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Resumo: Embora tenha recebido atenção central em recentes documentos legislativos,

como o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a inclusão plena da pessoa com deficiência
ultrapassa esforços meramente formais e se problematiza a partir de múltiplos elementos da
conjuntura política e econômica. Por isso, a vulnerabilidade desta parcela da população

pode ser enfrentada por diversas frentes; não só através de políticas públicas articuladas
pelo Estado, mas também através do reconhecimento dos efeitos jurídicos de eventuais
organizações sociais protagonizadas por estes indivíduos. Neste sentido, a chamada família

solidária, estudada pela doutrina atual do Direito das Famílias, consiste na união de pessoas

com vulnerabilidades em comum convivendo em ambiente de mútua cooperação e de

divisão de responsabilidades. A proposta, mais visualizada entre pessoas idosas, permite o

exercício do autogoverno e da liberdade substancial da pessoa com deficiência, assim como
viabiliza sua união com os objetivos de combater obstáculos contextuais, promover o direito
à felicidade e ampliar seu conjunto capacitório. Para tecer as considerações cabíveis, colhe-

se a contribuição do diálogo existente entre os movimentos sociais formados por pessoas
com deficiência e as construções teóricas dos campos de estudos queer, crip e dos disability

studies (podendo mencionar autoras(es) como Judith BUTLER, Robert MCRUER e Anahí
Guedes de MELLO), a fim de traçar um paralelo crítico com a noção de vulnerabilidade
apresentada pela doutrina de Heloisa Helena BARBOZA.
1. Introdução
A visibilidade das pessoas com deficiência é um dos temas da agenda

contemporânea de direitos humanos no Brasil que, inclusive, promulgou recentemente o
Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) de modo a incorporar exigências
de tratados internacionais ratificados pelo país na última década4.

Entretanto, a mera previsão formal de direitos não basta. É preciso que a sociedade

se adapte para atender as necessidades da pessoa com deficiência, doravante PCD, com a

finalidade de incluí-la de maneira plena e de dar-lhe voz. No âmbito de atuação estatal,
embora ainda tenha muito que ser concretizado para promover o empoderamento e inclusão
social da PCD, nota-se que o assunto é incorporado à execução de medidas de políticas

públicas, como adequação do espaço urbano. Por outro lado, a questão não é esgotada

quando se trata da relação familiar, que é lócus imprescindível para a adequada
socialização e desenvolvimento da liberdade da PCD.

Diante desse quadro, o presente trabalho é seccionado em três momentos.

Primeiramente, avalia-se o espaço da corporalidade da PCD no campo jurídico, que tem
A Convenção internacional sobre os direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto nº 6.949/2009) foi
internalizada com status de Emenda à Constituição Federal em julho de 2008.
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como ponto de partida a elaboração de normas destinadas a um sujeito de direito pensado
numa estrutura de normalidade. Assim, o direito contemporâneo, com raízes na

Modernidade, foi estruturado como uma zona de exclusões e de binarismos entre o “ideal”

de capacidade e a discapacidade. Contudo, nessa exclusão, encontra-se a oportunidade de

compreender o diverso e possibilitar-lhe a articulação e reivindicação de direitos, o que é
feito com maior repercussão pelos disability studies e movimentos sociais, em geral, desde
a década de 1970. Dentre as teorias de estudo, o trabalho ressalta a teoria Crip, que

evidencia o corpo abjeto, isto é, aquele que diverge do padrão normativo, desconstruindo a
categorização de “deficiência” como sinônimo de inadequação social e jurídica.

Em segundo momento, evidencia-se a limitação do olhar jurídico quanto à

pluralidade e a busca pela inclusão das pessoas com deficiência pela sociedade, que a elas
deve se adaptar. Ressalta-se ser indispensável a ampliação da esfera de autodeterminação
desse grupo para que tenha maior conjunto de opções na definição dos rumos da própria
vida. Nessa toada, serão cotejados os conceitos de autogoverno, liberdade substancial e
agência humana em contexto de redes de solidariedade que possam reduzir a condição de
vulnerabilidade.

Por fim, o estudo examina a PCD no exercício do direito à convivência familiar,

especificamente, no arranjo de nova forma de relacionamento afetivo denominado família

solidária. Os membros da família são coadjuvantes no enaltecimento do protagonismo da
PCD, embora dados concretos indiquem que esses mesmos atores possam restringir o
exercício de sua liberdade e autogoverno. Como resposta à institucionalização e

subestimação da PCD no ambiente familiar, o recorte metodológico da presente pesquisa

aborda a família solidária como vivência afetiva que, mediante a cooperação de pessoas em
condição de vulnerabilidade comum, promove sua realização pessoal e ampliação de sua
capacidade de fazer escolhas de cunho existencial.

Para a construção do estudo, parte-se de revisão bibliográfica interdisciplinar, não se

restringindo à consulta a obras jurídicas, mas explorando teorias e dados recentes que
avaliam o quadro de liberdade e autogoverno da PCD na comunidade e na família.

2. A vulnerabilidade da pessoa com deficiência e a ressignificação de sua deficiência:
noções para além da patologização médica

A interseccionalidade nos recortes de estudos centrados na seara dos direitos

humanos evoca a urgente necessidade em atualizar os mais diversos campos jurídicos

acerca das desigualdades sociais, econômicas, físicas e raciais existentes em nossa

sociedade. Por isso, a produção de conteúdos que explicitem o lócus de precariedade ou
vulnerabilidade de certos grupos de indivíduos deve ser reforçada, a fim de dar voz às
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chamadas minorias5 e de empoderá-las (ou, como será visto adiante, conquistar o seu
empowerment).

