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RESUMO 
 
A pessoa com deficiência, ao longo de sua história, foi tratada de diversas maneiras, 
ora aceita pela sociedade, ora segregada, ora ridicularizada e até mesmo morta 
simplesmente pela sua deficiência. No período pós-moderno, a preocupação com os 
deficientes se reverberou, tendo surgido diversos tratados internacionais e leis 
nacionais a fim de protegê-los. O propósito atual é reconhecer que são sujeitos de 
direitos e devem ter igualdade de oportunidades como as demais pessoas, incluindo-
os na sociedade e permitindo que se tornem protagonistas de suas vidas. Ocorre que 
mesmo os deficientes, seja pela sua limitação sensorial, física, intelectual ou mental, 
pertencem a grupos vulneráveis, isto é, são mais suscetíveis a sofrer males, são mais 
frágeis socialmente, sujeitando-se a terem seus direitos violados ou sequer 
reconhecidos com mais facilidade do que outras pessoas. Assim, a educação se 
mostra como um valioso meio para que os deficientes, pessoas vulneráveis, possam 
conhecer seus direitos e, com isso, reivindicá-los, justamente porque a educação visa 
ao pleno desenvolvimento pessoal, qualificando-os para o trabalho e habilitando-os 
para exercer a cidadania. Além do mais, a educação destinada aos deficientes será 
inclusiva, isto é, aplicada no ensino regular, em todos os níveis, junto com as demais 
pessoas, possibilitando uma socialização e mostrando que o deficiente também é 
sujeito de direitos e não deve ficar segregado. Dessa maneira, as pessoas com 
deficiência fazem jus às ações afirmativas, como políticas públicas, que visam a dar 
um tratamento diferenciado, buscando diminuir desigualdades históricas e sociais, 
permitindo que aqueles que foram suprimidos na distribuição de direitos tenham 
acesso a esses bens fundamentais. Assim, as reservas de vagas no ensino superior 
integram essas ações governamentais que miram a inclusão de grupos excluídos, 
permitindo a consecução de seus direitos intrínsecos, como é o caso da educação. 
 
Palavras-chave: Dignidade da Pessoa Humana. Direitos da Personalidade. Direito à 
Educação. Inclusão. Reserva de vagas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 

The person with disabilities throughout their history has been treated in various ways, 
now accepted by society, now segregated, sometimes ridiculed, even killed simply 
because of their disability. In the postmodern period, concern for the disabled has 
reverberated, and a number of international treaties and national laws have emerged 
to protect them. The current purpose is to recognize that they are subjects of rights 
and must have equal opportunities that other people, including them in society and 
allow them to become protagonists of their life. It occurs that even the disabled, 
whether due to their sensory, physical, intellectual or mental limitations belong to 
vulnerable groups, that is, they are susceptible to suffering, are more socially fragile, 
subject to their rights being violated or even recognized easier than other people. Thus, 
education proves to be a valuable mean for the disabled, the vulnerable, to know their 
rights and, with this, to claim them, precisely because education aims at full personal 
development, qualifying them for work and enabling them to exercise citizenship. 
Moreover, education for the disabled will be inclusive, that is, applied in regular 
education, at all levels, with other people, enabling a socialization and showing that 
the disabled is also a subject of rights and should not be secreted. In this way, disabled 
people are entitled to affirmative actions, which are public policies that aim to give a 
differentiated treatment seeking to reduce historical and social inequalities, allowing 
those who have been suppressed in the distribution of rights have access to these 
fundamental goods. Thus, reserves of vacancies in higher education integrate these 
governmental actions that aim at the inclusion of excluded groups allowing the 
achievement of their intrinsic rights, such as education. 
 
Keywords:   Dignity of Human Person. Rights of the Personality. Right to education. 
Inclusion. Reservation of vacancies. 
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1 INTRODUÇÃO

O direito à educação revela-se como um dos mais importantes instrumentos de

mudança social, política e econômica de um país e da população, vez que qualifica a

pessoa para o trabalho, capacita para exercer seus direitos de cidadania e auxilia no

desenvolvimento de suas personalidades.

Além disso, é um direito fundamental social, prescrito nos artigos 6º e 205 da

Constituição Federal, fruto de conquistas histórias, que deve ser efetivado pelo

Estado, já que os direitos sociais são direitos prestacionais, de segunda dimensão, ou

seja, impõem uma conduta comissiva do Poder Público, enquanto que os direitos

fundamentais de liberdade, estampados no art. 5º, considerados de primeira

dimensão, impõem uma abstenção.

Assim, o direito à educação é uma prerrogativa de todos, devendo ser gratuito

e prestado desde a educação básica até o ensino superior, cabendo ao Poder Público

ofertá-lo com qualidade, fornecendo qualificação para os profissionais da educação,

além de incentivos, estrutura física, material didático, alimentação e transportes aos

alunos, garantido também a permanência no ambiente escolar.

A Constituição prevê que o ensino à pessoa com deficiência será prestado

também no ensino regular, em todos os níveis de aprendizado, garantindo que o

deficiente esteja incluído juntamente com aqueles que não possuem deficiência desde

o ensino primário até a graduação.

Contudo, em que pese a Constituição e outros diplomas legais assegurarem

diversos direitos aos deficientes, nem sempre foi assim, visto que durante a história

os deficientes foram segregados do convívio social e até mesmo mortos.

Na Grécia e Roma antigas, os deficientes não possuíam qualquer direito, nem

tinham a liberdade de se relacionar com as outras pessoas, de modo que era

autorizado ao Estado e à família abandoná-los ou matá-los.

Na Idade Média, pautado em valores do Cristianismo, como solidariedade,

amor e igualdade, os deficientes passaram a receber certo tratamento do Estado com

a criação de abrigos e hospitais para recebê-los; ao menos não mais eram mortos ou

jogados de abismos como na Antiguidade, embora tenha sido nesse período que as

pessoas com deficiência passaram a ser vistas de forma mais contundente como

seres demoníacos, possuídos, amaldiçoados e que estariam pagando seus pecados.
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No período Moderno, caracterizado pelo renascentismo cultural e a rescisão

com o teocentrismo, emerge o assistencialismo às pessoas com deficiência, vez que

houve grande avanço na criação de hospitais, escolas e lares objetivando o

atendimento dessas pessoas, rompendo com a visão de bruxaria e passando para

uma ótica médica, com possibilidade de tratamento.

Interessante mencionar que foi nesse período que foram criadas as bengalas,

cadeiras de rodas e o método Braile, instrumentos que auxiliam as pessoas com

deficiência até os dias de hoje.

Mas é no Estado atual que as pessoas com deficiência começam a ganhar

direitos, ou melhor, a terem seus direitos reconhecidos, garantindo igualdade em

relação às demais pessoas, principalmente o direito à inclusão. Enfim, é no século XX

que os direitos e garantias fundamentais passam a dar guarida aos deficientes.

A tutela aos deficientes se dá através de diversos tratados internacionais e leis

internas, destacando-se a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência,

homologada em 13 de dezembro de 2006, e assinada na cidade de Nova Iorque, em

30 de março de 2007, pelos países signatários, dentre eles o Brasil.

Após a aprovação da Convenção pelo Congresso Nacional através do Decreto

Legislativo n.º 186, de 9 de julho de 2008, foi ratificada junto à Organização das

Nações Unidas em 1º de agosto de 2008 e promulgada em 25 de agosto de 2009

através do decreto do Decreto n.º 6.949, momento em que este documento

internacional adentrou o arcabouço jurídico.

Tal convenção, por ter natureza de direitos humanos, ingressou no

ordenamento jurídico brasileiro como Emenda à Constituição, conforme preconiza o

§3º do art. 5º, acrescentado pela Emenda Constitucional n.º 45, de 08/12/2004, uma

vez que foi aprovada pelo quórum qualificado, isto é, por 3/5 (três quintos) em dois

turnos em cada casa legislativa.

E mais, a Convenção é o único tratado, até o momento, no corpo jurídico

brasileiro como Emenda Constitucional, já que foi o único aprovado dentro do quórum

qualificado. Os demais Tratados Internacionais de Direitos Humanos são

considerados normas supralegais, o quer dizer que estão hierarquicamente entre a

Constituição Federal e as demais normas infraconstitucionais.

A Convenção, a qual consagra o princípio da dignidade da pessoa humana,

tem entre seus princípios norteadores: a) a plena e efetiva participação e inclusão na

sociedade; b) a igualdade de oportunidades. Além disso, prevê a Convenção também
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o direito a uma educação inclusiva, na qual o deficiente participa do sistema

educacional juntamente com pessoas que não possuem deficiência.

Da Convenção originou-se o Estatuto da Pessoa com Deficiência, também

chamado de Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei n.º 13.146, de

6 de julho de 2015), que entrou em vigência em janeiro de 2016.

O Estatuto veio ratificar e disciplinar algumas previsões da Convenção, entre

elas o direito à educação às pessoas com deficiência, assegurando justamente uma

educação inclusiva, em todos os níveis, desde o ensino básico até o superior.

No entanto, na previsão original havia reservas de vagas para pessoas com

deficiência, 10% (dez por cento), o que foi vetado pela Presidente da República sob o

argumento de que o Programa Universidade para Todos – PROUNI, do Governo

Federal, já concede bolsas integrais e parciais às pessoas com deficiência de acordo

com a respectiva renda familiar. No final do ano passado, porém, houve alteração

nessa Lei.

Ocorre que ainda há uma disparidade de acesso e inclusão no ensino superior

entre as pessoas sem deficiência e com deficiência, em que as últimas praticamente

não possuem qualquer igualdade de oportunidades em relação às primeiras.

Com isso, faz-se necessária a criação de cotas, ou seja, reserva de vagas para

pessoas com deficiência, seja para universidades públicas ou privadas, de nível

Federal e Estadual, a fim de concretizar a inclusão pregada tanto pela ordem

constitucional como pelo Estatuto.

A criação de cotas se dá através de ações afirmativas, também chamadas de

discriminação positiva, cuja finalidade é amenizar desigualdades histórias em razão

do não reconhecimento de direitos a determinados grupos sociais. Assim, com as

ações afirmativas, dar-se-á um tratamento desigual para aqueles que são desiguais

justamente para buscar uma igualdade material, oportunizando o acesso e inclusão a

bens fundamentais.

É direito da pessoa com deficiência estar incluída no ensino regular, estar

inserida no ensino básico, no ensino fundamental, médio e, principalmente, no ensino

superior, vez que não pode mais ficar à margem da sociedade. O deficiente merece

atenção, deve participar do desenvolvimento da sua comunidade, tendo garantida sua

inclusão nas relações pessoais e educacionais.

A educação inclusiva, além das finalidades garantidas pela Constituição,

também tem como função romper certos dogmas, como o de que o deficiente não
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possui capacidade para aprender, abolir discriminações e preconceitos, visto que

todos estarão socializando no ambiente escolar, sejam pessoas com ou sem

deficiência; é importante que todos se relacionem a fim de enxergar o outro, respeitar

as diferenças, até porque aqueles hoje não considerados como deficientes podem vir

a se tornar uma pessoa com deficiência.

Com isso, o direito à educação, além, é claro, de ser um direito fundamental,

também é um direito da personalidade, pois integra o conjunto de atributos e

qualidades de uma pessoa, com a função de aperfeiçoar, lapidar características

morais, físicas e intelectuais do ser humano, ou seja, é essencial para a sua

existência.

Dessa maneira, garantir que o deficiente tenha acesso à educação e que esteja

incluído no sistema de ensino é permitir que ele possa desenvolver sua personalidade,

suas habilidades, que seja capacitado para exercer a cidadania e qualificado para o

trabalho, tornando-o protagonista de sua vida, de modo que, assim, estar-se-á

consagrando o princípio da dignidade humana, colocando a pessoa no eixo central do

direito e do Estado, o qual deve voltar-se a atender todas as pessoas.
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2 PESSOA COM DEFICIÊNCIA

2.1 Historicidade da pessoa com deficiência

2.1.1 Antiguidade

Para buscar a inclusão das pessoas com deficiência e dar-lhes tratamento

isonômico no Estado Contemporâneo, homenageando, assim, o princípio da

dignidade da pessoa humana e garantindo a inclusão no ensino regular, necessário

analisar a historicidade de como esses indivíduos eram tratados. Ou seja, para a

inclusão e igualdade, é necessário verificar sua exclusão e segregação ao longo da

história.

Não é possível precisar como era a vida dos deficientes nas sociedades

primitivas, mas, talvez em razão da vida nômade que os indivíduos levavam ou por

crenças – já que muitos acreditavam que as pessoas com alguma anomalia estavam

possuídas por algum mau espírito –, as pessoas com deficiência praticamente eram

aniquiladas ou desamparadas, pois não suportariam o modo de vida daquela época e

não conseguiriam caçar, pescar, enfim, sobreviver1.

No entanto, Otto Marques da Silva aponta que evidências arqueológicas

mostram que na era primitiva algumas pessoas com deficiência conseguiram viver

nessa fase pré-histórica, vez que foram encontrados corpos com fraturas solidificadas

e bem tratadas, amputações e crânio trepanados2.

No Egito, onde se têm os primeiros registros do exercício da medicina, as

pessoas com deficiência viviam normalmente entre as diversas classes da sociedade,

seja entre os nobres, faraós, agricultores ou artesãos3.

Na Pérsia, de igual forma, as pessoas com deficiência não eram exterminadas;

pelo contrário, o Rei Ciro solicitou ao faraó egípcio Ahmasis um médico especialista

para cuidar de pessoas que possuíam problemas de visão ou que corriam grande risco

de ficarem cegas, demonstrando uma preocupação com esses indivíduos4.

1 GUGEL, Maria Aparecida. A pessoa com deficiência e sua relação com a história da humanidade.
Disponível em: <http://www.ampid.org.br/ampid/Artigos/PD_Historia.php>. Acesso em: 16 abr. 2016.
2 SILVA, Otto Marques da. A Epopéia Ignorada. A Pessoa Deficiente na História do Mundo de Ontem
e de Hoje. São Paulo: CEDAS, 1987, p.22,
3 GUGEL, Maria Aparecida. A pessoa com deficiência e sua relação com a história da humanidade.
Disponível em: <http://www.ampid.org.br/ampid/Artigos/PD_Historia.php>. Acesso em: 16 abr. 2016.
4 Silva, Otto Marques da. Op., cit., p. 46.
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Por outro lado, povos antigos aboliam pessoas com algum tipo de deficiência,

sendo que eram afastadas do convívio social ou até mesmo tinham sua vida ceifada.

O povo Hebreu, por exemplo, tinha verdadeira repulsa aos deficientes, considerando-

os seres impuros, pecadores, por menor que fosse a doença ou limitação5.

Verifica-se também a exclusão das pessoas com deficiência no Código de

Manu, codificação que regulou o mundo indiano, que vigorou aproximadamente entre

os séculos II a.C. a II d.C., no qual o seu livro novo, que regulava a sucessão

hereditária, dispunha expressamente uma restrição aos deficientes quanto à

possibilidade de herdar algum patrimônio, consoante previsão no art. 617, no livro

nono, ao tratar da sucessão hereditária: “Os eunucos, os degradados, os cegos e

surdos de nascimento, os loucos, idiotas, mudos e estropiados não são admitidos a

herdar.”6

Já no Estado grego, berço da civilização, dividido em Cidades-Estados (polis),

destacam-se Esparta e Atenas, onde nesta valorizavam-se a literatura, a filosofia, a

educação e busca do equilíbrio entre corpo e mente, e aquela o combate, com rigoroso

treinamento físico, preparando os cidadãos para a guerra, com um caráter militar7,

havendo enorme rejeição às pessoas com alguma deficiência.

Têm-se na Grécia, especialmente em Esparta, os primeiros traços da eugenia,

mediante uma seleção natural entre os jovens espartanos, uma vez que os garotos

eram preparados para o combate físico, apreendendo a utilizar espadas, escudos e

também praticar esportes, de modo que aqueles não conseguiam praticar atividade

física ou se militarizar não poderiam servir à sua polis e acabavam abominados.

Cultuava-se na Grécia Antiga o intelecto, a beleza, o corpo, o físico, e aqueles

que considerados fora dos padrões gregos acabavam sendo sacrificados,

abandonados em florestas ou jogados em rios e penhascos.

Exemplo dessa segregação está na própria mitologia grega, com o Mito de

Hefestos, Deus do Fogo, filho de Zeus e de Hera. A história que ele foi jogado no mar

por sua mãe por ter nascido com problemas na perna, vez que era considerado

manco, além de ter sido avaliado fisicamente como feio8.

5 Ibid, p., 51.
6 Disponível em: <http://www.dhnet.org.br/direitos/anthist/manusrti3.htm>. Acesso em: 16 abr. 2016.
7 MALUF, Sahid. Teoria geral do Estado. Atualizador prof. Miguel Alfredo Malufe Neto. 31. Ed. São
Paulo: Saraiva, 2013, p. 128.
8 CARVALHO-FREITAS, Maria Nivalda de. MARQUES, Antônio Luiz. A Diversidade através da
História: a Inserção no Trabalho de Pessoas com Deficiência. o&s - v.14 - n.41 - Abril/Junho – 2007,
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Na Grécia, especialmente em Esparta, eliminar o deficiente seria motivo de

justiça tanto para este quanto para o Estado, conforme se denota na passagem no

artigo do Historiador Cleyton Tavares da Silveira referindo-se à obra “A Vida de

Licurgo”, um legislador espartano:

Após nascido o lactante seria levado ao Lesche, onde seria avaliado, caso
fosse robusto e forte seria criado, caso não, seria descartado, pois não seria
justo nem com a criança, nem muito menos com o Estado a vivência de um
possível incapaz. Em outras póleis o costume da exposição era bastante
comum, muito embora em nenhuma delas esta prática partisse do próprio

Estado.9

Na obra A República, de Platão, verificam-se passagens em que é possível

constatar a seleção pregada pelos gregos:

é preciso, de acordo com o que estabelecemos, que os homens superiores
se encontrem com as mulheres superiores o maior número de vezes possível,
e inversamente, os inferiores com as inferiores, e que se crie a descendência
daqueles, e a destes não, se queremos que o rebanho se eleve às alturas, e
que tudo isto se faça na ignorância de todos, exceto dos próprios chefes, a
fim de a grei dos guardiões estar, tanto quanto possível, isenta de

dissensões.10

Na mesma obra de Platão, visualiza-se outra passagem que demonstra a

repulsa aos deficientes, embora este filósofo fosse contrário à morte, defendendo

apenas que seres superiores se relacionassem com seres da mesma espécie e

aqueles que fossem disformes – deficientes – ficassem isolados:

- E àqueles dentre os jovens que foram valentes no combate ou em qualquer
outro lugar deve dar-se-lhes, entre outros honrarias e prêmios, uma liberdade
mais ampla de se unirem à mulheres, a fim de que haja pretexto para se gerar
o maior número possível de filhos de homens sessa qualidade.
- Está certo.
- Tomarão conta das crianças que forem nascendo as autoridades para esse
fim constituídas, quer sejam homens ou mulheres, ou uns e outros, uma vez
que os postos de comando são comuns a homens e mulheres...
- Sim.
- Pegarão então nos filhos dos homens superiores, e levá-los-ão para o
aprisco, para junto de amas que moram à parte num bairro da cidade; os dos
homens inferiores, e qualquer dos outros que seja disforme, escondê-los-ão
num lugar interdito e oculto, como convém.

p. 63. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-
92302007000200003>. Acesso em: 16 abr. 2016.
9 SILVEIRA, Cleyton Tavares da. Do mítico ao histórico: Licurgo sob o olhar de xenofonte e plutarco.
Alétheia - Revista de estudos sobre Antigüidade e Medievo, Volume 2, Agosto/Dezembro de 2009, p.
10. Disponível em: <http://revistaale.dominiotemporario.com/doc/Silveira.pdf>. Acesso em:
16.abr.2016.
10 PLATÃO. A República. Tradução Pietro Nassetti. 1 ed. São Paulo: Martin Claret. 2001, p. 154.
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- ... Se, realmente, queremos que a raça dos guardiões se mantenha pura. 11

Aristóteles, no livro A Política, também ilustra a segregação realizada pelos

gregos:

Quanto a rejeitar ou criar os recém-nascidos, terá de haver uma lei segundo
a qual nenhuma criança disforme será criada; com vistas a evitar o excesso
de crianças, se os costumes das cidades impedem o abandono de recém-
nascidos deve haver um dispositivo legal limitando a procriação; se alguém
tiver um filho contrariamente a tal dispositivo, deverá ser provocado o aborto
antes que comecem as sensações e a vida (a legalidade ou ilegalidade do

aborto será definida pelo critério de haver ou não sensação e vida).12

Ou seja, a Grécia Antiga abolia aqueles que não representavam o modelo de

“pessoa normal”, isto é, os que não podiam servir ao exército, praticar esportes, não

eram belos ou que não tinham capacidade cognitiva e, dessa maneira, acabavam

sendo mortos ou abandonados.

Já em Roma, a Lei das Doze Tábuas, que formava o cerne da constituição da

República Romana, também dispunha sobre a exclusão daquele considerado

anormal. A tábua IV, que dispunha sobre o pátrio poder e o casamento, facultava ao

pai matar o filho que tivesse nascido disforme, mediante o julgamento de cinco

vizinhos13.

Daniela Fantoni de Lima Alexandrino, em sua tese de doutorado na

Universidade de São Paulo, citando Misés, o qual menciona Seneca, um filósofo e

poeta romano, assevera que em Roma adotavam-se as seguintes práticas:

Nós matamos os cães danados, os touros ferozes e indomáveis, degolamos
as ovelhas doentes com medo que infectam o rebanho, asfixiamos os recém
nascidos mal constituídos, mesmo as crianças se forem débeis ou anormais,
nós a afogamos: não se trata de ódio, mas da razão que nos convida a
separar das partes são aquelas que podem corrompê-las.14

11 Ibid, p. 155.
12 ARISTÓTELES, A política. Tradução: Pedro Constantin Tolens, 3ª reimpressão, São Paulo: Editora
Martin Claret, 2010, p. 1335b.
13 BRASIL. Lei das doze tábuas. Disponível em:
<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=bibliotecaConsultaProdutoBibliotecaSimboloJu
stica&pagina=tabuas>. Acesso em 8 mai. 2016.
14 ALEXANDRINO, Daniela Fantoni de Lima. O PIBID e a Deficiência: entre ações e tensões. 2015,
222f. Tese (doutorado) – Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015, p., 16
apud Misés, R.A. A Criança Deficiente Mental – uma abordagem dinâmica. Rio de Janeiro, Ed. Zahar,
1997.



20

A repulsa que os Romanos tinham para com os deficientes é percebida,

inclusive, nas depreciações que realizavam contra seu próprio imperador, já que

Tibério Claudius possuía problemas nas pernas, manquejava, conforme assinala

Jayme de Altavila:

Tinha o romano uma espécie de obsessão contra os defeitos físicos e não
perdoava até mesmo aqueles que chegavam à suprema autoridade, como o
imperador Claudius, que sempre foi ridicularizado pela sua manqueira ou

claudicância. 15

Nesse período, ser deficiente equivaleria às pessoas que não possuíssem porte

físico apto para guerrear, condições de se preparar para as lutas, praticar esportes,

manejar armas de combate, que não conseguissem ouvir, falar, enxergar, andar,

além, obviamente, de não possuir algum membro.

Sueli Fernandes assim aponta:

“Na Antiguidade, período histórico iniciado com as antigas civilizações e que
se estendeu até a queda do Império Romano do Ocidente século V), apenas
as pessoas nobres detinham o poder social, político e econômico. O corpo
perfeito e forte para guerrear, a beleza física, a capacidade retórica para
proferir discursos filosóficos, entre outras habilidades, eram aspectos que
valorizaram algumas pessoas e conferiam-lhe a cidadania nessa sociedade.
Qualquer pessoa que fugisse a esse padrão era considerada subumana já

que não teria utilidade para a vida em sociedade.”16

Silvio de Salvo Venosa, em sua obra sobre o direito civil, também faz essa

observação:

Sabe-se que no Direito Romano os textos aludem à forma humana. Quem
não tivesse forma humana não era considerado ser humano; mas os antigos
romanos não descreviam o que era forma humana. Acreditavam na
possibilidade de alguém nascer de mulher com alguma característica de
animal e não consideravam humanos os que nascessem com deformações
congênitas, tais como a acefalia (ausência de cabeça), ausência de

membros.17

Embora o império Romano facultasse ceifar a vida das crianças defeituosas, tal

prática não era realizada com frequência, sendo que muitas delas acabavam sendo

abandonadas em cestinhas enfeitadas com flores às margens do rio Tibre18.

15 ALTAVILA, Jayme de. Origem dos Direitos dos Povos. 12 ed. São Paulo: Ícone, 2013, p. 94.
16 FERNANDES. Sueli. Fundamentos para educação especial. Curitiba: Ibpex, 2007, p., 19.
17 VENOSA, Salvo de Silvio. Direito civil: parte geral. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 128.
18 SILVA, Otto Marques da. Op. Cit., p. 51.
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Mas foi no próprio Estado Romano, que se caracterizou além das grandes

conquistas territoriais também pelo surgimento e ascensão do cristianismo, pregando

o amor e a caridade, que as pessoas com deficiência passaram a ser toleradas pela

sociedade e deixaram de ter suas vidas ceifadas.

Maria Aparecida Gugel explica essa tolerância dos romanos:

Foi no vitorioso Império Romano que surgiu o cristianismo. A nova doutrina
voltava-se para a caridade e o amor entre as pessoas. As classes menos
favorecidas sentiram-se acolhidas com essa nova visão. O cristianismo
combateu, dentre outras práticas, a eliminação dos filhos nascidos com
deficiência. Os cristãos foram perseguidos porém, alteraram as concepções
romanas a partir do Século IV. Nesse período é que surgiram os primeiros
hospitais de caridade que abrigavam indigentes e pessoas com

deficiências.19

Antagonicamente, por influência do cristianismo, que pregava a solidariedade,

a igualdade, a universalidade, em que todas as pessoas, especialmente os cristãos,

deveriam ser integrados numa só sociedade, chegando-se a uma ideia de Estado

universal20, foi no Estado Romano que se teve a criação dos primeiros abrigos e

hospitais a fim de atender as pessoas com deficiência.

Entre as histórias de casas de apoio para deficientes, tem-se o relato da

instituição criada pelo papa Anacleto, que reinou como Bispo de Roma, e foi o primeiro

a organizar um abrigo para acolher os romanos vítimas de uma peste21.

Fica claro, ainda, o início da aceitação dos romanos para com as pessoas com

deficiência quando uma romana de família patrícia, chamada Fabiola, alocou toda sua

fortuna para construir o primeiro hospital de caridade do Império Romano22.

Ou seja, nesse período da Antiguidade, eram tidas como “normais” as pessoas

com força corporal, já que deveriam servir nas guerras, seja para dominação ou

proteção de seu território, e também as pessoas que conseguissem desenvolver-se

intelectualmente, com boa retórica, de maneira que aqueles que possuíam alguma

limitação física ou mental eram abandonados ou até mesmo mortos; vale dizer,

tornavam-se seres descartáveis.

19 GUGEL, Maria Aparecida. A pessoa com deficiência e sua relação com a história da
humanidade. Disponível em: <http://www.ampid.org.br/ampid/Artigos/PD_Historia.php>. Acesso em:
16 abr. 2016.
20 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado. 32. ed. São Paulo: Saraiva, 2013,
p. 74.
21 SILVA, Otto Marques da. Op. Cit., p. 51
22 ibid, p. 51.
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Por outro lado, é nessa fase, com o surgimento do cristianismo, que as pessoas

deficientes passaram a serem aceitas pelos seus pares ou, ao menos, deixaram de

ter suas vidas ceifadas, inclusive começando a surgir casas específicas para abrigá-

los.

2.1.2 Idade Média

O Período Medieval, também classificado como noite negra, ficou marcado pela

reverberação do cristianismo, invasões dos bárbaros e pelo sistema feudal, além da

expansão, ainda que desordenada, de hospitais pela Europa e pela forma vexatória

como os deficientes eram tratados.

Em razão do surgimento e evolução do cristianismo23 e do fortalecimento da

Igreja Católica, as pessoas com deficiência começaram a ser toleradas nas

sociedades, isto é, deixaram de ser eliminadas em razão das suas incapacidades ou

limitações. No entanto, os deficientes, de forma mais incisiva, passaram a ser vistos

como seres castigados por Deus, possuídos, demoníacos, que estariam pagando

algum pecado, além de servirem como diversão para os nobres.

Assim aponta Adreana Dulcina Platt:

Na Idade Média, a questão da bruxaria/feitiçaria emergiria de forma mais
contundente, haja vista o domínio absoluto da Igreja Católica nas questões
da sociedade sob um amplo aspecto, não mais sob a alegação da vontade
de deuses, mas na presumida manifestação demoníaca em indivíduos que
não se moldassem às vontades da corte e do clero.
Podemos descrever que o deficiente, nesse período, era considerado um

indivíduo, por natureza, possesso por entidades malignas.24

Maria Aparecida Gugel salienta acerca do tratamento dado às pessoas com

deficiência na Idade Média:

23 Rosimery Leão Mondaini assevera que com o Cristianismo, o homem passou a ser visto como ser
racional, criação e manifestação de Deus. MONDAINI, Rosimery Leão. História da Deficiência e da
Educação Especial: No Brasil e no Maranhão. V Congresso Brasileiro Multidisciplinar de Educação
Especial. 3 a 6 de novembro de 2009. Londrina-PR, p. 1618. Disponível em:
<http://www.uel.br/eventos/congressomultidisciplinar/pages/arquivos/anais/2009/195.pdf>. Acesso em:
17 abr. 2016.
24 PLATT, Adreana Dulcina. Uma Contribuição Histórico- Filosófica para a análise do Conceito de
Deficiência. Ponto de Vista: Revista de Educação e Processos Inclusivos, Florianópolis, SC, Brasil v.
1, n. 1, julho/dezembro de 1999, p. 72. Disponível em:
<https://periodicos.ufsc.br/index.php/pontodevista/article/view/1523>. Acesso em: 17 abr. 2016.
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Os períodos marcados pelo fim do Império Romano (Século V, ano 476) e a
Queda de Constantinopla (Século XV, em 1453), marcam o início da Idade
Média. É marcada por precárias condições de vida e de saúde das pessoas.
A população ignorante encarava o nascimento de pessoas com deficiência
como castigo de Deus. Os supersticiosos viam nelas poderes especiais de
feiticeiros ou bruxos. As crianças que sobreviviam eram separadas de suas
famílias e quase sempre ridicularizadas. A literatura da época coloca os

anões e os corcundas como focos de diversão dos mais abastados.25

Além do mais, Maria Salete Fábio Aranha, citando Leo Kanner, psiquiatra

Austríaco, aduz que as pessoas deficientes eram utilizadas como instrumentos de

entretenimento pelos demais: “a única ocupação para os retardados mentais

encontrada na literatura antiga é a de bobo ou de palhaço, para a diversão dos

senhores e de seus hóspedes.”26

Vitor da Fonseca sintetiza a evolução do tratamento dado às pessoas com

deficiência da Antiguidade à Idade Média:

“Desde a seleção natural, além da seleção biológico dos espartanos – que
‘eliminavam’ as crianças malformadas ou deficientes –, passando pelo
conformismo piedoso do cristianismo até à segregação e marginalização
operadas pelo ‘exorcistas’ e ‘esconjuradores’ da Idade Média, a perspectiva
da deficiência andou sempre ligada a crenças sobrenaturais, demoníacas e

supersticiosas.”27

Maria Salete Fábio Aranha assim também constata:

Assim, constata-se que, conquanto na Antigüidade a pessoa diferente não
era sequer considerada ser humano, no período medieval, a concepção de
deficiência passou a ser metafísica, de natureza religiosa, sendo a pessoa

com deficiência considerada ora demoníaca, ora possuída pelo demônio.28

Contudo, é na Idade média, a partir dos séculos XIII e XIV, que se inicia na

Europa uma forte expansão de instituições destinadas a acolher as pessoas com

25 GUGEL, Maria Aparecida. A pessoa com deficiência e sua relação com a história da
humanidade. Disponível em: <http://www.ampid.org.br/ampid/Artigos/PD_Historia.php>. Acesso em:
16 abr. 2016.
26 ARANHA, Maria Salete Fábio. Projeto Escola Viva: garantindo o acesso e permanência de todos
os alunos na escola: necessidades educacionais especiais dos alunos, volume 1. Brasília: Ministério
da Educação, Secretaria de Educação Especial, 2005, p. 7, apud Kanner, L. A history of the care and
study of the mentally retarded. Springfield, Illinois: Charles C. Thomas Publisher, 1964, p. 5.
27 FONSECA, Vitor da. Educação especial: programa de estimulação precoce. 2. ed. rev. aumentada.
Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1995, p. 8
28 ARANHA, Maria Salete Fábio, op. cit., p. 11.
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algum tipo de deficiência, embora esses indivíduos passassem a ficar

enclausurados29.

Otto Marques da Silva menciona essa expansão do surgimento de novos

hospitais e abrigos:

Fato que não pode ser desmentido é que, apesar da baixa qualidade dos
serviços, nos últimos decênios da Idade Média a Europa estava praticamente
coberta por uma verdadeira rede - desarticulada, é verdade - de hospitais,
casas de abrigo a doentes, enfermarias em conventos e mosteiros e também
de casas montadas para abrigar pessoas necessitadas de tudo para poder
sobreviver. Corresponde a uma verdade histórica e não há exagero algum
em assinalar o desenvolvimento dos hospitais e a gradativa humanização das
atenções para com os doentes ou pessoas deficientes, como um dos

marcantes feitos do final da Idade Média.30

Inclusive, é durante a Idade Média, na França, que surge o primeiro hospital

voltado especificamente para deficientes visuais, conforme narra Maria Gugel:

O rei Luís IX, cujo reinado ocorreu entre 1214 e 1270, fundou o primeiro
hospital para pessoas cegas, o QuinzeVingts. QuinzeVintes significa 15 x 20
= 300. Era o número de cavaleiros cruzados que tiveram seus olhos vazados

na 7ª Cruzada.31

Não obstante toda essa tolerância da sociedade para com os deficientes, muito

em razão do Cristianismo, Michael Foucault ainda aponta que ocorria o abandono de

indivíduos considerados loucos nos chamados “Nau dos loucos”, que eram barcos

que carregavam as “cargas insanas”, ou seja, as pessoas com deficiência intelectual

de uma cidade a outra, onde levavam uma vida nômade32.

Mas o próprio Foucault ressalva que os deficientes mentais (“insanos”) não

eram descartados automaticamente das cidades, apenas os estrangeiros, sendo que

cada cidade deveria se encarregar de cuidar dos seus respectivos cidadãos, visto que

muitas já possuíam locais para abrigar essas pessoas.

Não é fácil levantar o sentido exato deste costume. Seria possível pensar que
se trata de uma medida geral de expurgo que as municipalidades fazem
incidir sobre os loucos em estado de vagabundagem; hipótese que por si só

29 Ibid, p. 9.
30 SILVA, Otto Marques da. Op., cit., p. 164.
31 GUGEL, Maria Aparecida. A pessoa com deficiência e sua relação com a história da
humanidade. Disponível em: http://www.ampid.org.br/ampid/Artigos/PD_Historia.php. Acesso em: 16
abr. 2016.
32 FOUCAULT, Michel. História da loucura na Idade Clássica. Trad. José Teixeira Coelho Netto. São
Paulo: Perspectiva, 1978. p. 13.
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não dá conta dos fatos, pois certos loucos, antes mesmo que se construam
casas especiais para eles, são recebidos nos hospitais e tratados como
loucos. No Hôtel- Dieu de Paris, seus leitos são colocados em dormitórios25;
por outro lado, na maior parte das cidades da Europa existiu, ao longo de
toda a Idade Média e da Renascença, um lugar de detenção reservado aos
insanos: é o caso do Châtelet de Melun26 ou da famosa Torre dos Loucos de
Caen27; são as inúmeras Narrtürmer da Alemanha, tal como as portas de
Lübeck ou o Jungpfer de Hamburgo28. Portanto, os loucos não são corridos
das cidades de modo sistemático. Por conseguinte, é possível supor que são
escorraçados apenas os estrangeiros, aceitando cada cidade tomar conta

apenas daqueles que são seus cidadãos. 33

Ou seja, na Idade Média, houve grandes avanços quanto ao tratamento

dispensado às pessoas com deficiência, uma vez que foram criados diversos abrigos,

hospitais e instituições voltadas a atendê-las. Além disso, as pessoas com deficiência

não eram mais mortas, jogadas de penhascos, como acontecia na Antiguidade,

descortinando uma atenção mais humanista por força do Cristianismo.

Contudo, os deficientes não foram totalmente aceitos pela sociedade dessa

época, pois ainda eram motivo de chacota, zombados, servindo de diversão para

hotéis, a senhores abastados, além de serem remetidos de uma cidade a outra,

vivendo de forma errante.

2.1.3 Idade Moderna

O período moderno se caracterizou pelo renascentismo cultural, pela rescisão

com o teocentrismo, com a descoberta do mundo e do homem, já que as ações,

principalmente artísticas, foram voltadas ao ser humano, com um ideal humanista,

rompendo com as estruturas medievais, ocorrendo uma transição entre o feudalismo

e o sistema capitalista.

É nesse período da história que as pessoas deficientes passaram a ser

analisadas sob o ponto de vista médico, sendo a deficiência compreendida por razões

naturais e não por fatores espirituais, rompendo com uma visão de bruxaria para uma

ótica médica, com possibilidade de tratamento.

