. Até certo ponto é isso que resgata o Estatuto, quando imputa a 

autonomia à pessoa com deficiência mental grave, garantindo a esses indivíduos, a 

priori, total autonomia para exercer os atos da vida civil, mesmo que a pessoa não 

possa exercer esse funcionamento por limitações psíquicas. Para exemplificar vamos 

tomar dois grupos: o grupo A, que vai ser o grupo das pessoas com deficiência mental 

grave, e o grupo B, para caracterizar as pessoas enquadradas no padrão de 

normalidade. Para a perspectiva dos funcionamentos, não se faz interessante a 

restauração do grupo A aos critérios de normalidade de uma pessoa do grupo B, 

justamente porque o que a perspectiva não exige é a padronização de funcionamentos 
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que faz com que o grupo A seja comparado a todo instante com o grupo B, assim 

como fazem as outras teorias (incluindo o modelo social), pensando que estão 

verdadeiramente realizando o grupo A pela imposição de valores que foram criados 

para o Grupo B. Contudo, a perspectiva pressupõe, a priori, que não pode haver esta 

comparação, pois estamos falando de funcionamentos básicos diferentes, logo, o 

tratamento e as demandas também precisam ser diferentes. 

 Neste modelo interpretativo, focado nos funcionamentos, a deficiência deixa de 

ser uma característica intrínseca aos indivíduos humanos, e passa a ser tomada como 

expressão de sua inadequação ao seu entorno. 

 Como já foi questionado, por que, na lei, a atribuição da autonomia é uma 

condição necessária para identificarmos um indivíduo como um sujeito de direitos? Se 

assim for, significa que em nossa sociedade atribuímos uma concepção ética de 

agente moral, inclusive legalmente falando, a entes sem poderem exercer a 

capacidade da autonomia e racionalidade. Ou seja, identificamos como plenamente 

capazes entes sem a capacidade de exercer a autonomia, como institui o Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, por uma ficção legal que os cedem autonomia e 

racionalidade sem a verdadeira possibilidade de exerce-la. 

Segundo Taisa Lima et al (2017, p. 25), o EPD abordou as deficiências de 

maneira muito ampla e generalizada, não levando em consideração as 

especificidades de cada tipo de deficiência. Isso é importante porque as barreiras são 

diferentes para cada tipo de impedimento, tais como a deficiência física, mental, 

intelectual ou sensorial. Segundo os autores, isso gerou em um tratamento igual aos 

desiguais.  

 E ainda complementam dizendo que: 

 

com isso, a referida legislação provocou algumas dificuldades para a 
real inclusão das pessoas com deficiência, notadamente no que diz 
respeito a relação das pessoas com deficiência de natureza mental e 
intelectual e a higidez dos atos jurídicos por elas praticados (grifo meu) 
(LIMA et al, 2017, p. 25) 

 

O empoderamento que o Estatuto, de certa forma, concedeu às pessoas com 

deficiência mental ao estendê-los a capacidade jurídica plena (Art. 6º do EPD), justifica 
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que o exercício de determinados funcionamentos básicos de indivíduos seja 

desrespeitado? Por exemplo, ao conquistarem capacidade plena, as pessoas com 

deficiência mental grave, são presumidas de terem a capacidade de gerirem suas 

próprias vidas, inclusive fazer negociações jurídicas sem muitas objeções. Bem assim 

no direito à paternidade, onde a escolha caberia unicamente a essas pessoas, sem 

intromissões de terceiros.  

Cabe, nesse caso, uma ponderação entre o Estatuto e a Perspectiva dos 

Funcionamentos. É preciso separar a emancipação da capacidade dessas pessoas 

com intuito de reparar seu status negativo e seu lugar na sociedade - ou seja, os 

coloca-los como sujeitos de direitos por causa de uma reparação histórica, como é 

feito com as cotas em universidades - da capacidade de poderem ou não responder 

a possibilidade desta emancipação devido a não possuírem a capacidade real de 

exercerem a autonomia cedida.  Com a medida adotada pelo EPD as pessoas com 

deficiência mental grave podem ser consideradas portadoras de direitos e de 

capacidade jurídica. Essa demanda veio por representações diversas. Também 

podemos pensar que, mesmo a racionalidade não sendo um dos funcionamentos 

básicos para essas pessoas, concederam-na como se elas pudessem exercer este 

funcionamento.  

Por exemplo, nos casos do Art. 6º do Estatuto: 

 

A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusiva 
para: 

I – Casar-se e constituir união estável;  

II – Exercer direitos sexuais e reprodutivos;  

III – Exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso 
a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar;  

IV – Conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização 
compulsória;  

V – Exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária; e  

VI – Exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como 
adotante ou adotando, em igualdade de oportunidades com as demais 
pessoas 

 

 Muitos dos preceitos presentes no Estatuto, dependendo do tipo de deficiência 

mental, não têm como serem cumpridos por esses indivíduos. Nesse caso, 
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paradoxalmente, estamos atribuindo–lhes capacidades que não são capazes de 

exercer, como as que compõe a capacidade civil, envolvendo racionalidade e 

autonomia. Assim, podemos incorporar como objeto de nossa moralidade os 

indivíduos que não podem fazer escolhas e não sabem o que isso signifique, lhes 

atribuindo responsabilidades pelas suas escolhas, mesmo que por uma ficção legal, 

como ocorre no Estatuto. Porém isso gera uma desproteção desses indivíduos.  

Segundo Dias: 

 
inserindo a moralidade no universo de alternativas dos seres humanos, 
tracei uma distinção entre os seres que assumem uma forma de vida 
moral e, por conseguinte, precisam arcar com as consequências desta 
escolha e aqueles indivíduos que incorporamos como objeto de nossa 
consideração moral, à revelia da consciência que tenham acerca do que 
isso signifique (grifo meu) e, por conseguinte, do endosso que possam 
dar a nosso universo de práticas morais (DIAS, 2017, p. 19-20) 
 
 

  Com a diretriz que o Estatuto nos dá acerca da capacidade plena, estaremos 

retirando a proteção que as pessoas com deficiência mental grave tinham antes do 

EPD, quando podiam ser representadas ou de ser tornado nulo algum negócio jurídico 

em seu nome. Se assumimos que essas pessoas são plenas e capazes para realizar 

os atos da vida civil, passamos também a entender que serão responsáveis por esses 

atos. 

A perspectiva dos funcionamentos é dissonante em relação à solução de 

emancipação encontrada pelo Estatuto, podendo-se fazer a seguinte pergunta: 

realmente é necessário atribuir ficticiamente autonomia ou racionalidade ao indivíduo 

com deficiência mental grave, para que efetivamente seja resguardado seus direitos? 

Tudo indica que a resposta seria não, pois em nada adianta elevar esse status de 

autonomia, à revelia da deficiência grave, se essa emancipação pode desprotegê-lo 

jurídica e socialmente, deixando-os mais vulneráveis, a exemplo dos negócios 

jurídicos e das questões ligadas à sexualidade.  