Dando azo à verticalização dessas premissas iniciais é que se faz imperiosa, neste

primeiro momento, a lição queer de Judith BUTLER6 a respeito dos lugares que ocupam os
corpos. Conforme anuncia Patrícia PORCHAT, estamos acostumados a ver a obra de

BUTLER a partir do viés de discussão do gênero e da sexualidade. Contudo, a sua carga
teórica pode se expandir para conduzir reflexões que extrapolem esses tópicos7.

Nesse sentido, é que podemos utilizar o conceito de precariedade de certos corpos

como um desígnio de “condições politicamente induzidas nas quais certas populações
sofrem mais do que outras” (BUTLER, 2015), configurando a maior probabilidade de esses

grupos estarem expostos a violências e exclusões. Tal conceituação, por sua vez (e para o
propósito deste trabalho), adere-se à noção de corpo abjeto, que também é encontrada em
BUTLER.

Em apertada síntese, pode-se dizer que o abjeto designa aqueles que não gozam do

status de sujeito, a partir de uma zona de inabitabilidade que é edificada por uma matriz

cultural de normalidade que nega outras identificações desviantes (BUTLER, 2013, p. 156).
Ou seja, dentro de uma determinada cultura, é possível aferir-se a carência de

reconhecimento e legitimidade que é imposta a esse determinado grupo social abjeto, pois a
sua materialidade não é importante (PRINS; MEIJER, 2002, p. 161). Ao mesmo tempo, e

parecendo uma afirmação paradoxal a priori, este mesmo legado de exclusão exerce uma
potencialidade de visibilidade, pois, ao conferir o desígnio de “excluído” a certo contingente
populacional, damos um reconhecimento e, logo, uma possibilidade de articulação e
reivindicação de direitos.

Face a este justo clamor por reconhecimento e visibilidade, é que reside a

probabilidade da articulação política daqueles a quem é legado o espaço periférico. Mutatis
mutandis, é possível traçar um paralelo com essas ponderações a partir dos estudos
Heloisa Helena Barboza aduz que “o termo minoria deve ser reservado aos grupos sociais que,
independentemente de sua expressão numérica, encontram-se qualitativamente em situação de desigualdade,
por razões sociais, econômicas ou técnicas, sujeitos à dominação de outros grupos prevalentes”. (BARBOZA,
2008, p. 60). Ou seja, não se leva em conta a quantidade de pessoas que compõem o grupo, mas, sim, qual a
posição que esse grupo ocupa em uma perspectiva perante a comunidade estatal, a posição inferior de sujeição
desse grupo aos interesses de outros dominantes.
5

Sarah SALIH, em sua obra Judith Butler e a Teoria Queer, afirma que a filósofa estadunidense prefere não se
fixar propriamente em uma vertente teórica, ora se aproximando ora se afastando de uma certa acepção
conforme seus projetos políticos; contudo, por tratar da desestabilização da categoria sujeito, bem como por
fazer constantes referências ao foucaultianismo, à psicanálise e à teoria feminista, frequentemente suas ideias
são qualificadas como queer. (SALIH, 2013, p. 16-18).
6

“Acostumados que estamos a ler e interpretar o corpo a partir das questões de gênero, quero propor que,
justamente ao contrário, podemos ler e interpretar não apenas as questões de gênero, mas outras questões
igualmente importantes em sua obra a partir do corpo.” (PORCHAT, 2015, p. 39). Logo a seguir, em seu texto, a
autora relata o episódio gravado em documentário, intitulado Examined Life, no qual “Butler desenvolve a ideia
de que gênero e deficiência convergem em muitas maneiras, mas principalmente ambos nos fazem repensar o
que o corpo pode fazer” (PORCHAT, 2015, p. 41).
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imbricados pela jurista brasileira Heloisa Helena BARBOZA. Segundo esta autora, à pessoa
humana é inerente a vulnerabilidade, contudo, em certos casos, esta condição vulnerável é

ainda mais exacerbada, sendo imprescindível a providência de uma tutela diferenciada e
especializada que suporte esse aspecto peculiar e frágil de sua posição, por força do

princípio fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III da Constituição
Federal)8.

Nesta toada, estabelece-se a relevância da abordagem dos disability studies,

surgidos nos anos 1970 e 1980 nos Estados Unidos da América, na Inglaterra e em países

nórdicos, para uma ressignificação da compreensão de deficiência9. E isso porque, durante

muito tempo, ao corpo deficiente foi consignada uma condição de anormalidade orgânica,
física, voltando todos os esforços científicos para a necessidade de cura e tratamento com

uma roupagem caritativa-assistencialista. Entretanto, a despeito desse molde de
patologização médica, erigiram-se os modelos sociais da deficiência, em defesa de uma

compreensão desta condição como resultado de interações pessoais e ambientais, a partir

de uma perspectiva histórico-materialista, deslocando o eixo veementemente biomédico
para uma problematização socioeconômica do estado da PCD (BLOCK; MELLO;
NUERNBERG, 2014, p. 91-92).

Por muito tempo, a deficiência deixou de ser apontada como uma categoria de

análise na maioria dos estudos sociais brasileiros (BLOCK; MELLO; NUERNBERG, 2014, p.

94). A mobilização de setores interessados e de protagonistas na luta por direitos das
pessoas com deficiência, felizmente, tem mudado este panorama (ainda que notório,
todavia, o descuido para com este grupo social na maioria dos casos).