Assim, a Idade Moderna é marcada pelos inventos tecnológicos, pelos avanços

médicos e educacionais, em especial aos deficientes, preocupando-se com a

alfabetização, com a leitura e escrita desses indivíduos, surgindo diversas técnicas

que buscaram auxiliar sua instrução.

33 Ibid, p. 14.
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Maria Aparecida Gugel aponta:

Gerolamo Cardomo (1501 a 1576), médico e matemático inventou um código
para ensinar pessoas surdas a ler e escrever, influenciando o monge
beneditino Pedro Ponce de Leon (15201584) a desenvolver um método de
educação para pessoa com deficiência auditiva, por meio de sinais. Esses
métodos contrariaram o pensamento da sociedade da época que não
acreditava que pessoas surdas pudessem ser educadas.34

Maria Salete Aranha confirma essa fase de avanço da medicina e da visão da

pessoa com deficiência: “O século XVII foi palco de novos avanços no conhecimento

produzido na área da Medicina, o que fortaleceu a tese da organicidade, e ampliou a

compreensão da deficiência como processo natural.”35

Esse período ficou registrado também pelas revoluções, em especial a

Revolução Francesa, mudando todo o cenário político, cultural e econômico, elevando

a classe burguesa ao poder, tendo sido o modelo de produção econômico alterado,

passando-se ao mercantilismo, sendo que o capital humano passou a ser remunerado

em razão do valor da sua mão de obra, de modo que o trabalho começou a ter um

preço, ocorrendo a ascensão da indústria.

Dos ideais humanistas da Revolução Francesa, houve reflexos também no

tratamento dado aos deficientes, conforme observa Maria Aparecida Gugel:

A Revolução Francesa, no século XVI, traz a mudança de ótica da sociedade,
passa-se a encarar a deficiência do ponto de vista alquímico, portanto,
tratável. Nessa época surgem os hospitais psiquiátricos, confinamentos em
asilos e conventos. Os séculos XVII e XVIII trazem avanços no campo do
conhecimento filosófico, médico e educacional, ocupando-se com a
necessidade de preparo da mão-de-obra para a produção; surgem as
primeiras iniciativas de ensino de comunicação para pessoas surdas;
instituições para cuidar e tratar de pessoas com deficiência mental; Louis
Braille cria o código Braille para as pessoas cegas; desenvolvem-se os
inventos de ajuda, tais como, cadeiras de rodas, bengalas, muletas, próteses,
entre outros instrumentos de apoio.36

Justamente por enxergarem a deficiência como tratável, no século XVII e XVIII

foram criados métodos, até hoje conhecidos, que visaram a auxiliar as limitações

34 GUGEL, Maria Aparecida. A pessoa com deficiência e sua relação com a história da
humanidade. Disponível em: <http://www.ampid.org.br/ampid/Artigos/PD_Historia.php>. Acesso em:
16 abr. 2016.
35 ARANHA, Maria Salete Fábio. Op. Cit., p. 13.
36 GUGEL, Maria Aparecida. Pessoas com deficiência e o direito ao concurso público: reserva de
cargos e empregos públicos, administração pública direta e indireta. Goiânia: Ed. da UCG, 2006, p. 26.
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dessas pessoas, como o código Braile, idealizado por Louis Braille, além de cadeiras

de rodas e muletas.

A deficiência passou a ser compreendida como um processo natural, com

possibilidade de tratamento médico, dando uma visão mais humanista a essas

pessoas, mas, em razão da emersão do capital e da industrialização, os deficientes

tornaram-se mão de obra barata, além do que a própria industrialização gerou mais

pessoas com deficiência em razão dos acidentes de trabalho e das próprias guerras

marcadas nesse período.

Com isso, surgiram em todo o mundo inúmeras casas abrigando, tratando e

recuperando as pessoas com deficiência37, de maneira que, na França, Napoleão

Bonaparte determinou que os soldados feridos nas guerras fossem reabilitados,

ocupando um outro trabalho, por vislumbrar que eles poderiam ser úteis em alguma

outra função, consoante aponta Maria Aparecida Gugel:

Napoleão Bonaparte determinava expressamente a seus generais que
reabilitassem os soldados feridos e mutilados para continuarem a servir o
exército em outros ofícios como o trabalho em selaria, manutenção dos
equipamentos de guerra, armazenamento dos alimentos e limpeza dos
animais. Nasce com ele a idéia de que os ex-soldados eram ainda úteis e
poderiam ser reabilitados.38

Inclusive, é nesse período, ainda imperial, que surgem no Brasil institutos

voltados a atender as pessoas com deficiência, tendo como pioneiros o Instituto

Benjamin Constant, criado em 1854, e o Instituto Nacional de Educação de Surdos –

INES, criado em 1857, ambos no Rio de Janeiro. Nessa fase também, em 1874, foi

criado o Hospital Psiquiátrico da Bahia, hodiernamente denominado Hospital Juliano

Moreira.

Ou seja, o período moderno se caracterizou, em relação às pessoas com

deficiência, pela transição de uma visão religiosa para uma visão médica, com

tratamentos, recuperações, criando mecanismos que possibilitassem a reabilitação e

alfabetização do deficiente.

37 NIESS, Luciana Toledo Távora. NIESS, Pedro Henrique Távora. Pessoas Portadoras de
Deficiência no Direito Brasileiro. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2003. p. 7
38 GUGEL, Maria Aparecida. A pessoa com deficiência e sua relação com a história da
humanidade. Disponível em: <http://www.ampid.org.br/ampid/Artigos/PD_Historia.php>. Acesso em:
16 abr. 2016.
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2.1.4 Século XX, as Constituições brasileiras e os Tratados Internacionais até os dias

atuais

Embora a Idade Moderna tenha se caracterizado pela expansão de novos

abrigos, hospitais, com os deficientes sendo vistos como pessoas tratáveis, podendo

ser reabilitados, no início do século XX, na Alemanha – antes mesmo de o partido

Nazista assumir o poder –, discutia-se sobre a possibilidade de exterminar esses

indivíduos, pois seriam considerados um fardo ao Estado39.

No entanto, é no próprio século XX, não obstante tenha sido o período com as

maiores atrocidades da humanidade, que as pessoas, incluindo os deficientes,

passaram a ser o centro do direito e do Estado, norteando suas ações e proteção.

É nesse século que as pessoas com deficiência passam verdadeiramente a ser

vistas como humanos, voltando diversas condutas à sua tutela e aperfeiçoamento dos

mecanismos assistencialistas que permitiram habilitá-los e reabilitá-los, seja através

da educação, de aparelhos ou da medicina.

Maria Aparecida Gugel aduz sobre esse século:

O Século XX trouxe avanços importantes para as pessoas com deficiência,
sobretudo em relação às ajudas técnicas ou elementos tecnológicos
assistivos. Os instrumentos que já vinham sendo utilizados cadeira de rodas,
bengalas, sistema de ensino para surdos e cegos, dentre outros foram se
aperfeiçoando. A sociedade, não obstante as sucessivas guerras, organizou-
se coletivamente para enfrentar os problemas e para melhor atender a
pessoa com deficiência.40

Em razão das I e II Guerra Mundiais, qual deixaram inúmeras pessoas

incapacitadas, em especial fisicamente, é no século XX que os deficientes começam

a ter proteção, principalmente em razão de Documentos, Convenções e Tratados

Internacionais, citando-se como o mais relevante a Declaração Universal dos Direitos

Humanos (DUDH).

Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, primeiro juiz cego da história do Brasil,

assinala acerca da Declaração Universal dos Direitos Humanos:

39 CARVALHO-FREITAS, Maria Nivalda de. MARQUES, Antônio Luiz. Op. Cit., p. 66
40 GUGEL, Maria Aparecida. A pessoa com deficiência e sua relação com a história da
humanidade. Disponível em: <http://www.ampid.org.br/ampid/Artigos/PD_Historia.php>. Acesso em:
16 abr. 2016.
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Desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, a
Organização das Nações Unidas vem aperfeiçoando, por meio de seus
tratados internacionais, o processo de edificação dos Direitos Humanos, o
qual se universalizou a partir da primeira metade do Século XX, para fazer
frente aos abusos havidos no período das Guerras Mundiais e aos que foram
cometidos posteriormente até os nossos dias.41

Referida Declaração, proclamada em 10/12/1948, na cidade de Paris, embora

não disponha especificamente sobre as pessoas com deficiência42, tem como

propósito a defesa da pessoa – do ser humano – realçando sua importância,

reverberando seus direitos, conciliando dois princípios inerentes ao homem: a

igualdade e liberdade43.

Não obstante a Declaração Universal dos Direitos Humanos não ser

exatamente um tratado, mas uma recomendação, o Brasil, por ser um Estado-

Membro, passou a respeitar os Direitos Humanos, devendo concretizá-los e,

consequentemente, tutelar todas as pessoas, incluindo os deficientes.

Conquanto o Brasil começou a se preocupar com os direitos das pessoas com

a Declaração Universal dos Direitos Humanos, apenas em 1978 houve significativa

previsão constitucional acerca dos direitos das pessoas com deficiência, não obstante

a Constituição de 1934 ter positivado direitos sociais, prevendo o acesso à previdência

social aos inválidos.

Sobre essa evolução, assinalam Adolfo Mamoru Nishiyama e Carla Noura

Teixeira:

Foi uma longa jornada desde a Constituição Mexicana de 1917 e a
Constituição de Weimar de 1919, passando pelo fim da Segunda Guerra
Mundial em 1945 e pela especificação dos tratados internacionais sobre
direitos humanos, principalmente após a década de 1950, para só no ano de
1978 haver uma primeira preocupação específica com as pessoas com
deficiência no âmbito constitucional brasileiro. A inclusão das pessoas com
deficiência vem caminhando em passos lentos, mas está se desenvolvendo
e se aperfeiçoando constantemente.44

41 FONSECA. Ricardo Tadeu Marques da. A ONU e seu conceito revolucionário de pessoa com
deficiência. Revista Ltr. Legislação do Trabalho, v. 72-I, p. 263-270. 2009.
42 Não obstante a Declaração Universal dos Direitos Humanos não tenho disposto expressamente
sobre a pessoa com deficiência, a DUDH menciona o termo invalidez, no seu art. XXV, o que, por certo,
refere-se aos deficientes.
43 FACHIN, Zulmar. Curso de direito constitucional. 3. ed. rev. atual. e ampliada. São Paulo: Método,
2008, p. 197.
44 NISHIYAMA, Adolfo Mamoru. TEIXEIRA, Carla Noura. A evolução histórica da proteção das
pessoas com deficiência nas constituições brasileiras: os instrumentos normativos atuais para
a sua efetivação. Revista dos Tribunais. Revista de Direito Privado | vol. 68/2016 | p. 225 - 240 | Ago
/ 2016.
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A primeira Constituição brasileira, instituída ainda na fase do império, de

25/03/1824, previa, conforme art. 8, I, que as pessoas que tinham deficiência moral

ou física teriam seus direitos políticos suspensos45.

Já a primeira Constituição da era republicana dos Estados Unidos do Brasil, de

24/02/1891, manteve a suspensão dos direitos políticos das pessoas com

incapacidade física ou moral, conforme art. 71, § 1º, alínea “a”46.

A Constituição de 16/07/1934, inspirada na Constituição de Weimar,

expressando direitos sociais, aboliu a exclusão que as outras Constituições realizaram

ao deficiente e garantiu, no art. 121, § 1º, h, o acesso à previdência para as pessoas

inválidas. Essa Constituição também previa a suspensão dos direitos políticos por

incapacidade civil absoluta47.

Já as Constituições de 10/11/193748 e de 18/09/194649 também não trouxeram

novidades em relação à pessoa com deficiência, mantendo a garantia da previdência

aos inválidos e a suspensão dos direitos políticos dos incapazes civilmente.

Igualmente, a Constituição de 18/09/1946 também expressava o direito à previdência

social aos inválidos, também não inovando quanto aos deficientes.

A Constituição Federal elaborada na ditadura, de 24/01/1967, seguiu os

mesmos caminhos das anteriores, sendo superficial no tratamento aos deficientes,

garantido o acesso à previdência em caso de invalidez e da suspensão dos direitos

políticos dos incapazes50.

No entanto, a Emenda Constitucional n.º 1, de 17/10/1969, modificou a

Constituição de 1967, trazendo um avanço quanto ao tratamento dispensado às

pessoas com deficiência, uma vez que previa o direito à educação dos excepcionais51.

45 BRASIL. Constituição Politica do Imperio do Brazil. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao24.htm>. Acesso em: 11 jun. 2016.
46 BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao91.htm>. Acesso em: 11 jun. 2016.
47 BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao34.htm>. Acesso em: 11 jun. 2016.
48 BRASIL. Constituição dos Estados Unidos do Brasil. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao37.htm>. Acesso em: 11 jun. 2016.
49 BRASIL. Constituição dos Estados Unidos do Brasil. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao46.htm>. Acesso em: 11 jun. 2016.
50 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1967. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao67.htm>. Acesso em: 11 jun. 2016.
51 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1967. (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 1, de 17.10.1969). Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao67EMC69.htm#novaredação>. Acesso
em: 11 jun. 2016.
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Paralelamente às constituições brasileiras, em razão da Declaração Universal

dos Direitos Humanos e das atrocidades cometidas pelas Guerras, o respeito e a

assistência às pessoas, de modo geral, paulatinamente, começaram a ser praticados,

sendo que, em 22 de dezembro de 1971, a Organização das Nações Unidas – ONU,

proclamou a Declaração de Direitos do Deficiente Mental, explicitando em seu art. 1º

que essas pessoas deveriam gozar dos mesmos direitos dos demais seres

humanos52.

Em 9 de dezembro de 1975, também foi proclamada a Declaração das Nações

Unidas dos Direitos das Pessoas Portadora de Deficiência, impendendo transcrever

seu art. 3º:

As pessoas deficientes têm o direito inerente de respeito por sua dignidade
humana. As pessoas deficientes, qualquer que seja a origem, natureza e
gravidade de suas deficiências, têm os mesmos direitos fundamentais que
seus concidadãos da mesma idade, o que implica, antes de tudo, o direito de

desfrutar de uma vida decente, tão normal e plena quanto possível.53

Dessa maneira, acompanhando as Declarações Internacionais, a Emenda

Constitucional n.º 12, de 17/10/1978, que também alterou a Constituição de 1967,

trouxe relevantes garantias aos deficientes, prevendo expressamente que deveria

ocorrer uma melhora em sua condição social e econômica, através de uma educação

inclusiva e gratuita; assistência, reabilitação e reinserção na vida econômica e social

do país; a proibição de discriminação, inclusive quanto à admissão ao trabalho ou ao

serviço público e a salários e a possibilidade de acesso a edifícios e logradouros

públicos54.

Mas é a constituição Federal de 1988, rompendo com um período ditatorial,

visando a efetivar direitos e garantias fundamentais, que prevê categoricamente

inúmeras disposições em favor das pessoas com deficiência, como o direito à vida, à

educação, previdência social, reabilitação, entre outros direitos. No entanto, críticas à

Constituição Cidadã é que ela não previu um capítulo próprio para tratar sobre as

52 BRASIL. Declaração de direitos do deficiente mental – 1971. Disponível em:
<http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Direito-dos-Portadores-de-
Defici%C3%AAncia/declaracao-de-direitos-do-deficiente-mental.html>. Acesso em 11 jun. 2016.
53 BRASIL. Declaração dos direitos das pessoas deficientes. Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/dec_def.pdf>. Acesso em 11 jun. 2016.
54 BRASIL. Emenda constitucional nº 12, de 17 de outubro de 1978. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc_anterior1988/emc12-78.htm>.
Acesso em 16 mai. 2016.
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pessoas com deficiência, dispondo de regras esparsas, alocadas em diferentes

títulos55.

A partir da previsão Constitucional dos direitos das pessoas com deficiência,

diversas leis infraconstitucionais surgiram no decorrer das décadas, tais como a Lei

n.º 7.853, de 24/10/1989, que dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de

deficiência, sua integração social, sobre a Coordenadoria Nacional para Integração

da Pessoa Portadora de Deficiência - Corde, entre outras tutelas56. Editada também

a Lei n.º 8.899, de 29/06/1994, que concede passe livre às pessoas portadoras de

deficiência no sistema de transporte coletivo interestadual57.

Em que pese as inúmeras previsões na Constituição Federal de 1988, bem

como das Leis editadas internamente pelo Estado Brasileiro, diversos tratados

internacionais foram criados por entidades internacionais com a pretensão de proteger

o deficiente.

Entre eles, tem-se o da Organização dos Estados Americanos – OEA,

promulgado em 07 de junho de 1999, na Cidade de Guatemala, na Guatemala,

considerado um importante documento sobre as pessoas com deficiência,

denominando de Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas

de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência, apontando que a

dignidade e a igualdade são inerentes a todo ser humano e, assim, os deficientes

possuem os mesmos direitos e liberdades fundamentais em relação às demais

pessoas.

Tal convenção internacional foi promulgada pelo Brasil através do Decreto n.º

3.956, de 8 de outubro de 2001, quando restou estabelecido que seria seguida,

cumprida e executada pelo Estado Brasileiro58.

Desempenhando relevante papel na defesa das pessoas com deficiência, a

Organização dos Estados Americanos – OEA, em 2006, em São Domingos, na

República Dominicana, proclamou a Declaração da Década das Américas pelos

Direitos e pela Dignidade das Pessoas com Deficiência, tendo como lema “Igualdade,

Dignidade e Participação”, com o objetivo de:

55 NISHIYAMA, Adolfo Mamoru. TEIXEIRA, Carla Noura. Op. cit.
56 BRASIL. Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7853.htm>. Acesso em 16 mai. 2016.
57 BRASIL. Lei nº 8.899, de 29 de junho de 1994. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8899.htm>. Acesso em 16 mai. 2016.
58 BRASIL. Decreto nº 3.956, de 8 de outubro de 2001. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/d3956.htm>. Acesso em 11 jun. 2016.
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[...] alcançar o reconhecimento e exercício pleno dos direitos e da dignidade
das pessoas portadoras de deficiência e por seu direito de participar
plenamente da vida econômica, social, cultural e política e do
desenvolvimento de suas sociedades, sem discriminação e em condições de
igualdade com outros.59

Enfim, evoluindo no propósito de proteger e incluir as pessoas com deficiência,

a Organização das Nações Unidas – ONU firmou a Convenção Internacional sobre os

Direitos da Pessoa com Deficiência, em 2006, na cidade de Nova Iorque, sendo que

o Brasil foi um dos signatários e incorporou referido documento ao Estado interno.

Referida convenção originou a principal lei brasileira que disciplina o tratamento

e direitos dispensados aos deficientes, Lei n.º 13.146/2015, chamada de Estatuto da

Pessoa com Deficiência ou Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que

transformou todo o ordenamento jurídico, refletindo em diversas áreas do direito.

Destarte, Flávia Piovesan, em sua obra Direitos Humanos e o direito

constitucional internacional, sintetiza toda a evolução ocorrida com os deficientes:

A história da construção dos direitos humanos das pessoas com deficiência
compreende quatro fases: a) uma fase de intolerância em relação às pessoas
com deficiência, em que a deficiência simbolizava impureza, pecado, ou
mesmo, castigo divino; b) uma fase marcada pela invisibilidade das pessoas
com deficiência; c) uma terceira fase orientada por uma ótica assistencialista,
pautada na perspectiva médica e biológica de que a deficiência era uma
"doença a ser curada", sendo o foco centrado no indivíduo "portador da
enfermidade"; e d) finalmente uma quarta fase orientada pelo paradigma dos
direitos humanos, em que emergem os direitos à inclusão social, com ênfase
na relação da pessoa com deficiência e do meio em que ela se insere, bem
como na necessidade de eliminar obstáculos e barreiras superáveis, sejam
elas culturais, físicas ou sociais, que impeçam o pleno exercício de direitos
humanos. Isto é, nessa quarta fase, o problema passa a ser a relação do
indivíduo e do meio, este assumido como uma construção coletiva. Nesse
sentido, esta mudança paradigmática aponta aos deveres do Estado para
remover e eliminar os obstáculos que impeçam o pleno exercício de direitos
das pessoas com deficiência, viabilizando o desenvolvimento de suas
potencialidades, com autonomia e participação. De "objeto" de políticas
assistencialistas e de tratamentos médicos, as pessoas com deficiência

passam a ser concebidas como verdadeiros sujeitos, titulares de direitos.60

Ou seja, as pessoas com deficiência, na Antiguidade, eram seres descartáveis,

tratados como objetos, de modo que eram abandonados ou mortos, e tudo validado

59 Item 3 da Declaração da Década das Américas pelos Direitos e pela Dignidade das Pessoas
Portadoras de Deficiência (2006-2016)
60 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 14. ed., rev. e
atual. São Paulo: Saraiva. 2013, p. 296.
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pelos Estados. Ainda na Antiguidade, mas já no final dessa era, com o surgimento do

Cristianismo, que trouxe valores cristãos como amar e respeitar, surgiram abrigos

voltados às pessoas com deficiência, além do que não tiveram mais suas vidas

ceifadas.

Na Idade Média, da mesma forma que no final da Antiguidade, os deficientes

não eram mais eliminados, além de ocorrer uma expansão nos abrigos e hospitais.

Contudo, ainda eram vistos como seres amaldiçoados, bruxos, que estariam pagando

por seus pecados.

Mas é no período moderno, com o renascentismo, com as revoluções, que as

pessoas com deficiência passaram a ser vistas como seres humanos e serem tratadas

como doentes e não como seres demoníacos. É também na Idade Moderna que

aparecem os primeiros instrumentos de assistência aos deficientes, como muletas e

cadeira de rodas. Nesse período modernista, surgem também métodos educacionais

para atender as pessoas com deficiências, por entender que poderiam ser

alfabetizadas.

Mas é no século XX que houve grandes avanços no tratamento dispensado às

pessoas com deficiência, principalmente após as Guerras Mundiais, com diversos

tratados internacionais e previsões constitucionais tutelando os direitos dos

deficientes.

2.2 Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e o Estatuto da

Pessoa com Deficiência

A Organização das Nações Unidas – ONU estabeleceu a Convenção sobre os

Direitos da Pessoa com Deficiência, que foi homologada pela Assembleia das Nações

Unidas em 13 de dezembro de 2006 e assinada na cidade de Nova Iorque, em 30 de

março de 2007, onde o Brasil foi um dos signatários e incorporou referido documento

ao seu ordenamento jurídico, elevando-o como Emenda Constitucional, com base no

§3º, do art. 5º, da Constituição Federal.

À época da assinatura, havia 82 signatários da Convenção, 44 signatários do

Protocolo Facultativo, dos quais o Brasil fez parte, de maneira que, com o passar dos

anos, mais países foram aderindo à Convenção; passados quase 10 (dez) anos da
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aprovação pela assembleia da ONU – 2006, o número de signatários praticamente

dobrou61.

O mapa abaixo62, atualizado 01 de julho de 2015, revela que 159 países são

signatários da Convenção, dos quais 156 a ratificaram:

A convenção foi internalizada ao arcabouço jurídico após a aprovação pelo

Congresso Nacional através do Decreto Legislativo n.º 186, de 9 de julho de 2008,

além de ter sido depositado o instrumento de ratificação junto à Organização das

Nações Unidas, em 1º de agosto de 2008, e promulgada em 25 de agosto de 2009,

através do decreto do Decreto n.º 6.949.

Com isso, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência possui

natureza constitucional, uma vez que foi incorporada ao ordenamento jurídico nos

termos do §3º, do art. 5º, da Constituição Federal, já que tem natureza de direitos

61 Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). Disponível em:
<https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-
disabilities.html>. Acesso em: 11 jul. 2016.
62 CRPD and optional protocol signatures and ratifications. Disponível em:
<http://www.un.org/disabilities/documents/maps/enablemap.jpg>. Acesso em 11 jul. 2016.
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humanos e foi aprovada pelo quórum qualificado, isto é, por 3/5 (três quintos), em dois

turnos em cada casa legislativa, comparando-se a uma Emenda63.

E mais, a Convenção é o único tratado, até o momento, adentrado ao corpo

jurídico brasileiro como Emenda Constitucional64. Os demais Tratados Internacionais

de Direitos Humanos são considerados normas supralegais, quer dizer, estão entre a

Constituição Federal e as demais normas infraconstitucionais.

Esse entendimento de norma supralegal foi definido pelo Supremo Tribunal

Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 466.343-SP, de relatoria do

Ministro Cezar Peluso, no qual se discutia a possibilidade ou não da prisão civil do

depositário infiel65, chegando-se à conclusão de que os tratados internacionais sobre

direitos humanos, ratificados antes da EC 45/04, não possuem natureza

constitucional, mas também não seriam uma norma ordinária, considerando, portanto,

norma supralegal.

Não obstante o Supremo Tribunal Federal ter definido que tratados

internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil antes da Emenda

Constitucional n.º 45/04 têm natureza supralegal, há julgados, como o HC 87.585-TO,

de relatoria do ministro Celso de Mello, como doutrinadores como Nelson Nery66, Luiz

Flávio Gomes, Valerio de Oliveira Mazzuoli, Flávia Piovesan, que entendem o

contrário, que esses tratados, por também versarem sobre direitos humanos, também

63 Luiz Alberto David Araujo afirma: “Desde logo, portanto, temos uma novidade na hierarquia
normativa. O tratado internacional teve tratamento distinto, não foi aprovado pelo quórum ordinário; foi
aprovado com a solenidade exigida pelo § 3º do art. 5º da Constituição Federal. Isso quer dizer que o
tratado (convenção) tem força de algo equivalente a emenda.”. ARAUJO, Luiz Alberto David. A
convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência e seus reflexos na ordem jurídica
interna no Brasil. in Manual dos direitos da pessoa com deficiência. Ferraz, Carolina Valença (org.).
São Paulo: Saraiva, 2012, p. 54.
64 Laís de Figueirêdo Lopes assevera nesse sentido: “Assim, a Convenção sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência, juntamente com seu Protocolo Facultativo, passou a ser o primeiro tratado
internacional de direitos humanos adotado pelo Brasil após a Emenda Constitucional n. 45/2004 com
equivalência forma a uma emenda constitucional. LOPES, Laís de Figueirêdo. Comentários ao
Estatuto da Pessoa com Deficiência / coordenação de Flávia Piva Almeida Leite, Lauro Luiz Gomes
Ribeiro e Waldir Macieira de Costa Filho. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 41.
65 Quanto a prisão do depositário infiel, foi estabelecida a Súmula Vinculante n.º 25 que assim dispõe:
“É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito.” BRASIL.
Súmulas Vinculantes. Disponivel em:
<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=jurisprudenciaSumulaVinculante>. Acesso em:
11 jun. 2016
66 Nelson Nery assim aduz: “Desse modo, entendemos que tratados referentes a direitos humanos,
celebrados pelo Brasil antes da superveniência da EC 45/04, possuem natureza constitucional, por
força da CF 5.º § 2.º.” NERY JUNIOR, Nelson. Constituição Federal comentada e legislação
constitucional. 4. ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 254-255.
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devem ser considerados norma constitucional, por força do § 2º, do art. 5º, da

Constituição.

Inclusive, Luiz Flávio Gomes e Valerio de Oliveira Mazzuoli, em obra sobre O

Pacto de San José da Costa Rica, assim afirmam: “Para nós, os tratados de direitos

humanos ratificados pelo Brasil têm índole e nível constitucionais, quer sejam

anteriores ou posteriores à EC 45/2004.”67

Destarte, embora não seja unânime o entendimento acerca do caráter

constitucional dos demais tratados internacionais, a compreensão é que a Convenção

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência é norma constitucional, sendo o

primeiro a ser ratificado nos termos do art. 5º, § 3º, da Constituição, ou seja, com

quórum de emenda constitucional.

A Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, também chamada

de Convenção de Nova York, marca uma nova era no mundo jurídico, pois rompe com

diversos paradigmas históricos, busca mitigar os períodos de exclusão e coloca o

deficiente em igualdade com as demais pessoas, garantindo o exercício de todos os

direitos inerentes à pessoa.

Flávia Piovesan assinala sobre a convenção:

A Convenção surge como resposta da comunidade internacional à longa
história da discriminação, exclusão e desumanização das pessoas com
deficiência. É inovadora em muitos aspectos, tendo sido o tratado de direitos

humanos mais rapidamente negociado e o primeiro do século XXI.68

Ainda, aduz Flávia Piovesan:

O propósito maior da Convenção é promover, proteger e assegurar o pleno
exercício dos direitos humanos das pessoas com deficiência, demandando
dos Estados-partes medidas legislativas, administrativa e de outra natureza
para a implementação dos direitos nela previstos. Introduz a Convenção o
conceito de “reasonable accommodation” apontando ao dever do Estado de
adotar ajustes, adaptações, ou modificações razoáveis e apropriadas para
assegurar às pessoas com deficiência o exercício odos direitos humanos em
igualdade de condições com as demais.69

No artigo 1º da Convenção é possível extrair seu objetivo:

67 GOMES, Luiz Flávio. Comentários à Convenção Americana sobre Direitos Humanos: pacto de
San José da Costa Rica / Luiz Flávio Gomes, Valerio de Oliveira Mazzuoli. 4.ed. rev., atual. e ampl.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 18.
68 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 14. ed., rev. e
atual. São Paulo: Saraiva. 2013, p. 297.
69 Ibid, p. 297-298.
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O propósito da presente Convenção é promover, proteger e assegurar o
exercício pleno e eqüitativo de todos os direitos humanos e liberdades
fundamentais por todas as pessoas com deficiência e promover o respeito
pela sua dignidade inerente.70

A Convenção tem ainda como princípios norteadores: a) O respeito pela

dignidade inerente, a autonomia individual, inclusive a liberdade de fazer as próprias

escolhas, e a independência das pessoas; b) A não-discriminação; c) A plena e efetiva

participação e inclusão na sociedade; d) O respeito pela diferença e pela aceitação

das pessoas com deficiência como parte da diversidade humana e da humanidade; e)

A igualdade de oportunidades; f) A acessibilidade; g) A igualdade entre o homem e a

mulher; h) O respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com

deficiência e pelo direito das crianças com deficiência de preservar sua identidade.

Ou seja, o propósito e os princípios que inspiram a Convenção são valores

consagrados pelo ordenamento jurídico brasileiro, em especial a Constituição Federal,

considerando-os direitos do homem e fundamentos da República Federativa do Brasil.

Além do mais, verifica-se que a Convenção age sob dois vetores de conduta,

uma repressiva, que veda a discriminação, e outra promocional, visando à

consecução da igualdade, além de outros direitos fundamentais, como à liberdade, à

saúde, à educação, à informação, etc.

Impõe, ainda, a Convenção, no seu art. 4º, que os Estados-parte adotem

medidas legislativas, criando ou revogando leis e regulamentos a fim de assegurar e

promover o pleno exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais

das pessoas com deficiência.

Com isto, em 6 de julho de 2015, o Estado Brasileiro instituiu o Estatuto da

Pessoa com Deficiência, através da Lei Ordinária n.º 13.146, também chamada de Lei

Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, reafirmando a Convenção que

entrou em vigor em janeiro de 2016, inaugurando uma nova era para os deficientes e

para toda a sociedade, inferindo e modificando diversas áreas do ordenamento

jurídico interno.

Assim doutrina Luiz Alberto David Araujo:

70 BRASIL. Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm>. Acesso em: 11 jul.
2016.



39

A ideia de um “Estatuto da Pessoa com Deficiência” dá à lei uma dimensão
de unidade, de sistematização, interferindo em diversos diplomas. Para a
efetivação da Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência, foi necessário alterar o Código Civil, o Código de Processo Civil,
o Código Penal, para que novos tratamentos fossem redesenhados e as
novas visões determinadas pela Convenção integradas, de forma objetiva, na
referida legislação. Isso explica o cuidado do prazo de seis meses para sua
entrada em vigor nos termos do seu art. 127.71

Não obstante a Convenção prever que os Estados-membros adotem

mecanismos e regulamentem os direitos dos deficientes, Laís de Figueirêdo Lopes

infere que havia parte da doutrina que se opunha a um Estatuto, uma vez que entendia

que o tratado internacional de direitos humanos já seria suficiente para atender às

pessoas com deficiência72.

No entanto, o Estatuto foi elaborado, reunindo diversos temas que já estavam

previstos no ordenamento jurídico e inovando em outros aspectos, pautando-se na

igualdade, inclusão, socialização, não-discriminação, entre outros ideários que

consagram o princípio da dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido, assinala Pablo Stolze:

Pela amplitude do alcance de suas normas, o Estatuto traduziu uma
verdadeira conquista social, ao inaugurar um sistema normativo inclusivo,
que homenageia o princípio da dignidade da pessoa humana em diversos
níveis.73

O Estatuto possui os mesmos princípios e propósitos da Convenção,

objetivando igualar, dentro das suas desigualdades, o deficiente, prevendo e

garantindo o acesso a direitos fundamentais e, principalmente, reafirmando que as

pessoas com deficiência devem ter as mesmas oportunidades que as demais.

Ou seja, a Convenção e o Estatuto da Pessoa com Deficiência reconhecem a

diversidade humana e colocam o deficiente como protagonista de sua vida, agente

ativo, que fará suas escolhas e tomará as decisões do seu destino. O objetivo da

Convenção e do Estatuto é promover, tutelar e garantir que as pessoas com

deficiência tenham igualdade de oportunidades e, com isso, exerçam seus direitos,

para, assim, serem incluídos e reconhecidos na sociedade.

71 ARAUJO, Luiz Alberto David. COSTA FILHO, Waldir Macieira da. O estatuto da pessoa com
deficiência - EPCD (LEI 13.146, DE 06.07.2015): Algumas Novidades. Revista dos Tribunais, vol.
962/2015, p. 65 – 80, Dez / 2015.
72 LOPES, Laís de Figueirêdo. Op. cit., p. 41
73 STOLZE, Pablo. É o fim da interdição?. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 21,
n. 4605, 9 fev. 2016. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/46409>. Acesso em: 26 jun. 2016.
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Ora, é somente com igualdade de oportunidades que a Lei de Inclusão será

efetivada e os direitos previstos no diploma serão alcançados, em especial incluindo

o deficiente na sociedade.

Nesse sentido, afirmam Adolfo Mamoru Nishiyama e Carla Noura Teixeira:

Verifica-se que tanto a Convenção da ONU quanto o estatuto têm por
finalidade promover a inclusão das pessoas com deficiência na sociedade
para que possam ter uma vida digna e em condições de igualdade com todos.
Para isso, a liberdade de escolha, a autonomia e a independência são
fundamentais. O objetivo das referidas normas é dar oportunidade do
exercício de cidadania para as pessoas com deficiência em condições
equitativas com todos os indivíduos da sociedade.74

Ou seja, a Convenção e a Lei de Inclusão buscam garantir isonomia de

oportunidades e a consecução da cidadania à pessoa com deficiência, assegurando

direitos civis fundamentais, da personalidade, políticos, entre outros. Esses novos

diplomas legais que versam políticas sobre o deficiente têm como propósito, enfim,

trazer autonomia e medidas emancipatórias para que busquem a realização pessoal

e sejam titulares dos seus caminhos.

O Estatuto da Pessoa com Deficiência, portanto, vem consagrar o princípio da

dignidade da pessoa humana, princípio basilar da República Federativa do Brasil, uma

vez que coloca a pessoa, em especial o deficiente, no centro do ordenamento jurídico,

demonstrando que é titular de direitos e de deveres, e que deve ser respeitado como

as demais pessoas que não possuem impedimentos, igualando-os, uma vez que o

princípio da igualdade é uma das espinhas dorsais dessa disposição legal.

Registra-se que o Estado do Paraná também editou um normativo, Lei

18.419/2015, publicada em 08/01/2017, logo após a vigência da Lei Federal,

denominado como Estatuto da Pessoa com Deficiência do Estado do Paraná,

trazendo à luz os mesmos propósitos e ideais da Lei n.º 13.146/2015.

Enfim, os novos normativos que tratam sobre as pessoas com deficiência

buscam a consecução do fundamento e dos objetivos instalados no Estado Brasileiro

a partir da Constituição Federal de 1988, em especial a construção de uma sociedade

justa, solidária, livre e menos desigual.

74 NISHIYAMA, Adolfo Mamoru. TEIXEIRA, Carla Noura. Op. cit.
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2.3 Das nomenclaturas

Em um primeiro momento, buscar um nome que designe as pessoas com

deficiência ou que não se encaixem como “normais” dentro do que a sociedade assim

considera parece ser apenas uma problemática semântica, uma discussão superficial,

porém é extremamente relevante quando se refere a esses indivíduos, já que é um

assunto carregado de preconceitos, estigmas e estereótipos.

E mais, a designação, isto é, como chamar esse grupo de pessoas que possui

alguma limitação, retrata a forma de pensar da comunidade, o contexto histórico, as

conquistas sociais, políticas, culturais e jurídicas, ou seja, a sua inclusão e aceitação,

de modo que torna extremamente relevante a correta denominação.

Diversas foram as nomenclaturas dadas às pessoas com deficiência, desde

aleijado, defeituoso, ceguinho, idiota, imbecil, cretinismo, demência, anormal, grandes

anormais ineducáveis, de atraso mental, de duros de ouvido, psicopatas, crianças

diminuídas, inadaptados75, loucos de todo gênero76, pessoas especiais, vulneráveis,

portadores de deficiência, até, após a convecção das Organizações das Nações

Unidas, pessoas com deficiência. As Constituições Brasileiras utilizaram inúmeras

designações, como desvalido (Constituição de 1934) e excepcional (Constituição

1937 e Emenda Constitucional n. 1 de 1969)77.