Posto isso fica a seguinte pergunta: existe uma solução específica sugerida 

pela perspectiva dos funcionamentos? 

Estamos falando de políticas públicas e jurídicas de um modo amplo. Já 

observamos a dificuldade que a perspectiva dos funcionamentos se depara em se 
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tratando de políticas públicas generalizantes ou não focalizadas, já que o foco dessa 

abordagem é nos funcionamentos básicos de cada indivíduo com deficiência mental 

grave, sendo que cada um demanda o exercício de funcionamentos diferentes em se 

tratando de indivíduos singulares. Ou seja, cada caso exigiria medidas ou ações 

diferenciadas.  Segundo Carlos Dimas e Maria Clara: 

 

Reconhecemos que um mesmo funcionamento possa ter pesos 
diferentes em cada indivíduo e que a realização satisfatória de 
uma vida possa ser tão diversa quanto diversas forem as vidas 
em questão. Sabemos que isso gera uma dificuldade no 
estabelecimento de políticas públicas, mas preferimos arcar com 
este ônus, evitando as abstrações ou generalidades, e 
centrando nossa preocupação nas formas mais adequadas de 
acesso às reais demandas de cada indivíduo (DIAS; RIBEIRO, 
2015, p. 99) 

 
 

Segundo Dias e Ribeiro, “ao focar nossa perspectiva diretamente nos 

funcionamentos de cada indivíduo, buscamos recusar a possibilidade de 

estabelecermos uma ordenação geral de funcionamentos que sirva de base para o 

estabelecimento geral de prioridades” (RIBEIRO, 2015, p, 99). 

Contudo, considerando a sociedade brasileira, a maioria da população carece 

dos direitos sociais, sendo a individualização de demandas, um cenário politicamente 

difícil de ocorrer porque atualmente a maioria das políticas públicas do país são 

generalizadas, para buscar o atendimento do maior número de pessoas possível. Não 

obstante, com o problema da generalização vem à tona outra pergunta: Será que 

poderiam ser feitas políticas públicas com o intuito de observar cada vez mais as 

peculiaridades desses indivíduos? Pensamos que podemos estabelecer 

funcionamentos básicos que possam ser promovidos pelas políticas públicas, relativas 

aos grupos em questão, para que se possam estabelecer as características e 

necessidades funcionais deste grupo. 

Como exemplo está a decisão do juiz nos limites da curatela do indivíduo com 

deficiência mental grave, mostrando que, ainda que de maneira restrita, é possível 

adotar, no caso concreto, a perspectiva dos funcionamentos no que diz respeito à 

promoção de suas demandas básicas. 
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O EPD, como qualquer lei, é genérico em suas determinações, então não 

podemos esperar de uma lei orientações específicas para cada caso. Contudo, é 

interessante perceber que as orientações genéricas podem levar em consideração as 

particularidades de cada um. Para isso, existem equipes que avaliam as condições 

individuais e o juiz embasa suas decisões com base nessas considerações, dispondo 

de profissionais compondo uma equipe multidisciplinar. 

Um aspecto que se pôde observar um grande distanciamento do EPD em 

relação à perspectiva dos funcionamentos foi em não considerar adequadamente as 

demandas do indivíduo com deficiência mental grave. E considerar essas demandas 

não significa, necessariamente, como afirma Dias, 78orna-los cidadãos no sentido de 

prover esses indivíduos de uma identidade civil, mas sim perceber suas demandas e 

cuidar para que sejam atendidas. 

Segundo Dias: 

 

Incluir, nesse sentido, não significa, portanto, necessariamente tornar 
cidadão, ou seja, dar ao indivíduo uma identidade nacional como 
integrante regular da sociedade civil, com direito/obrigação de voto, 
mais sim escutar sua própria demanda e criar condições para que, 
mesmo fora da ordem social, cultural ou legalmente estabelecida, ele 
possa expressar sua própria identidade e viver de forma autêntica, sem 
os estigmas e amarras criadas pela sociedade em que vive (DIAS, 2015, 
p. 52) 

 

Podemos fazer a seguinte pergunta: precisamos atribuir à pessoa com 

deficiência mental grave uma autonomia fictícia a fim de resguardar seus direitos? 

Qualquer que seja a resposta que podemos dar a essa questão, devemos pensar que 

incluir não é meramente ceder uma emancipação de capacidade civil, baseada na 

racionalidade fictícia, mas fazer esse indivíduo manifestar sua própria identidade, sem 

estigmas desumanizadores. No sentido de promover os funcionamentos básicos 

desses indivíduos, seria mais que uma mera emancipação legal, pois mesmo 

emancipados, conforme o EPD faz, seus funcionamentos ainda poderiam não estar 

sendo atendidos, a exemplo do preconceito que sofrem na sociedade.  

A capacidade civil plena promovida pelo EPD aos indivíduos com deficiência 

mental grave, veio no afã de acabar com a subjugação e estereotipação que eles 

tiveram durante a história, e vimos que isso foi muito bem-vindo em comparação com 
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o que era no passado. Contudo, não podemos deixar de pontuar este distanciamento 

observado do EPD frente à perspectiva dos funcionamentos, que entende que a 

realização desses indivíduos está voltada para o florescimento de seus sistemas 

funcionais que, segundo Dias, “nada mais é do que uma aposta constante no 

aprimoramento dos funcionamentos com os quais nos vemos identificados” (DIAS, 

2015, p. 81). 

 

6.1   Capacidade Civil e a Curatela da Pessoa com Deficiência Mental Grave 

 

 Para analisar a modificação que o EPD trouxe ao sistema das capacidades 

civis, precisamos introduzir uma breve explanação sobre como funciona. 

 Existe no Código Civil Brasileiro (CC, 2002) um sistema de incapacidades. 

Dentro deste sistema, existem dois tipos de capacidades jurídicas, a saber: 

capacidade de direito e capacidade de fato. A capacidade de direito é adquirida com 

o nascimento com vida (Art. 2º Código Civil, 2002) e esta capacidade é uma aptidão 

de todas as pessoas (natural ou jurídica) para adquirirem direitos e deveres na ordem 

civil (Art. 1º Código Civil, 2002). Ou seja, esta capacidade de direito é uma 

potencialidade de todo ser humano, independente de poder exercê-lo ou não. 

Diferentemente, a capacidade de fato se refere à capacidade da pessoa exercer 

efetivamente perante a esfera civil os direitos e deveres de que é titular, o que significa 

que ela não precisa de um representante que a oriente nos atos da vida civil, pois 

entende-se que a pessoa é plenamente capaz de se representar e se defender no 

mundo do direito. Esse exercício da capacidade de fato é possível em decorrência da 

capacidade de direito, contudo as duas coisas não se confundem. Para exercer a 

capacidade de fato é necessário ter a capacidade de direito, sendo que para exercer 

a capacidade de direito não é necessário a capacidade de fato. Isso acontece com as 

pessoas com deficiência mental grave, pois elas não possuíam a capacidade de fato 

antes do Estatuto, precisando ser representadas ou assistidas nos atos da vida civil. 