Desde o final dos anos 1970, no contexto de redemocratização do Brasil,

associações de pessoas com deficiência, majoritariamente lideradas por mulheres,

organizaram-se com o intuito de modificar a relação desse segmento populacional com a

sociedade, buscando saídas que melhorassem a sua qualidade de vida. Contudo, se, no
início, a bandeira desses movimentos era a da integração social, ao fim dos anos 1990 até

os dias atuais, a luta repaginou-se com o lema da inclusão social, significando que não mais
a PCD tem de se adaptar à sociedade, mas, sim, esta que deve se adaptar àquela,
sobretudo com a expansão da acessibilidade (BLOCK; MELLO; NUERNBERG, 2014, p. 96).

Rosana GLAT, na esteira dessa mudança de paradigma, na área da Educação,

realizou um estudo, em 1989, intitulado Somos iguais a vocês, reunindo trinta e cinco

Em que pese ter sido comentada a doutrina de Heloisa Helena Barboza neste momento, por ora, nos
distanciaremos um pouco de seu conteúdo, a fim de retomar o enfoque das contribuições de autoras(es) cuja
pesquisa não se resume à restrita esfera do direito.
8

Com o intuito de apurar a didática do presente trabalho, utilizaremos o termo deficiência para se referir a
discapacidade (tradução literal de disability), ainda que tenham etimologias diferentes. Para mais diferenciações
entre esses termos, ver TORRES; MAZZONI; MELLO, 2007.
9
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mulheres com deficiência intelectual para retratar as suas experiências e percepções no que
diz

respeito

à

sexualidade,

a

interações

familiares

e

sociais,

ressaltando

os

questionamentos acerca das diferenças sexuais e dos gêneros. Nos idos dos anos 2000, o
trabalho de Débora DINIZ, por sua vez, conduziu considerações e interfaces com as teorias
feministas, demonstrando a potencialidade interseccional do alcance dos disability studies.
(DINIZ; GLAT apud BLOCK; MELLO; NUERNBERG, 2014, p. 100-103).

Nessa caminhada em direção à contextualização social da deficiência, e mais

recentemente, portanto, é possível notar a diversificação do aporte teórico dos estudos

sobre deficiência, principalmente (mas não somente) quando se fala do entrelace destes
com os estudos queer. É neste ponto em específico que ecoa a teoria de Robert MCRUER,
intitulada de Crip Theory (Teoria Crip – este último termo pode ser traduzido, em português,

para a palavra “aleijado”), a qual se centra em como se cria a corponormatividade, ou seja, a
normalidade/perfeição do corpo, para, após, desvestir a sua naturalidade, partindo-se dos
opostos binários capacitado/discapacitado (MCRUER, 2006).

Destrinchando a teoria de MCRUER, Marco Antônio GAVÉRIO coteja o “problema da

deficiência” com a visão heteronormativa criticada pela teoria queer, pois, aplicando-se este
fio condutor aos disability studies (formando-se, doravante, a teoria Crip), em contraste com
os indivíduos eficientes/capazes/aptos, que estabeleceriam a “ordem natural das coisas”, os
deficientes/incapazes/inaptos, ao não corresponderem aos níveis de capacidade físico-

cognitivas-sensoriais estatisticamente normais, são, ulteriormente, cerceados de seu espaço
social:

Não cede espaço a corpos que não se mantêm em pé sozinhos ou nos quais nem
pés existam para se manterem. Se a “humanidade e a heterossexualidade são
sinônimos”, é possível dizer que também é sinônimo de humanidade a normal
disposição saudável das partes e funções do corpo humano. (GAVÉRIO, 2015, p.
106)

Complementando esta exposição, em recente fala promovida no Seminário Queer de

São Paulo/SP10, Jorge LEITE JR muito dialoga com esse espectro da qualidade “anômala”

que se dá aos corpos que fogem das padronizações estéticas e biomédicas, coletando
interfaces com a figura do “monstro” que, apesar de ser uma categoria inteligível

socialmente, vive em uma zona limítrofe, revelando e mostrando algo que está fora da
ordem e, por estar à margem, vivencia os mais variados tons de violência e desqualificação.

Muito embora as ideias de Jorge Leite Jr inseridas neste trabalho encontrem-se majoritariamente expostas
oralmente
no
referido
Seminário,
é
possível
obter
acesso
através
do
link:
https://www.youtube.com/watch?v=xtgGLRuXcv0. Outrossim, pronunciamento semelhante havia sido
anteriormente consignado pelo autor no seguinte texto: LEITE JR, Jorge. O que é um monstro? In: ComCiência –
Revista de jornalismo científico da SBPC, 2007.
10
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Daí que podemos enunciar o capacitismo como uma forma de discriminação à estrutura
humana deficiente (LEITE JR, 2015).

No entanto, a força motriz da teoria Crip localiza-se justamente em ressignificar as

categorias, os termos e os vocábulos que tanto depreciam o corpo em disfunção perante a

norma, contestando os impedimentos para a participação inclusiva e igualitária das pessoas
com deficiência. Daí o viés político de seu posicionamento frente à sociedade. Por isso é

que se verifica grande afinidade com as problematizações de gênero e sexualidade já
encrustadas na teoria queer: a partir de um olhar desconstrutivista, empreende-se uma
busca pela despatologização dessa marginalidade que, no caso, refere-se à deficiência.