Nair Lemos Gonçalves, mencionada por Luiz Alberto David de Araujo, aponta

também as diversas nomenclaturas, nacionais e estrangeiras, utilizadas para se referir

às pessoas deficientes, registrando que algumas são amenas e outras mais incisivas:

«indivíduos de capacidade limitada», «minorados», «impedidos»
«descapacitados», «excepcionais», «minusválidos», «disable person»,
«handicapped person», «unusual person», «special person», «inválido»,

além de «deficiente», que é o termo mais usado.78

75 FONSECA, Vitor da. Op. Cit., p., 8.
76 Art. 5º, inciso II, do Código Civil de 1916. BRASIL. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil.
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L3071impressao.htm>. Acesso em: 25 mai.
2016.
77 GUGEL, Maria Aparecida. Pessoas com deficiência e o direito ao concurso público: reserva de
cargos e empregos públicos, administração pública direta e indireta. Goiânia: Ed. da UCG, 2006, p. 25.
78 ARAUJO, Luiz Alberto David. Proteção constitucional das pessoas portadoras de deficiência. 4º
edição, revista, ampliada e atualizada. Brasília: Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa
Portadora de Deficiência. 2011, p. 14, apud GONÇALVES, Nair Lemos. – O Estado de Direito do
Excepcional – IX Congresso Nacional de Federação Nacional das APEs., 1979.
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Romeu Kazumi Sassaki afirma que durante séculos os deficientes foram

chamados de inválidos, sendo considerados inúteis para a sociedade. Posteriormente,

passaram a ser chamados de incapacitados, o que revelou certo avanço, já que

admitia que os deficientes possuíam uma capacidade residual79.

Entre 1960 e 1980 eram denominados defeituosos, deficientes ou então

excepcionais, conforme tratamento dado pela Constituição Federal de 1967, sendo

que entre 1981 a 1987 eram chamados de pessoas deficientes. A partir de 1988, com

a Constituição Federal, a designação passou para pessoas portadoras de deficiência,

pessoas com necessidades especiais, pessoas especiais, portadores de direitos

especiais, até a designação correta na atualidade, pessoas com deficiência80.

O usual nas últimas décadas foi utilizar deficientes, no entanto com divisão

entre “portador” e “com” deficiência, o que pode ser verificado em vários documentos

da Organização das Nações Unidas – ONU e da Organização dos Estados

Americanos – OEA, como, por exemplo, as já mencionadas Declaração das Nações

Unidas dos Direitos das Pessoas Portadora de Deficiência e Declaração da Década

das Américas pelos Direitos e pela Dignidade das Pessoas com Deficiência.

A própria Constituição Federal de 1988 refere-se às pessoas deficientes com a

expressão “portadoras”, como no art. 23, inciso II; art. 24, inciso XIV; art. 37, inciso

VIII; art. 203, IV; art. 227, II e § 2 e art. 244.

A doutrina também considerava o termo portador de deficiência a melhor

designação por entender que minimizava a vulnerabilidade e a condição dessas

pessoas:

A última expressão, «pessoas portadoras de deficiência», tem o condão de
diminuir o estigma da deficiência, ressaltando o conceito de pessoa; é mais
leve, mais elegante, e diminui a situação de desvantagem que caracteriza

esse grupo de indivíduos.81

Ocorre que o termo correto, hoje compreendido como a melhor designação, é

“pessoa com deficiência” e não portadora, vez que ela não porta, não carrega a

deficiência, já que esta denominação induz a algo que poderia ser largado, solto,

79 SASSAKI. Romeu Kazumi. Terminologia sobre deficiência na era da inclusão. Disponível em:
<https://acessibilidade.ufg.br/up/211/o/TERMINOLOGIA_SOBRE_DEFICIENCIA_NA_ERA_DA.pdf?1
473203540>. Acesso em 25 mai. 2016.
80 Ibid., Acesso em 25 mai. 2016.
81 ARAUJO, Luiz Alberto David. Proteção constitucional das pessoas portadoras de deficiência.
2011, p. 15.
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desfeito a qualquer momento pelo deficiente. Ou seja, a pessoa tem, possui, ela é

deficiente, sendo que tal limitação faz parte do indivíduo.

Nesse sentido, Romeu Kazumi Sassaki:

No Brasil, tornou-se bastante popular, acentuadamente entre 1986 e 1996, o
uso do termo portador de deficiência (e suas flexões no feminino e no plural).
Pessoas com deficiência vêm ponderando que elas não portam deficiência;
que a deficiência que elas têm não é como coisas que às vezes portamos e
às vezes não portamos (por exemplo, um documento de identidade, um

guarda-chuva). O termo preferido passou a ser pessoa com deficiência.82

Referido doutrinador ainda assinala que no “Encontrão”, evento ocorrido em

Recife, os próprios deficientes assentaram que preferem ser chamados de pessoas

com deficiência e não portadoras:

“Pessoas com deficiência” passa a ser o termo preferido por um número cada
vez maior de adeptos, boa parte dos quais é constituída por pessoas com
deficiência que, no maior evento (“Encontrão”) das organizações de pessoas
com deficiência, realizado no Recife em 2000, conclamaram o público a
adotar este termo. Elas esclareceram que não são “portadoras de deficiência”

e que não querem ser chamadas com tal nome.83

A Convenção e o Estatuto da Pessoa com Deficiência eliminaram a discussão

acerca da nomeação a esses seres humanos, devendo, inclusive, a Constituição

Federal retificar as suas expressões, já que a Convenção tem natureza de Emenda

Constitucional.

Assim assevera Luiz Alberto David de Araújo:

Atualmente, a expressão utilizada é “pessoa com deficiência”. A idéia de
“portar”, “conduzir” deixou de ser a mais adequada. A Convenção sobre os
Direitos das Pessoas com Deficiência, que ingressou no sistema
constitucional brasileiro por força do Decreto-Legislativo n. 186 de 09 de julho
de 2008 e do Decreto de Promulgação n. 6949, de 25 de agosto de 2009,
utiliza-se da expressão contemporânea, mais adequada. A pessoa (que
continua sendo o núcleo central da expressão) tem uma deficiência (e não a

porta).84

82 SASSAKI. Romeu Kazumi. Terminologia sobre deficiência na era da inclusão. Disponível em:
<https://acessibilidade.ufg.br/up/211/o/TERMINOLOGIA_SOBRE_DEFICIENCIA_NA_ERA_DA.pdf?1
473203540>. Acesso em 25 mai. 2016.
83 Ibid., Acesso em 25 mai. 2016.
84 ARAUJO, Luiz Alberto David. Proteção constitucional das pessoas portadoras de deficiência.
2011, p. 16.
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Outrossim, expressões empregadas como portadores de necessidades

especiais, pessoas com necessidades especiais, criança especial ou aluno especial,

utilizada especialmente pela Educação Inclusiva, mostra-se errônea para se referir às

pessoas com deficiência, já que engloba um núcleo de indivíduos que não se limita a

apenas deficientes, mas idosos, refugiados, mulheres, obesos, crianças,

adolescentes, mendigos, etc., sendo genérica tal designação para se referir às

pessoas com deficiência.

Impende destacar a observação feita por Gugel de que siglas para se referir às

pessoas com deficiência, tais como PPD – Pessoa Portadora de Deficiência, PSD -

Pessoa com Síndrome de Down, Deficiente Mental – DM, PNE - Portador de

Necessidades Especiais, PC - Paralisia cerebral, são inapropriadas, visto que siglas

devem se limitar a roupas e não a deficientes, pois estes não são objetos e sim seres

humanos85.

Portanto, com a convenção Internacional das Pessoas com Deficiência e o

Estatuto da Pessoa com Deficiência, não há mais dúvida da nomenclatura a ser

utilizada, devendo esses indivíduos serem chamados de pessoas com deficiência.

Mas acima de qualquer designação e nomenclatura própria, os deficientes

necessitam de reconhecimento como pessoas, isto é, serem tratados como sujeitos

de direitos e deveres e que merecem toda atenção do Estado e da Sociedade.

2.4 Quem são os deficientes

Ao longo da história, deficientes eram aqueles que não tinham o padrão de

beleza aceito pelos povos antigos, especialmente na Grécia; os que tinham alguma

deformação, a ausência de algum membro ou uma formação no corpo que limitasse

a sua capacidade física de servir ao exército e praticar exercícios físicos. Deficientes

também eram aqueles que possuíam limitações mentais, incapacidade de se

expressar, ouvir e enxergar.

Com isso, a condição física ou intelectual tinha o condão de garantir à pessoa

sua sobrevivência, já que aqueles considerados deficientes não possuíam respeito

algum, não sendo aceitos pela sociedade nem pela própria família, e acabavam sendo

mortos ou abandonados.

85 GUGEL, Maria Aparecida. Pessoas com deficiência e o direito ao concurso público: reserva de
cargos e empregos públicos, administração pública direta e indireta. Goiânia: Ed. da UCG, 2006, p. 33.
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Com a evolução das sociedades, com novas descobertas, principalmente na

medicina, o enquadramento de deficientes foi se desenvolvendo e a sua definição

também foi evoluindo, de maneira que, conforme foram surgindo os tratados

internacionais, também surgiram diversos conceitos.

A Declaração de Direitos das Pessoas Deficientes, de 1975, estabelece em seu

art. 1º que pessoa deficiente é:

[...] qualquer pessoa incapaz de assegurar por si mesma, total ou
parcialmente, as necessidades de uma vida individual ou social normal, em
decorrência de uma deficiência, congênita ou não, em suas capacidades
físicas ou mentais.86

Embora destinado especificamente a tratar sobre crianças, é possível extrair

um conceito inicial sobre deficiente na definição realizada no I Congresso Mundial

sobre o futuro da Educação especial, aprovada pela Council of Exceptional Children

(CEC), realizado em 1978, que estabelece:

A criança deficiente é a criança que se desvia da média ou da criança normal
em: 1) características mentais; 2) aptidões sensoriais; 3) características
neuromusculares e corporais; 4) comportamento emocional; 5) aptidões de
comunicação; 6) múltiplas deficiências, até o ponto de justificar e requerer a
modificação das práticas educacionais ou a criação de serviços de educação
especial no sentido de desenvolver ao máximo as suas capacidades.87

A Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de

Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência, de 1999, entendeu

deficiência como:

Artigo I
Para os efeitos desta Convenção, entende-se por:
1. Deficiência
O termo "deficiência" significa uma restrição física, mental ou sensorial, de
natureza permanente ou transitória, que limita a capacidade de exercer uma
ou mais atividades essenciais da vida diária, causada ou agravada pelo
ambiente econômico e social.88

86 BRASIL. Declaração de Direitos das Pessoas Deficientes – 1975. Disponível em:
<http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Direito-dos-Portadores-de-
Defici%C3%AAncia/declaracao-de-direitos-das-pessoas-deficientes.html>. Acesso em 11 jun. 2016.
87 NEUMANN, Katiúscia. ARGERICH, Eloísa Nair de Andrade. A Situação da Pessoa Portadora de
Deficiência em Relação à Sociedade, Ontem e Hoje. an o X II nº 21 , j an. /ju n. 2004, p. 116-117.
Disponível em:
<https://www.revistas.unijui.edu.br/index.php/revistadireitoemdebate/article/download/730/448>.
Acesso em: 11 jun. 2016.
88 BRASIL. Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação
contra as Pessoas Portadoras de Deficiência – 1999. Disponível em:
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No Brasil, os conceitos de deficiência estavam positivados pelo decreto nº

3.298, de 20 de Dezembro de1999, o qual regulamenta a Lei no 7.853, de 24 de

outubro de 1989, que dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa

Portadora de Deficiência.

Assim, nos arts. 3º e 4º do Decreto n.º 3.298, com nova redação dada pelo

Decreto nº 5.296, de dezembro de 2004, têm-se as definições:

Art. 3º Para os efeitos deste Decreto, considera-se:
I - deficiência – toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função
psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o
desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser
humano;
II - deficiência permanente – aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um
período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter
probabilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos; e
III - incapacidade – uma redução efetiva e acentuada da capacidade de
integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou
recursos especiais para que a pessoa portadora de deficiência possa receber
ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao
desempenho de função ou atividade a ser exercida.

Art. 4º É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas
seguintes categorias:
I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos
do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física,
apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia,
monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia,
hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral,
nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as
deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o
desempenho de funções;
II - deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500HZ,
1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz;
III - deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor
que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que
significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor
correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual
em ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea
de quaisquer das condições anteriores;
IV - deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior
à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas
a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
a) comunicação;
b) cuidado pessoal;
c) habilidades sociais;
d) utilização da comunidade;
d) utilização dos recursos da comunidade;
e) saúde e segurança;
f) habilidades acadêmicas;
g) lazer; e

<http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Direito-dos-Portadores-de-
Defici%C3%AAncia/convencao-interamericana-para-a-eliminacao-de-todas-as-formas-de-
discriminacao-contra-as-pessoas-portadoras-de-deficiencia.html>. Acesso em 11 jun. 2016.
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h) trabalho;
V - deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências.89

Por sua vez, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência,

realizada pela ONU, rompe com essa conceituação objetiva, puramente médica e

legal, apresentando uma nova definição de deficiente, com viés social e não clínico.

Dessa maneira, a Convenção, no art. 1º, conceitua deficiência como:

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. 90

Na obra “A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência

Comentada”, Lilia Pinto Martins, ao comentar sobre o conceito de deficiente da

Convenção, estabelecido no art. 2º, assim assevera:

É importante salientar que não devemos colocar a deficiência dentro de uma
concepção puramente médica, ficando associada exclusivamente à doença.
Se bem que a deficiência possa ser causada por uma doença, ela não se
caracteriza como doença, não devendo, portanto, ser confundida com uma
das causas que a podem gerar, e que não a constitui de fato.91

Flávia Piovesan, também ao comentar a Convenção, aduz:

O texto apresenta uma definição inovadora de deficiência, compreendida
como toda e qualquer restrição física, mental, intelectual ou sensorial,
causada ou agravada por diversas barreiras, que limite a plena e efetiva
participação na sociedade. A inovação está no reconhecimento explícito de
que o meio ambiente econômico e social pode ser causa ou fator de
agravamento da deficiência. A própria Convenção reconhece ser a deficiente
um conceito em construção, que resulta da interação de pessoas com
restrições e barreiras que impedem a plena e efetiva participação na
sociedade em igualdade com os demais. A deficiência deve ser vista como o
resultado da interação entre indivíduos e seu meio ambiente e não como alto
que reside intrinsecamente no indivíduo.92

89 BRASIL. Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3298.htm.> Acesso em 2 jul. 2016.
90 BRASIL. Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm>. Acesso em: 11 jul.
2016.
91 MARTINS, Lilia Pinto. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência Comentada.
Coordenação de Ana Paula Crosara Resende e Flavia Maria de Paiva Vital. Brasília: Secretaria
Especial dos Direitos Humanos. Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de
Deficiência, 2008, p. 28.
92 PIOVESAN, Flávia. Op. cit., p. 297.
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O Estatuto da Pessoa com Deficiência, acompanhando a evolução conceitual

da Convenção, no seu art. 2º, igualmente dispõe:

Considera-se pessoa com deficiência como 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.

O Estatuto da Pessoa com Deficiência do Paraná, Lei n.º 18.419/2015,

praticamente reproduz o conceito de pessoa deficiente encontrada na Lei Federal,

conforme art. 3º, abaixo reproduzido:

Art. 3.º São consideradas pessoas com deficiência 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 equidade de condições com as
demais pessoas.93

Ou seja, o conceito de pessoa com deficiência está relacionado a uma questão

ambiental, social e também médica, de maneira que o ponto central da sua definição

está no grau e no período de tempo em que a pessoa não consegue se envolver com

a sociedade em razão dos obstáculos criados socialmente e por seus impedimentos

físico, mental, intelectual ou sensorial.

Assim afirmam Luiz Alberto David Araujo e Waldir Macieira da Costa Filho:

Com a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência,
encontraremos um novo conceito de pessoa com deficiência. A Convenção
trouxe uma ideia mais justa, que superou o conceito médico até então
vigente. Para a caracterização de pessoa com deficiência, bastava uma
análise médica (modelo médico). Ou seja, enquadrada em uma das situações
determinadas em um decreto regulamentar, a pessoa era considerada com
deficiência. A Convenção altera esse modelo e já impõe, porque, neste ponto
a norma convencional já produziu todos os seus efeitos, um novo modelo. Ele
traz elementos médicos e, ao mesmo tempo, elementos sociais e ambientais.
O conceito de pessoa com deficiência passa pela identificação de barreiras,
deixando de ser apenas um modelo médico.94

93 BRASIL. Estatuto da Pessoa com Deficiência do Estado do Paraná. Disponível em:
<http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=139152&codItemA
to=845717>. Acesso em 16 jun. 2016.
94 ARAUJO, Luiz Alberto David. COSTA FILHO, Waldir Macieira da. O estatuto da pessoa com
deficiência - EPCD (LEI 13.146, DE 06.07.2015): Algumas Novidades. Revista dos Tribunais, vol.
962/2015, p. 65 – 80, Dez / 2015.
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Dirceu Pereira Siqueira e Fernando de Brito Alves, em artigo publicado na

revista CESUMAR, acompanhando a evolução do conceito de pessoa com

deficiência, apontam que deficiente é aquele que possui dificuldades do convívio com

outras pessoas e encontra sofrimento para a prática de atos corriqueiros, como ir à

escola, ter acesso a um emprego, ter tratamento de saúde, etc.95

Assim, verifica-se que a definição de deficiente transcende um conceito

puramente médico, biológico ou somente estabelecido em lei, mas passa a ser

determinado pela sua impossibilidade de interação com a sociedade, de se relacionar

com a comunidade da mesma forma que as demais pessoas, por razões físicas,

mentais, intelectuais ou sensoriais, e isso a longo prazo.

Tanto é assim que o conceito de deficiência não pode ser um conceito biológico,

já que as pessoas não portam uma deficiência, mas as pessoas são deficientes.

Com o novo conceito, a deficiência não é mais algo único e exclusivo da

pessoa, que deve suportá-la sozinha. A deficiência está justamente na limitação de

alguém conviver socialmente no ambiente externo com outras pessoas, de forma

plena e efetiva, onde as demais pessoas que não são deficientes devem se preocupar

com as que são, a fim de permitir a sua inclusão.

Assegura ainda o Estatuto que a deficiência, conforme §1º do art. 2º, quando

necessária, será constatada através de um exame biopsicossocial, acompanhada por

uma equipe multiprofissional, com médicos, psicólogos, assistentes sociais, conforme

preconiza o §1º, do art. 2º.

Cristiano Chaves, Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto, em obra

sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, analisam essa avaliação biopsicossocial

da seguinte forma:

A avaliação biopsicossocial é aquela que considera aspectos sociais que
circundam o deficiente, além, por óbvio, de dados médicos capazes de
demonstrar sua incapacidade. Na avaliação biopsicossocial há, portanto, a
junção desses dois aspectos na abordagem do deficiente, superando-se,
nessa linha de raciocínio, o simples modelo biológico, para se considerar, em
acréscimo, fatores sociais outros como nível de escolaridade, profissão,
composição familiar, etc.96

95 SIQUEIRA. Dirceu Pereira. ALVES, Fernando de Brito. O Substancialismo e direitos da pessoa
com deficiência: a função social do processo. Revista Jurídica Cesumar - Mestrado, v. 12, n. 1, p. 147-
173, jan./jun. 2012, p. 161.
96 FARIAS, Cristiano Chaves de. Estatuto da Pessoa com Deficiência Comentado artigo por
artigos. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 25.
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Logo, com o novo conceito de pessoa com deficiência, pode ocorrer que alguns

antes considerados deficientes deixam de sê-lo e outros passam a sê-lo, caso

encontrem barreiras, a longo prazo, no convívio social, em razão de limitações físicas,

mentais, intelectuais, sensoriais.

Buscam a Convenção e o Estatuto da Pessoa com Deficiência demonstrar que

a deficiência não está somente na pessoa, mas também numa sociedade que cria

barreiras, impedimentos ou, ao menos, não auxilia na inclusão.

Novamente, recorre-se à doutrina de Luiz Alberto David de Araujo e Waldir

Macieira da Costa Filho:

Seguindo a intenção precípua de efetivar muitos princípios e regras trazidas
pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, o EPCD
procura fazer um giro linguístico e conceitual ao adotar o modelo
biopsicossocial de deficiência, ao direcionar que os impedimentos físicos,
sensoriais, mentais e intelectuais não produzem obstáculos por si só, e sim
que estas barreiras que impedem o exercício de direitos são produzidos
socialmente, sendo fundamental estratégias políticas, jurídicas e sociais que
excluam esses obstáculos e discriminações negativas permitindo aos
deficientes demonstrar suas capacidades e usufruir de autonomia e
independência para uma real inclusão social.97

Porém, importante anotação da Convenção sobre o Direito das Pessoas com

Deficiência e do Estatuto da Pessoa com Deficiência é reconhecer que o seu conceito

não é estático, fechado, mas está em plena evolução, de maneira que o que se

entende por deficiente hodiernamente pode não ser mais o mesmo no futuro.

Ao reconhecer essa dinâmica de significado e que não mais é um conceito

puramente médico ou legal, está-se justamente buscando incluir a pessoa com

deficiência na sociedade, revelando uma diversidade humana, igualando-a com as

demais, respeitando suas diferenças e tutelando seus direitos, mostrando que

deficiente pode ser qualquer um. Talvez uma pessoa hoje não possa ser considerada

deficiente, mas possa a vir a ser futuramente.

Essa dinâmica na evolução da conceituação de deficiente pode ser averiguada

na própria jurisprudência, constatando-se, por exemplo, que o Superior Tribunal de

Justiça sumulou o entendimento de que a visão monocular é considerada uma

97 ARAUJO, Luiz Alberto David. COSTA FILHO, Waldir Macieira da. O estatuto da pessoa com
deficiência - EPCD (LEI 13.146, DE 06.07.2015): Algumas Novidades. Revista dos Tribunais, vol.
962/2015, p. 65 – 80, Dez / 2015.
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deficiência, de modo que aquele que a possui pode concorrer a vaga reservada para

esta categoria em concurso público, conforme Súmula 377:

Súmula 377 - O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em
concurso público, às vagas reservadas aos deficientes. (Súmula 377,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 05/05/2009)98

No entanto, em recente entendimento, no ano de 2015, o Superior Tribunal de

Justiça entendeu que o surdo parcial não pode ser considerado um deficiente,

consoante súmula 552:

Súmula 552 - "O portador de surdez unilateral não se qualifica como pessoa
com deficiência para o fim de disputar as vagas reservadas em concursos
públicos." (Súmula 552, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe
09/11/2015)99

Um dos acórdãos que motivou a Súmula 552, foi o AgRg no AgRg no AREsp

364588/PE, de Relatoria do Ministro Humberto Martins, julgado pela Segunda Turma,

com a seguinte ementa:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O DETRAN/PE. SURDEZ
UNILATERAL. DECRETO 3.298/99 ALTERADO PELO DECRETO
5.296/2004.
APLICAÇÃO AO EDITAL COM AMPARO NORMATIVO. JURIDICIDADE.
PRECEDENTE DO STF.
1. A redação do Decreto n. 3.298/99 foi alterada pelo Decreto n.
5.296/2004. A redação anterior abarcava a pretensão da agravada de ser
qualificada como deficiente, ainda que sua perda auditiva fosse apenas
parcial.
2. O Decreto n. 3.298/99 foi alterado pelo Decreto n. 5.296/2004 para
restringir o conceito de deficiente auditivo. Desta forma, não é possível
menosprezar o fato normativo para realizar interpretação sistemática que
objetive negar a alteração do art. 3º, II. A nova redação excluiu do
enquadramento de deficiente as pessoas portadoras de surdez unilateral.
Cito trecho de acórdão do Supremo Tribunal Federal 3. A Corte Especial do
STJ, no julgamento do MS 18.966/DF, em voto-vencedor de minha relatoria,
decidiu que a surdez unilateral não possibilita aos seus portadores concorrer
a vagas de concursos públicos nas vagas destinadas aos portadores de
deficiência; assim, se esta Corte não admite sequer a concorrência
diferenciada, muito menos se pode admitir a reforma no serviço militar, como
pretende o agravante. (MS 18966/DF, Rel. Ministro Castro Meira, Rel. p/
Acórdão Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 2.10.2013,
DJe 20.3.2014).
Agravo regimental improvido.

98 BRASIL. Súmulas Anotadas. Disponível em:
<http://www.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp#TIT1TEMA0>. Acesso em 2 jul. 2016.
99 BRASIL. Súmulas Anotadas. Disponível em:
<http://www.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp#TIT1TEMA0>. Acesso em 2 jul. 2016.
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(AgRg no AgRg no AREsp 364.588/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 14/04/2014)100

No entanto, o Tribunal Cidadão fundamentou que o surdo parcial não é

considerado deficiente tão somente por não constar no Decreto n. 3.298/99, com a

nova redação dada pelo Decreto n. 5.296/2004, sem, ao menos, mencionar a

Convenção de Nova Iorque, qual já vigorava no ordenamento jurídico brasileiro.

Por sua vez, o Tribunal de Justiça do Paraná, em recente julgamento, adotou o

conceito de deficiente definido pelo Estatuto, conforme se vê:

APELAÇÃO CÍVEL. Mandado de segurança. IPVA. Isenção. Pessoa com
deficiência. Hipocondroplasia (nanismo hipofisário). Doença que gera
deformidade congênita dos membros. Laudo médico atestando a condição
da apelada. Impedimento de longo prazo. Características de pessoa com
deficiência conforme disposto no art. 2º do estatuto da pessoa com
deficiência. Segurança concedida. Isenção do IPVA. Atendimento aos
princípios da legalidade e isonomia. Respeito à dignidade da pessoa humana.
Recurso conhecido e improvido. Mantida a sentença em sede de reexame
necessário. Levando em consideração que a doença que porta a apelada
trata-se de deformação congênita de seus membros superiores e inferiores,
a qual possui impedimento de natureza física de longo prazo e sendo o
nanismo previsto expressamente como deficiência física pelo Decreto nº
3298/99, podemos concluir que a apelada faz jus ao benefício da isenção de
IPVA, pois enquadra-se nas exigências da Lei nº 14.260/03.
(TJPR; ApCvReex 1535518-7; Pato Branco; Primeira Câmara Cível; Rel. Des.
Rubens Oliveira Fontoura; Julg. 27/09/2016; DJPR 13/10/2016; Pág. 261)101

Assim, não obstante o Estatuto não ter revogado a Lei n.º 7.853/1989, bem

como os Decretos n.º 3.298/99 e n.º 5.296/2004, o conceito de deficiência deve ser

apreciado a partir da ótica estabelecida pela Convenção e pelo Estatuto, e não

somente pelos Decretos supramencionados, já que a definição não é mais puramente

médica.

Cristiano Chaves até aponta que os conceitos estabelecidos pelo Estatuto

devem ser compreendidos em harmonia com os da Lei 7.853/1989 e seus Decretos:

E, de fato, são plenamente compatíveis os conceitos trazidos pelo Estatuto
da Pessoa com Deficiência com aquelas que já constavam da Lei 7.853/1989,
regulamentos por meio de decreto. Sobretudo no que se refere a

100 BRASIL. Jurisprudência do STJ. Disponível em:
<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?i=1&b=ACOR&livre=((%27AAGARESP%27.clas.+
e+@num=%27364588%27)+ou+(%27AGRG%20NO%20AGRG%20NO%20ARESP%27+adj+%2736
4588%27.suce.))&thesaurus=JURIDICO>. Acesso em 2 jul. 2016.
101 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Disponível em
<http://portal.tjpr.jus.br/jurisprudencia/j/12244407/Ac%C3%B3rd%C3%A3o-1535518-7>. Acesso em:
15 abr. 2017.
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impedimentos de ordem física que dificultam o pleno exercício na sociedade,
por seu portador, em relação aos demais.102

Ou seja, em que pese a Lei 7.853/1989 e seus Decretos não terem sido

revogados e que os conceitos de deficiente possam até ser analisados em

consonância com a Convenção e o Estatuto, o enquadramento de deficiente não

poderá ser mais julgado somente pelos dispositivos legais, mas deve ser analisado

em razão de suas limitações, a longo prazo, de conviver de modo pleno e efetivo no

meio social com as outras pessoas, seja por motivos físicos, mentais, intelectuais ou

sensoriais.

Portanto, o conceito de deficiente extraído da Convenção e do Estatuto deve

ser compreendido numa perspectiva dinâmica, com vistas a superar barreiras, e que

as deficiências são criadas por impedimentos sociais, devendo a sociedade

reconhecer o deficiente como titular de direitos e que deve conviver com suas

diferenças num propósito de torná-lo igual e inclui-lo no seu convívio.

2.5 Dignidade da Pessoa Humana

A dignidade da pessoa humana é princípio estruturante do ordenamento

jurídico, que irradia todo o arcabouço, devendo toda atuação do Estado e do próprio

direito estar em prol da pessoa humana. O princípio da dignidade norteia, assim, todas

as demais normas jurídicas, as ações afirmativas, enfim, a atuação de todos os

poderes.

Toda pessoa, seja ela deficiente ou não, possuindo limitações físicas,

sensoriais, mentais ou intelectuais, é possuidora de dignidade, independentemente

de qualquer critério. Tem dignidade justamente por ser pessoa humana, vez que é

inerente à própria existência do indivíduo.

Isso é o que afirma George Salomão Leite:

A dignidade é uma nota caracterizadora do ser humano. Algo que só a ele
pertente, que lhe é inerente. Portanto, indecentemente de ser ou não pessoa
com deficiente, ela é detentora de dignidade. Noutras palavras, pessoas com

102 CHAVES, Cristiano. Op. cit., p. 23.
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deficiente e pessoas sem deficiente são todas dignas e merecedoras de igual
respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade.103

Porém nem sempre foi assim. Na Grécia Antiga, por exemplo, dignitas referia-

se ao cargo honorífico que alguém ocupava104 e somente eram dignos os cidadãos,

ou seja, aqueles que integravam as polis, excluindo-se os escravos e os estrangeiros.

Em Roma, a dignidade estava relacionada à posição social, política e o grau de

reconhecimento que a pessoa possuía dentre de uma comunidade105, ou seja, ligava-

se ao status, bem como às instituições, referindo-se às coroas, ao soberano e ao

próprio Estado106.

Mas é na Roma Antiga que se tem pela primeira vez a concepção de dignidade

como se tem hodiernamente, quando fora afirmado que era um atributo do homem,

além de um status social107. E mais, a utilização do termo “dignidade do homem”,

também foi utilizada inicialmente em Roma pelo filósofo romano Marco Túlio Cícero,

que usou-a para distinguir homem de animal108.

Com o Cristianismo, a dignidade passou a ter uma concepção mais religiosa,

principalmente pelas afirmação do Papa São Leão Magno ao apontar que os seres

humanos possuem dignidade por serem imagem e semelhança de Deus109.

Esse pensamento perdurou por toda a Antiguidade, passando pela Idade

Média, tendo Santo Tomás de Aquino reverberado a posição do Papa São Leão

Magno, também assinalando que o homem tem dignidade, pois foi feito à imagem e

semelhança de Deus, usando a expressão “dignitas humana”. Tomás de Aquino foi

103 LEITE, George Salomão. A dignidade humana e os direitos fundamentais da pessoa com
deficiência. in Manual dos direitos da pessoa com deficiência. Ferraz, Carolina Valença. São Paulo:
Saraiva, 2012, p. 64.
104 LIMA, Rita de Castro Hermes Meira. Dignidade da Pessoa Humana e Novos Direitos. Revista
Magister de Direito Humanos nº 17 - Abr/Jun de 2016.
105 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade (da pessoa) humana e direitos fundamentais na
Constituição Federal de 1988. 10. ed. rev. atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015, p.
33.
106 BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucional
contemporâneo: a construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. 4. reimpressão.
Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 13.
107 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade (da pessoa) humana e direitos fundamentais na
Constituição Federal de 1988. 10. ed. rev. atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015, p.
35.
108 BARROSO, Luís Roberto. Op. cit., p. 14-15.
109 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade (da pessoa) humana e direitos fundamentais na
Constituição Federal de 1988. 10. ed. rev. atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015, p.
35.
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além e também ponderou que o ser humano tem como essência a sua

autodeterminação, é livre, tem vontade própria justamente porque possui dignidade110.

Ingo Sarlet111 e Luiz Roberto Barroso112 aduzem que, durante a Idade Média, a

ideia de dignidade não ficou dissociada da visão religiosa, mas surgiram diversos

filósofos com referências ao antropocentrismo, como Giovanni Picco dela Mirandola e

Urbano Zilles, pontuando que o homem é livre, tem seu próprio arbítrio, suas vontades,

desejos, é dotado de capacidade de ser e nisso versa sua dignidade.

Não obstante, dignitas, ou seja, a terminologia dignidade, no período da Idade

Média, não se desvinculou da posição social que a pessoa ocupava, das instituições,

do seu status, mas, ao mesmo tempo, também passou a receitar um valor intrínseco

da pessoa, conferido a todo ser humano113.

Porém, não abandonando a importância que o pensamento cristão teve na

construção do conceito de dignidade, Immanuel Kant rompe com a visão religiosa e

pauta a dignidade da pessoa humana no próprio valor do homem, de que é um ser

racional, possui autonomia, que o homem é o fim de tudo, seja nas suas próprias

ações para consigo ou para com as outras pessoas, e que não poderá ser usado de

maneira arbitrária por sua vontade ou pela vontade dos outros114.

Nessa ótica, tem-se a notória passagem de Immanuel Kant de que coisas, ou

seja, seres irracionais têm preço e pessoas, seres racionais, possuem dignidade:

No reino dos fins tudo tem ou um preço ou uma dignidade. Quando uma
coisa tem um preço, pode-se pôr em vez dela qualquer outra como
equivalente; mas quando uma coisa está acima de todo o preço, e portanto
não permite equivalente, então tem ela dignidade. 115

Kant, então, conclui que a dignidade está pautada na autonomia da pessoa

humana, que o homem é livre, tem seu próprio livre arbítrio e deve nortear suas

110 Ibid., p. 35.
111 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade (da pessoa) humana e direitos fundamentais na
Constituição Federal de 1988. 10. ed. rev. atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015, p.
36.
112 BARROSO, Luís Roberto. Op. cit., p. 16-17.
113 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade (da pessoa) humana e direitos fundamentais na
Constituição Federal de 1988. 10. ed. rev. atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015, p.
37.
114 KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes. Trad. Paulo Quintela. Lisboa:
Edições 70, 2007. p. 68.
115 Ibid., p. 77.
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escolhas. Assim afirma Kant: “Autonomia é pois o fundamento da dignidade da

natureza humana e de toda a natureza racional.” 116

Nesse sentido, afirma Rosângela Mara Sartori Borges:

Elemento nuclear da noção de dignidade, a autonomia, direito à
autodeterminação, consiste na capacidade potencial que cada ser humano
tem de planejar e executar sua conduta, garantida a liberdade de discernir e
optar.117

No entanto, George Salomão Leite aponta que o ideal de dignidade de Kant

não deve ser utilizado às pessoas com deficiência, vez que está pautado na

racionalidade:

Não podemos aceitar a lição de Kant no sentido de associar a ideia de
dignidade à racionalidade humana. Caso isso ocorresse, muitas pessoas com
transtornos mentais seriam isentas de dignidade por não serem detentoras

de razão.118

Ocorre que a racionalidade defendida por Immanuel Kant não está fundamenta

no poder cognitivo que o homem tem, de modo que aqueles que não possuem a

condição de adquirir conhecimento não são pessoas, logo não têm dignidade. A

racionalidade que Kant aduz está na própria existência da pessoa humana como

forma de distinção dos demais seres. Para Kant, o homem, por ser pessoa humana,

é um ser dotado de dignidade.

Ou seja, com o Iluminismo, do qual Kant é o maior referencial, houve a

mudança de percepção da dignidade, fundamentada agora na liberdade, na

autonomia, na autodeterminação, enfim, na emancipação do homem, opondo-se à

religião, à fé, à ignorância, ao autoritarismo da Idade Média119.

Mas foi com as atrocidades cometidas no século XX e com o terror das Guerras

Mundiais que o valor dignidade passou a ser reverberado e influenciador das

Constituições, de documentos nacionais e internacionais, passando a nortear a

atuação dos Estados, tendo como principal referência a Declaração Universal dos

Direitos Humanos, proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de

116 Ibid., p. 79.
117 BORGES, Rosângela Mara Sartori. Princípio da dignidade da pessoa humana: instrumento da
não-discriminação. In: direitos fundamentais e cidadania. Zulmar Fachin (coord.). São Paulo; Método,
2008, p. 230.
118 LEITE, George Salomão. Op. cit., p. 62.
119 BARROSO, Luís Roberto. Op. cit., p. 18.
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dezembro de 1948, afirmando, no seu primeiro artigo, que todas as pessoas nascem

livres, iguais e possuem dignidade:

Artigo 1º
Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São
dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com
espírito de fraternidade.120

A partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, com a inclusão dos

seus valores nas Constituições121, nos documentos internos e internacionais, a

dignidade da pessoa humana deixou de ser analisada apenas no aspecto filosófico e

religioso, mas também passou a ser um conceito jurídico, entendida como uma norma

fundamental.