Após o Estatuto a regra é que, a priori, a pessoa com deficiência mental grave é capaz 

sim de se auto representar.  
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Como observado, a capacidade de direito é comum a toda pessoa humana, só 

se perdendo com a morte. Já a capacidade de fato, só algumas pessoas a têm, e 

estando relacionada com os exercícios dos atos da vida civil. 

 A capacidade de fato, antes do EDP, possuía gradações em razão do grau de 

discernimento da pessoa, e se refletia no Artigo 3º do CC de 2002, ao elencar como 

absolutamente incapazes de exercer os atos da vida civil “os que, por enfermidade ou 

deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses 

atos” e “os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade” (CC, 

2002, Art. 3º). 

Taisa Lima et al, neste contexto, cita Anna Cristina de Carvalho e Beatriz de 

Almeida, ao dizer que o discernimento era entendido como “possibilidade de querer, 

entender, e responsabilizar-se pelas escolhas feitas” (LIMA, 2017, p. 26). A presença 

ou ausência desse discernimento e suas gradações, fariam o indivíduo ser 

classificado como capaz, relativamente incapaz e absolutamente incapaz. Sendo que 

esse rol era composto de categorias abstratas e de difícil precisão.  

Essa dificuldade de precisão do grau de deficiência mental, terminava 

submetendo esses indivíduos a uma situação de constrangimento. Ora, como definir 

o nível de discernimento de um indivíduo baseado em classificações imprecisas? Essa 

catalogação poderia impedir indivíduos de exercer qualquer ato da vida civil, se eles 

fossem erroneamente avaliados como absolutamente incapazes, devendo o 

representante substituir sua vontade. No caso do relativamente incapaz, só era 

permitida a prática de alguns atos, tendo de haver o aval do representante na maioria 

dos casos. 

Neste sentido, Lima cita Edgard Marx Neto, ao resumir que “pode-se identificar 

a representação na substituição da vontade do representado pela do representante e 

na assistência a adição dessas vontades” (LIMA et al, 2017, p 27). É exatamente essa 

substituição da vontade que o EPD veio modificar, concedendo total autonomia aos 

indivíduos com deficiência mental grave, pois o estabelecido anteriormente era 

amplamente criticado por retirar sua autonomia. E, principalmente, pelas categorias 

abstratas de discernimento dos graus de deficiência intelectual que esses indivíduos 

eram submetidos, nem sempre se estabelecendo uma decisão acertada. Segundo 
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Eduardo Nunes e Rodrigo da Guia, citando Caio Mário, esse sistema antigo das 

capacidades não foi pensado 

 

com o propósito de prejudicar aquelas pessoas que delas padecem, 
mas, ao revés, com o intuito de lhes oferecer proteção, atendendo a que 
a falta de discernimento, de que sejam pacientes, aconselha tratamento 
especial, por cujo intermédio o ordenamento jurídico procura 
restabelecer um equilíbrio psíquico, rompido em consequência (sic) das 
condições peculiares dos mentalmente deficitários (NUNES DE 
SOUZA; DA GUIA SILVA, 2016, p. 33) 

 

 Contudo, este sistema antigo acabou por minar a autonomia dessas pessoas, 

as privando, inclusive, de direitos que surgem da capacidade civil plena, para 

Joyceane Bezerra, no dizer de Lima et al: 

 

a incapacidade de fato se tornou de fato uma barreira jurídica para o 
exercício da autonomia das pessoas com deficiência intelectual e 
psicossocial, especialmente quando se nota que a capacidade civil 
acabou servindo como critério para atribuição da titularidade de direitos 
fundamentais (grifo meu) (LIMA et al, 2017, p 28)  

 

 No entanto, o EPD veio estabelecer o extremo oposto, ou seja, nenhuma 

pessoa com deficiência mental pode ser absolutamente incapaz, a não ser quando 

são menores de dezesseis anos. Mas, acabou por desproteger os indivíduos que não 

podem expressar sua vontade e dependem de representação para serem protegidos 

em seus atos.  

Aqui, ao atribuir autonomia aos indivíduos com deficiência mental grave, o EPD, 

até certo ponto, acreditou na valorização da dignidade ínsita dessas pessoas, 

assumindo uma visão de que a dignidade está vinculada à autonomia. Porém, deixou 

várias brechas no que toca a sua proteção. Veremos posteriormente o impacto que 

essas mudanças tiveram no plano dos negócios jurídicos, bem como em questões 

ligadas à sexualidade da pessoa com deficiência mental grave. Na visão centrada nos 

funcionamentos, por outro lado, a noção de uma vida digna ou realizada para as 

pessoas com deficiência mental, estaria vinculada a um conjunto de funcionamentos 

básicos que constituiria um indivíduo singular, e, como já abordado, nas deficiências 

mentais graves a autonomia não faria parte desse pacote. 
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Segundo Lima et al, citando Eduardo Nunes e Rodrigo da Guia: 

 

o civilista não se pode deixar seduzir, em suma, por qualquer das 
propostas extremistas: se é verdade, uma parte, que a incapacidade de 
fato tem o condão de restringir em alguma medida o exercício da 
autonomia das pessoas com deficiência, é igualmente verdade, de outra 
parte, que a disciplina da incapacidade tem, como se expôs 
anteriormente, uma inegável vocação protetora de vulnerabilidades 
(LIMA et al, 2017, p 32) 

 

 E ainda, como pensam os autores: 

 

o propósito de tais alterações é louvável, vez que, como já mencionado, 
intencionam superar o estigma que por tanto tempo pendeu sobre as 
pessoas portadoras de deficiência psíquica ou intelectual. Com essa 
finalidade, se a doutrina já asseverava, na tradição do direito brasileiro, 
que a capacidade era a regra e que as causas de incapacidade se 
interpretavam restritivamente, optou o legislador por levar ao extremo 
essa máxima no que tange às pessoas com deficiência intelectual ou 
psíquica, estipulando que estas jamais serão consideradas incapazes 
no direito brasileiro, ainda que sujeitas a curatela (NUNES DE SOUZA; 

DA GUIA SILVA, 2016, p. 23 -24) 

 

Como observado, o antigo sistema das capacidades disposto no Código Civil 

de 2002 (antes do EPD) excluía o indivíduo com deficiência mental, juridicamente e 

socialmente incapaz, sendo inspirado no modelo médico das deficiências, em que 

estes eram vistos como “anormais”, na literalidade da palavra. Porém, como 

observamos, o EPD, inspirado pelo artigo 12.2 da Convenção da ONU revogou-se 

parte do artigo 3º do CC/2002 referente às deficiências intelectuais, cedendo total 

autonomia a esses indivíduos. 