Assim, as contribuições teóricas ora esposadas se colocam à disposição da pauta de

autonomia da PCD e advertem para a imperiosidade da reflexão sobre a característica
estática e singular da noção hegemônica de deficiência, exercitando a colocação do

indivíduo que foge à corponormatividade em contextos de maior liberdade substancial
concreta.

Impõe-se, então, o desdobramento do presente tópico, em continuidade, para

trabalhar contextualmente a emancipação da pessoa com deficiência, à guisa de
aproximação com a realidade jurídica brasileira.

3. Limites e possibilidades contextuais à plena emancipação das pessoas com
deficiência

De acordo com James SCOTT (1998), a generalização da sociedade pelo olhar

jurídico significou, modernamente, resposta normatizada ao impasse econômico de se
gerirem as particularidades dos governados, de modo a ter se comportado, por tal via, a

máxima da igualdade formal. A perspectiva macroscópica conforta, paralelamente, a
expectativa de menor custos ao Estado, em consonância a um perfil de liberdade negativa

(PIANOVSKI RUZYK, 2011), abstencionista, que, isoladamente, refreia o caráter
promocional do pleno desenvolvimento da pessoa humana, especialmente de quem
representa corporalidades abjetas e excluídas do padrão dominante.

Com a revisão de determinados legados do liberalismo clássico, a transformação

paradigmática de um contexto jurídico generalizador para a expansiva proteção de sujeitos e
de

coletividades

contemporâneo.

em

específico

apresenta

importantes

reflexos

no

ordenamento

Ilustrativamente, o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146 de 2015) se

apresenta como superação – ao menos no âmbito positivado – de histórico posicionamento
estatal avesso à complexidade do diverso. Atribui-se tal avanço à adequação à Convenção

de Nova Iorque, de 2007, recepcionada, entre nós, com força de Emenda Constitucional. O
7
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impacto no edifício jurídico moderno, generalizante, atingiu mesmo a clássica teoria civilista

das capacidades, pois que se rechaça, ineditamente, o enquadramento prévio de PCD nos

contornos da incapacidade, em máximo resguardo da possibilidade de decisão sobre os
seus próprios atos.

A tratativa do diverso, porém, não significa a (re)adequação da PCD ao eixo

considerado normal. Destaca-se, em reprise ao exposto no tópico anterior, que há, sim, uma
limitação contextual de recepção da pluralidade, entendida em uma de suas vertentes, pela

ótica binária, como discapacitada. Não se trata de adequar a PCD às atuais barreiras

arquitetônicas, laborais, afetivas e educacionais que se apresentam. Trata-se de reconstruir
a lógica dos espaços e das relações intersubjetivas de modo a se garantir a plena inclusão
social desta população.

Conforme ASÍS e PALACIOS (2008), a cobertura protetiva jurídica da PCD destinada

ao alcance da inclusão social considera graus de dependência e de autonomia que
impactam diretamente na possibilidade destes indivíduos de desenvolvimento de atividades
cotidianas a complexas.

Neste sentido, possibilita-se investigar o efetivo exercício do autogoverno

patrimonial, interpessoal e individual (LANZAROT, 2016) pelas pessoas com deficiência.

Aplicada a lição de Carlos Eduardo PIANOVSKI RUZYK (2011), define-se a possibilidade de
o sujeito realizar aquilo que valoriza como liberdade substancial, expressão desta
autodeterminação do indivíduo quanto à construção dos seus próprios rumos, a qual se

pretende garantir a esta população. Ainda, pode-se mencionar o alcance prático, por

referidos protagonistas, do conceito de agência humana, “entendido como a capacidade que
o ser humano deve ter de crescer em autoestima, autonomia e responsabilidade” (RUBIO,
2014, p. 84).

No plano ideal, objetiva-se ampliar, ao máximo, a esfera de autodeterminação ao

indivíduo e, complementarmente, garantir proporcional rede de auxílio, de assistência e de

solidariedade para operacionalizar a plena inclusão social, de acordo com as circunstâncias

fáticas que, excepcionalmente, podem mitigar a plenitude daqueles atributos em razão das
barreiras contextuais.

Assim, autogoverno, liberdade substancial e agência humana interligam-se à

possibilidade de acesso a bens materiais e imateriais os quais caracterizam a ampla fruição
dos direitos humanos (FLORES, 2008, p. 22-24) e fundamentais, a qual se vê subtraída de

expressiva parcela de sujeitos e de coletividades acima referidos como especialmente
vulneráveis na conjuntura do tempo e do espaço presentes.

Os escudos legislados contemporâneos, dedicados a tais realidades, contrastam,

paradoxalmente, com o contexto capaz de operacionalizar ou de sepultar os enunciados

normativos. Em outras palavras: se o tema da rede de solidariedade é especialmente
8
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relevante à concretização de autogoverno, da liberdade substancial e da agência humana

das pessoas com deficiência, é preciso identificar os limites e as possibilidades dos agentes
realizadores deste instrumental.

Responsabilizam-se, segundo o texto legal, Estado, sociedade civil e família pela

garantia, às pessoas com deficiência, do pleno gozo dos direitos humanos e fundamentais –
distanciados, nesta análise, da abstração formalista que se satisfaz pela demarcação

discursiva de “um conjunto mínimo de direitos, independentes dos processos históricos e
suas condições sociais de produção” (RUBIO, 2014, p. 84).

Evidentemente, a esfera estatal, quando em comparação com a lógica de mercado,

apresenta importante atuação no respeito e na promoção da autonomia da PCD. A ausência

de intervenção desproporcional e limitante do poder de decisão desta população exemplifica

observância à liberdade negativa, ao passo que a salvaguarda adequada para a assistência
à PCD, que exige emprego de recursos, em geral traduzidos a partir de políticas públicas,
exemplifica observância à liberdade substancial.