Luiz Roberto Barroso aponta dois motivos principais para a inclusão da

dignidade como valor jurídico:

A dignidade humana foi então importada para o discurso jurídico devido a
dois fatores principais. O primeiro deles foi a inclusão em diferentes tratados
e documentos internacionais, bem como em diversas constituições nacionais,
de referências textuais à dignidade humana. O segundo fator corresponde a
um fenômeno mais sutil, que se tornou mais visível com o passar do tempo:
a ascensão de uma cultura jurídica pós-positivista, que reaproximou o direito
da moral e da filosofia política, atenuando a separação radical imposta pelo
positivismo pré-Segunda Guerra.122

Com isto, a dignidade, antes vinculada à filosofia, à religião, à própria ética, já

que é um valor moral, pertinente a uma regra de conduta, tornou-se, na pós-

modernidade, um valor jurídico, vez que foi incorporada a diversas Constituições,

inclusive no preâmbulo de algumas, e também em documentos internacionais.

Dessa maneira, tem-se a dignidade da pessoa humana como um conceito

filosófico, político, religioso e jurídico123, considerando-o como um princípio, dotado de

uma carga valorativa abstrata que impõe abstenções e prestações.

No Brasil, a dignidade da pessoa humana, além de ser um princípio jurídico,

descortina-se como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil,

120 BRASIL. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Disponível em:
<http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Declara%C3%A7%C3%A3o-Universal-dos-Direitos-
Humanos/declaracao-universal-dos-direitos-humanos.html>. Acesso em: 15 mai. 2017.
121 Embora a Declaração Universal dos Direitos Humanos tenha influído para a Constitucionalização da
dignidade humana, a Constituição Mexicana, de 1917, e a Constituição alemã da República de Weimar,
de 1919, já fazia referência a dignidade.
122 BARROSO, Luís Roberto. Op. cit., p. 19.
123 Ibid., p. 63.
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estampado no art. 1º, inciso III, da Constituição Federal, sendo um princípio

fundamental124.

Ou seja, o princípio da dignidade da pessoa humana age sob duas vertentes,

numa dimensão negativa e outra positiva, também chamado de função defensiva e

prestacional. Negativa, pois impõe a todos, indistintamente, que se abstenham de

violar a dignidade da pessoa. Quanto à dimensão positiva, impõe ao Estado deveres

prestacionais, que instituem mecanismos a fim de concretizar o princípio da dignidade

da pessoa humana, ou seja, tutelando a pessoa e distribuindo-lhe direitos

fundamentais.

Assim apontam Nelson Rosenvald, Cristiano Chaves e Felipe Peixoto Braga

Netto:

A dignidade é protetiva e promocional. É protetiva no sentido de garantir a
todo ser humano um tratamento respeitável, não degradante, tutelando a sua
integridade psicofísica. É promocional, no sentido de viabilizar as condições
de vida para que uma pessoa adquira a sua liberdade e possa projetar a
direção que queria conceder a sua existência.125

No entanto, conceituar dignidade, mesmo incorporada em um discurso jurídico,

ainda é dificultoso, visto ser um valor dinâmico, abstrato, aberto126, que integra

diversas características culturais, sociais, de modo que sua definição deve ser

construída e compreendida conforme a realidade de cada povo e em cada situação

concreta127.

Nessa esteira, aduzem Nelson Rosenvald, Cristiano Chaves e Felipe Peixoto

Braga Netto:

A dignidade não é apenas um valor, um a priori, mas um princípio que não
pode ser conceituado de maneira rígida, algo que não se harmoniza com a
pluralidade e diversidade de valores que se manifestem nas sociedades

124 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade (da pessoa) humana e direitos fundamentais na
Constituição Federal de 1988. 10. ed. rev. atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015, p.
79.
125 FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. BRAGA NETTO, Felipe Peixoto. Curso de
direito civil: responsabilidade civil. 3. ed. rev. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 39.
126 Luiz Roberto Barroso afirma que: “nenhum documento jurídico nacional ou internacional tentou
oferecer uma definição para o termo, deixando o significado intrínseco da dignidade humana para o
entendimento ‘intuitivo’”. BARROSO, Luís Roberto. Op. cit., p. 72.
127 George Salomão Leite afirma que: “O conceito nuclear da dignidade da pessoa humana não é algo
que se conceba aprioristicamente. Por se tratar de um conceito vago, indeterminado e aberto, deve ser
compreendido em um contesto histórico-cultural específico”. LEITE, George Salomão. Op. cit., p. 63
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democráticas contemporâneas. Portanto, trata-se de conceito em
permanente processo de construção e desenvolvimento.128

Ainda que dignidade da pessoa humana não seja um conceito fechado, exato,

Ingo Wolfgang Sarlet assim a define:

Assim sendo, temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca
e distintiva reconhecida em 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 corresponsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão
com os demais seres humanos, mediante o devido respeito aos demais seres
que integra a rede da vida.129

José Afonso da Silva, por sua vez, afirma que: “Dignidade da pessoa humana

é um valor supremo que atrai o conteúdo de todos os direitos fundamentais do homem,

desde o direito à vida.”130

Já Alexandre de Moraes assim conceitua dignidade da pessoa humana:

A dignidade é um valor espiritual e moral inerente à pessoa, que se manifesta
singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria vida
e que traz consigo a preensão ao respeito por parte das demais pessoas,
constituindo-se um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve
assegurar, de modo que, somente excepcionalmente, possam ser feitas
limitações ao exercício dos direitos fundamentais, amas sempre sem
menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas enquanto
seres humanos;131

Luiz Roberto Barroso não define dignidade da pessoa humana, mas aponta que

a sua definição deve ser compreendia numa noção aberta, plástica e plural, contendo

três elementos mínimos que a identifiquem, sendo: 1. O valor intrínseco; 2. A

autonomia; e 3. Valor comunitário132.

Quanto ao valor intrínseco, Barroso aponta que se trata de um elemento

ontológico, que no plano da filosofia “corresponde ao conjunto de características que

128 FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. BRAGA NETTO, Felipe Peixoto. Op. cit., p.
42.
129 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade (da pessoa) humana e direitos fundamentais na
Constituição Federal de 1988. 10. ed. rev. atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015, p.
70-71.
130 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 40. ed. São Paulo: Malheiros,
2017, p. 107.
131 MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 21. ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 16.
132 BARROSO, Luís Roberto. Op. cit., p. 72.
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são inerentes e comuns a todos os seres humanos”.133 Já no plano jurídico, “o valor

intrínseco está na origem de um conjunto de direitos fundamentais”134.

Quanto ao segundo elemento, autonomia, defende Luiz Roberto Barroso:

A autonomia é o elemento ético da dignidade humana, é o fundamento do
livre arbítrio dos indivíduos, que lhes permite buscar, da sua própria maneira,
o ideal de viver bem e de ter uma vida boa. A noção central aqui é a de
autodeterminação: uma pessoa autonomia define as regras que vão reger a
sua vida.135

E quanto à autonomia no campo do direito, Barroso conclui:

Quanto às suas implicações jurídicas, a autonomia está subjacente a um
conjunto de direitos fundamentais associados com o constitucionalismo
democrático, incluindo as liberdades básicas (autonomia privada) e o direito
à participação política (autonomia pública).136

Já quanto ao terceiro e último elemento apontado por Luiz Roberto Barroso, o

valor comunitário, assevera que representa o elemento social da dignidade137. Isto é,

o valor comunitário imputa a todos um convívio harmônico, pautado numa relação de

respeito, e ao Estado um dever prestacional, devendo atender à pessoa.

Dessa maneira, conjugando os elementos mínimos propostos por Barroso para

uma compreensão de dignidade, tem-se que a dignidade da pessoa humana visa a

proteger a liberdade do homem e, ao mesmo tempo, impõe ao Estado um dever de

atender às necessidades mínimas para uma vida digna. Ou seja, a consecução do

princípio da dignidade da pessoa humana se dá na efetivação dos direitos

fundamentais, tanto os de liberdade como os prestacionais, vez que, dessa forma,

permitirá que o homem se emancipe, seja livre, tenha autonomia para trilhar seus

próprios caminhos.

Nesse sentido, assinala Ana Paula Barcelos:

Em todos os níveis da vida social, do público ao privado, na atuação do
Estado em geral, na economia e na vida familiar, a dignidade da pessoa
humana repete-se como valor fundamental, e concretiza-se dentre outros
aspectos, ao se assegurar o exercício dos direitos individuais e sociais. 138

133 Ibid., p. 76.
134 Ibid., p. 77.
135 Ibid., p. 81.
136 Ibid., p. 82.
137 Ibid., p. 87.
138 BARCELOS, Ana Paula de. A Eficácia Jurídica dos Princípios Constitucionais: O Princípio da
Dignidade da Pessoa Humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p.167.
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Assim também entende Rosângela Mara Sartori Borges: “Os indivíduos,

inclusive aqueles que pertencem às minorias, somente terão reconhecida a sua

dignidade quando seus direitos fundamentais forem protegidos e respeitados.”139

Flávia Piovesan e Mariana Moreira Neves afirmam: “Assim, os direitos

fundamentais constituem exigências, concretizações e desdobramento da dignidade

humana e com base nela devem ser interpretados”140.

Rosângela Mara Sartori Borges, mencionando Edilsom Pereira de Farias,

conclui:

Como ratio iuris determinante daqueles direitos, o princípio da dignidade da
pessoa humana possibilita a referência a um sistema de direitos
fundamentais. Com isto facilita-se a interpretação e aplicação desses direitos,
pois o pensamento sistêmico ilumina ou reforça o entendimento de direitos
em particular bem como favorece a articulação destes com os outros. Em
consequência, consolida-se a força normativa dos direitos fundamentais e a
sua magna proteção da pessoa humana.141

Nesse diapasão, a realização do princípio da dignidade da pessoa humana se

alcança quando da concretização dos direitos fundamentais, desde os de liberdade,

os prestacionais, até os da ordem econômica, vez que objetiva garantir uma existência

humana, fundada na emancipação do homem.

Miguel Belinati Piccirilo afirma:

Sendo assim, o Estado brasileiro deve, antes de tudo, através de sua
atuação, procurar garantir a todos, condições de existência mínima, nos
moldes da sociedade contemporânea, ou seja, assegurar o direito a uma
alimentação sadia, a educação, a moradia, a saúde, o acesso aos meios
modernos de comunicação, tais como a internet, hoje fundamental para um
livre desenvolvimento da personalidade, e ainda todo e qualquer direito
relacionado a dignidade da pessoa humana.142

139 BORGES, Rosângela Mara Sartori. Op. cit., p. 235.
140 PIOVESAN, Flávia. NEVES, Mariana Moreira. Os direitos fundamentais e o direito homoafetivo:
a invalidade dos questionamentos preconceituosos. in. Revista Jurídica Cesumar –Mestrado, v. 14, n.
1, jan./jun. 2014, p. 102.
141 BORGES, Rosângela Mara Sartori. Op. cit., p. 235, apud FARIAS, Edilsom Pereira de. Colisão de
direitos. A honra, a intimidade, a vida privada e a imagem versus a liberdade expressão e
informação. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1996, p. 54-55.
142 PICCIRILO, Miguel Belinati. A dignidade da pessoa humana e a inclusão da pessoa com
deficiência. In: direitos fundamentais e cidadania. Zulmar Fachin (coord.). São Paulo; Método, 2008,
p. 174.
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Se o princípio da dignidade da pessoa humana é o eixo central, a espinha

dorsal do Estado e do direito, toda ação deve ser voltada ao indivíduo, devendo o

Estado existir para atender à pessoa e não a pessoa existir para atender ao Estado.

Isso é o que aponta Fernando Ferreira dos Santos:

Conseqüentemente, cada homem é fim em si mesmo. E se o texto
constitucional diz que a dignidade da pessoa humana é fundamento da
República Federativa do Brasil, importa concluir que o Estado existe em
função de todas as pessoas e não estas em função do Estado. Aliás, de
maneira pioneira, o legislador constituinte, para reforçar a idéia anterior,
colocou, topograficamente, o capítulo dos direitos fundamentais antes da

organização do Estado.143

Assim, a dignidade da pessoa humana é o princípio dos princípios, é a norma

superior de todas, é o princípio estruturante, edificador, que justifica a existência do

Estado e do ordenamento jurídico para atuar em favor do homem e não o inverso.

Ou seja, a dignidade coloca a pessoa como fim e não como meio, de modo que

todos, indistintamente, devem procurar alcançar esse princípio, que é proteger a

pessoa de qualquer violação aos seus valores, facultar que a pessoa seja livre e

escolha seus caminhos, buscando uma vida boa, bem como que o Estado atue na

concretização de seus direitos.

Dessa maneira, o deficiente, por ser pessoa, um ser humano,

independentemente de qualquer limitação, é detentor de dignidade, valor intrínseco,

inerente à sua própria existência, devendo ser respeitado da mesma forma como as

demais pessoas que não possuem deficiência.

Com isso, deve-se ter uma condução de ações voltadas a atender a pessoa

com deficiência no propósito de suprir suas necessidades mais básicas, os seus

direitos mínimos, incluindo-a na sociedade, de maneira a oportunizar que alcance o

acesso a bens fundamentais em igualdade com as demais pessoas, ainda que para

alcançar essa isonomia necessite de um tratamento desigual.

Não é a condição física, mental, intelectual ou sensorial da pessoa que irá lhe

retirar o valor. E por assim ter uma dignidade inseparável, um valor inerente, a

sociedade, o Estado, ou seja, todos devem respeitar o deficiente, não discriminá-lo e,

143 SANTOS, Fernando Ferreira dos. Princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.
Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/160/principio-constitucional-da-dignidade-da-pessoa-
humana>. Acesso em: 26 mai. 2017.



63

ao mesmo tempo, atuar para realizar os seus direitos, oportunizando igualdade de

inclusão com as demais pessoas.

Assim, a Convenção como o Estatuto da Pessoa com Deficiência coloca a

pessoa no eixo central de todas as previsões, de modo que toda atuação deve estar

voltada a atender o deficiente, a fim de promover sua inclusão, acessibilidade, ou seja,

a sua emancipação, consagrando o princípio da dignidade da pessoa humana.
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3 PRINCÍPIO DA IGUALDADE

O princípio da igualdade, ao lado da dignidade da pessoa humana, da liberdade

e do próprio direito à vida, descortina-se como um dos pilares do Estado Democrático

de Direito, norteando todo o ordenamento jurídico, informando desde a concepção de

uma regra jurídica, uma relação privada, uma atuação jurisdicional a uma ação

governamental. Aliás, através do princípio da igualdade alcançar-se-á a dignidade da

pessoa humana, vez que não será aceito tratamento privilegiado de modo infundado,

discriminações, atos de intolerância, perseguições, arbitrariedades contra as pessoas.

A concepção do princípio da igualdade pode ser encontrada na obra de Plácido

e Silva, que assim afirma:

Igualdade. É designação dada ao princípio jurídico instituído
constitucionalmente, em virtude do qual todas as pessoas. Sem distinção de
sexo ou nacionalidade, de classe ou posição, de religião ou fortuna, têm
perante a lei os mesmos direitos e as mesmas obrigações.
Mas, pela instituição do princípio, não dita um direito uma igualdade absoluta.
A igualdade redunda na igual proteção a todos, na igualdade das coisas que
sejam iguais e na proscrição dos privilégios, isenções pessoais e regalias de
classe que se mostrariam desigualdades. Desse modo, a igualdade é perante
a lei e perante a justiça, para a proteção ou castigo, apara a segurança de
direitos ou imposições de normas coercitivas. 144

Em que pese parecer simples o significado de igualdade, levando, inicialmente,

a uma noção de que todos devem ser tratados de forma isonômica, que todos

possuem os mesmos direitos e que não deve haver discriminação, o real conceito do

princípio da igualdade somente será alcançado com a sua aplicação prática, isto é, no

encaixe a casos concretos, atendendo às peculiaridades de cada situação,

distribuindo direitos aos indivíduos.

Nessa esteira, aponta Walter Claudius Rothenburg: “O princípio da igualdade é

formulado com imprecisão; somente sua aplicação prática revela seu conteúdo

específico e utilidade. Assim, é preciso considerar as consequências sociais.”145

O princípio da igualdade permeia todas as searas da sociedade, tendo

incidência no público e privado, em pessoa natural ou jurídica, nos poderes judiciário,

144 SILVA, De Plácido e. op. cit., p., 698.
145 ROTHENBURG, Walter Claudius. O problema da igualdade real: comentário de algumas decisões
do Supremo Tribunal Federal. Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1808-24322009000100006#back>. Acesso
em 11 mar. 2017.
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legislativo e executivo, refletindo no campo social, econômico, político e cultural de

um Estado, objetivando obstar qualquer regalia que cause injustiça às pessoas, bem

como vedando qualquer tratamento discriminatório.

Conforme observa José Afonso da Silva: “A igualdade constitui o signo

fundamental da democracia”146. Já Ingo Wolfgang Sarlet afirma: “a igualdade passou

a constituir valor central para o direito constitucional contemporâneo”147.

Ou seja, o princípio da igualdade, juntamente com outros princípios148, passou

a ser o eixo central de um Estado Democrático, ceifando qualquer tipo de privilégio,

garantindo a todos os seus membros um tratamento igualitário, obviamente dentro das

peculiaridades de cada sociedade.

Carmen Lúcia Antunes Rocha assim aduz:

O princípio da igualdade resplandece sobre quase todos os outros acolhidos
como pilastras do edifício normativo fundamental alicerçado. É guia não
apenas de regras, mas de quase todos os outros princípios que informam e
conformam o modelo constitucional positivado, sendo guiado apenas por um,
ao qual se dá a servir: o da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da
Constituição da República).149

O Estado Brasileiro, em todas as suas Constituições, desde a do Império, do

período ditatorial e das Repúblicas, abrigou o princípio da igualdade, sendo que a

Constituição Federal de 1988 traz no caput do seu art. 5º a expressa disposição do

princípio da igualdade, assegurando que “Todos são iguais perante a lei, sem

distinção de qualquer natureza.”

Assim, a igualdade mostra-se como um dos princípios basilares da República

Federativa do Brasil, norteando toda a atuação do Estado e, dessa maneira, como um

limitador da atuação estatal, já que não poderá, em tese, dispensar privilégios ou

perseguições aos seus integrantes.

E mais, o princípio da igualdade é guia da atuação do Estado Brasileiro, pois

influi na elaboração e execução de políticas públicas, bem como na formulação,

edição de leis, as quais devem, obrigatoriamente, obedecer à isonomia, sob pena de

146 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 40. ed. São Paulo: Malheiros,
2017, p. 213.
147 SARLET, Ingo Wolfgang. Curso de direito constitucional. Ingo Wolfgang Sarlet, Luiz Guilherme
Marinoni, Daniel Mitidiero. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p.
538.
148 Ibid, p. 543.
149 ROCHA, Carmen Lúcia Antunes. Ação afirmativa. O conteúdo democrático do princípio da
igualdade jurídica. Brasília a. 33 n. 131 jul./set. 1996, p. 289.



66

serem consideradas inconstitucionais, conforme anota Celso Antônio Bandeira de

Mello:

2. O preceito magno da igualdade, com ojá tem sido assinalado, é normal
voltada quer para o aplicador da lei quer para o próprio legislador. Deveras,
não só perante a norma posta se nivelam os indivíduos, mas, a própria edição
dela assujeita-se ao dever de dispensar tratamento equânime às
pessoas.150

Sob essa ótica, Alexandre de Moraes afirma que o princípio da igualdade

possui uma tríplice finalidade limitadora da atuação de seus agentes, referenciando o

legislador, o intérprete e o particular:

Importante, igualmente, apontar a tríplice finalidade limitadora do princípio da
igualdade: limitação ao legislador, ao intérprete/autoridade pública e ao
particular.
O legislador, no exercício da sua função constitucional de edição normativa
não poderá afastar-se do princípio da igualdade, sob pena de flagrante
inconstitucionalidade. Assim, normas que criem diferenciações abusivas,
arbitrárias, sem qualquer finalidade lícita, serão incompatíveis com a
Constituição Federal.
O intérprete/autoridade pública não poderá aplicar as leis e atos normativos
aos casos concretos de forma a criar ou aumentar desigualdades arbitrárias.
Ressalte-se que, em especial o Poder Judiciário, no exercício de sua função
jurisdicional de dizer o direito ao caso concreto, deverá utilizar os
mecanismos constitucionais no sentido de dar uma interpretação única e
igualitárias às normas jurídicas.[...]
Finalmente, o particular na poderá pautar-se por condutas discriminatórias,
preconceituosas ou racistas, sob pena de responsabilidade civil e penal, nos
termos da legislação em vigor.151

O princípio da igualdade, destarte, repercute para o próprio Estado, seja na

figura do legislador, seja para o aplicador da lei, como executivo ou judiciário e

também para o privado, não podendo fazer qualquer discriminação entre as pessoas,

a não ser em casos que busquem, justamente, uma isonomia em razão de diferenças

históricas, econômicas, sociais.

O Estado, além de garantir um tratamento isonômico entre as pessoas, seja ao

próprio brasileiro ou estrangeiro, tem ainda como objetivo reduzir desigualdades

sociais e regionais, de maneira a alcançar uma homogeneidade interna, alcançando

um bem comum, justamente por força do princípio da igualdade.

150 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Conteúdo jurídico do princípio da igualdade. 2ª edição, 17ª
tiragem, São Paulo: Malheiros, 2009, p. 9.
151 MORAES, Alexandre de. Direitos humanos fundamentais: teoria geral, comentários aos arts. 1º a
5º da Constituição da República Federativa do Brasil, doutrina e jurisprudência. 9. ed. São Paulo: Atlas,
2011, p. 88.
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E do princípio da igualdade, como cláusula geral estampada no caput do art. 5º

da Constituição Federal, desdobram diversos direitos de igualdade, tais como a

igualdade no tratamento dispensado entre homens e mulheres, sendo vedada

qualquer discriminação por condição sexual; veda também qualquer discriminação por

crença, garantindo a liberdade religiosa; dispõe a proibição de diferenciação entre

trabalhadores rurais e urbanos, bem como a diferenciação de salários, exercício,

funções e de critérios para admissão por motivo de idade; garante à ordem

Constitucional uma igualdade jurisdicional, facultando o acesso ao Poder Judiciário,

bem como uma igualdade tributária, de modo que todos os contribuintes que estejam

na mesma situação fática sejam onerados tributariamente da mesma forma ou gozem

dos mesmos benefícios fiscais; garante, ainda, uma igualdade de condições de

acesso e de permanência na escola.

Nesse diapasão, o princípio da igualdade age também garantindo outros

direitos de igualdade como o de assegurar à pessoa com deficiência a igual promoção

de atendimento educacional especializado no ensino regular, além de outras, como a

não distinção acerca do salário e critério de admissão de emprego.

O princípio da igualdade, nos tempos atuais, até em razão da Convenção e do

Estatuto, encontra maior incidência e importância justamente em face das pessoas

com deficiência, pois são grupos de pessoas que, durante a história da humanidade,

não tiveram seus direitos reconhecidos ou concretizados, de modo que a consecução

dos direitos constitucionais dos deficientes transita compulsoriamente sobre o

princípio da igualdade, não se admitindo qualquer forma de discriminação ou

supressão de direitos.

Ou seja, o princípio da igualdade, hodiernamente, busca garantir igualdade de

oportunidades a fim de que as pessoas tenham acesso a direitos fundamentais

através de medidas que facultem o seu exercício ou políticas que implementem esses

direitos na consecução de um ideal de justiça.

Aliás, a busca pela justiça mediante a igualdade de condições é a doutrina de

John Rawls, qual inicia sua obra afirmando que “A justiça é a primeira virtude das

instituições sociais, como a verdade o é dos sistemas de pensamento”152, sendo que

152 RAWLS, John. Uma teoria da justiça; tradução Almiro Pisetta e Lenita M. R. Esteves. São Paulo:
Martins Fontes, 1997, p. 3.
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quando “leis e instituições, por mais eficientes e bem organizadas que sejam, devem

ser reformadas ou abolidas se são injustas”153.

Rawls complementa: “Portanto numa sociedade justa as liberdades da

cidadania igual são consideras invioláveis; os direitos assegurados pela justiça não

estão sujeitos à negociação política ou ao cálculo de interesses sociais.”154

Assim, Rawls afirma que a sociedade será bem composta quando seus

membros tiverem uma ideia de justiça e todos estejam cientes da necessidade de

promover o bem de seus integrantes. Para isso, são apontados dois requisitos: “(1)

todos aceitam e sabem que os outros aceitam os mesmos princípios de justiça, e (2)

as instituições sociais básicas geralmente satisfazem, e geralmente se sabe que

satisfazem, esses princípios.”155

A busca da justiça dentro de uma sociedade ordenada, para Rawls, ocorre da

seguinte forma:

Para nós o objeto primário da justiça é a estrutura básica da sociedade, ou
mais exatamente, a maneira pela qual as instituições sociais mais
importantes distribuem direitos e deveres fundamentais e determinam a
divisão de vantagens provenientes da cooperação social. Por instituições
mais importantes dizer a constituição política e os principais acordos
economizo e sociais. Assim, a proteção legal da liberdade de pensamento e
de consciência, os mercados competitivos, a propriedade particular no âmbito
dos meios de produção e a família monogâmica constituem exemplos das
instituições sociais mais importantes.
[...]
A justiça de um esquema social depende essencialmente de como se
atribuem direitos e deveres fundamentais e das oportunidades econômicas e
condições sociais que existem nos vários setores da sociedade.156

Rawls, ao buscar uma ideia de justiça pautado na equidade, também reconhece

que há desigualdade dentro das instituições sociais, de modo que é justamente

nesses descompassos que os princípios de justiça, o da igualdade e o da diferença,

devem incidir da seguinte forma:

Primeiro: cada pessoa deve ter um direito igual ao mais abrangente sistema
de liberdade básicas iguais que seja compatível com um sistema semelhante
de liberdades para outras.
Segundo: as desigualdades sociais e econômicas devem ser ordenadas de
tal modo que sejam ao mesmo tempo (a) consideradas como vantajosas ara
todos dentro dos limites do razoável, e (b) vinculadas a posições e cargos
acessíveis a todos.

153 Ibid. p. 4.
154 Ibid., p. 4.
155 Ibid., p. 5.
156 Ibid. p. 8.
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Dessa maneira, as instituições sociais serão ordenadas e equilibradas quando

houver o contrapeso entre os dois princípios, acrescentando liberdade, igualdade

equitativa de oportunidades e a fraternidade, chegando ao ideal do justo aos cidadãos.

Destarte, o primeiro princípio de Rawls, o da igualdade, refere-se às liberdades

fundamentais, e o segundo, o da diferença, a uma justiça distributiva.

O princípio da igualdade serve para igualar os desiguais, diminuindo pobrezas,

o distanciamento que há entre mulheres e homens e, principalmente, a disparidade

entre deficientes e pessoas tidas como normais dentro de uma sociedade, buscando

uma justiça na distribuição de direitos dentro do tecido social.

Dessa maneira, o princípio da igualdade será alcançado quando se puder

garantir uma isonomia àqueles que estejam em um patamar de igualdade e um

tratamento desigual para os desiguais, mediante garantia de oportunidades,

denominando-se tal promoção como ação afirmativa.

Ou seja, o princípio da igualdade visa a garantir que todas as pessoas tenham

iguais condições, sejam deficientes ou não, ceifando, em tese, qualquer privilégio157,

transitando em todas as searas da sociedade, impondo uma limitação ao Estado, ao

legislador, ao intérprete e ao próprio particular, sem estabelecer qualquer distinção

por raça, sexo, condição social, religião ou deficiência.

Aliás, isso é o que vem disciplinado e é um dos valores adotados pela

Convenção e pelo Estatuto, vedando a discriminação do deficiente, dispondo que é

detentor de direitos e igualdade de oportunidade como as demais pessoas, prevendo,

inclusive, diversas medidas que assegurem o pleno acesso e concretização dos seus

direitos fundamentais.

3.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE

O ideal de igualdade sempre esteve em processo de modificação, sendo a sua

concepção, no decorrer da história, inconstante, vez que a compreensão hodierna de

igualdade não é igual a que se tinha na Antiguidade ou como a que se tinha após as

grandes revoluções e, quiçá, não será como nos tempos vindouros, embora tenha

sido tratada em todos os tempos.

157 Celso Antônio Bandeira de Mello assinala que: “A lei não deve ser fonte de privilégios ou
perseguições, mais instrumento regulador da vida social que necessita tratar equitativamente todos os
cidadãos”. MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Op. cit. p, 10.
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O princípio da igualdade pode ser dividido em três fases: a) um período de

nítida desigualdade de tratamento dado entre as pessoas; b) de igualdade perante a

lei; c) atualmente, uma isonomia, que considera o diferente, ou seja, uma igualdade

que visa a promover os desiguais.

Na Antiguidade, é possível constatar desigualdade em diversos Estados, como

na Índia, embora até hoje se vejam discriminações, já que a sociedade ainda é dividida

em castas, tendo os Brâmanes, Xátrias, Vaixás, Sudras, Párias, sendo que os

primeiros ainda permanecem com privilégios milenares, distanciando-se dos demais.

Sobre a Índia, Darcy Azambuja assinala:

O bramanismo indiano, partindo da ideia da desigualdade dos homens,
dividiu-os em catas, entre os quais não pode haver interpenetração. A casta
privilegiada é a dos brâmanes, encarnação da justiça e designados por Deus
para representá-lo. Tudo lhes pertence, são senhores absolutos.158

Outras sociedades antigas também demonstraram uma desigualdade entre

seus povos: na Pérsia havia o rei no topo da pirâmide social, abaixo os aristocratas e

sacerdotes; na classe mais baixa, camponeses e artesãos. De igual forma, no Egito

havia diferentes camadas, nas quais os faraós ocupavam a mais alta categoria; na

camada aquém havia os sacerdotes, depois os militares, e na base mais inferior os

artesãos, camponeses e pequenos comerciantes159.

Já na Grécia, por exemplo, a sociedade era organizada pelos cidadãos,

constituída principalmente pelos donos de terra, pelos grupos de guerreiros, homens

preparados para o combate e por outro grupo formado por comerciantes, artesãos,

mulheres, escravos e estrangeiros, grupo este que não tinha participação alguma na

política no Estado Grego, sendo que seus membros eram tratados com límpida

distinção, não gozando, muitas vezes, de qualquer direito, muito menos de igualdade.

Embora grandes pensadores gregos, como Aristóteles, tenham falado sobre o

princípio da igualdade, inclusive defendendo a sua aplicação, é de se registrar que o

ideal de igualdade servia apenas para os cidadãos e nem todos eram assim

considerados160.

158 AZAMBUJA, Darcy. Teoria geral do Estado. – 4. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Globo, 2008,
p. 163.
159 Ibid., p. 163-164.
160 Nesse sentido aponta Alvacir Alfredo Nicz: “Aos olhos de Aristóteles, nem todos eram considerados
cidadãos, uma vez que muitos nem possuíam ou exerciam direitos.” NICZ, Alvacir Alfredo. O princípio
da igualdade e sua significação no estado democrático de direito. In. Constituição Cidadã. Zulmar
Fachin, coordenador. Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método, 2008, p. 3.
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Em Roma, as famílias patrícias, herdeiras dos fundadores do Império,

possuíam privilégios sobre as demais camadas da sociedade – sendo a casta que

exercia o governo e a magistratura tinha isenção de tributos – e, principalmente, sobre

os povos dominados pelos romanos. Dalmo de Abreu Dallari inclusive afirma que “um

plebeu romano, quando este já conquistara amplos direitos, teria situação superior à

de qualquer membro dos povos conquistados.”161

Mas é nesse período que o princípio da igualdade ganha novos contornos, com

o surgimento do Cristianismo, que pregava que todos eram iguais, possuíam os

mesmos direitos, proclamando a igualdade e a fraternidade162.

Ou seja, a Antiguidade teve como características a divisão de camadas sociais,

em que uma detinha privilégios sobre a outra, inclusive exercendo uma dominação,

de modo que não se via qualquer isonomia entre os povos antigos; pelo contrário,

havia um distanciamento em cada grupo, pois um não se interpenetrava no outro, não

obstante o Cristianismo ter surgido nesse período, pregando solidariedade, paz e

igualdade163.

No período da Idade Média, a desigualdade entre as pessoas restou

cristalizada, de modo que a sociedade era dividida principalmente entre reis,

sacerdotes, senhores feudais e vassalos, em que uma categoria social explorava

outra, dando ensejo a diversas revoluções que foram determinantes para uma

mudança de mundo.

Servindo como inspirações para as Revoluções164, diversos pensadores

também idealizaram o princípio da igualdade, como Jean-Jacques Rousseau e John

Locke. Rousseau, na obra Discurso sobre a origem e os fundamentos da

desigualdade entre os homens, indica uma desigualdade entre as pessoas por razões

físicas ou naturais, pela idade, sexo, além de uma diferença social, em decorrência

da moral, do domínio econômico ou político e pelo fato de alguns serem mais

endinheirados ou poderosos. É justamente em razão dessa desigualdade que

Rousseau aponta sobre a necessidade de um contrato social, no qual o Estado

161 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado. 32. ed. São Paulo: Saraiva,
2013, p. 73.
162 NICZ, Alvacir Alfredo. Op. cit., p. 2.
163 AZAMBUJA, Darcy. Op. cit., p. 168.
164 Ibid., p. 186-187.
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garantiria a igualdade entre as pessoas, respeitando os direitos individuais do

homem165.

Com isso, o ideal de igualdade seria alcançado, eliminando as desigualdades

em razão da diferença moral, política ou econômica, mas não daquelas produzidas

pela natureza.

Locke, influente pensador, também afirmava que as pessoas possuíam direitos

naturais inalienáveis, sendo livres e iguais, não podendo de modo algum ser

abandonados166.

Assim, opondo-se ao absolutismo dos Estados, surgiram diversas revoluções

que inauguraram uma nova ordem de direitos políticos e garantias individuais, em que

igualdade e liberdade revelaram-se indissociáveis do homem, podendo citar como

expoente a Revolta dos Ingleses contra o governo João Sem Terra, quando

proprietários de terra objetaram-se contra a cobrança de impostos do rei, ficando

assegurado que somente seria cobrado aquilo que estivesse previsto pelo conselho

do reino.

Com efeito, não obstante a luta contra o rei João Sem Terra não tenha

defendido o conceito de igualdade, é a inauguração dos direitos individuais da pessoa

que dará guarida para outras reivindicações.

Mas a precursora do ideal de igualdade, assentando que todos são iguais, foi

a Declaração de Direitos do Bom Povo de Virgínia, de 16/06/1776, que assentou em

seu art. 1º:

Que todos os homens são, por natureza, igualmente livres e independentes,
e têm certos direitos inatos, dos quais, quando entram em estado de
sociedade, não podem por qualquer acordo privar ou despojar seus pósteros
e que são: o gozo da vida e da liberdade com os meios de adquirir e de
possuir a propriedade e de buscar e obter felicidade e segurança.167

No entanto, é a Revolução Francesa, através da Declaração dos Direitos do

Homem e do Cidadão, de 1789, tornando-se, inclusive, espelho para diversas

Constituições modernas, que reverbera o princípio da igualdade ao asseverar no seu

165 NICZ, Alvacir Alfredo. Op. cit., p. .4
166 Ibid., p. 4.
167 BRASIL. Declaração de direitos do bom povo de Virgínia – 1776. Disponível em:
<http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-
cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-
de-direitos-do-bom-povo-de-virginia-1776.html>. Acesso em: 11 mar. 2017.
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art. 1º: “Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só

podem fundamentar-se na utilidade comum.”168

Em que pese a Revolução Francesa ter sido um marco na divisão do princípio

da igualdade ao afirmar que todos nascem e são iguais, a igualdade pregada pelos

burgueses foi meramente formal, isto é, uma igualdade apenas perante a lei, típica do

Estado liberal instalado naquele momento, inclusive gerando desigualdades, servindo

apenas para ascensão de tal classe ao poder169.

Inclusive, a própria Revolução que idealiza a igualdade também aduz que

poderá haver desigualdade quando for para o bem de todos, tendo o art. 6º da

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão previsto que distinções poderiam

ocorrer em razão de algumas qualidades da pessoa, tendo assim previsto tal regra:

Art. 6º. A lei é a expressão da vontade geral. Todos os cidadãos têm o direito
de concorrer, pessoalmente ou através de mandatários, para a sua formação.
Ela deve ser a mesma para todos, seja para proteger, seja para punir. Todos
os cidadãos são iguais a seus olhos e igualmente admissíveis a todas as
dignidades, lugares e empregos públicos, segundo a sua capacidade e sem
outra distinção que não seja a das suas virtudes e dos seus talentos.170

Ou seja, a igualdade pretendida pelos burgueses foi apenas um ideal de romper

com os privilégios da aristocracia e da monarquia, a fim de também participarem do

poder político e terem o poder econômico, já que eram a classe trabalhadora e

geravam as riquezas usufruída pelos nobres.

Alvacir Alfredo Nicz assevera:

A igualdade visada manifestava discordância na possibilidade da obtenção
de vantagens e privilégios concedidos à aristocracia e os monarquistas. O
que se pretendia era estabelecer a viabilidade de que os mais talentosos,
trabalhadores ou com outros predicados é que seriam os recompensados.
Afastava-se, assim, pelo menos era esta a pretensão, de que a ninguém ou
a nenhum grupo era dado o poder de conquistas vantagens previamente.171

168 BRASIL. Declaração de direitos do homem e do cidadão – 1789. Disponível em:
<http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-
cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-
de-direitos-do-homem-e-do-cidadao-1789.html>. Acesso em 11 mar. 2017.
169 José Afonso da Silva aponta: “Esse tipo de igualdade gerou as desigualdades econômicas, porque
fundada ‘numa visão individualista do homem, membro de uma sociedade liberal relativamente
homogênea”. SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 40. ed. São Paulo:
Malheiros, 2017, p. 216.
170 BRASIL. Declaração de direitos do homem e do cidadão – 1789. Disponível em:
<http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-
cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-
de-direitos-do-homem-e-do-cidadao-1789.html>. Acesso em 11 mar. 2017.
171 NICZ, Alvacir Alfredo. Op. cit., p. 5.
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Ou seja, a igualdade da Revolução Francesa era individualista, sendo que não

poderia haver privilégios apenas por ser de determinada classe, mas que fossem em

decorrência dos talentos da pessoa, o que, por óbvio, também era contraditório, vez

que autorizava outras formas de desigualdades.