Art. 12 da convenção: 

 

Os Estados Partes reconhecerão que as pessoas com deficiência 
gozam de capacidade legal em igualdade de condições com as demais 
pessoas em todos os aspectos da vida (Convenção Internacional sobre 
os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, 
assinados em Nova York, em 30 de março de 2007) 
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Portanto, como pensa Flávio Tartuce, essa mudança permitiu sua inclusão 

social, adotando o binômio dignidade-autonomia. Isso reforça a ideia do modelo 

Kantiano que o estatuto apresenta em sua elaboração, adotando a racionalidade 

como critério para mensurar a capacidade dos indivíduos com deficiências. Isso se 

reflete na deficiência mental, em relação à qual o estatuto, através da cessão de 

autonomia, outorgou uma racionalidade que muitas vezes este deficiente não possui. 

Isso porque o estatuto tem como premissa que só tem capacidade aqueles indivíduos 

providos dessa autonomia. 

Em relação à responsabilização dos atos da pessoa com deficiência mental 

grave, certamente a ausência de discernimento pode ser um impeditivo para a 

responsabilização, pois como responsabilizar um indivíduo que não está lúcido para 

as consequências de seus atos? 

Aqui podemos trazer o exemplo de uma pessoa com Alzheimer em estado 

avançado que, na opinião de Zeno Veloso, citado por Lima et al, no caso de celebrar 

um contrato, este estaria maculado pelo vício da vontade, pois para que o negócio 

jurídico possa acontecer, haveria de existir a vontade (LIMA et al, 2017, p. 33). Os 

autores discordam dessa posição, argumentando que mesmo sem quaisquer 

condições psíquicas e cognitivas para o ato, haveria sim uma vontade que foi 

manifestada, estando o vício no campo da validade por não se tratar de um vício 

subjetivo (LIMA et al, 2017, p35). A solução para autores estaria na possibilidade da 

nulidade virtual, que será mencionada à frente.  

Cabe lembrar que as pessoas com deficiência que tenham prejudicado 

discernimento estão sujeitas à curatela, prevista no artigo 6º, 84, §1, e 85, §1, do EPD:  

art. 84.  A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao 
exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as 
demais pessoas. 

§ 1º Quando necessário, a pessoa com deficiência será 
submetida à curatela, conforme a lei. 

Assim posto, pode o Juiz determinar a curatela nos termos do artigo 
85 do EPD: 

Art. 85.  A curatela afetará tão somente os atos relacionados 
aos direitos de natureza patrimonial e negocial. 

§ 1o A definição da curatela não alcança o direito ao próprio 
corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à 
saúde, ao trabalho e ao voto. 
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Contudo, a curatela não poderá ser determinada nos casos do §1° do Artigo 

85, ou seja, só poderá ser estabelecida nos casos de natureza patrimonial. Para tanto, 

o juiz poderá fixar os atos em que o curador terá legitimidade, exposto no §2º do 

mesmo artigo: 

§ 2º A curatela constitui medida extraordinária, devendo constar da sentença 

as razões e motivações de sua definição, preservados os interesses do curatelado. 

Neste caso, entende a doutrina que o juiz estará fazendo norma jurídica 

individualizada no caso concreto. Segundo Fredie Didier Jr: 

 

daí se dizer que a sentença é um ato jurídico que contém uma norma 
jurídica individualizada, ou simplesmente norma individual, definida pelo 
Poder Judiciário, que se diferencia das demais normas jurídicas (leis, 
por exemplo) em razão da possibilidade de tornar-se indiscutível pela 
coisa julgada material (DIDIER, 2012, p. 2) 

 

Segundo Didier, citando Calmon de Passos, a “Decisão sem fundamento ou 

sem fundamento aceitável como tal, no mínimo que seja, é decisão nula, que não 

obriga e deve ser reformada” (DIDIER, 2012, p. 16). 

Com o advento do estatuto, Lima et al afirmam que agora é cogente que nesse 

exame da limitação dos poderes do curador pelo juiz sejam observadas todas as 

particularidades desses indivíduos (LIMA, 2017, p. 36). Esses autores, parafraseando 

Ana Carolina Brochado e Renata de Lima, afirmam “que é a partir da análise da 

pessoa dotada de alguma deficiência e não categorias abstratas de incapacidade que 

se deve verificar quais atos ela pode ou não praticar e em quais deve ou não estar 

acompanhada de seu curador” (LIMA, 2017, p. 36). 

Fazendo uma aproximação com a Perspectiva dos Funcionamentos, que 

também leva em consideração as peculiaridades dos indivíduos em seus 

funcionamentos básicos, entendemos que o juiz pode fixar os limites da curatela 

baseado nos funcionamentos básicos da pessoa com deficiência mental grave, 

respeitando ao máximo seus direitos e fixando os atos em que eles devam estar 

acompanhados, em cada caso, observando o limite imposto pela lei. É fundamental 

que esses indivíduos não fiquem desprotegidas frente às situações em que não 

puderem lidar, devido ao nível de intelectualidade que conseguem expressar 
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(baseado em exames e pela plena convicção do juiz), e que consigam florescer tendo 

suas necessidades atendidas e não sendo subjugados perante a vontade alheia. O 

problema estaria nos casos em que não há acesso à Justiça. 

Lima et al também analisam o procedimento da nulidade virtual, isto é: 

 

o negócio celebrado pessoalmente pelo portador de deficiência psíquica 
ou intelectual, sem a participação do curador quando a sentença que 
definiu os termos da curatela a previa [...] E também compatibilizando a 
promoção máxima da autonomia existente e, ao mesmo tempo, zelando 
pelos interesses do indivíduo quando lhe faltar essa mesma autonomia 
(LIMA, 2017, p. 37) 

 

 A nulidade virtual veio para proteger as pessoas com deficiência caso 

pratiquem atos de natureza patrimonial que foram vedados na sentença do juiz no ato 

da curatela. Assim o negócio jurídico formalizado pode ser tornado nulo, conforme art. 

166, VII, do Código Civil. 

 Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando: 

VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar 

sanção. 

Talvez esta seja a melhor aproximação que os institutos legais consigam para 

com a perspectiva dos funcionamentos. Claro que temos toda a problemática do 

acesso às instituições jurídicas no Brasil, já que nosso sistema de políticas públicas 

ainda é muito deficitário e de difícil acesso, como observamos no tópico sobre Direitos 

Humanos, justiça social e deficiências. 

O estatuto da pessoa com deficiência tem como objetivo atingir um público 

concretamente específico, se moldando as necessidades deste grupo. A lei, em si, 

criou um microssistema jurídico de proteção a esses indivíduos. Segundo Gustavo 

Tepedino, as características deste tipo de lei está: 

 

a definição de objetivos concretos, a alteração radical na linguagem 
empregada pelo legislador, a previsão de normas promocionais, a 
disciplina de situações existenciais e o seu caráter contratual, na 
medida em que, em geral, os grupos diretamente interessados 
negociam e debatem a promulgação de suas leis (Tepedino apud 
Bruna Mendonça, 2017, p. 32) 
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Contudo, um dos riscos desse microssistema legal é entrar em conflito com 

demais dispositivos legais que foram inspirados por princípios diferentes ou 

contraditórios. Nesses casos as leis têm que se harmonizar respeitando sua 

hierarquia, cujo principal norte é seguir os princípios da Constituição Federal. Muito 

mais que um microssistema isolado, o estatuto precisa ser interpretado conjuntamente 

as outras leis específicas e com a Constituição. 