Contudo, tomada a premissa de que se presenciam crescentes ruídos neoliberais11,

ameaçadores do alcance das políticas públicas por parte do Estado, acrescidos às facetas
da pobreza impressas sobre a deficiência12, aporta-se à preocupação quanto aos sinais de

esgotamento13 da potência de instrumentalização, pelo Estado, dos enunciados à

experiência vivida da população com deficiência. No caso brasileiro, os avanços e os

retrocessos no âmbito das políticas públicas, em curto espaço de tempo identificado a partir
da Constituição Cidadã, refletem esquizofrênico sistema que oscila entre o Estado mínimo e

o comprometimento pela recuperação, no campo social, das vulnerabilidades concretas
(SORJ; GAMA, 2014, p. 463).

Neste sentido, a aproximação da lógica do Estado às lógicas de mercado

problematiza as limitações de ambos na tratativa contemporânea das vulnerabilidades.

Sobre o mercado, em geral reconfortado na insígnia da sociedade civil, basta anotar a
ausência de oportunidades de acesso, pela majoritária população mundial, aos bens

disponíveis ao consumo. Em acréscimo, depositar expectativas elevadas na contribuição

voluntária da sociedade civil em prol da emancipação das pessoas com deficiência significa
sujeitá-las à sorte das liberalidades.

Observada, porém, a família como conformadora de elementos peculiares na teia

social, quiçá blindados de interferências tão afeitas à lucratividade e geradores de elevada
11

Partilham de tal diagnóstico NUNES (2013) e HESPANHA (2013).

Neste sentido: “14,5% da população brasileira possuem algum tipo de deficiência, 70% vivem abaixo da linha
da pobreza, 33% são analfabetas ou têm até 3 anos de escolaridade e 90% estão fora do mercado de trabalho”
(RESENDE; FERREIRA, 2011, p. 275).
12

Ainda segundo NUNES (2013), tal esgotamento não constitui fatalismo nem acaso, mas escolhas políticas
direcionadas ao desmantelamento das garantias estatais em favor do interesse privado.
13
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ordem de responsabilidade intersubjetiva, identificam-se, em sua análise funcional,
potências pouco exploradas pelos projetos bibliográficos de inclusão social da PCD.

Com efeito, o direito à constituição de família é garantido expressamente no Estatuto

da Pessoa com Deficiência a esta população. Por certo, devem se respeitar, especialmente
no que toca aos direitos existenciais, os contornos conjugais e parentais vivenciados pelas

pessoas com deficiência. Contudo, para além da análise tradicional destes eixos, é possível

aventar o reconhecimento de novas formas de relacionamentos afetivos, concretamente
identificados

em

experiências

sociais

e

comunitárias,

e

capazes

de

realizar,

satisfatoriamente, corolários da autonomia e da solidariedade necessários à plena inclusão
social da PCD na contemporaneidade.

Apresenta-se, assim, o conceito de família solidária como proposta de enfrentamento

da vulnerabilidade da PCD. Por tal discussão, não se pretendem ignorar os limites dos

relacionamentos familiares para a conquista de efetivas emancipações sociais. Não se
podem, enfim, destacar tais realidades dos meios nos quais se inserem, de modo que
dialogam, constantemente, com a problemática do contexto circundante14. Entende-se,

apenas, que determinadas potências positivas precariamente aproveitadas pelo pensamento

crítico merecem mais detidos esforços de reflexão, ponto no qual passa a se concentrar o
presente trabalho.

4. Liberdade(s) da pessoa com deficiência na vivência em família solidária
Compreendida a corporalidade abjeta das pessoas com deficiência, evidenciada a

sua vulnerabilidade e observado o exercício de suas liberdades de forma inclusiva na

sociedade, o presente trabalho volta-se a tratar do plano das relações familiares,
especificamente, no arranjo afetivo denominado família solidária.

Na vivência em família, a pessoa pode desenvolver potencialidades e concretizar

interesses voltados à realização de sua felicidade. Essa é a noção da denominada “família

eudemonista” desenvolvida pelos professores José Lamartine de OLIVEIRA e Francisco
MUNIZ (2003, p. 13).

Essa percepção é compatível com a Constituição Cidadã, cujo epicentro é a proteção

da dignidade da pessoa humana e não mais a proteção da família como um fim em si
Conforme se anotou em outra oportunidade: “(...) é preciso que se admita, propriamente, a fraqueza de
estruturas sociais ainda profundamente presas a um inconsciente de dominação pautado no que é considerado
normal – do ponto de vista físico, mental, psíquico, etário, sexual, de gênero e racial – em aversão àquilo que é
considerado desviante. E, por fim, que se reconheçam as limitações das famílias brasileiras, ainda
majoritariamente comprometidas pela pobreza que impossibilita o atendimento adequado das pessoas com
deficiência em seu mais íntimo núcleo, bem como as limitações provenientes de todo o contexto discriminatório
do qual não se separam, mas de que se nutrem e cujas premissas reproduzem em âmbito doméstico” (MATOS;
DE OLIVEIRA, no prelo).
14
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mesmo ou como instituição transpessoal. No Brasil, há quem defenda o reconhecimento da

pluralidade das formas de família a partir de um viés que protege as escolhas feitas pelas
pessoas no exercício de sua liberdade positiva15. Assim, embora o artigo 226 da
Constituição Federal apresente como famílias o casamento, a união estável e a família

monoparental, uma vez que a família é instrumento para a proteção da pessoa, essas
formas pré-determinadas não são limitadoras de outras formas de vida relacional
(PEREIRA, 2013, p. 194).