O liberalismo econômico perdurou até o fim do século XIX, quando em razão

da doutrina solidarista, opondo-se às desigualdades provenientes do Estado Liberal,

do individualismo, desenvolveu a ideia de direitos prestacionais por parte do Estado,

começando, assim, a surgirem novas Constituições com caráter social, assegurando

direitos sociais inerentes a todo ser humano.

Dessa maneira, pode-se falar em uma constitucionalização dos direitos sociais

a partir do século XX, principalmente após as Guerras Mundiais e, assim, no

nascimento da igualdade material, isto é, pautando-se numa ideia de distribuição de

bens e de direitos e não meramente na lei, que não atendia o real sentido de isonomia.

Enfim, o princípio da igualdade é tema tratado desde a Antiguidade, sendo que

com a evolução da sociedade ganhou novos contornos, novas definições e

compreensões, de modo que está previsto em quase todas as Constituições, oriundas

das Revoluções Americana e Francesa e da Declaração Universal dos Direitos

Humanos, que prescreve em seu art. 1º: “Todas as pessoas nascem livres e iguais

em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação

umas às outras com espírito de fraternidade.”172

No Brasil, desde a primeira Constituição, de 1824, o princípio da igualdade foi

albergado, sendo que na Carta Imperial, o art. 179, XIII assim dispunha: “XIII. A Lei

será igual para todos, quer proteja, quer castigue, o recompensará em proporção dos

merecimentos de cada um.”173 Neste ínterim, cumpre apenas registrar que a igualdade

se aplicava apenas as pessoas livres, já que no Império era aceita a escravidão, sendo

que assim afirma Carmen Lúcia Antunes Rocha “A escravidão, então vigente, nem

considerava todo indivíduo gente, que dirá igual.”174

172 BRASIL. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Disponível em:
<http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Declara%C3%A7%C3%A3o-Universal-dos-Direitos-
Humanos/declaracao-universal-dos-direitos-humanos.html>. Acesso em: 11 mar. 2017.
173 Brasil. Constituição Politica do Imperio do Brazil. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao24.htm>. Acesso em: 11 jun. 2016.
174 ROCHA, Carmen Lúcia Antunes. Op. cit., p. 288.
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A primeira Constituição republicana, de 1891, previa no seu art. 72, §2º, que:

“§ 2º Todos são iguais perante a lei.”175 Já a Constituição de 1934, no seu art. 113, 1,

assegurava que: “Todos são iguais perante a lei. Não haverá privilégios, nem

distinções, por motivo de nascimento, sexo, raça, profissões próprias ou dos pais,

classe social, riqueza, crenças religiosas ou idéias políticas.”176

Por sua vez, a Carta Constitucional outorgada por Getúlio Vargas em 1937

prescrevia no art. 122, 1º: “todos são iguais perante a lei”177, previsão também

reproduzida pela Constituição de 1946, no art. 141, §1º178.

Já a Constituição do regime militar, de 1967, bem como a Emenda

Constitucional n.º 1 de 1969, dispunham no art. 150, §1º, que “Todos são iguais

perante a lei, sem distinção, de sexo, raça, trabalho, credo religioso e convicções

políticas. O preconceito de raça será punido pela lei.”179

Por derradeiro, a Constituição Federal de 1988, consagrando a igualdade como

um princípio edificante da República, dispõe expressamente no caput do seu art. 5º

que todos são iguais perante a lei, isto é, prevê uma igualdade formal, bem como

diversos direitos de igualdade, como nos arts. 7º, XXXI; art. 206, I; entre outros180.

Prevê também a Constituição atual uma igualdade material, isto é, uma

isonomia de fato, buscando equilibrar diferenças histórias a certos grupos no campo

social, econômico, cultural, igualando-os no que tange a direitos, em especial

oportunizando acesso a bens sociais.

3.2 IGUALDADE FORMAL E MATERIAL

A igualdade expressa nas ordens Constitucionais dos Estados, em razão das

diversas Declarações, como a Declaração dos Direitos da Virgínia e a Declaração

175 BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao91.htm>. Acesso em: 11 jun. 2016.
176 BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao34.htm>. Acesso em: 11 jun. 2016.
177 Brasil. Constituição dos Estados Unidos do Brasil. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao37.htm>. Acesso em: 11 jun. 2016.
178 _______. Constituição dos Estados Unidos do Brasil. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao46.htm>. Acesso em: 11 jun. 2016.
179 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1967. (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 1, de 17.10.1969). Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao67EMC69.htm#novaredação>. Acesso
em: 11 jun. 2016.
180 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 11 jun. 2016.
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Francesa do Homem e do Cidadão, até em razão dos reflexos do Estado liberal, previa

uma isonomia formal, isto é, uma igualdade perante a lei, de modo que todos deveriam

ser tratados da mesma forma, sem qualquer diferenciação, já que nasceram livres e

iguais.

Com o passar dos anos, verificando que o Estado necessitava fornecer direitos

sociais aos cidadãos e que nem todos alcançavam ou tinham iguais oportunidades a

esses bens. Surgiu, então, a concepção de igualdade material, devendo ser garantida

a real igualdade, isto é, incidindo em situações concretas, atuando em cada caso, a

fim de assegurar uma isonomia aos diferentes.

Assim, tem-se uma igualdade formal e uma igualdade material, em que aquela

é a igualdade na lei, ou seja, todos são iguais; já esta é pautada nos desiguais,

buscando atuar em situações concretas, objetivando oportunizar o acesso e a inclusão

dos discriminados.

Talvez a melhor elucidação que se tenha acerca da distinção entre igualdade

material e formal seja do dicionário Aurélio, que assim distingue:

Igualdade formal. 1.Ét. Relação de igualdade entre indivíduos e/ou grupos
sociais, que se estabelece por meio de categorias abstratas (humanidade,
dignidade, cidadania, etc.), e que ger. se define por leis que prescrevem
direitos e deveres.
Igualdade material. 1.Ét. Relação de igualdade entre indivíduos e grupos
sociais, e que se estabelece pela mediação de condições concretas, assim
como as que asseguram a cada indivíduo a plena satisfação das suas
necessidades.181

Ou seja, o verdadeiro ideal do princípio da igualdade será alcançado com a sua

aplicação prática, incidindo nos fatos sociais, com a distribuição de direitos,

realizando, nesse sentido, a igualdade material, já que suprirá as necessidades dos

desiguais.

Rothenburg complementa: “Uma dimensão importante da igualdade somente

saberá ser revelada em concreto em sintonia com as particularidades de cada

situação.”182

181 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário Aurélio: Dicionário Eletrônico. Versão
7.0.
182 ROTHENBURG, Walter Claudius. O problema da igualdade real: comentário de algumas decisões
do Supremo Tribunal Federal. Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1808-24322009000100006#back>. Acesso
em 11 mar. 2017.
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Enfim, não basta apenas uma previsão de igualdade perante a lei, já que um

princípio de fortíssima carga axiológica somente terá o seu real alcance, isto é, a

consecução do ideal de isonomia entre as pessoas, com aplicação da realidade de

cada sociedade, respeitando as diferenças entre os povos.

A igualdade material ou subjetiva leva a consecução de um princípio de justiça

social, garantindo uma igualdade de oportunidades e de condições de vida,

compensando injustiças sociais, alcançando a dignidade da pessoa humana183.

Dessa maneira, deve-se procurar a igualdade material, buscando uma

isonomia real, aplicável a situações concretas e não meramente abstratas, não

obstante a igualdade formal ser necessária justamente para a consecução daquela,

já que iguais não podem ser tratados desigualmente, com privilégios não justificáveis.

Será através do princípio da igualdade, tanto na sua acepção formal quanto

material, que será alcançada a dignidade da pessoa humana, vez que será dado

tratamento diferenciado àqueles que realmente necessitam e, por outro lado, aqueles

que são iguais não poderão ter privilégios.

Isso é o que aponta Ingo Wolfgang Sarlet:

Assim, constitui pressuposto essencial para o respeito da dignidade da
pessoa humana a garantia da isonomia entre todos os seres humanos, que,
portanto, não podem ser submetidos a tratamento discriminatório e arbitrário,
razão pela qual intoleráveis a escravidão, a discriminação racial,
perseguições por motivos de religião, gênero, orientação sexual, enfim, toda
e qualquer ofensa ao princípio isonômico na sua dupla dimensão formal e
material.184

Portanto, a isonomia a ser alcançada é justamente a da igualdade material, já

que é aplicável caso a caso, à realidade das pessoas, atendendo às peculiaridades

da conjuntura social de determinados grupos, objetivando a prestação dos direitos

fundamentais, em especial os sociais, concretizando, assim, o princípio da dignidade

da pessoa humana.

183 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7º ed., 9
reimp. Coimbra: Almedina, 2003, p. 460.
184 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade (da pessoa) humana e direitos fundamentais na
Constituição Federal de 1988. 10. ed. rev. atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015, p.
132.
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3.3 AÇÕES AFIRMATIVAS

O princípio da igualdade tem como titulares “todos” os indivíduos, ou seja, a

universalidade de sujeitos que se submetem a esse ideal de isonomia. No entanto, o

princípio da igualdade também se relaciona com o aspecto “como”, ou seja, de que

forma a isonomia reflete na vida das pessoas e nas situações concretas.

Como afirma Walter Claudius Rothenburg: “Portanto, igualdade é algo que

precisa ser obtido a partir de reivindicações e conquistas e, para tanto, o Direito pode

servir de valiosa ferramenta.”185

Com a positivação dos direitos sociais nas constituições no século XX e sendo

eles consagrados pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, os Estados se

obrigaram a prestar esses bens a seus cidadãos. Assim, com o passar dos anos,

especificamente nos Estados Unidos da América, o presidente da República Lyndon

Baines Johnson, na Howard University, Washington, em 1965, questionou se as

pessoas ali tinham condições de competir em igualdade com os demais membros da

sociedade186.

Os demais membros da sociedade à qual se referia o presidente estadunidense

eram os negros, mulheres, deficientes, homossexuais, ou seja, um grupo de pessoas

denominado de minorias, isto é, pessoas que, ao longo da história, não tiveram seus

direitos reconhecidos ou efetivados.

Dessa maneira, nascem as chamadas ações afirmativas, programas voltados

a atender essas pessoas que foram suprimidas de direitos, sendo praticadas por

entidades públicas e privadas a fim de prestar direitos fundamentais e, desse modo,

igualar as oportunidades aos mais desamparados187. No caso norte-americano, foi

185 ROTHENBURG, Walter Claudius. Igualdade material e discriminação positiva: o princípio da
isonomia. NEJ - Vol. 13 - n. 2 - p. 77-92 / jul-dez 2008, p. 78.
186 ROCHA, Carmen Lúcia Antunes da. Op. cit., p. 285.
187 Carmen Lúcia da Rocha Antunes afirma: “Coube, então, a partir daquele momento, àquela
autoridade norte-americana inflamar o movimento que ficou conhecido e foi, posteriormente, adotado,
especialmente pela Suprema corte norte-americana, como a affirmative action, que comprometeu
organizações públicas e privadas numa nova prática do princípio constitucional da igualdade no Direito.
A expressão ação afirmativa, utilizada pela primeira vez numa ordem executiva federal norte-americana
do mesmo ano de 1965, passou a significar, desde então, a exigência de favorecimento de algumas
minorias socialmente inferiorizadas, vale dizer, juridicamente desigualadas, por preconceitos
arraigados culturalmente e que precisavam ser superados para que se atingisse a eficácia da igualdade
preconizada e assegurada constitucionalmente na principiologia dos direitos fundamentais. ROCHA,
Carmen Lúcia Antunes da. Op. cit., p. 285.
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imposto que construtoras contratadas pelo poder público empregassem pessoas

dessa classe das minorias188.

Assim, dessa política americana, surgem as chamadas ações afirmativas ou

discriminação positiva, que visam a retificar erros de segregação ou de supressão de

direitos, concedendo alguns privilégios, mediante programas de políticas públicas ou

privadas, a essas pessoas que foram tratadas de forma díspar189.

Deve-se fazer uma ressalva quanto à denominação desses programas que

visam a igualar oportunidades, pois o próprio conteúdo do princípio da igualdade é a

não discriminação, considerando, assim, errôneo chamá-los de “discriminação

positiva”.

Inclusive, diversos diplomas legais vedam expressamente, como é o caso do

Estatuto da Pessoa com Deficiência, qualquer forma de discriminação, conforme §1º,

do art. 4, da Lei de Inclusão:

Art. 4º. [...]
§ 1o Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de
distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o propósito
ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício
dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência,
incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias
assistivas.

Flávia Piovesan conceitua discriminação como:

Vale dizer, a discriminação significa toda distinção, exclusão, restrição ou
preferência que tenha por objeto ou resultado prejudicar ou anular o exercício,
em igualdade de condições, dos direitos humanos e liberdades fundamentais,
nos campos políticos, econômico, social, cultural e civil ou em qualquer outro
campo. Logo, a discriminação significa sempre desigualdade.190

Piovesan complementa:

Se o conhecimento à discriminação é medida emergencial à implementação
do direito à igualdade, todavia, por si só, é medida insuficiente. Faz-se
necessário combinar a proibição da discriminação com políticas
compensatórias que acelerem a igualdade enquanto processo. Isto é, para
assegurar a igualdade não basta apenas proibir a discriminação mediante
legislação repressiva. São essenciais estratégias promocionais capazes de

188 Ibid., p. 285.
189 Alvacir Alfredo Nicz sobre o tema: “Ao longo do tempo têm sido desenvolvidas ações especificas,
buscando eliminar ou reduzir as desigualdades existentes entre categorias sociais, discriminas
negativamente até que eles sejam superadas.” NICZ, Alvacir Alfredo. Op. cit., p. 8
190 PIOVESAN, Flávia. Op. cit., p. 268.
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estimular a inserção e a inclusão de grupos socialmente vulneráveis nos
espaços sociais.191

A palavra discriminar está ligada à ideia de excluir, destratar, retirar direitos,

não incluir, não dar acesso, enfim, a não reconhecer a pessoa como destinatária de

direitos e liberdades fundamentais. Não obstante a doutrina dos mais doutos

constitucionalistas chamarem de discriminação positiva, buscar-se-á apenas designar

a ação afirmativa como forma de tentar abolir a palavra discriminação, em qualquer

sentido, já que a sua concepção é pejorativa, remetendo a desigualdades no sentido

de eliminação.

A partir do reconhecimento de grupos sociais que não tiveram seus direitos

reconhecidos ou que ao longo da história foram abolidos de bens fundamentais, sendo

discriminados, surge a ideia de criar medidas que mitiguem esse distanciamento com

as pessoas que sempre detiveram o poder a fim de tratar igualmente os iguais e

desigualmente os desiguais, máxima Aristotélica, embora não se possa contextualizá-

la nos tempos modernos, uma vez que naquela época a igualdade era apenas para

os cidadãos e nem todos eram assim considerados.

Essas medidas que visam a oportunizar o acesso a direitos antes negados ou

inacessíveis a determinados grupos sociais, criando políticas de inclusão, chamam-

se ações afirmativas, as quais Carmen Lúcia Antunes da Rocha conceitua da seguinte

forma: “Ação afirmativa é, então, uma forma jurídica para se superar o isolamento ou

a diminuição social a que se acham sujeitas as minorias”192.

Ou seja, o propósito das ações afirmativas é oportunizar às pessoas

historicamente excluídas o acesso a bens sociais, dando-lhes privilégios em face dos

demais que sempre estiveram incluídos na distribuição de direitos, igualando-os de

modo desigual.

Nesse ponto, Alvacir Alfredo Nicz assevera:

Com o objetivo de colocar os integrantes da sociedade com as mesmas
condições de oportunidades o princípio da igualdade tem sido trabalhado,
muitas vezes, no sentido de beneficiar uns em detrimento de outros. Esta
ponderação se mostra necessária visando proporcionar a justiça aos mais
necessitados, através de mecanismos que igualizem os desiguais ou
minimizem no tempo as desigualdades existentes.193

191 Ibid., p. 269.
192 ROCHA, Carmen Lúcia Antunes da. Op. cit., p. 286.
193 NICZ, Alvacir Alfredo. Op. cit., p. 8.
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Joaquim Barbosa Gomes, ao referenciar sobre as ações afirmativas, assim

aduz:

Atualmente, as ações afirmativas podem ser definidas como um conjunto de
políticas públicas e privadas de caráter compulsório, facultativo ou voluntário,
concebidas com vistas ao combate à discriminação racial, de gênero, por
deficiência física e de origem nacional, bem como para corrigir ou mitigar os
efeitos presentes da discriminação praticada no passado, tendo por objetivo
a concretização do ideal de efetiva igualdade de acesso a bens fundamentais
como a educação e o emprego..194

Zulmar Fachin completa:

As discriminações que tenham o objetivo de suprimir direitos das pessoas
não devem ser admitidas, à luz da Constituição Federal. Elas têm um sentido
negativo. Devem-se admitir, no entanto, discriminações positivas, ou seja,
tratamentos diferenciados que permitem às pessoas usufruírem direitos. Tais
discriminações ensejam a realização do princípio da igualdade material.195

Os seres humanos, essencialmente, são diferentes uns dos outros, seja por

sua etnia, seu físico, por seu intelecto, etc., mas todos, absolutamente todos, possuem

direitos que lhes são inerentes, intrínsecos, chamados direitos fundamentais ou da

personalidade, os quais têm como finalidade dignificar o homem, isto é, garantir que

a pessoa seja a destinatária de tais direitos.

Além do mais, certos grupos sociais, considerados minorias ou grupos

vulneráveis, não tiveram seus direitos reconhecidos ou simplesmente foram

aniquilados, distanciando-se das demais pessoas que tiveram acesso ao poder

político, à cidadania, a questões sociais e econômicas e que por essas razões ficaram

em desvantagem na efetivação de alguns direitos.

No entanto, constatando a desigualdade desses grupos, devem-se dar iguais

condições para que se desenvolvam, criando instrumentos que os tratem de modo

desigual, ou seja, as chamadas ações afirmativas, que são políticas públicas para, ao

final, buscar diminuir essas distorções ou até mesmo torná-los iguais juridicamente196.

194 GOMES, Joaquim Benedito Barbosa. As ações afirmativas e os processos de promoção da
igualdade efetiva. Série Cadernos do CEJ, 24, p. 94. Disponível em:
<http://sites.multiweb.ufsm.br/afirme/docs/Artigos/var02.pdf>. Acesso em: 12 mar. 2017.
195 FACHIN, Zulmar. Curso de direito constitucional. 3. ed. rev. atual. e ampliada. São Paulo: Método,
2008, p. 259.
196 Nesse sentido Carmen Lúcia Antunes da Rocha: Assim, a definição jurídica objetiva e racional da
desigualdade dos desiguais, histórica e culturalmente discriminados, é concebida como uma forma para
se promover a igualdade daqueles que foram e são marginalizados por preconceitos encravados na
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Políticas públicas, na definição de Maria Paula Dallari Bucci, são

compreendidas como: “Políticas públicas são programas de ação governamental

visando coordenar os meios à disposição do Estado e as atividades privadas, para a

realização de objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados.”197

E mais, as políticas públicas se dão através de atos, processos ordenados,

previamente programados, estudados, precedendo de um planejamento até a sua

execução e posterior avaliação desse programa.

Rothenberg, acerca das políticas públicas para diminuir a desigualdade, afirma:

Esta função desvirtuada de garantia (injusta) deve ser revelada e superada;
aquela função de transformação (justa) deve ser alcançada. Portanto, são
importantes as interferências jurídicas (em grande medida, estatais), ainda
que contra majoritárias (quer dizer, contra a episódica vontade da maioria ou
dos detentores do poder político-social), para eliminar desigualdades e
proporcionar igualdade.198

Ora, a desigualdade de oportunidades, a exclusão, leva a pessoa à miséria, à

doença, ou seja, a um estado de indigno, de modo que as ações afirmativas buscam

justamente igualar a distribuição de direitos no intuito de erradicar ou diminuir essa

discrepância.

E as ações afirmativas não atingem apenas o Estado ou organizações públicas,

mas também o setor privado, como é o caso de cotas de emprego para deficientes,

isto é, as entidades privadas devem reservar um percentual de vagas do seu quadro

funcional para empregar pessoas com deficiência.

E mais, as ações afirmativas não favorecem apenas a pessoa natural, podendo

também beneficiar pessoas jurídicas, como é o caso da Lei Complementar n.º 123, de

14 de Dezembro de 2006, chamada de “simples nacional”, que institui o Estatuto

Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, concedendo tratamento

diferenciado a algumas empresas, como também a Lei de Recuperação Judicial, que

dá privilégios a micro e pequenas empresas para sua reestruturação.

cultura dominante na sociedade. Por esta desigualação positiva promove-se a igualação jurídica
efetiva. ROCHA, Carmen Lúcia Antunes da. op. cit., p. 286.
197 BUCCI, Maria Paula Dallari. O conceito de politica pública em direito. In. Politicas públicas:
reflexões sobre o conceito jurídico. Maria Paula Dallari Bucci (organizadora). São Paulo: Saraiva, 2006,
p. 38.
198 ROTHENBURG, Walter Claudius. Igualdade material e discriminação positiva: o princípio da
isonomia. NEJ - Vol. 13 - n. 2 - p. 77-92 / jul-dez 2008, p. 78.
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O princípio da igualdade, além de impor a não discriminação das pessoas,

reconhece, ao mesmo tempo, o direito à diferença entre as pessoas, isto é, que há

grupos sociais dessemelhantes e que eles devem ser tratados de forma desigual para

se tornarem iguais em oportunidades em relação aos demais.

Ou seja, o princípio da igualdade tem como sua essência a ideia de não

discriminar, de modo a tratar todos de forma isonômica, mas também de reconhecer

as diferenças reais, incidindo o princípio da igualdade em situações concretas, de

forma a prestigiar aqueles que não possuem ou ainda não conseguem ter a

distribuição de bens fundamentais em igualdade com os demais.

Assim, como corolário do princípio da igualdade, surge o direito à diferença,

vez que direitos humanos devem se preocupar com os desiguais, ou seja, as pessoas

tidas como diferentes dentro de uma sociedade, já que esses grupos de indivíduos

foram privados de suas prerrogativas fundamentais, surgindo leis especiais

destinadas aos desiguais.

Inclusive, Laís de Figueirêdo Lopes, ao asseverar sobre o Estatuto da Pessoa

com Deficiência, reconhece esse direito à diferença:

Tem como fundamento filosófico o princípio da isonomia ou da igualdade, que
reconhece o ser humano como sujeito de direitos iguais perante a lei, tanto
do ponto de vista forma qual material. Ao lado da dimensão da igualdade, o
princípio da isonomia espelha ainda uma segunda faceta, a da diferença.199

Isto é, reconhecer que há pessoas diferentes, que não possuem acesso ou as

mesmas oportunidades que outras e que não estão em patamar de isonomia para a

consecução dos seus direitos fundamentais, justifica um tratamento desigual.

Nessa toada, reconhecendo que a pessoa com deficiência foi abolida de seus

direitos, vivendo à margem da sociedade, que sempre esteve em desvantagem em

oportunidades com as demais pessoas, iniciaram-se, a partir da metade do século

passado, diversos programas que buscaram instituir ações afirmativas a fim de

oportunizar direitos aos deficientes.

Com isso, tanto a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência

como o Estatuto preveem expressamente a possibilidade de criar ações afirmativas

de modo a igualar as oportunidades a esses indivíduos, inclusive facultando o seu

199 LOPES, Laís de Figueirêdo. Op. cit., p. 44.
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uso200. Nessa ótica, a Convenção dispõe ainda que os Estados-membros poderão

adotar medidas especiais e imprescindíveis que visem a acelerar ou alcançar a

igualdade de fato das pessoas com deficiência com as demais, conforme se extrai do

art. 5º, §4º.

Jorge Miranda, ilustre jurista português, ao comentar sobre o princípio da

igualdade previsto na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência,

impõe:

3. Não por acaso a Convenção vai explicitar aqui não somente a igualdade
entre homens e mulheres como a não discriminação, a participação e a
inclusão plenas e efectivas na sociedade e a igualdade de oportunidades.
Não discriminação. As pessoas com deficiência têm de ser tratadas como
quaisquer outras, não podem sofrer desvantagens, nem restrições ou
privações de direitos por causa disso, nem lhes podem ser impostos encargos
que não sejam impostos a quaisquer outras.
[...]
Igualdade de oportunidades. Agora não tanto iguais direitos à partida quanto
disponibilidade real das pessoas com deficiência para os exercer. Agora não
tanto igualdade na lei quanto igualdade na prática, através de meios
adequados e de prestações por parte da sociedade e do Estado.201

O Estatuto da Pessoa com Deficiência, seguindo a mesma esteira da

Constituição Federal, previu diversas ações afirmativas que asseguram a efetiva

inclusão e acessibilidade do deficiente. No campo da educação, o Estatuto previu

diversos instrumentos especiais como mecanismos para auxiliar o deficiente na sua

inclusão escolar, na sua acessibilidade física.

Portanto, as ações afirmativas servem como instrumentos de efetivação do

princípio da igualdade, transcendendo a igualdade formal, buscando a aplicação da

igualdade material, mediante a criação de medidas compensatórias que visam a

igualar aqueles que são diferentes e que tiveram seus direitos suprimidos202,

principalmente as pessoas com deficiência.

200 Art. 4º. [...]. § 2o A pessoa com deficiência não está obrigada à fruição de benefícios decorrentes de
ação afirmativa. BRASIL. Estatuto da Pessoa com Deficiência. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm>. Acesso em 11 mar. 2017.
201 MIRANDA, Jorge. Comentário à Convenção por Jorge Miranda. Disponível em:
http://www.inr.pt/content/1/1665/comentario-convencao-por-jorge-miranda. Acesso em: 19 mar. 2017.
202 Alvacir Alfredo Nicz afirma: Assim, podemos afirmar que tal princípio deve ser no Estado
Democrático de Direito um instrumento de concretude de justiça social, não meramente como ponto de
partida, mas principalmente como ponto de chegada, isto é, visando o alcance da concretização efetiva
da igualdade real assentada na eliminação das desigualdades econômicas, sociais e culturais e, mais,
em especial, a criação de instrumentos que proporcionem a efetivação da igualdade de oportunidades.
NICZ, Alvacir Alfredo. Op. cit., p. 11
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Nesse sentido, afirma Luiz Alberto David de Araújo ao comentar sobre o

princípio da igualdade aplicável aos deficientes:

A igualdade, desta forma, deve ser a regra mestra de aplicação de todo o
entendimento do direito à inclusão das pessoas com deficiência. A igualdade
formal deve ser quebrada diante de situações que, logicamente, autorizam tal
ruptura. Assim, é razoável entender-se que a pessoa com deficiência tem,
pela sua própria condição, direito à quebra da igualdade, em situações das
quais participe com pessoas sem deficiência. 203

E David de Araújo arremata:

Assim sendo, o princípio da igualdade incidirá, permitindo a quebra da
isonomia e protegendo a pessoa com deficiência, desde que a situação
logicamente o autorize. Seria, portanto, lógico afirmar que a pessoa com
deficiência tem direito a um tratamento especial dos serviços de saúde ou
direito à acessibilidade. 204

Dessa maneira, essas medidas que buscam a inclusão, que visam à

consecução de bens fundamentais das pessoas com deficiência, estarão

concretizando o real sentido do princípio da igualdade, que é oportunizar direitos que

antes foram renegados a esses indivíduos.

Porém, as ações afirmativas não podem ser vistas apenas sob a ótica de

situações pretéritas, isto é, unicamente como forma de compensação de exclusão,

mas devem, essencialmente, objetivar um futuro mais integrativo, menos desigual,

com o intuito de que os discriminados passem a ter a inclusão e que assim

permaneçam inseridos dentro do tecido social.

Como são as políticas públicas de modo geral, as ações afirmativas também

devem ser temporárias, transitórias, e utilizadas com razoabilidade e

proporcionalidade, uma vez que o excesso dessas políticas pode gerar outras

desigualdades, agora em face da maioria205.

203 ARAUJO, Luiz Alberto David. Proteção constitucional das pessoas portadoras de deficiência.
4º edição, revista, ampliada e atualizada. Brasília: Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa
Portadora de Deficiência. 2011, p. 50.
204 Ibid. p. 50.
205 Alvacir Alfredo Nicz afirma: “a utilização destes instrumentos devem ser feitos com cautela e
prudência, de modo a não usá-los excessivamente, até para que não se afaste a adoção de critérios
definidores de tratamento entre as pessoas, bem como que o seu uso não seja ilimitado, porquanto tal
ato poderia vir a ensejar novas discriminações, agora em detrimento da maioria.” NICZ, Alvacir Alfredo.
Op. cit., p. 11.
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Assim aponta Flávia Piovesan:

As ações afirmativas constituem medidas especiais e temporárias que,
buscando remediar um passado discriminatório, objetivam acelerar o
processo de igualdade, com o alcance da igualdade substantiva por parte de
grupos socialmente vulneráveis, como as minorias étnicas e raciais, dentre
outros grupos.206

Ou seja, as ações afirmativas devem buscar políticas que assegurem uma

compensação pelo passado discriminatório a determinados grupos sociais, tidos como

vulneráveis ou minorias, vez que não tiveram direitos reconhecidos ou simplesmente

foram aniquilados na história, com o intuito de oportunizar o acesso a bens

fundamentais antes renegados.

No entanto, essas medidas também devem visualizar o futuro, pensando

também em como assegurar que esses grupos permaneçam incluídos na consecução

dos direitos. Ao passo disso, as ações afirmativas devem vigorar por certo tempo, uma

vez que elas devem buscar reduzir as desigualdades e não criar novos privilégios em

detrimento de outros.

3.4 MINORIAS E GRUPOS VULNERÁVEIS

Numa sociedade de massa, populosa, plural e diversificada, a diferença e as

desigualdades tendem a ser realçadas, uma vez que as pessoas são díspares na sua

existência, malgrado contenham a centelha do Criador na essência, fazendo-as

dignas de valorar, significar, compreender e existir como pessoas. Ademais, por

questões históricas, políticas, econômicas e pelo próprio contexto mundial hodierno,

determinados grupos sociais mostram-se desiguais em face de outros, descortinando-

se menos protegidos, mais frágeis, com pouco ou sem acesso aos direitos e

liberdades.

Dessa maneira, surgem determinados conjuntos sociais chamados de minorias

e/ou grupos vulneráveis, ou seja, pessoas que necessitam de uma atenção maior do

Estado e do direito a fim de alcançarem a sua emancipação, autonomia e permitir que

tenham acesso a bens fundamentais.

206 PIOVESAN, Flávia. Op. cit., p. 270.
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Alhures a doutrina social da igreja já reivindicava o princípio da subsidiariedade

como alicerce na mecânica social, exortando aos grupos intermediários o apoio

indispensável àqueles que, sozinhos, não fruíssem de plena autonomia para o seu

absoluto desenvolvimento como pessoas. Dos grupos menores à plena coligação,

cujo modelo está revestido no Estado, o aporte às categorias e ou pessoas

reconhecidamente frágeis é de mister importância para burilamento do bem comum.

Nas democracias modernas, não se pode tolerar que as maiorias politicamente

representadas imponham o seu querer, sem resguardo à participação das minorias

nas esferas públicas de fala, ou que seja relegada a plano secundário a proteção aos

direitos fundamentais a quem quer que seja no modelo de Estado democrático,

urgindo que os vulneráveis, hipossuficientes e minorias tenham a inclusão207 com

resguardo aos valores basais, entre os quais pertencimento e educação, temas aos

quais o estudo se reporta vivamente.

Destarte, aquelas minorias inseridas no seio social, que não tiveram suas

aspirações representadas pela maioria e constantemente têm seus direitos violados,

não são ouvidas, acabam sendo marginalizadas, discriminadas, inferiorizadas pelo

grupo superior, tendo seus valores simplesmente abolidos. Ora, se são designados

de vulneráveis ou minorias sociais, pela condição humana de pessoas, haverão de

colher o respeito da sociedade para que possam se sentir pertencentes ao Estado e

à democracia participativa.

Ao longo da história, diversos foram os grupos sociais dominados por outros,

subordinando-se às suas vontades, sendo discriminados, sujeitando-se social, política

e economicamente aos desígnios da maioria, citando-se, por exemplo, os índios,

negros, deficientes e estrangeiros.

As pessoas com deficiência integram esse conjunto social de indivíduos que

ainda necessitam do reconhecimento de seus direitos e a sua efetivação, de modo a

permitir que tenham igualdade de oportunidade em relação às demais pessoas.

Outrossim, os deficientes ora são tratados como minorias, ora como vulneráveis, de

maneira que é imprescindível detectar características de cada categoria, permitindo o

seu enquadramento.

207 HABERMAS, Jurgen. A Inclusão do Outro. Trad. Paulo Astor Soethe [UFPR]. São Paulo: 3 ed.

Loyola, 2007.
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Ocorre que conceituar ou distinguir minorias de grupos vulneráveis é das

tarefas mais difíceis e complexas, muitas vezes sendo tratadas como categorias

sinônimas. No entanto, classificando determinados grupos em uma ou outra categoria,

devem-se reconhecer os seus integrantes como sujeitos de direitos, os quais devem

estar incluídos e participando ativamente na concretização dos bens fundamentais.

Elida Séguin assevera sobre minorias e vulneráveis:

Existe certa confusão entre minorias e grupos vulneráveis. As primeiras
seriam caracterizadas por ocupar uma posição de não-dominância no país
onde vivem. Os grupos vulneráveis podem se constituir num grande
contingente numericamente falando, como as mulheres, crianças e idosos.208

É a partir do século XX, passadas as guerras mundiais e com propósito de

coibir as discriminações e intolerâncias, que se traz a lume preocupação com essa

fatia da sociedade segregada em seus direitos, tendo a Organizações das Nações

Unidas, em 1966, pela primeira vez, reconhecido, expressamente, o direito das

minorias, assim prescrevendo no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos:

Artigo 27
Nos Estados em que haja minorias étnicas, religiosas ou lingüísticas, as
pessoas pertencentes a essas minorias não poderão ser privadas do direito
de ter, conjuntamente com outros membros de seu grupo, sua própria vida
cultural, de professar e praticar sua própria religião e usar sua própria
língua.209

Em 1992, a Declaração sobre os Direitos das Pessoas Pertencentes a Minorias

Nacionais ou Étnicas, Religiosas e Linguísticas, aprovada pela Assembleia Geral da

Organizações das Nações Unidas, assim tentou definir minorias:

Artigo 2
1. As pessoas pertencentes a minorias nacionais ou étnicas, religiosas e
linguísticas (doravante denominadas “pessoas pertencentes a minorias”)
terão direito a desfrutar de sua própria cultura, a professar e praticar sua
própria religião, e a utilizar seu próprio idioma, em privado e em público, sem
ingerência nem discriminação alguma.210

208 SÉGUIN, Elida. Minorias e grupos vulneráveis: uma abordagem jurídica. Rio de Janeiro: Forense,
2002, p. 12.
209 BRASIL. Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos – 1966. Disponível em:
<http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Sistema-Global.-Declara%C3%A7%C3%B5es-e-
Tratados-Internacionais-de-Prote%C3%A7%C3%A3o/pacto-internacional-dos-direitos-civis-e-
politicos.html>. Acesso em: 13 mai. 2017.
210 BRASIL. Declaração Sobre os Direitos das Pessoas Pertencentes a Minorias Nacionais ou
Étnicas, Religiosas e Linguísticas – 1992. Disponível em:
<http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Preven%C3%A7%C3%A3o-contra-a-
Discrimina%C3%A7%C3%A3o-e-Prote%C3%A7%C3%A3o-das-Minorias/declaracao-sobre-os-
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A partir das disposições das Organizações das Nações Unidas, tem-se um

conceito singelo de minorias, sendo integrantes de determinados grupos sociais

discriminados por razões étnicas, religiosas ou linguísticas e que são privados de seus

direitos.

José Joaquim Gomes Canotilho conceitua minorias como:

Minoria, será, fundamentalmente, um grupo de cidadãos de um Estado, em
minoria numérica ou em posição não dominante nesse Estado, dotado de
características étnicas, religiosas ou linguísticas que diferem das da maioria
da população, solidários uns com os outros e animados de uma vontade de
sobrevivência e de afirmação da igualdade de facto e de direitos com a
maioria.211

Minorias remete, em regra, a uma questão numérica, quantitativa,

representando a menor parcela, a inferioridade, a parte menos numerosa dentro de

uma sociedade. Inclusive, Elida Séguin faz esta observação:

Inicialmente pensa-se em minorias como um contingente numericamente
inferior, como grupos de indivíduos, destacados por uma característica que
os distingue dos outros habitantes do país, estando em quantidade menor em
relação à população deste.212

No entanto, não devem ser entendidas as minorias sociais tão somente como

grupos numericamente inferiores, mas, ainda, como partes que se subordinam à

vontade da maioria e que não participam da vida social do grupo, que são

discriminadas, desrespeitadas, não toleradas, enfrentando inacessibilidade ao poder

econômico, político, cultural e social.