A Convenção dispõe em seu artigo 4º, Obrigações gerais, Item 4: 

 

Nenhum dispositivo da presente Convenção afetará quaisquer 
disposições mais propícias à realização dos direitos das pessoas com 
deficiência, as quais possam estar contidas na legislação do Estado 
Parte ou no direito internacional em vigor para esse Estado. Não 
haverá nenhuma restrição ou derrogação de qualquer dos direitos 
humanos e liberdades fundamentais reconhecidos ou vigentes em 
qualquer Estado Parte da presente Convenção, em conformidade com 
leis, convenções, regulamentos ou costumes, sob a alegação de que 
a presente Convenção não reconhece tais direitos e liberdades ou que 
os reconhece em menor grau. 

 

Nesse sentido, segundo Roberto Caldas apud Bruna Mendonça (2017, p. 35), 

independente da hierarquia proveniente dessas normas, deverá prevalecer, em 

substância, aquela que dê maior proteção ao ser humano.  

Levando em consideração que a Convenção sobre os Direitos das Pessoa com 

Deficiência possui status de norma constitucional, é a ela e à Constituição que iremos 

recorrer em caso de algum conflito que o Estatuto possa ter. A grande questão que 

fazemos em relação às doenças mentais graves é: podem esses indivíduos sofrerem 

restrição à sua autonomia e serem submetidos à curatela? Ou seja, podem ter sua 

vontade substituída em casos onde esteja em jogo direitos não só patrimoniais, mas 

também ligados à sua personalidade? 

Essa questão tem gerado muitas discussões no direito brasileiro, sob o medo 

da desproteção que o Estatuto poderia causar a esses indivíduos. Segundo Bruna 

Lima de Mendonça: 
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isso poderia justificar a atribuição de responsabilidades injustificada à 
pessoa com deficiência, já que uma das consequências do 
reconhecimento das capacidades de uma pessoa é a imputação da 
responsabilidade. Basta pensar, nesse sentido, no impacto que a 
incapacidade tem em diversos institutos do direito civil, como a teoria 
das invalidades, a prescrição e a responsabilidade civil (Mendonça, 
2017, p. 34) 

 

 Também podemos trazer o Art. 12 da Convenção que trata do reconhecimento 

igual perante a lei,  

 

1.Os Estados Partes reafirmam que as pessoas com deficiência têm o 
direito de ser reconhecidas em qualquer lugar como pessoas perante 
a lei. 

2.Os Estados Partes reconhecerão que as pessoas com deficiência 
gozam de capacidade legal em igualdade de condições com as 
demais pessoas em todos os aspectos da vida.  

3.Os Estados Partes tomarão medidas apropriadas para prover o 
acesso de pessoas com deficiência ao apoio que necessitarem no 
exercício de sua capacidade legal.   

4.Os Estados Partes assegurarão que todas as medidas relativas ao 
exercício da capacidade legal incluam salvaguardas apropriadas e 
efetivas para prevenir abusos (grifo meu), em conformidade com o 
direito internacional dos direitos humanos [...] 

 

Podemos observar que apesar da convenção garantir a capacidade legal em 

igualdade de condições com os demais, há uma efetiva salvaguarda na prevenção de 

abusos diversos que dela possam decorrer. Segundo Bruna Mendonça, 

 

Considerando que as pessoas com deficiência são vulneradas na 
sociedade contemporânea, sujeitas a abusos de todas as ordens, a 
adoção de salvaguardas pelos Estados Partes constitui mecanismos 
indispensáveis para o respeito à sua dignidade inerente (MENDONÇA, 
2017, p. 36) 

 

 Continuando a analisar o item 4 do Art. 12 da convenção, é estabelecido metas 

para proteção dessas pessoas, que no direito brasileiro seria o instituto da curatela e 

agora, recentemente, a tomada de decisão apoiada: 
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[...] Essas salvaguardas assegurarão que as medidas relativas ao 
exercício da capacidade legal respeitem os direitos, a vontade e as 
preferências da pessoa, sejam isentas de conflito de interesses e de 
influência indevida, sejam proporcionais e apropriadas às 
circunstâncias da pessoa, se apliquem pelo período mais curto 
possível e sejam submetidas à revisão regular por uma autoridade ou 
órgão judiciário competente, independente e imparcial. As 
salvaguardas serão proporcionais ao grau em que tais medidas 
afetarem os direitos e interesses da pessoa (CONVENÇÃO, Art. 12. 
Item 4). 

   

 Depreende-se da interpretação da Convenção que seria sim possível a 

proteção da pessoa com deficiência mental grave por meio da curatela, sendo 

respeitadas todas as observações, por meio de uma autoridade competente, 

independente e imparcial. A curatela pode ser aplicada a qualquer pessoa e não 

somente as com deficiências mentais. Agora precisamos focas nas hipóteses em que 

essa curatela pode ser estabelecida, nos casos da pessoa com deficiência mental 

grave. 

 Uma pergunta que podemos fazer é: se ao permitir que essas pessoas sejam 

curateladas, elas se tornariam incapazes? José Franklin de Sousa bem responde esta 

questão, negando esta hipótese:  

 

Com efeito, a deficiência é um impedimento duradouro físico, mental ou 
sensorial que não induz, em princípio, a qualquer forma de 
incapacidade, apenas a uma vulnerabilidade, pois a garantia de 
igualdade reconhece uma presunção geral de plena capacidade a favor 
das pessoas com deficiência. Excepcionalmente, através de relevante 
inversão da carga probatória, incapacidade surgirá, se a amplamente 
justificada. Por conseguinte, a Lei n. 13.146/15 mitiga, mas não aniquila 
a teoria das incapacidades do Código Civil. As pessoas deficientes 
submetidas à curatela são removidas do rol dos absolutamente 
incapazes do Código Civil e enviadas para o catálogo dos relativamente 
incapazes, com uma renovada terminologia. A nova redação do inciso 
III, do art. 4 (Lei n. 13.146/15) remete aos confins da incapacidade 
relativa 'aqueles que, por causa transitória ou permanente, não 
puderem exprimir sua vontade’. Aqui se revela a intervenção 
qualitativamente diversa do Estatuto da Pessoa com Deficiência na 
teoria das incapacidades: Abole-se a perspectiva médica e 
assistencialista de rotular como incapaz aquele que ostenta uma 
insuficiência psíquica ou intelectual. Corretamente o legislador optou 
por localizar a incapacidade no conjunto de circunstâncias que 
evidenciem a impossibilidade real e duradoura da pessoa querer e 
entender e que, portanto, justifiquem a curatela, sem que o ser humano, 
em toda a sua complexidade, seja reduzido ao âmbito clínico de um 
impedimento psíquico ou intelectual. Ou seja, o divisor de águas da 
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capacidade para a incapacidade não mais reside nas características da 
pessoa, mas no fato de se encontrar em uma situação que as impeça, 
por qualquer motivo, de confirmar ou expressar a sua vontade. 
Prevalece o critério da impossibilidade de o cidadão maior tomar 
decisões de forma esclarecida e autônoma sobre a sua pessoa ou bens 
ou de adequadamente as exprimir ou lhes dar execução. Não mais 
serão considerados absolutamente incapazes os deficientes, mas 
relativamente incapazes. se houver a impossibilidade real e duradoura 
da pessoa manifestar o seu querer e entender, será necessária a 
curatela. 