Os membros da entidade familiar são agentes que formam a ponte de inserção da

PCD no meio social, seja na juventude16, seja na vida adulta e a forma pela qual esses

encaram a deficiência é determinante para o fortalecimento dos laços de convivência digna,
harmoniosa e inclusiva. Contudo, nem sempre é possível evitar a institucionalização da
PCD.

A decisão da família por essa saída é impactante e pode ter efeitos negativos à PCD,

especialmente em decorrência da ausência de um ambiente que propicie a convivência

familiar. Na década de 1970, o autor estadunidense L. A. LARSEN já constatava que a PCD
tinha maior suporte, integração, aceitação social e um rol mais amplo de oportunidades
quando atendida por serviços da comunidade familiar, do que quando colocada em

atendimento institucional, onde além dos custos serem muito mais altos, impedia-se um
tratamento individualizado, livre e integrado (LARSEN in SELTZER; KRAUSS, 1984, p. 147).

Às mesmas conclusões chegaram os coordenadores do Grupo de Convivência Família
Mosaico que desenvolveram projeto de Reabilitação Baseada na Comunidade (RBC)17,
direcionado a pessoas com deficiência e suas famílias em uma Unidade Básica de Saúde

do município de São Paulo. O projeto demonstrou o expressivo desenvolvimento humano

pela prática de atividades artesanais e de interação com pessoas em condição semelhante
de vulnerabilidade. Os estudiosos se surpreenderam, entretanto, com o reduzido número de
mulheres que puderam participar, como também o baixo grau de escolaridade das pessoas

atendidas, o que demonstra a sobreposição de vulnerabilidades quanto ao gênero e ao
acesso à educação (AOKI et al, 2014, p.150-152).
15

Citam-se os nomes de Carlos Eduardo PIANOVSKI RUZYK, Luiz Edson FACHIN e Paulo Luiz Netto LÔBO.
A assistente social Claudiana Tavares SILVA (2013) desenvolveu estudo sobre famílias de adolescentes com
deficiência no município paranaense de São João do Ivaí e, em sua pesquisa, discorre sobre as fases
psicológicas vivenciadas pelos pais e familiares ao se confrontarem com a notícia de que a criança nasceu com
alguma deficiência, são essas etapas: a- negação (momento de rejeição da realidade); b- negociação (busca por
atividades físicas ou intelectuais que estimulem o desenvolvimento da criança); c- raiva (atribuição da “culpa”
pela condição do/a filho/a à própria criança ou a terceiros); d- culpa (sentimento de autocondenação ou
autocensura); e- aceitação (compreensão da condição da pessoa com deficiência e inclusão familiar). O estudo
concluiu que quanto mais os familiares obtêm informações sobre a deficiência e benefícios previdenciários a que
o adolescente tem direito (como o Benefício de Prestação Continuada - BPC), há desenvolvimento mais agudo
das potencialidades da pessoa com deficiência no ambiente familiar.
16

Em outros países da América Latina, como Chile e Bolívia, a RBC atende pessoas com deficiência em âmbito
comunitário e como forma de política pública. Sobre o assunto, sugere-se a consulta ao material “Reabilitação
Baseada na Comunidade: Diretrizes RBC”, publicada pela Organização Mundial da Saúde em 2010.
17
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A carência de educação formal reflete na qualificação profissional dessas pessoas

que, em regra, não conseguem se inserir no mercado de trabalho em igualdade de
condições a demais profissionais e que os impede de receber benefícios previdenciários,

como a aposentadoria por invalidez ou o Benefício por Prestação Continuada (BPC). Isso
aponta para a perpetuação da situação de dependência econômica, em obstrução ao
autogoverno patrimonial, na família, e instiga não só familiares, como também a sociedade
civil organizada a pensar em alternativas que ampliem o conjunto capacitório das pessoas
com deficiência.

Exemplo de iniciativa de vivência familiar e comunitária de jovens autistas é a

promovida pelo Instituto JNG (João, Nicolas e Gabriela) do Rio de Janeiro, idealizado por

três mães que se inspiraram na ação denominada Ability Housing, com origem no Reino

Unido. Esse modelo tem por objetivo evitar a institucionalização e, principalmente, estimular
a independência da PCD por meio da adaptação de casas que permitam o maior controle
ambiental18.

Sob a ótica plural do direito das famílias19 e de direitos humanos, a verificação

dessas vivências sociais e comunitárias permite a afirmação de que a PCD – considerada
como um fim em si mesmo – possa definir os rumos de sua própria vida, inclusive em
arranjos familiares que destoam dos modelos prévios invocados pela norma. A família

solidária, nesse sentido, pode se apresentar como instrumento que abre portas ao
reconhecimento de realidades vividas no exercício diário da liberdade substancial em

ambiente de cooperação e afetividade que ampara necessidades físicas e afetivas dos
conviventes (MATOS, 2008, p. 35-48).

Essa família tem como princípios basilares a dignidade da pessoa humana, a

igualdade, a solidariedade, a afetividade e a liberdade, que se harmonizam com a ampliação
dos poderes da PCD.