Assim anota Carmen Lúcia Antunes da Rocha:

Não se toma a expressão minoria no sentido quantitativo, senão que no de
qualificação jurídica dos grupos contemplados ou aceitos com um cabedal
menor de direitos efetivamente assegurados que outros que detém o poder.
Na verdade, minoria, no Direito democraticamente concebido e praticado,
teria que representar o número menor de pessoas, vez que a maioria é a base
de cidadão que compreenda o maior número tomado da totalidade dos
membros da sociedade política. Todavia, a maioria é determinada por aquele
que detém o poder político, econômico e inclusive social em determinada
base de pesquisa. 213

direitos-das-pessoas-pertencentes-a-minorias-nacionais-ou-etnicas-religiosas-e-linguisticas.html>.
Acesso em: 14 mai. 2017.
211 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Op. cit., p. 387.
212 SÉGUIN, Elida. Op. cit., p. 9.
213 ROCHA, Carmen Lúcia Antunes. Ação afirmativa. O conteúdo democrático do princípio da
igualdade jurídica. Brasília a. 33 n. 131 jul./set. 1996, p. 285.
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E arremata:

[...] em termos de direitos efetivamente havidos e respeitados numa
sociedade, a minoria, na prática dos direitos, nem sempre significa o menor
número de pessoas. Antes, nesse caso, uma minoria pode bem compreender
um contingente que supera em número (mas não na prática, no respeito etc.)
o que é tido por maioria.214

Acerca da vulnerabilidade, parte da doutrina se reporta às pessoas que não

tiveram ou não têm seus direitos reconhecidos, que estão em situação de

desequilíbrio nas relações sociais, políticas e culturais e representam um grande

número de pessoas dentro do grupo, conforme assinala Rolf Madaleno:

Os grupos vulneráveis não se confundem com as minorias, porque os
primeiros podem se constituir em um grande contingente numérico, como as
mulheres, as crianças e os idosos, embora todos se identifiquem como
vítimas da intolerância e da discriminação. A vulnerabilidade é um traço
universal de alguns grupos de pessoas existentes na sociedade e
destinatários de especial proteção, justificando-se tratamento diferenciado
em razão das suas condições políticas, sociais e culturais.215

Ou seja, verifica-se que os conceitos de minoria e grupos vulneráveis se

confundem, sendo até mesmo tratados pela doutrina como sinônimos, necessitando,

assim, de critérios para distingui-los.

Elida Séguin, em alusão a Francesco Capotorti, elenca alguns elementos

constitutivos de uma minoria, sendo: o elemento numérico, o elemento de não-

dominância, o elemento de cidadania e o elemento da solidariedade entre os membros

da minoria, com vistas à preservação de sua cultura, tradições, religião e idioma216.

Antônio Celso Baeta Minhoto apresenta outros elementos característicos de

minorias sociais como: a) a incapacidade de autoproteção; b) demandantes de

especial proteção estatal; c) vulnerabilidade social; d) distanciamento do padrão

hegemônico; e e) opressão social.

Quando ao primeiro critério, Antônio Baeta Minhoto assegura que:

As minorias se mostram incapazes, via de regra, de protegerem a si mesmas
e aos seus interesses de modo independente ou autônomo. Evidentemente,

214 Ibid. p. 285.
215 MADALENO, Rolf. Curso de Direito de Família. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 51.
216 SÉGUIN, Elida. Op. cit., p. 11.
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se haverá de ingressar, nas diversas casuísticas, na verificação deste grau
de incapacidade, bastante variável.217

No que diz respeito à especial proteção do Estado, verbera o doutrinador:

Justamente em decorrência de uma reconhecida e notória incapacidade de
articulação e autonomia na busca de defesa de seus interesses, os
integrantes das minorias demandam especial atenção do Estado,
manifestada através de mecanismos, de instrumentos, de estruturas cujo
escopo final seja oferecer aos integrantes destas minorias, tal como aqui
exposto, as mesmas oportunidades oferecidas aos não integrantes destes
grupos.218

Sobre a vulnerabilidade social como característica de minorias sociais, Minhoto

assinala que “o integrante de uma minoria encontra-se em situação de vulnerabilidade

social”219.

Quanto ao quarto aspecto concernente a grupos sociais que integram as

minorias fugirem de um estereótipo, Minhoto assevera:

Estar forma de um certo padrão (social, comportamental, moral, estético,
econômico, psicológico) é, em si, algo excludente para integrantes destes
grupos minoritários e este é pelo menos um dos motivos ou uma das razões
que os torna passíveis de usufruir de proteção especial, bem como os torna
incapazes de suportarem ou gerirem sua própria proteção social.220

Ao final, Minhoto implementa:

A opressão social apresenta graus distintos em face de cada grupo
minoritário, bem como em face de diversas variáveis, muitas delas altamente
subjetivas e prenhes de aspectos mutáveis, o que torna sua própria dinâmica
movediça e mesmo imprevisível.221

Abduzidas tais premissas, pode-se definir a minoria como segmento social,

cultural ou econômico vulnerável, com incapacidade de autogestão e autoproteção

dos interesses peculiares, porquanto seu perfil evidencia distanciamento de padrões

socioculturais hegemônicos, tornando-se vitimada em alguma medida por opressão

social e, exatamente por tais peculiaridades, demanda especial proteção do Estado222.

217 MINHOTO, Antônio Celso Baeta. Da escravidão às cotas: a ação afirmativa e os negros no Brasil.
1. ed. Birigui, SP: Boreal Editora, 2013, p. 4.
218 Ibid., p. 5.
219 Ibid., p. 5.
220 Ibid., p. 7.
221 Ibid., p. 8.
222 Ibid., p. 9
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Robério Nunes dos Anjos Filho caracteriza minorias como espécie de grupos

vulneráveis, isto é, grupos vulneráveis compõem gênero, em sentido amplo, do qual

integram os deficientes, os idosos, as crianças, os homossexuais, dividindo-se em

duas espécies: as minorias e os grupos vulneráveis em sentido estrito223.

Anjos Filho apresenta quatro elementos objetivos e um subjetivo para

configurar minorias, sendo que os primeiros abrangem o diferencial, o quantitativo, o

da nacionalidade e o da não dominância, e o subjetivo seria a solidariedade224.

Quanto ao elemento diferenciador, afirma Anjos Filho: “diz respeito à presença

em todos os membros do grupo de uma determinada característica de natureza

estável, que os tornam distintos da população em geral.”225 Podem ser elementos

diferenciadores a língua, a étnica, a religião.

No que tange ao critério quantitativo, “afasta, de sua parte, a possibilidade da

parcela da população numericamente majoritária ser entendida como uma minoria,

pois há presunção de que não há necessidade de proteção especial nesse caso.”226

Embora apresente nacionalidade como componente de minorias, Anjos Filho

reconhece que, na atualidade, tal elemento já não possui muita relevância, uma vez

que os Estados possuem responsabilidade para com as pessoas que estejam sob a

sua jurisdição, independentemente da sua nacionalidade227.

No que concerne ao último elemento objetivo, Anjos Filho assevera que a não

dominância é de extrema relevância, vez que aqueles que estejam no poder político

não necessitam, em regra, de proteção especial228.

Por fim, quanto ao item subjetivo, a solidariedade, Anjos Filho apresenta como

sendo a vontade dos membros que integram o grupo social de manter o elemento

diferenciador, isto é, as características que os diferem das demais pessoas, não sendo

aceitas renúncia às suas especificidades229.

Dessa maneira, um grupo social apresentando as características objetivas e

subjetivas supracitadas será considerado minoria e, presente qualquer dos dados

223 ANJOS FILHO, Robério Nunes dos. Direito ao desenvolvimento de comunidades indígenas no
Brasil. 2009. Tese (Doutorado em Direito Econômico e Financeiro) - Faculdade de Direito,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009, p. 230. Disponível em:
<file:///C:/Users/Jo%C3%A3o%20Terra/Downloads/Volume_I_Direito_ao_desenvolvimento_de_comu
nidades_indigen%20(1).pdf>. Acesso em: 25 mai. 2017.
224 Ibid., p. 225.
225 Ibid., p. 225.
226 Ibid., p. 226.
227 Ibid., p. 227.
228 Ibid., p. 227.
229 Ibid., p. 227.
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afirmados, haverá de ser reputado vulnerável em sentido estrito, laborando com

técnica da exclusão para sublinhar as vulnerabilidades.

Em síntese, minorias podem se enquadrar em uma questão numérica, bem

como em uma situação social de ausência de representação ou falta de poder político

ou econômico, enquanto que vulnerabilidade implica num estado de fraqueza, de

desproteção, estar em posição de desequilíbrio com outros grupos. Roxana Cardoso

Brasileiro Borges e Renata Marques Lima Dantas assim afirmam: “Ser vulnerável está

relacionado à suscetibilidade de sofrer males.”230

Dessa inferência, pode-se afirmar que determinados grupos tidos como

minorias também são vulneráveis, vez que se enquadram como espécie de

vulneráveis. Assim, tanto minorias como vulneráveis mostram-se como grupos sociais

que não possuem o poder econômico, social e político, são discriminados e estão em

fragilidade, em situação de risco em face dos demais grupos.

3.4.1 Vulnerabilidade do deficiente

O próprio conceito de pessoa deficiente prescrito na Convenção e no Estatuto,

como aquela que tem impedimento, por razões sensoriais, físicas, mentais ou

intelectuais de se relacionar de forma plena e eficaz na sociedade em igualdade de

condições com as demais pessoas, classifica o deficiente como vulnerável,

reconhecendo-o como ser mais frágil, desprotegido e em condições de desigualdade

com as demais pessoas.

Isso é o que elucidam Roxana Cardoso Brasileiro Borges e Renata Marques

Lima Dantas:

Em que pese serem reconhecidas diversas situações de vulnerabilidade,
cada uma possui aspectos próprios que ensejam tutela própria. A pessoa com
deficiência, por exemplo, pode ser vulnerável por ter um “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” e

230 BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. DANTAS, Renata Marques Lima. Direito das sucessões e
a proteção dos vulneráveis econômicos. Revista Brasileira de Direito Civil – RBDCivil | Belo
Horizonte, vol. 11, p. 73-91, jan./mar. 2017, p. 82. Disponível em:
<https://www.ibdcivil.org.br/image/data/revista/volume11/rbdcivil11_09-art-04_roxana-brasileiro-
borges-et-al.pdf>. Acesso em: 15 mai. 2017.
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ser especialmente vulnerável em situações de risco, emergência ou estado

de calamidade pública (Lei nº 13.146/2015, arts. 2º e 10).231

A pessoa com deficiência descortina-se na categoria de vulnerável, exposta a

uma situação de fraqueza, de fragilidade, não tendo seus direitos reconhecidos,

porém não em virtude de uma situação religiosa, étnica ou linguística, mas por

impedimentos físicos, mentais, intelectuais e sensoriais.

Aliás, quanto a não ter seus direitos reconhecidos, Elida Séguin faz importante

ressalva:

Outro aspecto interessante de grupos vulneráveis é que com certa freqüência
eles não têm sequer a noção que estão sendo vitimados de discriminação ou
que seus direitos estão sendo desrespeitados: eles não sabem sequer que
têm direitos.232

Embora haja posicionamentos catalogando o deficiente como minoria, ou seja,

numa classe sem voz, Eduardo Appio assevera que a Suprema Corte Americana

antes distinguia os deficientes como minorias e deixou de fazê-lo por razões que

merecem registro:

O Justice White da Suprema Corte deu quatro razões pelas quais não
considerava os deficientes mentais como uma minoria. Em primeiro lugar
assinalou que os problemas dos mentalmente retardados eram reais e
diversos, requerendo cuidadoso tratamento por parte de uma assistência
jurídica sobre seus direitos. Em segundo lugar, que o tratamento especial
dispensado pelas legislaturas desmentia o fato de que os retardados mentais
sofriam discriminação a ponto de exigir uma intervenção mais aguda do
Judiciário e que a sujeição dessas leis ao escrutínio estrito poderia, no futuro,
deter o processo legislativo. Em terceiro lugar, que a resposta da legislatura
havia demonstrado que os mentalmente retardados eram adequadamente
representados. Finalmente, que se a Corte considerasse os mentalmente
retardados como uma classe “quase-suspeita” não haveria como distingui-los
das demais classes de pessoas que sem a resposta adequada da legislatura
sofriam algum tipo de prejuízo por conta de suas deficiências permanentes.233

As pessoas são diferentes pela sua própria natureza e a desigualdade, a

diversidade, a pluralidade devem ser respeitadas de modo a permitir a consecução da

231 BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. DANTAS, Renata Marques Lima. Direito das sucessões e
a proteção dos vulneráveis econômicos. Revista Brasileira de Direito Civil – RBDCivil | Belo
Horizonte, vol. 11, p. 73-91, jan./mar. 2017, p. 82. Disponível em:
<https://www.ibdcivil.org.br/image/data/revista/volume11/rbdcivil11_09-art-04_roxana-brasileiro-
borges-et-al.pdf>. Acesso em: 15 mai. 2017.
232 Séguin, Elida. Op. cit., p. 12.
233 APPIO, Eduardo. Direito das minorias. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 202.
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inclusão de todos, independentemente de qualquer raça, etnia, origem, limitação,

religião, já que todos são iguais em direitos. Eis escólio de Hugo Nigro Mazzilli:

As pessoas são naturalmente diferentes e têm de ser respeitadas nas suas
diferenças, mas não podem ser discriminadas naquilo que elas têm de igual,
quais sejam seus direitos fundamentais (à vida, à saúde, à educação, ao
trabalho, à dignidade, ao lazer etc.). 234

Outrossim, podem ser apontados diversos documentos legais que, sob a ótica

constitucional, conferem tratamento diferenciado aos vulneráveis, como o Estatuto da

Criança e do Adolescente, a Lei nº 11.340/2006 (identificada como Lei Maria da

Penha), o Estatuto do Idoso, a Consolidação das Leis do Trabalho, o Código de

Defesa do Consumidor, o próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência, entre outros235.

Por sua vez, Claudia Lima Marques assevera sobre vulnerabilidade:

Poderíamos afirmar, assim, que a vulnerabilidade é mais um estado da
pessoa, um estado inerente de risco ou um sinal de confrontação excessiva
de interesses identificados no mercado, é uma situação permanente ou
provisória, individual ou coletiva, que fragiliza, enfraquece o sujeito de
direitos, desequilibrando a relação. A vulnerabilidade não é, pois, o
fundamento das regras de proteção do sujeito mais fraco, é apenas a
“explicação” destas regras ou da atuação do legislador, é a técnica para as
aplicar bem, é a noção instrumental de guia e ilumina a aplicação destas
normas protetivas e reequilibradoras, à procura do fundamento da Igualdade
e da Justiça equitativa.236

Deve-se, dessa maneira, reconhecer quais situações colocam o vulnerável em

situação de desigualdade, de fragilidade, de discriminação e intolerância para, assim,

criar ações afirmativas com o propósito de alçá-los à igualdade material e tutelar

medidas que visem ao seu acesso a direitos e liberdades fundamentais.

As ações afirmativas surgem para atender minorias e vulneráveis, criando

políticas públicas de inclusão, de acessibilidade, devendo a proteção às pessoas com

deficiência atingir todo o ordenamento jurídico, a sociedade, as instituições, uma vez

que há necessidade de que sejam reconhecidas, precisam de autoafirmação a fim de

inclui-las no meio social.

234 MAZZILLI, Hugo Nigro. O direito das minorias. Disponível em:
<http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI49350,61044-O+direito+das+minorias>. Acesso em: 12
mai. 2017.
235 MARQUES, Claudia Lima. Op. cit e BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. DANTAS, Renata
Marques Lima. Op. cit.
236 MARQUES, Claudia Lima. O novo direito privado e a proteção dos vulneráveis. ed. rev., atual .
e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 120.
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Acerca disto, aponta Claudia Lima Marques:

O reconhecimento da vulnerabilidade das pessoas com deficiente ou
portadoras de necessidades especiais impacta sobre o direito tanto no
tocante ao direito público, quanto ao direito privado. Os limites de
autodeterminação e liberdade pessoal são ponderados em vista à proteção
da dignidade e integridade do deficiente.237

Ou seja, o princípio da igualdade será efetivamente obtido quando reconhecer

a fragilidade dos deficientes de modo a tratá-los desigualmente para igualá-los,

buscando diminuir o distanciamento entre esse grupo vulnerável e as demais pessoas,

alcançando, assim, os objetivos da república, consagrados nos incisos I e II do art. 3º

da Constituição Federal.

Nesse sentido, aponta Luiz Alberto David de Araujo:

O direito à igualdade surge como regra de equilíbrio dos direitos das pessoas
com deficiência. Toda e qualquer interpretação constitucional que se faça,
deve passar, obrigatoriamente, pelo princípio da igualdade. Só é possível
entendermos o tema da proteção excepcional das pessoas com deficiência
se entendermos corretamente o princípio da igualdade.238

De igual entendimento, aponta Gustavo Tepedino:

A legalidade constitucional requer a compreensão unitária do sistema jurídico,
na qual liberdade e solidariedade possam andar de mãos juntas e a tutela
das vulnerabilidades sirva efetivamente de instrumento para o alcance da
igualdade.239

O reconhecimento de desigualdade, de fragilidade, ou seja, da vulnerabilidade

de determinados grupos justifica um tratamento diferenciado, como bem afirmam

Roxana Cardoso Brasileiro Borges e Renata Marques Lima Dantas: “A vulnerabilidade

é a justificativa para a existência de normas que determinam tratamento desigual entre

pessoas a fim de proteger aquela mais frágil”240.

237 Ibid., p. 178.
238 ARAUJO, Luiz Alberto David. A proteção Constitucional das pessoas portadores de deficiência.
Op. cit., p. 49.
239 TEPEDINO, Gustavo. Direito civil e proteção das vulnerabilidades. Revista Brasileira de Direito
Civil | ISSN 2358-6974 | Volume 7 – Jan / Mar 2016, p. 7. Disponível em:
<https://www.ibdcivil.org.br/rbdc.php?ip=123&titulo=VOLUME%207%20|%20Jan-
Mar%202016&category_id=123&arquivo=data/revista/volume7/rbdcivil_volume_7_refeito.pdf>.
Acesso em: 6 mai. 2017.
240 BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. DANTAS, Renata Marques Lima. Op. cit., p. 82.
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Independente da qualificação e/ou do enquadramento a ser conferido ao grupo,

deve-se reconhecer que certa classe necessita de maior atenção do Estado e do

Direito, seja por discriminação histórica, seja por razão de intolerância, seja por estar

exposta à fragilidade, como forma de buscar uma isonomia entre as pessoas e a

consecução dos seus direitos.

Jamile Moreno faz colocação pontual:

A despeito da confusão entre os conceitos de minorias e grupos vulneráveis
(as primeiras caracterizadas por ocupar uma posição de minoria no país onde
vivem, no sentido literal da palavra, enquanto os segundos podem se
constituir de grande contingente numérico destituído de poder, mas que
guarda certa cidadania e os demais elementos que poderiam transformá-los
em minorias, como as mulheres, as crianças e os idosos), deixar-se-á aqui
de ater-se à diferença existente, posto que, na prática, ambos sofrem
sobremaneira de discriminação e intolerância por parte da sociedade.241

Enfim, os direitos dos deficientes devem ser afirmados, reafirmados e

revisados, visto que ainda necessitam do reconhecimento como sujeitos de direitos,

ou seja, precisam ser reconhecidos como pessoas, necessitando que toda a

sociedade os veja como integrantes que a ela pertencem, sob pena de ficarem

segregados na distribuição dos bens fundamentais inerentes a todo comunitário.

241 MORENO, Jamile Coelho. Conceito de minorias e discriminação. Revista USCS – Direito – ano
X - n. 17 – jul./dez. 2009, p. 152. Disponível em:
<http://seer.uscs.edu.br/index.php/revista_direito/article/viewFile/888/740>. Acesso em: 13 mai. 2017.
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4 EDUCAÇÃO INCLUSIVA COMO UM DIREITO DA PERSONALIDADE E A

CRIAÇÃO DE COTAS

Quando da elaboração e assinatura da Convenção, em 2007, conforme dados

fornecidos pela Organização das Nações Unidas – ONU, no artigo From Exclusion to

Equality: Realizing the rights of persons with disabilities (Da exclusão à igualdade:

Realizando os direitos das pessoas com deficiência), era estimado que houvesse no

mundo mais de 650 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência,

correspondendo quase a 10% da população mundial da época242.

Dados atualizados pela ONU, em 2016, estabelecem que cerca de 15% da

população mundial tenha algum tipo de deficiência e, desses, 80% se encontram em

países em desenvolvimento, sendo que 20% das pessoas mais pobres são

deficientes243.

No Brasil, no último censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística – IBGE, em 2010, estimou-se que há 45.606.048 milhões de pessoas com

algum tipo de deficiência, ou seja, 23,90% da população, visto que a população

brasileira na época era de 190.732.694 pessoas244. Desse grupo, 18,60% são

deficientes visuais, 5,10% deficientes auditivos, 7% possuem deficiência motora e

1,40% possui alguma deficiência mental ou intelectual. O quadro abaixo elucida a

pesquisa245:

242 From. Exclusion to Equality Realizing the rights of persons with disabilities. Disponível em:
<http://www.un.org/disabilities/documents/toolaction/ipuhb.pdf>. Acesso em 8 mai. 2017.
243 BRASIL. ONU: Inclusão de pessoas com deficiência é fundamental para a implementação da
Agenda 2030. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/onu-inclusao-de-pessoas-com-deficiencia-e-
fundamental-para-a-implementacao-da-agenda-2030/>. Aceso em: 8 abr. 2017.
244 BRASIL. Censo Demográfico 2010. Características gerais da população, religião e pessoas com
deficiência. Disponível em:
<http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/94/cd_2010_religiao_deficiencia.pdf>. Acesso
em: 16 mai. 2017.
245 BRASIL. Cartilha do Censo 2010 – Pessoas com Deficiência / Luiza Maria Borges Oliveira /
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR) / Secretaria Nacional de
Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SNPD) / Coordenação-Geral do Sistema de
Informações sobre a Pessoa com Deficiência; Brasília : SDH-PR/SNPD, 2012. Disponível em:
<http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/publicacoes/cartilha-censo-2010-
pessoas-com-deficienciareduzido.pdf>. Acesso em: 16 mai. 2017.
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Ainda, das pessoas com deficiência no Brasil, 25.800.681 são mulheres e

19.805.367 são homens, sendo que dessa população 38.473.702 milhões vivem em

áreas urbanas e 7.132.347 milhões em zonas rurais.

Já por critério etário, o censo apresentou que algum tipo de deficiência está

presente em pessoas com mais de 65 anos, em razão do envelhecimento das perdas

de suas funcionalidades, e as de 0 a 14 anos com nível mais baixo. A tabela

demonstra a pesquisa realizada em razão da idade246:

Outrossim, houve um aumento no número de deficientes na última década,

quando foi realizado o censo em 2000, quando a população de deficientes

representava 24.600.256 milhões, ocorrendo uma majoração em todas as idades,

consoante quadro abaixo247:

Já por distribuição de regiões, o maior percentual de deficientes está localizado

no Nordeste, com 26,6%, seguido pelas regiões Norte, com 23,0% e Sudeste, com

também 23,0%, Centro-Oeste, com 22,5%, e Sul, com também 22,50%, conforme

tabela infra248:

246 Ibid.
247 Ibid.
248 BRASIL. Censo Demográfico 2010. Características gerais da população, religião e pessoas com
deficiência. Disponível em:
<http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/94/cd_2010_religiao_deficiencia.pdf>. Acesso
em: 16 mai. 2017.
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Ocorre que, desse grupo social, muitos indivíduos ainda não têm acesso a

direitos e liberdades fundamentais, não estão incluídos na sociedade, não têm

acessibilidade, não possuem oportunidades para a consecução das suas

prerrogativas, em especial acesso à educação, consagrada na Constituição Federal.

Esses grupos, que ainda estão em situação de conquistas de direitos, grupos

que foram abominados historicamente e que não possuem as mesmas condições de

disputas, de realização e alcançar os bens fundamentais, são chamados de

vulneráveis, isto é, são pessoas mais fracas ou frágeis no acesso a seus direitos e

liberdades, estando em desequilíbrio na relação com outras pessoas.

Entre os diversos direitos previstos como imprescindíveis para o homem, cujo

tratamento não é o mesmo em relação ao deficiente, ou melhor, não tem o tratamento

diferenciado a fim de igualá-lo às demais pessoas, refere-se ao direito à educação,

que se revela um direito fundamental social, conforme disposto no art. 6º da ordem

constitucional. Ou seja, é assegurado a todos, indistintamente, o direito à educação,

isto é, estar incluído no ambiente escolar e nele permanecer, além, obviamente, de

ter um ensino de qualidade.

No entanto, a educação não deve ser vista tão somente como um direito de

acesso, frequentar a escola, receber conteúdo pedagógico, mas como instrumento

que auxiliará a pessoa na formação de sua cidadania, habilitá-la para o trabalho e, em

especial, auxiliá-la no seu desenvolvimento pessoal, isto é, para que desenvolva suas

habilidades, explore suas destrezas, permitindo que o indivíduo alcance sua

autonomia e emancipação, conforme preconizado no art. 205 da Constituição:
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Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho.249

Ou seja, o direito à educação busca alcançar, como afirma José Afonso da

Silva, a concretização dos valores antropológico-culturais, políticos e profissionais da

pessoa, isto é, o seu desenvolvimento como ser250.

Entre os princípios que regem o direito à educação, a fim da consecução do

desenvolvimento da personalidade, do preparo para a cidadania e qualificação do

trabalho, vigoram, segundo José Afonso da Silva:

igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; liberdade
de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber;
pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de
instituições públicas e privadas de ensino; gratuidade do ensino público em
estabelecimentos oficiais; valorização dos profissionais da educação escolar,
garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente
por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas; planos de
carreira pra o magistério público, e piso salarial profissional nacional para os
profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal; gestão
democrática; garantia de padrão de qualidade (art. 206 e EC-53/2006). 251

Somam-se a esses princípios, ainda, outros, os quais Helder Baruffi classifica

como: princípio da universalidade, progressividade, indivisibilidade e

interdependência.”252

Enfim, a Constituição Federal veio consagrar o direito à educação, disposto no

art. 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que estabelece ser um direito

de todos, além de ser gratuita e que visa ao desenvolvimento da personalidade.

Artigo 26
§1. Toda pessoa tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo
menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será
obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como
a instrução superior, está baseada no mérito.
§2. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da
personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos
humanos e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a
compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos

249 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 1 mai. 2017.
250 SILVA, José Afonso. Comentários contextual à Constituição. 2ª edição. São Paulo: Malheiros,
2006, p 785.
251 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 37. ed. São Paulo: Malheiros,
2014, p. 852.
252 BARUFFI, Helder. A educação como direito fundamental: um princípio a ser realizado. Direitos
fundamentais e cidadania. – São Paulo: Método, 2008, p. 85
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raciais ou religiosos, e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol
da manutenção da paz.
§3. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução
que será ministrada a seus filhos.253

Sendo, portanto, a educação um direito de todos, pautado no desenvolvimento

da pessoa, a Constituição Federal, nesse caminho, assegura, em seu art. 208, inciso

III, que o deficiente terá acesso a uma educação inclusiva, isto é, que seja exercida

preferencialmente no ensino regular:

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a
garantia de:
[...]
III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência,
preferencialmente na rede regular de ensino;254

Vale dizer, o dispositivo sempre buscou tutelar a inclusão da pessoa com

deficiência no ambiente escolar, devendo participar ativamente com as demais

pessoas, com o propósito de socializar e de que não se pode viver segregado, à

margem da sociedade.

Reafirmando os direitos e garantias impostos pela Constituição Federal,

concernentes ao direito a uma educação inclusiva do deficiente, a Lei n.º 7.853/1989,

que dispõe sobre o apoio às pessoas com deficiência, também assim prescreveu em

seu art. 2º:

Art. 2º Ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas
portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive
dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social,
ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, decorrentes da
Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico.
Parágrafo único. Para o fim estabelecido no caput deste artigo, os órgãos e
entidades da administração direta e indireta devem dispensar, no âmbito de
sua competência e finalidade, aos assuntos objetos esta Lei, tratamento
prioritário e adequado, tendente a viabilizar, sem prejuízo de outras, as
seguintes medidas:
I - Na área da educação:
a) a inclusão, no sistema educacional, da Educação Especial como
modalidade educativa que abranja a educação precoce, a pré-escolar, as de
1º e 2º graus, a supletiva, a habilitação e reabilitação profissionais, com
currículos, etapas e exigências de diplomação próprios;

253 BRASIL. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Disponível em:
<http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Declara%C3%A7%C3%A3o-Universal-dos-Direitos-
Humanos/declaracao-universal-dos-direitos-humanos.html. Acesso em: 1 mai. 2017.
254 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 1 mai. 2017.
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b) a inserção, no referido sistema educacional, das escolas especiais,
privadas e públicas;255

Na conferência realizada no período de 5 a 9 de março de 1990, em Jomtien,

na Tailândia, onde foi formalizada a Declaração Mundial sobre Educação para Todos,

ficou estabelecido o direito de acesso às pessoas com deficiência no ambiente escolar

em igualdade com as demais256.

Por sua vez, a Declaração de Salamanca sobre Princípios, Política e Prática

em Educação Especial, realizada entre 7 e 10 de junho de 1994, pela Organização

das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO, ratificando a

Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Declaração Mundial sobre Educação

para Todos, firmou ser um direito do deficiente a inclusão no ensino regular, em todos

os níveis, inclusive no ensino superior257.

De igual modo, no Brasil, a lei que estabelece as diretrizes e bases da educação

nacional, Lei n.º 9.394/1996, prescreve em seu art. 58 que deverá ser ofertada ao

deficiente uma educação no ensino regular:

Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a
modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular
de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.

A Convenção de Nova Iorque, que trata sobre os direitos da pessoa com

deficiência, da mesma maneira, assegurou em seu art. 24.1 um sistema de educação

inclusivo:

1.Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência à
educação. Para efetivar esse direito sem discriminação e com base na
igualdade de oportunidades, os Estados Partes assegurarão sistema
educacional inclusivo em todos os níveis, bem como o aprendizado ao longo
de toda a vida, com os seguintes objetivos:
a) O pleno desenvolvimento do potencial humano e do senso de dignidade e
autoestima, além do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos, pelas
liberdades fundamentais e pela diversidade humana;

255 BRASIL. Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7853.htm>. Acesso em: 1 mai. 2017.
256 BRASIL. Declaração Mundial sobre Educação para Todos - Jomtien – 1990. Disponível em:
<http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Direito-a-Educa%C3%A7%C3%A3o/declaracao-
mundial-sobre-educacao-para-todos.html>. Acesso em: 1 mai. 2017.
257 BRASIL. Declaração de Salamanca sobre Princípios, Política e Prática em Educação Especial
– 1994. Disponível em: <http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Direito-dos-Portadores-de-
Defici%C3%AAncia/declaracao-de-salamanca-sobre-principios-politica-e-pratica-em-educacao-
especial.html>. Acesso em 1 mai. 2017.
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b) O máximo desenvolvimento possível da personalidade e dos talentos e da
criatividade das pessoas com deficiência, assim como de suas habilidades
físicas e intelectuais;
c) A participação efetiva das pessoas com deficiência em uma sociedade
livre.258

Seguindo a previsão da Convenção, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que

justamente regula tal documento internacional, prevê em seus artigos 27 e 28 que é

direito do deficiente uma educação inclusiva, em todos os níveis, isto é, desde o

ensino fundamental até o superior, de modo a desenvolver seus talentos, suas

habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais. Assim dispõem os artigos:

Art. 27. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurado
sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de
toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus
talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas
características, interesses e necessidades de aprendizagem.
Parágrafo único. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da
sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência,
colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação.

Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver,
implementar, incentivar, acompanhar e avaliar:
I - sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem
como o aprendizado ao longo de toda a vida;259

Ou seja, a Lei específica que dispõe sobre os deficientes, convergindo com a

Lei Maior e com a Lei que trata sobre as diretrizes da educação nacional, também

assegura uma educação inclusiva e em todos os níveis da educação, que, conforme

o art. 21 da Lei 9.394/1996, é composta por dois níveis: i) a educação básica, que

engloba a educação infantil e os ensinos fundamental e médio; e ii) a educação

superior.

Impende destacar o que vem a ser inclusão num sentido geral, justamente para

se entender o propósito da educação inclusiva. Neste particular, anota-se novamente

a lição de Romeu Kazumi Sassaki:

“Inclusão, como um paradigma de sociedade, é o processo pelo qual os
sistemas sociais comuns são tornados adequados para toda a diversidade
humana – composta por etnia, raça, língua, nacionalidade, gênero, orientação

258 BRASIL. Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm>. Acesso em: 2 mai.
2017.
259 BRASIL. Estatuto da Pessoa com Deficiência. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm>. Acesso em: 2 mai. 2017.
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sexual, deficiência e outros atributos – com a participação das próprias

pessoas na formulação e execução dessas adequações”.260

Lilia Pinto Martins, na obra A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com

Deficiência Comentada, faz importante registro sobre inclusão:

Uma sociedade, portanto, é menos excludente, e, consequentemente, mais
inclusiva, quando reconhece a diversidade humana e as necessidades
específicas dos vários segmentos sociais, incluindo as pessoas com
deficiência, para promover ajustes razoáveis e correções que sejam
imprescindíveis para seu desenvolvimento pessoal e social, “assegurando-
lhes as mesmas oportunidades que as demais pessoas para exercer todos
os direitos humanos e liberdades fundamentais”. É dentro deste paradigma
da inclusão social e dos direitos humanos que devemos inserir e tratar a
questão da deficiência. O desafio atual é promover uma sociedade que seja
para todos e onde os projetos, programas e serviços sigam o conceito de
desenho universal, atendendo, da melhor forma possível, às demandas da
maioria das pessoas, não excluindo as necessidades específicas de certos
grupos sociais, dentre os quais está o segmento das pessoas com
deficiência. Isto quer dizer que, ao se projetar e desenhar uma sociedade,
esse todo, dentro de sua diversidade, deve ser contemplado, incluindo as
demandas específicas que não são apenas para as pessoas com deficiência.
E mesmo ao se pensar nas demandas específicas das pessoas com
deficiência, e elas existem, podemos observar que seu atendimento, reverte,
quase sempre, em benefício para uma série de outros grupos sociais, não
precisando, portanto, ser encaminhadas com exclusividade para as pessoas

com deficiência.261

Inclusão, nos dizeres de De Plácido e Silva, significa:

Derivado do latim inclusio (encerramento), entende-se a compreensão ou
integração de uma coisa dentro de outra, ou que está metida ou admitida
nela.
Opõe-se a exclusão, justamente a retirada da coisa para fora de onde se
achava.
Em certos casos, inclusão ¸tem o sentido de admissão, pois que, por ela, é a
coisa ou a pessoa introduzida ou admitida em alguma coisa ou em alguma
parte.
Nesta razão, quando se faz mister a inclusão de alguma coisa noutra que se
vai fazer ou executar, também aquela deve ser feita ou executada. E se é
para fazer a inclusão de alguma coisa num ato escrito, neste ato a coisa deve
ter menção ou deve ser feita.262

260 SASSAKI, Romeu Kazumi. Inclusão: acessibilidade no lazer, trabalho e educação. Revista
Nacional de Reabilitação (Reação). p. 10-16. ano XII. São Paulo, mar.-abr. 2009. Disponível em:
<https://acessibilidade.ufg.br/up/211/o/SASSAKI_-_Acessibilidade.pdf?1473203319>. Acesso em: 1
mai. 2017.
261 MARTINS, Lilia Pinto. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência
Comentada. Coordenação de Ana Paula Crosara Resende e Flavia Maria de Paiva Vital _ Brasília:
Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa
Portadora de Deficiência, 2008, p. 29.
262 SILVA, De Plácido e. Op. cit., p. 727.
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Com isso, educação inclusiva é a garantia que a pessoa com deficiência possui

de ingressar no ensino regular, público ou privado, e em todos os níveis, impondo que

lhe sejam assegurados mecanismos que permitam sua permanência no ensino e não

apenas criando vagas, pois esta não é a efetiva educação que se espera.

Romeu Kazumi Sassaki, notável defensor das pessoas com deficiência, de

igual forma define educação inclusiva:

Educação inclusiva é o conjunto de princípios e procedimentos
implementados pelos sistemas de ensino para adequar a realidade das
escolas à realidade do alunado que, por sua vez, deve representar toda a
diversidade humana. Nenhum tipo de aluno poderá ser rejeitado pelas
escolas. As escolas passam a ser chamadas inclusivas no momento em que
decidem aprender com os alunos o que deve ser eliminado, modificado,
substituído ou acrescentado nas seis áreas de acessibilidade, a fim de que
cada aluno possa aprender pelo seu estilo de aprendizagem e com o uso de
todas as suas múltiplas inteligências. As seis áreas de acessibilidade são:
arquitetônica (desobstrução de barreiras ambientais), atitudinal (prevenção e
eliminação de preconceitos, estigmas, estereótipos, discriminações),
comunicacional (adequação de códigos e sinais às necessidades especiais),
metodológica (adequação de técnicas, teorias, abordagens, métodos),
instrumental (adaptação de materiais, aparelhos, equipamentos, utensílios,
tecnologias assistivas) e programática (eliminação de barreiras invisíveis
existentes nas políticas, normas, portarias, leis e outros instrumentos
afins).263

Cristiano Chaves de Farias, ao comentar sobre a educação inclusiva prevista

no Estatuto da Pessoa com Deficiência, assim dispõe:

Como sugere o próprio nome, portanto, a educação inclusiva visa incluir o
aluno com deficiência no sistema de educação, de tal forma que, ao invés de
segregá-lo juntamente com outros que apresentem o mesmo déficit, criando,
por exemplo, classes especificas para alunos deficientes, busca-se integrá-lo
aos demais, frequentando todos a mesma classe, submetendo-o ao mesmo
currículos escolar, enfim, vivenciando a escola em sua plenitude, com os
demais.264

É imposto ao Estado incluir as pessoas com deficiência em todos os níveis da

educação, desde a creche até a graduação, a fim de socializar com as demais

263 SASSAKI, Romeu Kazumi. A Educação Inclusiva e os obstáculos a serem transpostos.
Publicado no Jornal dos Professores – órgão do Centro do Professorado Paulista. Ano XXXVIII –
fevereiro de 2003 - nº 343, p. 15. Disponível em:
<http://www.apabb.org.br/admin/files/Artigos/A%20educacao%20inclusiva%20e%20os%20obstaculos
%20a%20serem%20transpostos.pdf>. Acesso em: 2 mai. 2017.
264 FARIAS, Cristiano Chaves de. Estatuto da Pessoa com Deficiência Comentado artigo por
artigos. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 100.
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pessoas, inclusive para que elas também se envolvam com os deficientes e deixem

de vê-los afastados de seu convívio, da comunidade que ambos integram.