 

 As mudanças que trouxe o Estatuto tiveram efeitos sobre todo o ordenamento 

jurídico nacional, incluindo o plano dos negócios jurídicos, pois a única hipótese de 

incapacidade absoluta passou a ser dos menores de dezesseis anos. Como visto, 

houve uma profunda modificação no artigo 3º e 4º do Código Civil, referente, 

respectivamente, à incapacidade absoluta e as incapacidades relativas. Com a nova 

redação, o Código Civil ficou da seguinte forma:  

 

Art. 4º São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os 
exercer: (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)  

I - Os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos; 

II - Os ébrios habituais e os viciados em tóxico; 

III - Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem 
exprimir sua vontade;           

IV - Os pródigos. 

 

 Segundo Lima et al, “a legitimidade ou não das situações jurídicas decorre [...] 

da possibilidade, concretamente verificada, de o agente poder responsabilizar-se 

pelos deveres advindos do ato praticado” (LIMA et al, 2017, p 31).  Observamos a 

existência de uma premissa que vincula a vontade da pessoa ao discernimento, e que 

esses atos só possam ter legitimidade no mundo jurídico caso haja, como afirma Lima, 

“condições individuais de entender os desdobramentos resultantes da escolha feita” 

(LIMA et al, 2017, p 31). 

 Antigamente esses atos praticados pelo indivíduo com deficiência mental grave 

eram considerados nulos e podiam ser arguidos a qualquer tempo (Art. 100, I, CC), 

se fossem reconhecidas incapazes. E ainda era um vício do negócio jurídico que 

poderia ser manifestado em qualquer tempo, pois segundo o artigo 198, I, do CC, diz 
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que “também não ocorre a prescrição contra os incapazes de que trata o art. 3º”. 

Portanto os contratos que porventura essas pessoas endossassem não tinham prazo 

para prescrever a arguição de sua nulidade, pois o código civil entendia que essas 

pessoas precisavam de proteção. A inovação que o EPD trouxe foi a extinção da 

hipótese de incapacidade absoluta desses indivíduos. Isso significa dizer que não se 

pode mais invalidar um negócio jurídico endossado pelo indivíduo com deficiência por 

incapacidade absoluta do agente.   

 Segundo Lima et al: 

 

daí decorre que, como o portador de deficiência psíquica ou intelectual 
tem assegurada, a despeito do déficit cognitivo, a sua plena capacidade, 
os atos por ele praticados não podem mais ser invalidados com base 
na incapacidade do agente, prevista no art. 104, I, do Código Civil, 
levando-se em conta que por ficção legal (grifo meu) são considerados 
plenamente capazes. [...] além das opções ideológicas, existem e 
continuarão a existir no plano da facticidade pessoas sem condições de 
dimensionar as repercussões das vontades exteriorizadas, não em 
virtude de uma ordem jurídica que não ampare e promova seus 
espaços, ainda que residuais, de autonomia e capacidade de 
autodeterminação, mas porque suas condições pessoais assim não 
permitem; porque lhes falta uma aptidão natural de querer e entender 
(LIMA et al, 2017, p. 32) 

 

 Chegou o momento em que ter-se-á de admitir que a lei estabeleceu uma ficção 

jurídica no caso da capacidade mental do indivíduo com deficiência mental grave. 

Essa ficção não é o problema para o direito, contudo torna-se problemático quando 

este fato desprotege em alguma medida direitos básicos desses indivíduos.  É o 

distanciamento que se pode fazer, baseado na perspectiva dos funcionamentos, por 

ter sido atribuído um “funcionamento fictício” a esses indivíduos, e que, por 

correspondência, em alguma medida, desprotege funcionamentos outros destes, 

como exemplo do reforço ao estigma a essas pessoas, como foi abordado 

anteriormente.  

 Conforme disserta José Franklin De Sousa, somente a presença da deficiência 

mental não seria suficiente para se tomar a medida da curatela, eis que possuem 

vários níveis de gravidade da mesma.  Bruna Mendonça também defende a 

interpretação acima, sugerindo que:  
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a presença de deficiência mental ou intelectual, por si só, não basta, 
pois muitas e diversificadas são as gradações – no entanto, em 
situações graves, a pessoa pode apresentar restrições na sua 
capacidade de querer e entender as consequências de seus atos 
(MENDONÇA, 2017, p. 42) 

 

Claro, neste caso a fundamentação legal seria o Art. 4, inciso III do código civil: 

“aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua 

vontade”. Que se trata dos relativamente incapazes. Sendo a pessoa com deficiência 

mental analisada de igual sorte que todas as outras pessoas e não sendo a deficiência 

em si um marco para a decisão da curatela. E ainda defende que poderia sim ser 

declarada a incapacidade relativa e consequente designação de curador a essas 

pessoas (MENDONÇA, 2017, p.46). 

Para Bruna Mendonça, essa decisão de curatela teria que ser avaliada caso a 

caso devido às particularidades do caso concreto. E que devem ser considerados 

aspectos “sociais, culturais, ambientais e familiares que tem reflexo direto no exercício 

da autonomia dessas pessoas” (MENDONÇA, 2017, p. 42). Nestes termos, a curatela 

deixa de possuir caráter restritivo de direitos para assumir o lugar de instrumento 

protetor da pessoa com deficiência, de acordo com os ditames do Art. 84 do Estatuto14. 

Não sendo mais utilizada a palavra interdição para se referir a estes institutos. 

A autora ainda cita Judith Martins-Costa, se referindo à singularização da 

curatela no caso concreto: 

 

Vimos que a noção de discernimento é nuançada, graduada, sendo 
assim percebida pelo direito. Assim, para averiguar e mensurar se 
alguém não tem discernimento, ou a medida da redução do 
discernimento, deve o intérprete operar um raciocínio atento às 
singularidades (grifo meu) da pessoa (‘raciocínio por concreção’) 
diverso do que desenvolve quando a incapacidade é determinada em 
vista de uma categoria genérica, como a idade, por exemplo. Não é a 
pessoa como abstrato sujeito, mas é a pessoa de carne e osso, em 
sua concretitude e em suas circunstâncias, que deverá estar no centro 
do raciocínio” (COSTA, apud MENDONÇA, 2017, p. 42). 