A afetividade, como um desses princípios, enseja o reconhecimento do arranjo

familiar em um plano objetivo através da constatação de fatos signo presuntivos do

comportamento exteriorizado pelos conviventes (CALDERÓN, 2013, p. 312-313). Ana Carla
Harmatiuk MATOS exemplifica como comportamentos relevantes o auxílio econômico

Para mais informações sobre os projetos mencionados, o acesso aos sítios eletrônicos do Instituto JNG
http://jngprojetosinclusao.org.br/web/ e do projeto Ability housing, do Reino Unido: http://www.abilityhousing.co.uk/housing/apply-for-housing/.
18

É importante mencionar que o Poder Legislativo brasileiro retrocede ao propor um conceito rígido de família
como “o núcleo social formado a partir da união entre um homem e uma mulher, por meio de casamento ou
união estável, ou ainda por comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes.”. Esse conceito foi
levado à consulta popular por meio do site da Câmara dos Deputados (http://www2.camara.leg.br/agenciaapp/listaEnquete) e constatou-se que a opinião geral da sociedade estava dividida, pois em meados de março de
2015, 51,99% dos votos (2.497.050 pessoas) eram a favor do conceito proposto, 47,69% votos
(2.290.346 pessoas) tinham opinião contrária a tal enquadramento e 0,32% dos votos (15.294 pessoas)
indicaram não ter opinião formada.
19
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mútuo, a divisão de atribuições necessárias ao atendimento da casa, da alimentação e
demais atividades cotidianas (2011, p. 139).

Partindo do reconhecimento objetivo da família solidária, nota-se que a PCD integra

a dinâmica familiar de forma peculiar, não só por ele ser o destinatário de comportamento de

cuidado20 dos demais conviventes, como também é agente que desempenha papel de
cumprimento de atribuições destinadas à vivência familiar, dentro dos limites de suas
condições.

Por esse ângulo, o Estatuto da Pessoa com Deficiência (lei nº 13.146/2015) reforça a

importância da convivência familiar e do exercício da liberdade por esse grupo. De acordo

com o referido diploma, a pessoa com essa condição tem a ampla prerrogativa de tomar
decisões de cunho existencial. Seu artigo 6º versa sobre a relação no âmbito familiar e o

artigo 84 é claro ao expor a intenção da Convenção de Nova Iorque em assegurar o direito
de pleno exercício de sua capacidade para a tomada de decisões, ainda que isso implique
na presença de alguém que preste auxílio nas deliberações com teor patrimonial e/ou
negocial.

O conjunto de decisões da PCD no plano da relação familiar reflete a sua autonomia,

independência e empowerment, conceitos trabalhados por Romeu Kazumi SASSAKI. Para
esse autor, autonomia “é a condição de domínio no ambiente físico e social, preservando ao

máximo a privacidade e a dignidade da pessoa que a exerce. (...)”, independência “é a
faculdade de decidir sem depender de outras pessoas, tais como: membros da família ou

profissionais especializados” e, por fim, o empowerment diz respeito “[a]o processo pelo
qual uma pessoa, ou um grupo de pessoas, usa o seu poder pessoal inerente à sua

condição (...) para fazer escolhas e tomar decisões, assumindo assim o controle de sua
vida” (SASSAKI, 1997, p. 36-38).

Referida tríade dialoga com autogoverno, liberdade substancial e agência humana, e

reforça a conquista da inclusão da PCD no meio social como ser humano desatrelado de
adjetivos que remetam ao corpo discapacitado. Cita-se o estudo de caso explorado por

Rinaldo CORRER, atinente a atividades desenvolvidas por um adolescente com deficiência

que tinha um leque de tarefas a serem desempenhadas diariamente no âmbito doméstico e
social, atribuições essas que o levaram a desenvolver sua capacidade de interação em
comunidade (2003, p. 69-71).

Das experiências acima apresentadas, constata-se que o exercício de atividades que

incentivam a participação da PCD como responsável pelo desempenho de uma tarefa, por

Sobre o cuidado, Heloisa Helena BARBOZA salienta que “o direito, para dar consecução à cláusula geral de
tutela da pessoa humana, tem editado normas que implicitamente, quando não de forma expressa, promovem ou
determinam os cuidados devidos particularmente aos vulnerados, de que são exemplo os estatutos da criança e
do adolescente, e do idoso, e a regras de atenção aos portadores de deficiência física. Muito, porém, ainda há
por fazer na área do cuidado com a pessoa humana (2009, p. 118).
20
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mais simples que seja, estimula seu desenvolvimento pessoal e a determinação de sua
vontade individual.

Em contexto de liberdade na vivência em família solidária, a consideração da

vontade da PCD para definir os rumos da própria vida poderá ser facilitada através da
elaboração de pacto civil como mero elemento de prova da situação fática de convivência. A
legislação francesa relativa aos Pactos civis de solidariedade (PaCs) e o Código Civil da

Catalunha (CCCat) preveem a possibilidade de elaboração de negócios jurídicos como
forma de organização da forma de vida, embora apresentem restrições formais à sua
utilização. Os pactos de convivência de ajuda mútua do CCCat são peculiares, pois

anunciam como seu principal objeto regular a “vontade de ajuda mútua que se traduz não só

no compartilhamento dos gastos e das tarefas, mas também alcança a assistência, a
colaboração e o apoio no âmbito pessoal, o que implica também, em respeito mútuo”
(CALERA et al, 2013, p. 24). Essa previsão do direito estrangeiro pode ser aplicada de
forma analógica para amparar a situação fática de pessoas com deficiência que vivem em
relação caracterizada pelo vínculo de solidariedade.