Dessa maneira, é direito de todos terem esse acesso e é um dever do Estado

promover a educação básica até o ensino superior, com uma educação de qualidade,

assegurando a permanência no sistema educacional. De igual modo, é imperativo ao

Poder Público oportunizar aos deficientes a inclusão em todos os níveis educacionais,

desde a creche até a graduação.

A Educação Especial pode ser conceituada como o sistema educacional

destinado a atender pessoas que se diferem das ordinárias, seja em razão de alguma

limitação ou por razões de altas habilidades, com o intuito de socializar, de promover

a solidariedade e o convívio entre todos, independentemente de suas diferenças.

Dessa maneira, devem ser incluídas na educação especial as pessoas com

deficiência e também aquelas superdotadas.

Enfim, a pessoa com deficiência tem o direito à educação no ensino regular,

em todos os níveis, assim chamada de educação especial ou educação inclusiva, a

qual consiste justamente por inserir o deficiente no sistema educacional, relacionando-

o com as demais pessoas em igualdade, guardadas suas necessidades.

4.1 ASPECTOS GERAIS DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS E DOS DIREITOS DA

PERSONALIDADE

4.1.1 Direitos fundamentais

4.1.1.1 Evolução histórica dos direitos fundamentais

Os direitos fundamentais correspondem a conquistas históricas, fruto de lutas,

revoluções, reinvindicações de diversos povos entre diversas gerações, que objetivam

garantir direitos imprescindíveis ao ser humano, e originaram diversos documentos

marcantes que consagraram esses direitos. Outrossim, os direitos fundamentais têm

como fonte, raízes, o pensamento cristão e os direitos naturais.

Assim, pode-se apontar como berço dos direitos fundamentais a Inglaterra,

pátria da liberdade, que em 1215 editou a Magna Carta, a qual corresponde à

concórdia entre os barões e homens livres com o rei João Sem Terra, que visou ao

estabelecimento de cobrança de tributos, sendo que não haveria a imposição de
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nenhuma taxa sem a anuência do Conselho Geral do Reino, bem como de liberdade

religiosa, tornando a Igreja livre e inviolável265.

Embora tenha imposto limites ao rei, a Magna Carta não se mostrou um

documento que visou a proteger todas as pessoas, mas apenas os barões e os

homens livres.

Também na Inglaterra, tem-se a Petition of Rights, a petição de direitos, de

1628, que limitou a atuação orçamentária do monarca, de modo que o rei não poderia

gastar dinheiro sem uma autorização do parlamento. José Afonso da Silva aponta que

foi uma transação entre o rei e o parlamento, visto que este já detinha o poder

financeiro266.

Já em 1679, também na Inglaterra, foi publicada a Lei do Habeas Corpus,

embora já estivesse prevista na Magna Carta, porém com imprecisão de seu uso.

Assim, essa Lei teve como finalidade clarear o seu exercício, a forma processual de

utilizar esse direito que protegia a liberdade física dos homens perante o arbítrio do

rei267.

Por fim, e considerado o documento mais importante, visto que proveio da

revolução de 1688, tem-se a Bill of Rights, Declaração de Direitos, elevando o

parlamento a órgão máximo e submetida à soberania popular268, com convocação

frequente do Parlamento, impondo ao rei que obedecesse às leis da Inglaterra269.

Já nos séculos XVII e XVIII, sob influência do contratualismo, os direitos

fundamentais foram enfatizados, dando guarida às Revoluções Americana e

Francesa, ensejando a Declaração de Direitos do Bom Povo de Virgínia, de 1776, e a

Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789270.

A Declaração de Direitos do Bom Povo de Virgínia corresponde à

independência do Estado de Virgínia, uma das treze colônias inglesas dos Estados

Unidos, e considerada a primeira declaração de direitos fundamentais na concepção

hodierna271. Pautou-se a presente Declaração em assegurar a liberdade, afirmando

265 FACHIN, Zulmar. Op. cit., p. 190.
266 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 40. ed. São Paulo: Malheiros,
2017, p. 154.
267 FACHIN, Zulmar. Op. cit., p. 192.
268 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 40. ed. São Paulo: Malheiros,
2017, p. 155.
269 FACHIN, Zulmar. Op. cit., p. 193.
270 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 7.
ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 204, e-book.
271 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 40. ed. São Paulo: Malheiros,
2017, p. 155.
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no seu art. 1º: “Que todos os homens são, por natureza, igualmente livres e

independentes, e têm certos direitos inatos,”272, entre outros direitos também

abrangidos como fundamentais.

José Afonso da Silva aponta que essa Declaração não apenas se preocupou

com um modelo democrático, que todo poder é inerente ao povo, mas “importam em

limitações do poder estatal como tal, inspiradas na crença, na existência de direitos

naturais e imprescritíveis do homem.”273

Outra revolução ocorrida no século XVIII e de grande envergadura foi a

Francesa, dando ensejo à Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789,

importando na ruptura com o regime de governança, com os privilégios dos nobres,

quando a burguesia aspirava também ao poder político.

A declaração cuidou de assegurar a liberdade e, especialmente, a igualdade,

asseverando que todos são iguais, nos termos do art. 1.º: “Os homens nascem e são

livres e iguais em direitos.” No entanto, e como já exposto no Capítulo 3, a igualdade

defendida pela revolução francesa, típica do liberalismo, é apenas a igualdade formal.

Mas, mesmo que a igualdade decorrente da revolução francesa seja considera

apenas na lei, é de se reconhecer a importância que tal manifestação gerou para a

humanidade, podendo ser indicada como “a mais forte manifestação na defesa dos

direitos fundamentais da pessoa humana”274.

Pode ser apontada, ainda, como amparo para a consolidação dos direitos

fundamentais, a Declaração de Direitos do Povo Trabalhador e Explorado, de 1918,

aprovada pelo III Congresso Pan-Russo dos Soviéticos, que rompeu com os ideais do

liberalismo e implantou o regime comunista, consagrando a igualdade, afirmando que

todos são iguais e que o Estado daria a cada um segundo sua necessidade275.

Essa revolução, por sua vez, acabou por abolir alguns direitos fundamentais,

como o de propriedade, o qual foi extinto.

272 BRASIL. Declaração de direitos do bom povo de Virgínia – 1776. Disponível em:
<http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-
cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-
de-direitos-do-bom-povo-de-virginia-1776.html>. Acesso em: 1 jun. 2017.
273 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 40. ed. São Paulo: Malheiros,
2017, p. 156.
274 FACHIN, Zulmar. Op. cit., p. 194.
275 Ibid., p. 195.
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Mas os direitos fundamentais ganharam alicerces, foram estruturados no

século XX, principalmente após as Guerras Mundiais, com a Carta das Nações

Unidas, de 1945, e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948.

A Carta das Nações Unidas, cujo escopo foi de repisar a paz e reprimir atos de

agressão, trouxe em seu corpo o propósito de promover e estimular os direitos

humanos, além de reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade

e no valor do ser humano e na igualdade de direito dos homens e das mulheres276.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, corolário da própria Carta das

Nações Unidas, sedimentou os direitos fundamentais, conciliando dois valores

inerentes ao homem, a liberdade e a igualdade, e motivou a dignidade como o

fundamento para todos os direitos. A partir dessa Declaração, ocorreu uma

reverberação dos direitos humanos, incorporados em diversas Constituições.

Ademais, Zulmar Fachin aponta outros documentos que também

desempenharam papel relevante para a consolidação dos direitos fundamentais,

como os Pactos Internacionais de Direitos Humanos, de 1966, cujas aspirações foram

os direitos sociais econômicos277.

Têm-se, ainda, a Proclamação de Teerã, de 1968, pregando que os direitos

fundamentais são indivisíveis e devem ser usufruídos por todos; a Declaração e

Programa de Ação de Viena, de 1993, cuja preocupação foi com a Democracia, o

desenvolvimento e os Direitos fundamentais; e o Estatuto de Roma, criando o Tribunal

Penal Internacional, cuja finalidade é basicamente julgar crimes contra direitos

humanos quando o violador não tiver sido julgado pelo seu país.

4.1.1.2 Dimensões ou gerações dos direitos fundamentais

Em razão da evolução histórica dos direitos fundamentais, estes são

classificados em dimensões ou gerações, correspondendo com sua positivação.

Porém, antes de adentrar nas previsões dos direitos fundamentais, impende destacar

que a designação a ser utilizada será “dimensões”, uma vez que “gerações” leva à

276 BRASIL. Carta Geral das Nações Unidas – 1945. Disponível em:
<http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/ONU-Organiza%C3%A7%C3%A3o-das-
Na%C3%A7%C3%B5es-Unidas/carta-geral-das-nacoes-unidas.html>. Acesso em: 1 jun. 2017.
277 FACHIN, Zulmar. Op. cit., p. 199.
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compreensão de substituição, algo que foi sucedido, sendo que os direitos

fundamentais devem ser analisados em conjunto.

Assim, tem-se a primeira dimensão dos direitos fundamentais, a liberdade,

objeto de conquista a partir da Baixa Idade Média, cujo conteúdo se imprime em

direitos civis e políticos, sendo o homem, individualmente, titular desses direitos, a fim

de se opor às arbitrariedades do Estado.

Dessa maneira, os direitos de primeira dimensão impõem ao Estado uma

abstenção, ou seja, uma atuação negativa, justamente para assegurar liberdade aos

indivíduos.

Já os direitos de segunda dimensão são os direitos sociais e econômicos, tendo

vinculação com a igualdade, cuja titularidade é o indivíduo singularizado, fixando uma

atuação prestacional do Estado, isto é, que atenda aos direitos sociais, exigindo uma

atuação positiva. Esses direitos sociais foram sedimentados no século XX, em

especial a partir da Constituição mexicana, de 1917, e da Constituição de Weimar, de

1919.

Os direitos prestacionais, como educação, saúde e moradia, por exemplo, têm

como propósito justamente a consecução dos direitos de primeira dimensão, relativos

à liberdade individual, a fim de possibilitar sua emancipação.

Nesse diapasão, afirma Maria Paula Dallari Bucci

Como se pode ver, os direitos sociais, ditos de segunda geração, que mais
precisamente englobam os direitos econômicos, sociais e culturais, foram
formulados para garantir, em sua plenitude, o gozo dos direitos de primeira
geração.278

Gilmar Mendes aduz: “Já os direitos a prestação partem do suposto de que o

Estado deve agir para libertar os indivíduos das necessidades.”279

Também são apontados direitos de terceira dimensão, sendo a

solidariedade/fraternidade desenvolvimentos da metade do século XX. Dessa

dimensão, especifica-se o direito à paz, ao desenvolvimento, à qualidade do meio

ambiente, à conservação do patrimônio histórico e cultural, possuindo como titular

justamente a coletividade280.

278 BUCCI, Maria Paula Dallari. Op. cit., p. 3.
279 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Op. cit., p. 233.
280 Ibid., p. 206-207.
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Na verdade, a classificação em dimensão ou geração tem a finalidade de

posicionar os direitos fundamentais conforme suas conquistas e positivações, porém

todos, independentemente da época, devem ser analisados em conjunto com os

demais, visto que são indivisíveis e alguns necessitam de outros direitos para serem

concretizados.

4.1.1.3 Características dos direitos fundamentais

Dentre as características dos direitos fundamentais, podem ser apontados: a

fundamentabilidade, a historicidade, a universalidade e por serem, em tese, absolutos,

a inalienabilidade, a imprescritibilidade, a indivisibilidade, a inexauribilidade, a

positividade ou constitucionalização, a transindividualidade, a complementariedade e

a vinculação dos poderes públicos.

Quanto à fundamentabilidade, Fachin abaliza:

Os direitos fundamentais têm posição de fundamentalidade em dois sentidos:
primeiro, constituem a base axiológica, a base de valores vigentes em uma
sociedade; segundo, localizam-se em um plano normativo especial: a
Constituição.281

Conforme afirma Fachin, a historicidade, justamente por decorrer das

conquistas de diversas gerações: “Nasceram a partir de lutas encetadas na vida

cotidiana – lutas sem tréguas, longas no tempo.”282 José Afonso da Silva assevera

que os direitos fundamentais “São históricos como qualquer direito. Nascem,

modificam-se e desaparecem.”283

A universalidade dos direitos fundamentais é registrada como direitos que

valem em todos os lugares, a todo tempo. Outro atributo apontado é o fato de os

direitos fundamentais serem absolutos, o que já é contestável, vez que nenhum direito

é ilimitado. Gilmar Mendes informa que os direitos fundamentais não são absolutos,

pois sofrem limitações nos próprios direitos fundamentais ou em outros valores

281 FACHIN, Zulmar. Op. cit., p. 211.
282 Ibid., p. 212.
283 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 40. ed. São Paulo: Malheiros,
2017. p. 183.
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constitucionais284. Já José Afonso da Silva também defende que os direitos

fundamentais não são absolutos, pelo próprio critério da historicidade285.

Quanto ao elemento inalienabilidade, assenta José Afonso da Silva que os

direitos fundamentais “São direitos intransferíveis, inegociáveis, porque não são de

conteúdo econômico-patrimonial. Se a ordem constitucional os confere a todos, deles

não se pode desfazer, porque são indisponíveis.”286

Dessa característica nasce a celeuma: se os direitos fundamentais são

indisponíveis ou disponíveis e, dessa maneira, podem ser renunciados. Na verdade,

o ideal é distinguir o não exercício de um direito, vez que a própria renúncia se

descortina como o ato de praticar um direito fundamental, o da liberdade. Deve-se

compreender, portanto, que o indivíduo está renunciando apenas em face de si

mesmo e não perante o Estado; enfim, não irá exercê-lo. No entanto, o direito

fundamental deve estar à disposição do ser humano287.

De igual forma, José Afonso da Silva também defende que a direitos

fundamentais não se renuncia, apenas não são exercidos pelo indivíduo,

apresentando como característica a irrenunciabilidade288.

Quanto à imprescritibilidade, os direitos fundamentais não se extinguem pelo

decurso do tempo, ou seja, não prescrevem, podem ser exercitados a qualquer

momento. Novamente aponta José Afonso da Silva:

O exercício de boa parte dos direitos fundamentais ocorre só no fato de
existirem reconhecidos na ordem jurídica. Em relação a eles não se verificam
requisitos que importem em sua prescrição. Vale dizer, nunca deixam de ser
exigíveis. Pois a prescrição é um instituto jurídico que somente atinge,
coarctando, a exigibilidade dos direitos de caráter patrimonial, não a
exigibilidade de direitos personalíssimos, ainda que não individualista, como
é o caso.289

Com efeito, ocorre a prescrição do direito de ação, isto é, de buscar a reparação

econômica decorrente da violação a algum direito fundamental, mas não para exigir a

sua efetivação.

284 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Op. cit., p. 214.
285 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 40. ed. São Paulo: Malheiros,
2017. p. 183.
286 Ibid., p. 183.
287 DUQUE, Marcelo Schenk. Curso de direitos fundamentais: teoria e prática. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2014, p. 107-109.
288 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 40. ed. São Paulo: Malheiros,
2017. p. 183.
289 Ibid., p. 183.
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A indivisibilidade dos direitos fundamentais impõe que eles devem ser

interpretados de forma conjunta, não podendo dissociar um direito civil e político de

um direito econômico, social e cultural, de modo que um direito de uma dimensão

deve ser tratado da mesma forma do que o de outra290.

Os direitos fundamentais, até em razão da historicidade, apresentam as

características de inexauribilidade, isto é, não são exaustivos, não são taxativos, mas

meramente exemplificativos, admitindo-se outros direitos fundamentais que não

estejam expressamente inscritos na Constituição291.

Quanto à positividade, ou também chamada constitucionalização por Gilmar

Mendes, os direitos fundamentais têm como característica o fato de terem sido

incorporados na ordem jurídica interna de um país, justamente o que os diferenciará

dos direitos humanos292.

A transindividualidade é apontada por Zulmar Fachin em razão de que: “Há

direitos fundamentais cuja titularidade não pertence apenas a uma, mas a centenas,

milhares ou milhões de pessoas.”293

Os direitos fundamentais se complementam, isto é, alguns, para serem

efetivados, necessitam de outros direitos fundamentais294 .Por sua vez, Alexandre de

Moraes indica que: “os direitos humanos fundamentais não deve ser interpretados

isoladamente, mas sim de forma conjunta com a finalidade de alcance dos objetivos

previstos pelo legislador constituinte.”295 De igual forma, os direitos fundamentais são

interdependentes: “as várias previsões constitucionais, apesar de autônomas,

possuem diversas intersecções para atingirem suas finalidades.”296

Os direitos fundamentais vinculam os poderes públicos, de modo que não

podem ser alterados, suprimidos pela vontade do executivo, legislativo ou judiciário;

dessa maneira, agem como limitadores da atuação estatal297. Quanto a esse aspecto,

Alexandre de Moraes apresenta a inviolabilidade dos direitos fundamentais, isto é, a

“impossibilidade de desrespeitos por determinações infraconstitucionais ou por atos

290 FACHIN, Zulmar. Op. cit., p. 213.
291 Ibid., p. 214.
292 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Op. cit., p. 217-218.
293 FACHIN, Zulmar. Op. cit., p. 215.
294 Ibid., p. 215.
295 MORAES, Alexandre de. Direitos humanos fundamentais : teoria geral, comentários aos arts. 1º
a 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, doutrina e jurisprudência. 9. ed. São Paulo:
Atlas, 2011, p. 22.
296 Ibid., p. 22.
297 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Op. cit., p. 218-219.
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das autoridades públicas, sob pena de responsabilização civil, administrativa e

criminal”. 298

Por fim, e não menos importante, os direitos fundamentais possuem

aplicabilidade imediata, conforme previsão do art. 5, §1º, da Constituição Federal, de

modo que devem valer automaticamente a partir de sua vigência. No entanto, como

aponta Gilmar Mendes, alguns direitos fundamentais não são autoaplicáveis, já que

necessitam de meios que assegurem sua realização, necessitando da interpretação

do legislador para que produza efeitos299. Porém, mesmo para situações que

necessitem de uma normatividade, a aplicação imediata leva a necessidade de se

criarem com mais celeridade essas previsões legais.

4.1.1.4 Classificação e conceito dos direitos fundamentais

Os direitos fundamentais podem ser classificados, segundo Zulmar Fachin, da

seguinte forma:

Uma classificação que pode ser mencionada é aquela apresentada pela
própria Constituição. Os direitos e as garantias fundamentais são de cinco
espécies: a) direitos e deveres individuais e coletivos (art. 5.°); b) direitos
sociais (arts. 6.° a 11); c) direitos da nacionalidade (arts. 12 e 13); d) direitos
políticos (arts. 14 a 16); e) partidos políticos (art. 17).
Outra classificação de direitos e garantias fundamentais pode ser feita a partir
da Constituição: a) direitos individuais (art. 5.°); b) direitos coletivos (art. 5.°);
c) direitos sociais (arts. 6.° a 11); d) direitos de nacionalidade (arts. 12 e 13);
e) direitos políticos (arts. 14 a 16); partidos políticos (art. 17).300

Já José Afonso da Silva proporciona outra classificação:

(1) direitos individuais (art. 5ª);
(2) direitos à nacionalidade (art. 12);
(3) direitos políticos (arts. 12 a 17);
(4) direitos sociais (arts. 6º e 193 e ss);
(5) direitos coletivos (art. 5º);
(6) direitos solidários (arts. 3º e 225).301

298 MORAES, Alexandre de. Direitos humanos fundamentais: teoria geral, comentários aos arts. 1º a
5º da Constituição da República Federativa do Brasil, doutrina e jurisprudência. 9. ed. São Paulo: Atlas,
2011, p. 22.
299 Ibid., p. 227.
300 FACHIN, Zulmar. Op. cit., p. 219.
301 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 40. ed. São Paulo: Malheiros,
2017. p. 186.
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Enfim, a classificação dos direitos fundamentais deve ser vista ou apresentada

de forma didática para facilitar sua compreensão, já que o propósito é a sua

efetivação, garantir que sejam assegurados.

Diante de toda a evolução histórica e das características dos direitos

fundamentais, estes são conceituados por José Afonso da Silva da seguinte maneira:

Direitos fundamentais do homem constitui a expressão mais adequada a este
estudo, porque, além de referir-se a princípios que resumem a concepção do
mundo e informam a ideologia política de cada ordenamento jurídico, é
reservada para designar, no nível do direito positivo, aquelas prerrogativas e
instituições que ele concretiza em garantias de uma convivência digna, livre
e igual de todas as pessoas. No qualificativo fundamentais acha-se a
indicação de que se trata de situações jurídicas sem as quais a pessoa
humana não se realiza, não convive e, às vezes, nem mesmo sobrevive;
fundamentais do homem no sentido de que a todos, por igual, deve ser, não
apenas formalmente reconhecidos, mas concreta e materialmente
efetivados.302

Ou seja, direitos fundamentais são o ponto de gravidade da ordem

constitucional, sendo direitos intrínsecos do ser humano, os quais necessitam de

efetivação para garantir a emancipação do homem, sua própria existência, a fim de

afiançar um mínimo de dignidade para o seu desenvolvimento.

4.1.2 Direitos das Personalidade

4.1.2.1. Evolução histórica dos direitos da personalidade

Da mesma forma em que os direitos fundamentais são frutos de revoluções

históricas, os direitos da personalidade são resultados de conquistas, de lutas.

Na Antiguidade, não obstante ter-se reconhecido que somente possuíam

dignidade aqueles que detinham uma posição social, ou seja, em razão do status que

ocupavam, já havia a proteção aos direitos da personalidade.

A Grécia Antiga reconhecia que cada pessoa possuía uma personalidade e

capacidade jurídica, de modo que as posições sociais apenas apontavam uma

distinção quantitativa303. Em Atenas, o estatuto jurídico previa a hybris, que significava

302 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 40. ed. São Paulo: Malheiros,
2017, p. 180.
303 SZANIAWSKI, Elimar. Direitos de personalidade e sua tutela. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 24.
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“arrogância”, considerada um instrumento que os gregos utilizavam para punir

violações, ofensas corporais, injúrias, não obstante a tutela ser apenas na seara

penal304.

Com a ideia de igualdade, proposta por Aristóteles, consolidou-se a ideia de

que todos possuíam um direito da personalidade, conquanto a igualdade não ser

aplicada a todos, principalmente no campo político, já que os escravos e estrangeiros

não eram considerados iguais aos cidadãos, homens com mais de vinte anos

nascidos na Grécia.

Por sua vez, em Roma, a tutela da personalidade somente era concedida para

aqueles que detivessem três status: o status libertatis, o status civitatis e o status

familiae. Elimar Szaniawski informa que quem não possuía o status libertatis, ou seja,

a liberdade, não possuía os demais status305. Logo, os escravos não possuíam direitos

da personalidade, já que os romanos os consideravam meras coisas, res, objetos de

propriedade dos seus senhores.

No entanto, com a evolução do império romano, principalmente com as

conquistas territoriais e o surgimento do Cristianismo, com um abrandamento no

tratamento dispensado aos escravos, a tutela dos direitos da personalidade foi, de

certo modo, assegurada, visto que havia a previsão da actio iniuriarum, que poderia

ser utilizada quando ocorressem ofensas por injúria306.

A actio iniuriarum assegurava às vítimas o pagamento de uma multa pelas

ofensas sofridas, que era fixada por um magistrado e tinha função punitiva e

satisfativa, sendo apontada como o embrião da tutela dos direitos da personalidade307.

Com a queda do império romano, surge o período medieval, o qual teve

fortíssima relevância para o fortalecimento dos direitos da personalidade e também

para o princípio da dignidade da pessoa humana, muito em razão do pensamento

cristão, lançando “as sementes de um conceito moderno de pessoa humana”308.

Foi com a Idade Média, portanto, em razão do advento das teorias naturais,

que os direitos da personalidade começaram a ser discutidos como um direito de

304 ZANINI, Leonardo Estevam de Assis. Op. cit., p. 24.
305 SZANIAWSKI, Elimar. Op. cit., p. 25.
306 Ibid., p. 31.
307 ZANINI, Leonardo Estevam de Assis. Op. cit., p. 29.
308 SZANIAWSKI, Elimar. Op. cit., p. 35.
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todos, entendendo que esses direitos precedem o próprio Estado e são inerentes ao

ser humano pela sua existência309.

Com isso, a partir do século XVI, a escola de direito natural, desenvolvendo

uma doutrina humanista antropocentrista, voluntarista e individualista, bem como a

doutrina dos direitos subjetivos, formula um direito geral da personalidade. Nessa

época, em especial no século XVI, cria-se a ideia de que a pessoa é titular do seu

próprio corpo310.

No entanto, a proteção da pessoa humana pelo Estado só é efetivada a partir

das revoluções na Inglaterra, no século XVII, assegurando que a liberdade é um direito

do homem.

Ratificando os direitos humanos e, consequentemente, os direitos da

personalidade, contribuíram também a Declaração de Direitos de Virgínia e a

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, dando aparecimento às

Constituições Federais, que positivaram essas conquistas fundamentais do homem.

A despeito da evolução e a aceitação dos direitos da personalidade, há quem

os negasse, como Savigny, que defendia que a sua existência poderia legitimar o

suicídio e justificar à pessoa dispor dela própria311.

No século XIX, sob influência das Declarações emanadas pelas revoluções e

pela constitucionalização, houve um avançado movimento de codificação de direitos,

fazendo surgir vários diplomas legais.

No entanto, embora tenha a Revolução Francesa elevado os direitos humanos

como bens imprescindíveis para a existência humana, o Código de Napoleão não

dispôs expressamente sobre os direitos da personalidade.

Por sua vez, os direitos da personalidade foram previstos inicialmente no

Código Civil austríaco312, de 1811, além da Lei romena, de 1895. Já o Código Alemão,

de 1896, também cuidou de dispor categoricamente sobre os direitos da

personalidade313.

309 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. PEREIRA, Daniel Queiroz. Direitos da personalidade e
código civil de 2002: uma abordagem contemporânea. In. Pessoas e Domicilio. Gilmar Ferreira
Mendes e Rui Stoco (orgs.). v. 3. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 306.
310 SZANIAWSKI, Elimar. Op. cit., p. 38.
311 FRANÇA, Rubens Limongi. Direitos da personalidade: coordenadas fundamentais. In. Pessoas e
Domicilio. Gilmar Ferreira Mendes e Rui Stoco (orgs.). v. 3. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2011, p 655.
312 CUPIS, Adriano de. Os direitos da personalidade. Tradutor Afonso Celso Furtado Rezende. –
Campinas: Romana, 2004, p. 28.
313 FRANÇA, Rubens Limongi. Op. cit., p. 657.
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Contudo, foi a Lei Italiana, de 1942, que deu relevante enquadramento aos

direitos da personalidade, tratando sobre o direito ao nome, o pseudônimo, sobre a

imagem e também sobre a disposição do próprio corpo314.

A Carta das Nações Unidas certificou os direitos fundamentais do ser humano,

tendo a Declaração Universal dos Direitos Humanos consolidado esses direitos e

irradiado aos ordenamentos jurídicos.

Por sua vez, no Brasil, pode-se mencionar que a proteção dos direitos da

personalidade se deu desde a sua colonização, com as Ordenações Afonsinas, que

se preocupavam com o homicídio, com as ofensas difamatórias e corporais, e com as

Ordenações Manuelinas, que revisaram a Ordenação Afonsina, mas em nada

alteraram acerca da tutela dos direitos da personalidade315.

As Ordenações Filipinas substituem as Ordenações Manuelinas e vigoraram

por séculos, sendo que no tocante às matérias de direito civil somente foram

revogadas com a vigência do Código Civil de 1916. O avanço instituído pelas

Ordenações Filipinas no tocante aos direitos da personalidade foi a criação da actio

iniurarium, uma ação própria para a defesa desses direitos316. No entanto, o Código

Civil de 1916 não previu expressamente os direitos da personalidade, tendo um

caráter mais patrimonial.

Já no ordenamento jurídico vigente, pode-se afirmar que os direitos da

personalidade foram tutelados com a própria Constituição Federal de 1988, ao prever

o direito à vida no art. 5º, conforme aponta Luiz Alberto David de Araújo: “O texto de

1988 cuidou de deixar claro que os direitos da personalidade estavam protegidos. A

proteção genérica vem quando garante o direito à vida no caput do art. 5.º”317.

Já o Código Civil de 2002 coroou os direitos da personalidade em capítulo

próprio, dispondo especificamente sobre eles, embora de forma não exaustiva.

Enfim, os direitos da personalidade são conquistas históricas, cuja construção

teve importância em cada período, de modo que a sua existência se encontra

sedimentada nos ordenamentos jurídicos, necessitando apenas serem efetivados a

fim de tutelar o ser humano.

314 Ibid., p. 657.
315 SZANIAWSKI, Elimar. Op. cit., p. 132-133.
316 Ibid., p. 134.
317 ARAUJO, Luiz Alberto David. Direitos da personalidade na Constituição Federal de 1988: um
exercício de aplicação quotidiana. In. Constituição Cidadã. Zulmar Fachin, coordenador. Rio de Janeiro:
Forense, São Paulo: Método, 2008, p. 150.
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4.1.2.2 Características gerais dos direitos da personalidade

Configuram, assim, direitos da personalidade a vida, a liberdade, a honra, o

nome, a privacidade e a própria imagem. Alguns desses direitos da personalidade

estão disciplinados no próprio Código Civil, nos artigos 11 a 21.

No entanto, os direitos da personalidade não são taxativos ou exaustivos, ou

seja, não sofrem uma limitação, uma vez que é impossível enumerar os atributos da

pessoa humana que formam os direitos da personalidade.

Inclusive, sobre isso, expõe o enunciado n.º 274, da IV Jornada de Direito Civil:

274 – Art. 11: Os direitos da personalidade, regulados de maneira não-
exaustiva pelo Código Civil, são expressões da cláusula geral de tutela da
pessoa humana, contida no art. 1º, inc. III, da Constituição (princípio da
dignidade da pessoa humana). Em caso de colisão entre eles, como nenhum
pode sobrelevar os demais, deve-se aplicar a técnica da ponderação.318

Dessa maneira, alguns bens jurídicos que ainda não são vistos como direitos

da personalidade, com o tempo, podem surgir como direitos personalíssimos ou

serem reconhecidos como tal, cabendo ao ordenamento jurídico tutelá-los, vez que os

direitos da personalidade podem ser inatos ou adquiridos, conforme lição de Carlos

Roberto Gonçalves:

Os direitos da personalidade dividem-se em duas categorias: os inatos, como
o direito à vida e à integridade física e moral, e os adquiridos, que decorrem
do status individual e existem na extensão da disciplina que lhes foi conferida
pelo direito positivo.319

São inúmeras as classificações, as características apresentadas aos direitos

da personalidade, como aduz Gustavo Tepedino, que indica a generalidade, além de

serem inatos e extrapatrimoniais320. Outros doutrinadores apontam serem os direitos

da personalidade vitalícios ou perpétuos, imprescritíveis, irrenunciáveis, inalienáveis,

intransmissíveis321.

318 Jornadas de direito civil I, III, IV e V : enunciados aprovados / coordenador científico Ministro Ruy
Rosado de Aguiar Júnior. – Brasília: Conselho da Justiça Federal, Centro de Estudos Judiciários, 2012.
319 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, volume 1: parte geral. 11. ed. São Paulo:
Saraiva, 2013, p. 120, e-book.
320 TEPEDINO, Gustavo. Temas de direito civil. 3ª edição atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2004,
p. 33.
321 RODRIGUES, Silvio. Op. cit., p. 61.
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Por generalidade, significa que os direitos da personalidade alcançam todas as

pessoas, exatamente pelo fato de serem pessoas. Extrapatrimonialidade é em razão

de não terem valoração econômica, não serem suscetíveis de apreciação mercantil,

embora sua lesão gere reflexos de ordem econômica e seu uso possa gerar

proventos. Inatos, por fim, já que são adquiridos com o nascimento.

Quanto aos direitos da personalidade serem inatos, cumpre consignar que

alguns direitos, sim, são inatos, como a vida, porém nem todos o são. De Cupis abaliza

que todos os direitos inatos são direitos da personalidade, mas nem todos os direitos

da personalidade são inatos322.

São também considerados vitalícios ou perpétuos por durarem a vida toda e,

dessa forma, tornam-se também imprescritíveis, uma vez que seu uso não se extingue

pelo tempo, tampouco as ofensas aos direitos da personalidade não se convalescem

no tempo, apenas a pretensão indenizatória.

De igual fato, são irrenunciáveis, inalienáveis e impenhoráveis, vez que não

podem ser expropriados nem separados da pessoa humana, visto que os direitos da

personalidade são inerentes ao indivíduo.

Classificam-se, ainda, os direitos da personalidade como direitos oponíveis

erga omnes e absolutos, já que impõem a todos um dever de respeito, contudo o

reconhecimento da doutrina é o de que esses direitos personalíssimos podem sofrer

limitações, uma vez que não podem ser exercidos com abuso nem contrariar a boa-

fé e os bons costumes323.

Assim, os direitos da personalidade, embora apresentados como absolutos,

não são ilimitados, ou seja, o seu exercício não pode prejudicar terceiros, sob pena

de violar justamente os direitos da personalidade de outras pessoas.

Ou seja, os direitos da personalidade, revelando-se como aqueles que são

essenciais para a existência humana, podem ser tanto direitos inatos como adquiridos,

justamente porque a essencialidade não é estática, podendo se adequar à realidade

de cada povo, em cada tempo.

322 CUPIS, Adriano de. Op. cit., p. 27.
323 Enunciado: 139, III Jornada de Direito Civil: 139 – Art. 11: Os direitos da personalidade podem sofrer
limitações, ainda que não especificamente previstas em lei, não podendo ser exercidos com abuso de
direito de seu titular, contrariamente à boa-fé objetiva e aos bons costumes.”. Jornadas de direito civil
I, III, IV e V: enunciados aprovados / coordenador científico Ministro Ruy Rosado de Aguiar Júnior.
Brasília: Conselho da Justiça Federal, Centro de Estudos Judiciários, 2012.
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4.1.2.3 Conceito dos direitos da personalidade

Personalidade pode ter várias significações, em diversas áreas. Para o direito,

personalidade significa a aptidão genérica que uma pessoa possui para contrair

direitos e deveres.

Já para a psicologia, Calvin Springer Hall afirma que Freud considera a

personalidade como:

Personalidade é composta de três grandes sistemas: o id, o ego e o superego.
Embora cada um desses sistemas tenha suas próprias funções,
propriedades, componentes, princípios operantes, dinamismos e mecanismo,
atuam um sobre o outro tão estreitamente que é difícil, se não impossível,
destacar seus efeitos e determinar a contribuição de cada um para o
comportamento humano. O comportamento é quase sempre o resultado da
interação desses três sistemas: raramente um sistema funciona
isoladamente.324

Assim, o id “é formado pelos aspectos psicológico herdados e presentes no

nascimento, inclusive os instintos. É o reservatório da energia física que põe em

funcionamento os outros sistemas.”325

Já o segundo elemento indicado por Freud:

O ego existe porque as necessidades do organismo requerem transações
apropriadas com o mundo objetivo da realidade. A pessoa faminta tem que
procurar, encontrar e consumir alimento para que a tensão da forme seja
eliminada. Isso significa que ela precisa aprender a diferenciar entre a
imagem mental do alimento e a percepção real que dele se tem.326

Quanto ao último elemento, o superego, reporta:

O terceiro e último sistema da personalidade a desenvolver-se é o superego.
Ele é o representante interno dos valores e ideais tradicionais da sociedade,
transmitidos pelos pais e reforçados pelo sistema de recompensas e castigos
impostos à criança. O superego é a arma moral da personalidade; representa
mais o ideal do que o real e luta mias pela perfeição do que pelo prazer.327

324 HALL, Calvin Springer. Teorias da personalidade. (tradução e revisão técnica Maria Cristina
Machado Kupfer). São Paulo : EPU, 1984, p. 25-26.
325 Ibid., p. 26.
326 Ibid., p. 27.
327 Ibid., p. 28.
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Por sua vez, direito da personalidade significa um conjunto de atributos,

qualidades imprescindíveis, essenciais para o pleno desenvolvimento do indivíduo, a

fim de possibilitar a sua autonomia, fazer-se pessoa humana.