                                                           
14 Segundo Joyceane Menezes A curatela perde o fôlego enquanto medida de substituição de vontade e, no seu 
estabelecimento, passa-se a atribuir maior relevo às circunstâncias pessoais do próprio curatelado, notadamente 
às suas preferências, aos seus vínculos de afetividade e aos seus interesses fundamentais”. (MENEZES, Joyceane 
Bezerra de. Direito das pessoas com deficiências psíquicas e intelectual nas relações privadas. Rio de 
Janeiro:Processo, 2016. P. 528). 
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Criado este contexto é oportuno fazer um contraponto com a perspectiva dos 

funcionamentos, pois esta tem em muito a contribuir para se analisar das demandas 

básicas das pessoas com deficiência mental grave para delimitar a curatela, no caso 

concreto, pelo Judiciário. Assim, “o discernimento surge como fator que qualifica a 

vontade de todas as pessoas (com deficiência ou não), sem qualquer distinção” 

(MENDONÇA, 2017, p. 43). O que se quer romper com a singularização dos atos da 

curatela é o que acontecia no passado, onde o curador tinha uma carta em branco 

para substituir a vontade da pessoa com deficiência. 

Segundo Joyceane Menezes, seria possível, em caso da pessoa com 

deficiência mental grave, ausente de autodiscernimento, o juiz veja necessidade de 

ampliar os poderes da curatela para atender a suas necessidades. Contudo, isso não 

possui caráter de representação. (MENEZES, 2016, p. 531). Isto corrobora com a 

obrigatoriedade da decisão do juiz ser fundamentada e especificada os atos da 

curatela observados na análise do juízo.  

Na reflexão de Pietro Perlingieri, deve-se atentar para a graduação de 

insuficiência mental que possa acometer o indivíduo, razão pela qual seria necessário 

postular um tipo de intervenção qualitativamente diverso para cada caso 

(PERLINGIERI, 2008, p. 779). Nessa avaliação urge verifica as demandas básicas 

desses indivíduos, que contará com equipe multidisciplinar na tentativa de delimitar 

qual são os funcionamentos básicos de fundamental proteção a estes. 

A lei que rege o processo de curatela é o Código de processo civil de 2015, não 

abordaremos como funciona o processo, mas a Perspectiva visa contribuir na tomada 

de decisão do juiz, sendo pautado por critérios jusfilosóficos e contribuindo para uma 

visão mais ampliada na individualização de cada pessoa com deficiência mental 

grave. Também pudemos pontuar a contribuição da perspectiva nas políticas não 

generalizantes. 
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          Considerações Finais 

 

 Procuramos analisar o contexto da pessoa com deficiência mental grave na 

história dos Direitos Humanos, passando pelo modelo médico e social das 

deficiências. O Estatuto da Pessoa com Deficiência rompeu, no cenário brasileiro, com 

a abordagem biomédica que orientava as questões das deficiências até então, 

aderindo ao modelo social - inspirado pela Convenção da Pessoa com Deficiência 

(ONU) – que jogou a responsabilidade pelas deficiências para a sociedade. 

Como analisamos, o EPD está aderido fundamentalmente ao modelo social das 

deficiências, apresentando preferência em aspectos relacionados à autodeterminação 

e autonomia desses indivíduos. Isso mostra que o Estatuto teve uma pretensão de 

equiparar a pessoa com deficiência mental grave a seres racionais. Portanto, a lei 

cede capacidade civil plena à pessoa com deficiência mental grave para ele poder ser 

sujeito de direitos. 

Todavia, porém, o Estatuto foi muito importante, levando em consideração o 

histórico de exclusão sofrido pela pessoa com deficiência mental grave. Acreditamos 

que o modelo social inspirador do estatuto estabeleceu um novo conceito para esse 

grupo, os protegendo em sua autonomia das mazelas outrora acometidas.  lembra 

Eduardo Nunes e Rodrigo Silva, que 

 
a incapacidade civil que se atribuía a essas pessoas acabava por ser 
degenerada em uma espécie de desconsideração do status personae, 
que aprisionava o indivíduo em um sistema despreparado para lidar 
com os diferentes graus de discernimento que poderiam conviver com 
a deficiência psíquica ou intelectual (NUNES DE SOUZA; DA GUIA 

SILVA, 2016, p. 2) 

 

Malgrado, não podemos deixar de observar que o modelo social adotado pelo 

estatuto e a escolha política em emancipa-los em sua autonomia sem a distinção entre 

deficiências mentais graves e outros tipos de deficiências, não conseguiu romper com 

o estigma que sofrem por serem pessoas com deficiência mental. Prova disso é a 

forma que o Estatuto encontrou para resguardar essas pessoas de direitos, qual seja: 

a cessão de autonomia à revelia de sua capacidade, precisando o judiciário, através 

da curatela, garantir a proteção deste grupo vulnerado. 
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 Podemos observar o quanto o sistema de incapacidade civil da pessoa com 

deficiência adotada antes do Estatuto gerava uma despersonalização genérica das 

pessoas com deficiência mental, independente de ser grave ou moderada, isso se 

soma ao despreparo de um sistema que não está apto para avaliar o grau de 

discernimento que estas pessoas se encontravam, na prática acabavam entrando em 

um mesmo pacote que as colocava na condição de desconsideração do status 

personae. Por isso percebemos que foi muito providencial a emancipação dessas 

pessoas cedida pela lei, contudo no que toca à deficiência mental grave, talvez não 

tenha sido a melhor opção sua emancipação de imediato, sob o risco de gerar a 

desproteção de pessoas que não podem tomar suas próprias decisões. 

Para a Perspectiva dos Funcionamentos, o concernido moral não necessita de 

ser racional ou senciente, pois o foco está nos sistemas funcionais, como objetos de 

inclusão moral, com os seus conjuntos de funcionamentos com graus diversificados 

de complexidade, que podem ou não incluir a capacidade de exercer a razão ou de 

sentir dor ou prazer. Portanto, não necessariamente precisaríamos gerar uma ficção 

de atribuição de capacidade civil a essas pessoas para poder resguardá-las de 

direitos, percebemos que, mesmo sem tal atributo ainda assim é possível agir no 

sentido de proteger suas demandas e promover sua realização como indivíduos 

singulares. Bem assim, percebemos que esta abordagem nos ajuda a reconhecer o 

lugar que esses indivíduos se encontram, sem ter que gerar uma “normalização” de 

seus atributos por uma comparação com as demais pessoas ditas “não deficientes”. 

Percebemos que desta forma há uma ruptura com a estigmatização e preconceitos 

criados sobre a pessoa com deficiência mental grave, isso porque a sociedade passa 

a enxergá-las como realmente são, diferentemente de um modelo que busca reforçar 

uma comparação de atributos padronizados a todo o momento, ou seja, não as 

permitindo serem autênticas. 

 No nosso entender, a outorga de atributos à revelia do que essas pessoas 

podem exercer é chancelar a diferença existente e ratificar a postura atual de enxergar 

a deficiência mental como sendo algo “anormal” ou uma “mazela” dentro da 

sociedade. Por isso, talvez não tenha sido interessante criar uma ficção do atributo da 

racionalidade a essas pessoas, como faz o Estatuto. A perspectiva dos 

funcionamentos nos diz que para essas pessoas a racionalidade não é um 

funcionamento básico desses indivíduos, nos possibilitando a articulação de meios 
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outros que promovam sua realização. Por conseguinte, faz sentido a passagem 

abaixo tirada o site da Perspectiva: 

 
ao invés de caracterizar aqueles que são o objeto de nossas 
preocupações morais como seres racionais e autônomos, ela os 
descreve como sistemas funcionais diversos. Ao eleger a integridade de 
um sistema funcional como o foco para a atribuição de valor moral, a 
perspectiva dos funcionamentos coloca de lado outros aspectos que 
nos distinguem de outras entidades ou formas de vida. Nesse sentido, 
a principal dificuldade não é mais justificar a inclusão de um dado ser 
na esfera de nossas considerações morais, mas saber o que seria para 
cada sistema funcional em geral, ou para cada ser, em particular, sua 
realização plena. Trata-se de um desafio a ser superado pelo 
conhecimento humano do mundo em que estamos inseridos15 

 

Como articulado, nem por isso essas pessoas ficarão desprotegidas de direitos, 

pensamos que a opção política do estatuto não acaba com o estigma próprio deste 

grupo, contudo, em se tratando a aquisição de direitos o estatuto cumpre bem o seu 

papel, só ficando faltante em relação às deficiências mentais graves, em que muitas 

vezes será necessário recorrer ao judiciário no caso concreto para efetivar sua 

proteção. Nesse caso é que a perspectiva dos funcionamentos melhor contribuiria na 

decisão do juiz de delimitar as necessidades básicas desses indivíduos para sua 

proteção.  

O problema, contudo, é o acesso dessas pessoas ao judiciário. Levando em 

consideração o modelo de iniquidades em que se insere o Brasil, há uma barreira 

enorme no acesso à justiça e garantias fundamentas por diversos grupos na 

sociedade. Alexandre César retrata:  

 
Sendo o Brasil um dos primeiros países no ranking mundial de pior 
distribuição de renda (assustadores índices atestam que os 10% mais 
ricos “abocanham” quase 50% da renda nacional), não existe 
nenhuma dificuldade em visualizar o quão limitador ao efetivo acesso 
à justiça é a desigualdade econômica. (CESAR, 2002, p.92). 

 Nesse sentido, corrobora o entendimento de Cappelletti: 

de fato, o direito ao acesso à justiça tem sido progressivamente 
reconhecido como sendo de importância capital entre os novos direitos 
individuais e sociais, uma vez que a titularidade de direitos é destituída 

                                                           
15 Fonte: https://www.perspectivadosfuncionamentos.org/  

https://www.perspectivadosfuncionamentos.org/
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de sentido, na ausência de mecanismos para sua efetiva 
reivindicação. O acesso à justiça pode, portanto, ser encarado como 
o requisito fundamental – o mais básico dos direitos humanos – de um 
sistema jurídico moderno e igualitário que pretenda garantir, e não 
apenas proclamar os direitos de todos (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, 
p.10-11) 

 

Assim, apesar do estatuto presumir todos autônomos (excluindo os menores 

de 16 anos) a pessoa com deficiência mental grave teria sim a possibilidade de 

proteção caso haja abusos decorrentes de sua emancipação. Pois sua condição 

poderá ser singularizada pelo Juiz através da curatela, se houver acesso à justiça. 

O autor Francisco Chagas Lima argumenta que:  

o movimento de acesso à justiça partiu do relativo sucesso obtido 
pelas reformas anteriores que pretendiam conceder proteção judicial 
a interesses não representados ou representados ineficazmente, 
cabendo-lhe ampliar o enfoque presente nas etapas anteriores, 
porquanto, mais do que a proteção dos direitos, seu objeto tem sido a 
mudança dos procedimentos judiciais em geral, para tornar esses 
direitos realmente exequíveis (LIMA FILHO, 2003, apud BENTO,2012, 
p.14) 

De certo, o ideal seria a pessoa com deficiência mental grave não precisar ir ao 

judiciário para resgate de seus direitos. Isso se dá porque suas necessidades, ou 

alguns de seus funcionamentos básicos, não foi representado de pronto, eficazmente, 

pela Lei. Caso contrário não seria necessário acesso à justiça. Pensamos que a 

observação de funcionamentos básicos individualizados no Estatuto evitaria 

transtornos causados a este grupo. A solução que encontramos é a observação do 

respeito aos funcionamentos básicos desses indivíduos pelo juiz, no caso concreto, 

através da proteção exercida pelo instituto da curatela. 

Urge lembrar que para a Perspectiva o importante é que os funcionamentos 

básicos dessas pessoas sejam resguardados. Se com o Estatuto, mesmo com seus 

equívocos, estiver conseguindo cumprir este papel, seja através de políticas públicas 

focalizadas ou através do próprio judiciário, então ele será muito bem-vindo e poderá 

ser um meio pelo qual demandas básicas desses indivíduos poderão ser viabilizadas 

com a ajuda da Perspectiva dos Funcionamentos.  
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A inclusão social das pessoas com deficiência mental grave emerge a partir de 

um discurso recente, que talvez tenha se intensificado com o fenômeno da 

globalização, que passa a exigir uma aproximação e convivência com as diferenças 

socioculturais devido ao maior contato que temos hoje com maior número de pessoas 

e culturas diferentes. A sociedade atual está marcada pela divisão social, pelas 

desigualdades econômicas, regionais, de gênero, sociorraciais/étnicas e pela 

exclusão e marginalização das pessoas com deficiência mental. Romper com esse 

paradigma, pela perspectiva dos funcionamentos, requer um olhar mais apurado para 

a demanda desses indivíduos com vistas a seu florescimento, através da promoção 

de seus funcionamentos básicos, que se possam mapear em cada caso concreto, 

através da análise multidisciplinar onde serão ouvidos todos os envolvidos no 

contexto. Foi debatida a dificuldade que se estabelecer políticas públicas nesta 

situação, mas que existe a possibilidade de atender as particularidades de cada 

indivíduo, se estivermos atentos e pautados na realização de uma vida digna para 

eles, a exemplo da decisão do juiz na curatela, que procura melhor individuar os 

poderes do curador, na esperança de proteger a dignidade desses indivíduos. E 

adotando a perspectiva dos funcionamentos como parâmetro de demandas básicas 

prioritárias para sua proteção. 

Nessa senda, percebemos que a perspectiva dos funcionamentos adota um 

olhar moral mais inclusivo em relação às demandas da pessoa com deficiência mental 

grave, e que pode ser complementar a aplicação do Estatuto na individualização da 

norma pelo judiciário.  
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