Dessa maneira, a compreensão apresentada por Adriano de Cupis se

descortina como o mais razoável, tendo como núcleo dos direitos da personalidade a

essencialidade:

Por outras palavras, existem certos direitos sem os quais a personalidade
restaria uma susceptibilidade completamente irrealizada, privada de todo o
valor concreto: direitos sem os quais todos os outros direitos subjetivos
perderiam todo o interesse para o indivíduo – o que equivale a dizer que, se
eles não existissem, a pessoa não existiria como tal. São esses os chamados
“direitos essenciais”, como os quais se identificam precisamente os direitos
da personalidade.328

Rubens Limongi França conceitua direitos da personalidade da seguinte

maneira: “Portanto, Direitos da Personalidade dizem-se as faculdades jurídicas cujo

objeto são os diversos aspectos da própria pessoa do sujeito, bem assim seus

prolongamentos e projeções.”329

Já Elimar Szaniawski conceitua direitos da personalidade como:

Os bens, que aqui nos interessam, são aqueles inerentes à pessoa
humana, a saber: a vida, a liberdade e a honra, entre outros. A
proteção que se dá a esses bens primeiros do indivíduo, são
denominados de direitos de personalidade.330

Orlando Gomes, por sua vez, conceitua como:

Sob a denominação de direitos da personalidade, compreendem-se
direitos considerados essenciais à pessoa humana, que a doutrina
moderna preconiza e disciplina a fim de resguardar a sua dignidade.331

Direitos da personalidade, também chamados de direitos da pessoa ou

personalíssimos, são um conjunto de atributos, qualidades físicas, morais e

intelectuais que integram a pessoa humana, sem caráter patrimonial, embora a

328 CUPIS, Adriano de. Op. cit., p. 24.
329 FRANÇA, Rubens Limongi. Op. cit., p. 654.
330 SZANIAWSKI, Elimar, op. cit., p. 70.
331 GOMES, Orlando. Introdução ao direito civil. Rio de Janeiro, Forense, 2000, p. 148.
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exploração dos seus direitos possa resultar em questões patrimoniais e ganhos

econômicos.

4.1.3 Direitos humanos, direitos fundamentais e direitos da personalidade

Por fim, visto que a educação, além de ser um direito fundamental também é

um direito da personalidade, impende diferenciar direitos humanos, direitos do

homem, direitos fundamentais e direitos da personalidade, vez que possuem bens

jurídicos comuns, coincidentes e, não raras vezes, são utilizados como sinônimos. No

entanto, não devem ser usados indiscriminadamente, vez que cada expressão tem

sentido próprio.

Assim, direitos humanos, também compreendidos como direitos do homem,

designam direitos na ordem internacional, com características universais, sem se

referir a um direito positivo interno de um país.

Isso é o que elucidam Gilmar Mendes e Paulo Branco.

A expressão direitos humanos, ou direitos do homem, é reservada para
aquelas reivindicações de perene respeito a certas posições essenciais ao
homem. São direitos postulados em bases jusnaturalistas, contam índole
filosófica e não possuem como característica básica a positivação numa
ordem jurídica particular.
A expressão direitos humanos, ainda, e até por conta da sua vocação
universalista, supranacional, é empregada para designar pretensões de
respeito à pessoa humana, inseridas em documentos de direito
internacional.332

Já os direitos fundamentais se referem a bens jurídicos tutelados na ordem

interna, incorporados por um Estado à sua Constituição, como direitos imprescindíveis

a fim de serem promovidos, vigendo num ordenamento jurídico próprio.

Nesse sentido, afirma Canotilho:

As expressões “direitos do homem” e “direitos fundamentais” são
frequentemente utilizadas como sinônimas. Segundo a sua origem e
significado poderíamos distingui-las da seguinte maneira: direitos do homem
são direitos válidos para todos os povos e em todos os tempos (dimensão
jusnaturalista-universalista); direitos fundamentais ~são os direitos do
homem, jurídico-institucionalmente garantidos e limitados espacio-
temporalmente. Os direitos do homem arrancariam da própria natureza
humana e daí o seu caráter inviolável, intemporal e universal; os direitos

332 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Op. cit., p. 217.
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fundamentais seriam os direitos objectivamente vigentes numa ordem jurídica
concreta.333

De igual forma, apontam Gilmar Mendes e Paulo Branco:

Já a locução direitos fundamentais é reservada aos direitos relacionados com
posições básicas das pessoas, inscritos em diplomas normativos de cada
Estado. São direitos que vigem numa ordem jurídica concreta, sendo, por
isso, garantidos e limitados no espaço e no tempo, pois são assegurados na

medida em que cada Estado os consagra.334

A vantagem da positivação dos direitos humanos, tornando-se, com isso,

direitos fundamentais, acionada a uma ordem jurídica concreta, é a sua celeridade e

eficácia de implementação em relação à ordem internacional335. No entanto, não basta

apenas positivar, mas deve o Estado dar a essas normas a dimensão de fundamental,

inseri-las na ordem Constitucional336.

Por sua vez, alguns direitos fundamentais, também chamados de direitos

humanos ou direitos do homem, também são direitos da personalidade, embora nem

todos os direitos fundamentais sejam direitos da personalidade, pois não são

concernentes à própria pessoa humana.

Nesse diapasão, assevera Canotilho:

Muitos dos direitos fundamentais são direitos de personalidade, mas nem
todos os direitos fundamentais são direitos de personalidade. Os direitos de
personalidade abarcam certamente os direitos de estado (por ex.: direito de
cidadania), os direitos sobre a própria pessoa (direito à vida, à integridade
moral e física, direito à privacidade), os direitos distintivos da personalidade
(direito à identidade pessoal, direito à informática) e muitos dos direitos de

liberdade (liberdade de expressão).337

Com isso, os direitos da personalidade referem-se a questões de ordem

privada, estão inseridos no regime jurídico privado e visam à relação entre

particulares, entre pessoas individualizadas, enquanto que os direitos fundamentais

objetivam a proteção do particular em face do Estado e estão inseridos na

Constituição.

333 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Op. cit., p. 393.
334 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Op. cit., p. 217-218.
335 Ibid., p. 218.
336 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Op. cit., p. 377.
337 Ibid., p. 396.
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Leonardo Estevam de Assis Zanini assim diferencia:

Os “direitos fundamentais”, como vimos, estão previstos nas constituições,
por isso, eles “têm em vista particularmente a posição do individuo face ao
Estado”, sendo que tal preocupação é que comanda o âmbito e o regime
destes direitos, que surgiram justamente pela necessidade de limitação e
controle dos abusos de poder do próprio Estado.
Já os “direitos da personalidade”, por outro lado, “atendem às emanações da
personalidade humana em si, prévias valorativamente a preocupações de
estruturação política”, tendo como objetivo a proteção da dignidade do seu
titular, “a sua dignidade enquanto pessoa, não uma pessoa geral, nem um
membro da humanidade, mas aquela pessoa única, individual e individuada,

irrepetível e infungível”.338

Leonardo Estevam de Assis Zanini arremata:

Desta forma, as disposições concernentes aos direitos da personalidade
valem nos casos de relações paritárias entre particulares ou entre estes e o
Estado destituído do seu ius imperii. Nessas hipóteses a tutela preventiva ou
reparadora se dará pelo direito civil (arts. 11 e s. do Código Civil).339

Gustavo Tepedino assim leciona:

Daí considerar-se que “os direitos humanos são, em princípio, os mesmos da
personalidade; mas deve-se entender que quando se fala dos direitos
humanos, referimo-nos aos direitos essenciais do indivíduo em relação ao
direito público, quando desejamos protege-los contra as arbitrariedades do
Estado. Quando examinamos os direitos da personalidade, sem dúvida no
encontramos diante dos mesmos direitos, porém sob o ângulo do direito
privado, ou seja, relações entre particulares, devendo-se, pois, defendê-los

frente aos atentados perpetrados por outras pessoas.”340

Outrossim, os bens jurídicos coincidentes, como direitos da personalidade,

direitos humanos ou fundamentais, também podem ter sua tutela jurídica pautada em

outros diplomas, como o Código Penal, que prevê sanções para violação desses

direitos, citando, por exemplo, os casos de calúnia e difamação341.

Dessa maneira, o que diferencia, em regra, direitos da personalidade de direitos

fundamentais e de direitos humanos é a sua previsão, sua destinação, o diploma em

338 ZANINI, Leonardo Estevam de Assis. Op. cit., p. 58-59.
339 Ibid., p. 59.
340 TEPEDINO, Gustavo. Op. cit., p. 33.
341 Arnoldo Wald afirma: “trata-se de bens jurídicos protegidos pela lei não apenas a esfera penal, como
também no campo do direito civil com disposição expressa no Código Civil. Assim, nos casos de
cerceamento da liberdade sexual ou de injuria, calunia ou difamação, prejudicando a honra alheia,
temos simultaneamente o recurso à via penal e à ação civil, obtendo-se por meio desta o ressarcimento
dos prejuízos causados.” WALD, Arnoldo. Direito civil: introdução e parte geral. 11. Ed. reformulada.
São Paulo: Saraiva, 2009, p. 153.
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que está positivado, no entanto cumpre registar e ressaltar que todos devem se voltar

a atender a pessoa humana.

4.2 A EDUCAÇÃO INCLUSIVA COMO UM DIREITO FUNDAMENTAL E UM DIREITO

DA PERSONALIDADE

O direito à educação, previsto expressamente nos arts. 6º e 205 da Carta

Magna, além de outros dispositivos, acaba sendo visto apenas como um direito

fundamental social, ou seja, um direito imprescindível, de segunda geração, que

impõe ao Poder Público um dever prestacional, isto é, o de se concretizar mediante

políticas públicas.

Inclusive, essa previsão de que o direito à educação é visto tão somente como

um direito fundamental está nas próprias decisões do Supremo Tribunal Federal:

A educação é um direito fundamental e indisponível dos indivíduos. É dever
do Estado propiciar meios que viabilizem o seu exercício. Dever a ele imposto
pelo preceito veiculado pelo art. 205 da Constituição do Brasil. A omissão da
administração importa afronta à Constituição.
[RE 594.018 AgR, rel. min. Eros Grau, j. 23‑6‑2009, 2ª T, DJE de 7‑8‑2009.]
== AI 658.491 AgR, rel. min. Dias Toffoli, j. 20‑3‑2012, 1ª T, DJE de
7‑5‑2012342

Nada obstante, o direito à educação, além de ser um direito fundamental social,

exigindo do Estado uma prestação positiva, ou seja, impõe um agir, políticas que

executem esses direitos, revela-se também como um direito da personalidade,

justamente por ser um direito que visa ao aperfeiçoamento do ser humano.

O art. 205 da Constituição Federal, ao prescrever que a educação visa ao

desenvolvimento da pessoa, está justamente assegurando uma forma de realçar a

pessoa, suas qualidades, suas habilidades, suas personalidades, tanto morais quanto

físicas e intelectuais.

Assim convergem Dirceu Pereira Siqueira e Marisa Rossinholi:

Assim, pode-se concluir que o desenvolvimento de cada indivíduo liga-se à
ideia de educação, seja em um viés individual ou coletivo, vez que, por meio

342 Brasil. Supremo Tribunal Federal (STF). A Constituição e o Supremo [recurso eletrônico] / Supremo
Tribunal Federal. — 5. ed. atual. até a EC 90/2015. Brasília: STF, Secretaria de Documentação, 2016,
p. 1432.
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da educação, almeja-se um aperfeiçoamento de todas as qualidades inatas
do indivíduo, demonstrando sua aptidão física e intelectual.343

José Afonso da Silva, nessa esteira, afirma: “A educação como processo de

reconstrução da experiência é um atributo da pessoa humana, e, por isso, tem que

ser comum a todos.”344

E mais, o direito à educação possui as mesmas características dos direitos da

personalidade, sendo um direito intrínseco, inerente ao ser humano, inalienável,

impenhorável, o que compõe o conjunto de seus atributos.

Ora, se direitos da personalidade são conjuntos de atributos que formam os

bens da pessoa, como a vida, saúde, nome, imagem e honra, o direito à educação

também é um direito da personalidade, uma vez que integra esse conjunto de bens

inerentes à pessoa humana.

Nesse sentido, aponta Eduardo Bittar345:

O direito à educação carrega em si as características dos direitos
personalidade, ou seja, trata-se de um direito natural, imanente, absoluto,
oponível erga omnes, inalienável, impenhorável, imprescritível, irrenunciável
[...] não se sujeitando aos caprichos do Estado ou à vontade do legislador,
pois trata-se de algo ínsito à personalidade humana desenvolver, conforme a
própria estrutura e constituição humana.

Os direitos da personalidade ou os direitos fundamentais têm como princípio

estruturante e basilar a dignidade da pessoa humana, considerada, assim, como uma

cláusula geral de tutela e promoção da pessoa humana346, cuja função específica é a

proteção da pessoa. Ou seja, a dignidade da pessoa humana é fundamento para todos

os demais direitos.

Com isso, o real sentido dos direitos fundamentais e da personalidade é buscar

a tutela do indivíduo, em que a pessoa é a destinatária final de toda ação do Estado.

Tanto é assim que a função dos direitos da personalidade é, em regra, a mesma dos

direitos fundamentais, ou seja, assegurar os direitos de liberdade e igualdade do

homem, permitindo a sua emancipação.

343 SIQUEIRA, Dirceu Pereira. ROSSINHOLI, Marisa. Estatuto da criança e do adolescente: como
garantir o direito à educação. Revista Jurídica Cesumar - Mestrado, v. 14, n. 1, p. 49-71, jan./jun. 2014,
p. 52.
344 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 40. ed. São Paulo: Malheiros,
2017, p. 851.
345 BITTAR, Eduardo C.B. Direito e ensino jurídico: legislação educacional. São Paulo: Atlas, 2001,
p. 158.
346 TEPEDINO, Gustavo. Op. cit., p. 50.
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Outrossim, os direitos fundamentais e da personalidade também apresentam

outras funções relativas a ambos, como a de inibir lesões perante o Estado e perante

o próprio particular, elevando a uma eficácia horizontal dos direitos fundamentais, que

exigem o cumprimento entre agentes privados, tendo, assim, efeitos erga omnes.

Dessa maneira, talvez seja didático diferenciar direitos da personalidade como

aqueles que inferem entre particulares e direitos fundamentais como os previstos na

Constituição, e que relaciona particular e poder público. No entanto, todo o

ordenamento jurídico está entrelaçado através de um princípio que é o fundamento

de toda atuação Estatal e privada, o da dignidade da pessoa humana.

Assim, não se deve tentar de modo simplório enquadrar um bem jurídico como

direito da personalidade por estar positivado no direito civil ou como direito

fundamental por estar na Constituição. O que se deve buscar é tutelar e promover os

direitos imprescindíveis da pessoa, vez que estar-se-á alcançando o princípio da

dignidade da pessoa humana.

Nessa ótica, aponta Gustavo Tepedino:

A tutela da personalidade – convém, então, insistir – não pode se conter em
setores estanques, de um lado os direitos humanos e de outro as chamadas
situações jurídicas de direito privado. A pessoa, à luz do sistema
constitucional, requer proteção integrada, que supere a dicotomia direito
público e direito privado e atenda à clausula geral fixada pelo texto maior, de
promoção da dignidade da pessoa humana.347

Carlos Alberto Bittar, ao conceituar direitos da personalidade, pondera sobre

essa dicotomia entre direito privado e constitucional:

Entendemos que os direitos da personalidade constituem direitos inatos –
como a maioria dos escritores ora atesta –, cabendo ao Estado apenas
reconhece-los e sancioná-los em um ou outro plano do direito positivo – em
nível constitucional ou em nível de legislação ordinária –, e dotando-os de
proteção própria, conforme o tipo de relacionamento a que se volte, a saber:
contra o arbítrio do poder público ou as incursões de particulares.348

Os direitos da personalidade não precisam estar previstos unicamente no

Código Civil para serem considerados como tal, podendo também ter sua previsão na

ordem constitucional. Quando isso ocorre, significa que o legislador também quis

347 Ibid., p. 53.
348 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária,
2006, p. 7.
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assegurar uma maior proteção à pessoa contra os arbítrios estatais, consoante lição

de Arnold Wald e Silvio Rodrigues:

Arnoldo Wald afirma que os direitos da personalidade, na verdade, passaram a

ser protegidos constitucionalmente com a previsão de alguns deles na Constituição

Federal e que “com a Constituição de 1988, os direitos da personalidade passaram a

ter proteção constitucional”349. Com efeito, ao prescrever alguns direitos da

personalidade na ordem constitucional, busca-se proteger esses direitos em face

também do poder público, não se limitando apenas às relações entre particulares350.

Ou seja, o direito à educação revela-se em dois aspectos, um como um direito

fundamental do deficiente, cabendo a ele exigir e exercitar esse direito e obrigação,

sendo um dever do Estado e da família promover a inclusão e a permanência do aluno,

a personalidade, justamente por serem direitos intrínsecos; e outro como um direito

da personalidade, já que a educação integra o conjunto de qualidades, de atributos

que têm o condão de desenvolver a pessoa, lapidando, aperfeiçoando seus aspectos

morais, sociais, intelectuais e físicos.

Assim, a educação, além de ser um direito fundamental, positivado na ordem

Constitucional como um direito de segunda dimensão, portanto, um dever do Estado,

também é um direito da personalidade, já que influi diretamente na formação do

homem, no seu desenvolvimento, além de capacitá-lo para o trabalho e qualificá-lo

para exercer a cidadania.

4.3 COTAS NO ENSINO SUPERIOR COMO INSTRUMENTO DE INCLUSÃO

Conquanto a educação mostra-se como um direito fundamental social e

também um direito da personalidade, não bastam apenas normativos e previsões

garantindo o direito à educação ao deficiente, mas deve haver políticas públicas,

mecanismos que facilitem o seu acesso e sua permanência no ambiente escolar, além

de um ensino de qualidade, concretizando, assim, a inclusão.

No último Censo Demográfico de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística – IBGE351, mensurou-se que, no Brasil, o nível de instrução de

349 WALD, Arnoldo. Op. cit., p. 154.
350 RODRIGUES, Silvio. Direito civil – parte geral. – São Paulo: Saraiva, 2003, p. 62.
351 BRASIL. Censo Demográfico 2010. Características gerais da população, religião e pessoas com
deficiência. Disponível em:
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pessoas com algum tipo de deficiência com idade superior a 15 anos está dividido da

seguinte maneira, conforme gráfico abaixo:

Ou seja, dos deficientes que possuem mais de 15 anos de idade, 61,1% não

possuem o ensino fundamental completo ou não têm instrução; 14,2% possuem

apenas o ensino fundamental ou têm o ensino médio incompleto; 17,7% possuem

ensino médico completo, mas com o ensino superior incompleto e, desse montante,

apenas 6,7% possuem o ensino superior completo.

Assim, em comparação com a população que não possui deficiência, verifica-

se que o nível de alfabetização dos deficientes é inferior.

Não obstante o baixo percentual de pessoas com deficiência alfabetizada, nos

últimos anos ocorreu uma evolução de deficientes com acesso à educação. Segundo

informações do Ministério da Educação, de 2003 a 2017 o número de deficientes

matriculados em escolas regulares passou de 145.141 mil para 698.768 mil, ou seja,

um crescimento de mais de 400% (quatrocentos por cento)352.

Por sua vez, a inclusão de deficientes no ensino superior também evoluiu

drasticamente nesse período, tendo saltado de 5.078 para 29.221 alunos353. Nas

<http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/94/cd_2010_religiao_deficiencia.pdf>. Acesso
em: 15 jun. 2017.
352 BRASIL. Número de pessoas com deficiência em escolas comuns cresce 381%. Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/busca-geral/211-noticias/218175739/30821-em-12-anos-numero-de-
pessoas-com-deficiencia-nas-escolas-comuns-cresceu-382>. Acesso em: 15 jun. 2017.
353 Ibid., Acesso em: 15 jun. 2017.
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universidades federais mais do que quintuplicou, já que passaram de 3.705 para

19.812 alunos com alguma deficiência354.

No entanto, conforme Censo da Educação Superior realizado no ano de 2015

pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP,

o número total de pessoas matriculadas no ensino superior, no ano de 2014, era de

7.839.765 alunos e no ano de 2015 era de 8.033.574355.

Ou seja, apesar do avanço de pessoas com deficiência no ambiente escolar

nas últimas décadas, percebe-se que há uma enorme desproporção entre alunos

normais e deficientes com acesso à educação, em especial no ensino superior.

O percentual de pessoas com deficiência que estão incluídas no ensino

superior, em 2017, proporcionalmente à população total de deficientes no Brasil,

equivale a quase 0,0641%, calculado considerando o número de matriculados no

ensino superior em 2017 (29.221 alunos) em relação à população de deficientes em

2010 (45.606.048). Inclusive, há que se registar que nesse percentual há pessoas que

ainda não possuem idade para cursar uma graduação.

Já a proporção entre a população total brasileira em 2014, que totalizava

202.768.562 milhões de pessoas, em face do número total de matriculados no ensino

superior, também em 2014, que perfazia 7.839.765 milhões de alunos, é de 3,8664%.

Mostra-se, então, a desigualdade no acesso ao ensino superior entre pessoas

com deficiência e pessoas sem deficiência, o que se dá por inúmeras razões, entre

elas a falta de incentivo à educação das pessoas com deficiência, falta de estrutura

física, ausência de preparo e instrução de profissionais, a cultura de que o deficiente

não é capaz de aprender, de se desenvolver e a própria segregação histórica.

Uma forma de diminuir o distanciamento entre a inclusão de pessoas com

deficiência e sem deficiência no ensino superior pode se concretizar com a criação do

sistema de cotas, que nada mais é do que a reserva de vagas para determinado grupo

de indivíduos.

O instrumento de cotas ganhou notoriedade no Brasil no início deste século,

quando se começou a questionar a necessidade de destinar parte das vagas dos

cursos de graduação por razões sociais e raciais, reservando um percentual para

354 BRASIL. Número de matrículas de pessoas com deficiência cresce no Brasil. Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/busca-geral/202-noticias/264937351/21439-numero-de-matriculas-de-
pessoas-com-deficiencia-cresce-no-brasil>. Acesso em: 15 jun. 2017.
355 BRASIL. Censo da Educação Superior. Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/censo-da-
educacao-superior>. Acesso em: 15 jun. 2017.
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alunos advindos de escolas públicas e para negros e indígenas, em razão da

desigualdade deles em face de pessoas brancas e que estudam em escolas

particulares.

Assim, o Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, desde 2003, através da Lei

n.º 4.151/2003, já reserva um percentual para estudantes oriundos da rede pública e

para negros.

Em âmbito Federal, foi promulgada a Lei n.º 12.711/2012, de 29 de agosto de

2012, que estabelece reserva de vagas nas universidades federais e instituições

federais de ensino técnico de nível médio para pessoas que tenham cursado

integralmente o ensino médio em escolas públicas, em que os alunos devam ser

oriundos de famílias com renda igual ou inferior a 1,5 salário mínimo (um salário

mínimo e meio) per capita, além daqueles que se autodeclaram pretos, pardos e

indígenas.

Por sua vez, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, no seu projeto inicial, no

art. 29, previa a reserva de 10% (dez por cento) de vagas para estudantes com

deficiência nas instituições de educação profissional e tecnológica, as de educação,

ciência e tecnologia e as de educação superior, públicas federais e privadas:

Art. 29. As instituições de educação profissional e tecnológica, as de
educação, ciência e tecnologia e as de educação superior, públicas federais
e privadas, são obrigadas a reservar, em cada processo seletivo para
ingresso nos respectivos cursos de formação inicial e continuada ou de
qualificação profissional, de educação profissional técnica de nível médio, de
educação profissional tecnológica e de graduação e pós-graduação, no
mínimo, 10% (dez por cento) de suas vagas, por curso e turno, para
estudantes com deficiência.356

No entanto, a presidente Dilma Rousseff, em 6 de julho de 2015, vetou a

previsão legal de cotas para deficientes, pautando-se nas razões explanadas pelo

Ministério da Educação, abaixo reproduzida:

“Apesar do mérito da proposta, ela não trouxe os contornos necessários para
sua implementação, sobretudo a consideração de critérios de
proporcionalidade relativos às características populacionais específicas de
cada unidade da Federação onde será aplicada, aos moldes do previsto pela
Lei no 12.711, de 29 de agosto de 2012. Além disso, no âmbito do Programa
Universidade para Todos - PROUNI o governo federal concede bolsas

356 BRASIL. Mensagem nº 246, de 6 de Julho de 2015. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/Msg/VEP-246.htm>. Acesso em: 16 jun.
2017.
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integrais e parciais a pessoas com deficiência, de acordo com a respectiva
renda familiar.”357

A vedação ao sistema de cotas para deficientes vai na contramão do ideal de

inclusão, de oportunizar às pessoas com deficiência o acesso ao ensino superior,

afastando-as do direito à educação, de estarem inseridas na graduação, justamente

o nível que as qualificará para o trabalho e que as preparará para exercer a cidadania,

além de desenvolver sua personalidade, lapidando suas habilidades e destrezas.

Por sorte, no final do ano passado, em 29 de dezembro de 2016, o presidente

da República, Michel Temer, alterou a Lei n.º 12.711/2012 e sancionou a Lei nº

13.409/2016, a qual dispõe sobre cotas para pessoas com deficiência nos cursos

técnicos de nível médio e superior das instituições federais.

Dessa maneira, a Lei n.º 12.711/2012 passa a ter a seguinte redação em seu

art. 3º:

Art. 3o Em cada instituição federal de ensino superior, as vagas de que trata
o art. 1o desta Lei serão preenchidas, por curso e turno, por autodeclarados
pretos, pardos e indígenas e por pessoas com deficiência, nos termos da
legislação, em proporção ao total de vagas no mínimo igual à proporção
respectiva de pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência na
população da unidade da Federação onde está instalada a instituição,
segundo o último censo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE.
Parágrafo único. No caso de não preenchimento das vagas segundo os
critérios estabelecidos no caput deste artigo, aquelas remanescentes
deverão ser completadas por estudantes que tenham cursado integralmente

o ensino médio em escolas públicas.358

Assim, cada instituição federal de nível médio ou superior terá de reservar no

mínimo 50% (cinquenta por cento) de suas vagas para pessoas que tenham estudado

o ensino médio integralmente na rede pública, com renda familiar igual ou inferior a

1,5 salário mínimo (um salário mínimo e meio) per capita, de modo que dentro dessa

cota também devem ser atendidas pessoas que se autodeclarem pretas, pardas,

indígenas ou deficientes. A própria Lei n.º 12.711/2012 prevê uma revisão do

programa para 2022, já que a previsão de cotas tem validade de 10 (dez) anos.

No entanto, tal previsão de cotização prevê tão somente o acesso às

instituições federais. Ou seja, por ora, as universidades estaduais e particulares ainda

357 Ibid. Acesso em: 16 jun. 2017.
358 BRASIL. Lei nº 12.711, de 29 de Agosto de 2012. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12711.htm>. Acesso em: 15 jun. 2017.
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não são obrigadas a destinar vagas para os deficientes, o que, por certo, prejudicará

a sua inclusão no ambiente escolar, principalmente no ensino superior.

No Brasil, um país desigual em diversos vetores (econômicos, sociais,

culturais), a cotização é um instrumento para se diminuir as disparidades na

sociedade, sendo que as cotas no ensino superior permitirão que o deficiente

ingresse, mediante uma avaliação, na graduação e se desenvolva, principalmente

para atuar no mercado de trabalho.

A criação de reservas de vagas no ensino superior, ou seja, as cotas para

deficientes, dar-se-á através de ações afirmativas, quais sejam programas ou políticas

públicas que visam a assegurar uma igualdade de oportunidades para grupos sociais

que foram preteridos, discriminados, que não tiveram seus direitos reconhecidos, ou

seja, que estão em desigualdade com outras pessoas.

Desta maneira, impende destacar doutrina de Maria Gugel:

A discriminação positiva em favor das pessoas com deficiência está em
perfeita consonância com os objetivos fundamentais estabelecidos na
Constituição que impõe a ação positiva do Estado de erradicar a pobreza, a
marginalização, reduzir as desigualdades sociais, regionais e promover o
bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer
outras formas de discriminação (3º, III e IV), oferecendo meios institucionais
diferenciados para o acesso de grupos de excluídos do sistema e, portanto,
viabilizar lhes o gozo e o exercício de direitos fundamentais, alcançando,
assim, a ‘igualdade real’.359

Miguel Belinati Piccirilo também afirma:

Portanto, deve-se não apenas fazer com que a pessoa com deficiência não
seja discriminada, mas criar as condições necessárias para a sua
participação efetiva na vida social garantindo-lhes o direito ao trabalho, a
saúde ao esporte, ao lazer e à educação.
Para que isto ocorra, é de fundamental importância a concessão de alguns
benefícios, alguns privilégios, as pessoas que se encontram nesta situação
para que possam participar em igualdade com os demais das atividades
comunitárias.360

Logo, a criação de cotas no ensino superior para pessoas com deficiência

estará concretizando uma política pública que atende a um direito fundamental social

e também um direito da personalidade, coroando o princípio da igualdade, na sua

acepção material, vez que dará oportunidades a um grupo de pessoas que

historicamente foi segregado.

359 GUGEL, Maria Aparecida. Pessoas com deficiência e o direito ao concurso público: reserva de
cargos e empregos públicos, administração pública direta e indireta. Goiânia: Ed. da UCG, 2006, p. 49.
360 PICCIRILO, Miguel Belinati. Op. cit., p. 175.
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Na verdade, a educação inclusiva busca justamente isso: reconhecer o

desigual, aquele que foi excluído, aquele que está em situação de vulnerabilidade,

concedendo medidas desiguais para se alcançar a igualdade através da inclusão

como forma de ceifar ou diminuir as discriminações.

Assim afirma Carlos Roberto Jamil Cury:

A função social da educação escolar pode ser vista no sentido de um
instrumento de diminuição das discriminações. Por isso mesmo, vários
sujeitos são chamados a trazer sua contribuição para este objetivo,
destacando-se a função necessária do Estado, com a colaboração da família
e da sociedade.
A igualdade torna-se, pois, o pressuposto fundamental do direito à educação,
sobretudo nas sociedades politicamente democráticas e socialmente
desejosas de uma maior igualdade entre as classes sociais e entre os
indivíduos que as compõem e as expressam.361

De igual forma, reportam Luiz Alberto David de Araujo e Waldir Macieira da

Costa Filho:

Veja que nesta perspectiva, a educação especial é uma modalidade de
educação escolar oferecida na rede regular de ensino. Desta forma, cabe
criar as condições para que as pessoas com deficiência, principalmente as
crianças com impedimentos cognitivos, físicos e sensoriais, tenham direito
igual às demais de acesso e permanência nas escolas públicas e privadas
regulares e, assim, se dê concretude ao seu direito à educação e à cidadania.
Para tanto, impõe-se o reconhecimento das suas diferenças específicas que,
precisamente com vistas à possibilitar a igualdade, deverá garantir uma
política de ensino adequada às suas necessidades educacionais especiais.
Apenas essa especificidade de tratamento poderá possibilitar a sua real
inclusão.362

E concluem:

Para igualarmos em certos aspectos temos que desigualar em outros com
vistas a atingir o fim de garantir a inclusão. Somos diversos, e a diversidade
exige que examinemos na teoria e na prática os desafios e as possibilidades
postulados à educação, com vistas a darmos à igualdade de oportunidades e
à inclusão educacional dessas pessoas.363

361 CURY, Carlos Roberto Jamil. O direito à educação: Um campo de atuação do gestor educacional
na escola. Disponível em: <http://www.egov.ufsc.br/portal/buscalegis>. Acesso em: 3 jun. 2017.
362 ARAUJO, Luiz Alberto David. COSTA FILHO, Waldir Macieira da. O estatuto da pessoa com
deficiência - EPCD (LEI 13.146, DE 06.07.2015): Algumas Novidades. Revista dos Tribunais, vol.
962/2015, p. 65 – 80, Dez / 2015.
363 Ibid.
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Porém, não basta apenas criar cotas, reservar um determinado número de

vagas destinadas às pessoas com deficiência: é necessário, ainda, oferecer a essas

pessoas um tratamento diferenciando também quanto à forma do exame, na aplicação

da prova, dando-lhes acessibilidade, prova ampliada, recursos tecnológicos, dilação

de tempo, entre outros.

Dessa maneira, a cotização consagrará o princípio da dignidade da pessoa

humana, vez que a educação permitirá que a pessoa deficiente alcance sua

emancipação, sua autonomia e participe ativamente da sociedade.

Nesse sentido, afirmam Alessandro Zenni e Diogo Valério Félix:

Neste aspecto, firme-se ser a educação o processo pelo qual o homem passa
de uma mentalidade sensitivamente comum para uma mentalidade
consciente, ou seja, sair de uma concepção fragmentária, incoerente, passiva
e simplista, para assumir uma concepção unitária, coerente, articulada,
intencional, ativa e cultivada. Educar é evoluir, capacitar à dignidade.364

Ademais, a educação inclusiva, especialmente a reserva de vagas para

deficientes, influenciará tanto o deficiente como aqueles que não têm deficiência,

rompendo com o estigma de que a pessoa com deficiência não tem capacidade para

ser alfabetizada, não tem condições de estudar; consequentemente, também

eliminará ou mitigará discriminações e preconceitos, uma vez que todos estarão

socializados no ambiente escolar.

A cotização permitirá a concretização das funções do direito à educação, já que

permitirá justamente que o deficiente desenvolva suas habilidades, capacitando-o

para exercer a cidadania e qualificando-o para o trabalho, ou seja, atenderá também

aos fundamentos da república.

Com o acesso à educação, estando incluído no ensino superior, o deficiente

graduado poderá exercer empregos relevantes ou de maior expressão, não

necessitando apenas de reserva de vagas em concursos públicos ou impondo que o

particular contrate pessoas com deficiência. A educação permitirá que o deficiente

participe ativamente do mercado de trabalho.

Por fim, as cotas apenas fracionarão um número de vagas para os deficientes,

de modo que eles terão que concorrer entre eles para ingressar no ensino superior,

364 ZENNI, Alessandro Severino VÁLLER. Félix, Diogo Valério. Educação para a construção de
dignidade: Tarefa eminentemente do direito. Revista Jurídica Cesumar - Mestrado, v. 11, n. 1, p. 169-
192, jan./jun. 2011, p. 173.
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privilegiando a meritocracia destacada na Declaração Universal dos Direitos

Humanos.

Ocorre que é uma meritocracia e uma concorrência justa, igual, realizada entre

pessoas na mesma condição, e não entre indivíduos com oportunidades de igualdade

distintas, como é o sistema universal do vestibular.
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5 CONCLUSÃO

Não há dúvidas de que o deficiente precisa ter seus direitos reconhecidos pelo

Estado e efetivados, seja em razão da sua história, seja em razão de assegurar

oportunidades, bem como para que não seja discriminado, alcançando o princípio da

igualdade, o qual é basilar no ordenamento jurídico.

A pessoa com deficiência acabou, ao longo do tempo, sendo segregada,

abolida da vida social, justamente por suas limitações físicas, sensoriais, mentais ou

intelectuais. E essa violação perdurou por séculos, sendo que somente na pós-

modernidade os deficientes começaram a ter seus direitos reconhecidos, tanto

nacional como internacionalmente.

Logo, em razão das discriminações, das intolerâncias que sofreram no

passado, por representarem um grupo suscetível de sofrer males, de estarem em

desvantagem política, econômica e social com outros grupos, descortinam-se como

vulneráveis.

Exatamente para equilibrar a relação dos deficientes com as demais pessoas,

dando-lhes igualdade de oportunidades, a educação se mostra como um dos

instrumentos para superar as atrocidades cometidas no passado e suplantar os

déficits históricos da humanidade.

O direito à educação é fundamental e social, prescrito no art. 6º da Constituição

Federal, alvitrado a partir de conquistas histórias e, mais que reconhecido, há de ser

efetivado pelo Estado, diante de sua natureza prestacional, própria da segunda de

segunda dimensão, ou seja, implica conduta comissiva do Poder Público.

A ordem constitucional, a Convenção Internacional e o Estatuto da Pessoa

com Deficiência garantem ao deficiente a educação inclusiva, objetivando o

pertencimento e o engajamento no ambiente escolar, em todos os níveis na rede de

ensino regular, juntamente com as outras pessoas que não possuem deficiência, de

modo a possibilitar-lhe a interação e a superação de suas limitações, a teia de

relações e a convivência comunitária.

Adjacentemente, os deficientes, educados no modelo inclusivo, angariarão a

qualificação profissional e habilitar-se-ão para o exercício regular da cidadania. O

primado da educação inclusiva está no desenvolvimento pleno de pessoa, que se

consolida com o entorno de valores próprios do bem educar.
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Com isso, a reserva de vagas destinadas às pessoas com deficiência no ensino

superior irá proporcionar justamente essa inclusão, tanto no ambiente escolar como

na sociedade, permitindo a sua emancipação.

Além disso, a educação, que visa ao pleno desenvolvimento da pessoa,

caracteriza-se como um direito da personalidade, tendo o poder de aperfeiçoar as

qualidades do ser humano, aprimorar, moldar as capacidades dos deficientes,

auxiliando-os física, mental, social e intelectualmente.

E mais, a reserva de vagas no ensino superior aos deficientes é a verdadeira

dignificação do ser humano, já que a educação dignifica, pois permite o seu

desenvolvimento como pessoa, qualifica para o trabalho e capacita para exercer a

cidadania, ou seja, oportuniza que a pessoa com deficiência tenha ciência dos seus

direitos e deles possa usufruir.

Portanto, a concretização da educação inclusiva irá superar a situação de

vulnerabilidade impingida historicamente aos deficientes e, consequentemente,

alcançará o princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da República

Federativa do Brasil e que norteia toda a atuação do Estado e do Direito.
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