Um caso concreto paradigmático é o julgado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande

do Sul na Apelação Cível nº 7001.206.7096, que apreciou o recurso de um idoso que
buscava o reconhecimento da união estável em tese formada por ele e sua cunhada

falecida. O autor da ação fora casado por cinquenta anos com a irmã desta, que residira

com o casal por décadas, inclusive continuou a conviver com o cunhado após o falecimento
de sua irmã. Em primeiro grau, o juiz entendeu que os dois seriam companheiros de união
estável, contudo, os herdeiros da senhora alegaram em sede recursal que inexistiam

indícios suficientes desta entidade familiar, pois entre os dois idosos haveria uma “mera”
situação de amizade. Embora nenhum dos conviventes tivesse uma deficiência física,

ambos necessitavam frequentemente de atendimento de saúde domiciliar e, na produção de

prova oral, o cuidador que prestou atendimento ao núcleo familiar salientou que recebia o
pagamento diretamente do autor da ação. Evidenciou-se que, por oito anos, os cunhados

idosos conviveram em situação de família solidária e o Tribunal, ao ver que inexistia uma
conjugalidade no caso analisado, chamou a entidade familiar que se apresentava de “união
estável não propriamente dita” (TJ-RS, 2005, p. 3-5).

Partindo deste caso, denota-se que tanto a família solidária formada por PCD quanto

a formada por idosos coloca em xeque a normatividade que exclui formas de vida diversas

da “normalidade” heterossexual e reprodutiva. A família solidária não exige que exista
vínculo de conjugalidade entre seus membros, não podendo ser confundida, por exemplo,

com família poliafetiva, em que três ou mais pessoas mantém entre si um vínculo
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expressado por uma conjugalidade plural21. De qualquer modo, essa entidade familiar não

nega que a PCD possa plenamente exercer sua sexualidade e afetividade e rearranjar-se
em casamento ou união estável no exercício de seu autogoverno.

A família solidária emerge como quebra de paradigmas ao remover os limites formais

e didáticos que atrelavam o direito das famílias ao direito civil e o transpõe à concretização

de direitos humanos e fundamentais de pessoas em condição de vulnerabilidade. Essa

forma de vida é instrumento que potencializa a agência humana da PCD em ambiente no

qual possa se desenvolver com dignidade, liberdade e segurança. É lócus de construção e
inclusão para aqueles cuja existência é negada no plano econômico e normativo.
5. Considerações finais
Atores de um enredo que nega suas corporalidades, as pessoas com deficiência

clamam para que suas vozes sejam ouvidas e seus papeis como protagonistas sociais
sejam evidenciados. O presente estudo teve como ponto inicial o retrato da PCD em meio a

uma conformação normativa fundada em binarismo que contrapõe a capacidade à

discapacidade e demonstrou como teorias desconstrutivistas de conceitos, como a teoria
Crip, contribuem para o reconhecimento das subjetividades e para a ampliação do espaço
de inclusão e acessibilidade de grupos de pessoas com deficiência.

Em seguida, retrataram-se os planos de exercício de liberdade da PCD, bem como

de que modo o Estado e da sociedade civil contribuem para o desenvolvimento do
autogoverno, liberdade substancial e agência humana desse grupo considerado vulnerável
e, portanto, destinatário de especial atenção.

Porém, a inclusão da PCD não cabe apenas a agentes de um plano social exterior,

pois relevante local de aceitação e desenvolvimento de potencialidades com autonomia e
independência é o eixo familiar. São os conviventes diários que auxiliam na conquista do
empoderamento (empowerment) da PCD, conforme se demonstra a partir de vivências

como as promovidas por programas de Reabilitação Baseada na Comunidade (RBC) e
projetos de Ability housing.

Essas iniciativas combatem o capacitismo e a ideia de patologização da PCD como

ineficiente ou inadaptada. A institucionalização dessas pessoas é, nesse sentido, combatida,

uma vez que podem se autogovernar e expressar sua vontade em decisões de teor
existencial, inclusive quanto à opção em viver em relação afetiva e solidária diversa do
padrão normativo, expressivamente heterossexual e reprodutivo.

Sobre essa entidade familiar, recomenda-se a leitura da recente entrevista ao professor Marcos Alves da
SILVA
pelo
Instituto
Brasileiro
de
Direito
de
Família
(IBDFam),
disponível
em:
http://www.ibdfam.org.br/noticias/5814/Rio+de+Janeiro+registra+a+primeira+uni%C3%A3o+entre+tr%C3%AAs+
mulheres.
21
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O reconhecimento da família solidária tem como consequência resguardar efeitos da

liberdade vivida e construída cotidianamente em um ambiente de cooperação e

solidariedade entre os conviventes. O trabalho apresentou o exemplo paradigmático da

convivência entre dois idosos que entre si não mantinham vínculo de conjugalidade, mas se
amparavam no cuidado físico e material mútuo (TJ-RS, 2005), a que o direito não pode
negar o status de família.

A verticalização empreendida no estudo apresentado evidenciou o binarismo

presente nas relações de capacidade VS. discapacidade; de liberdade negativa pela

abstenção do Estado VS. liberdade substancial possibilitada pela implementação de
medidas de políticas públicas e atuação da sociedade civil; da família como fim VS. família
como instrumento que amplia o conjunto capacitório da PCD.

Assim, a vulnerabilidade das pessoas com deficiência pode se reduzir à proporção

em que suas liberdades positiva e substantiva forem concretizadas e sua corporalidade for
considerada como clamor de desconstrução dos padrões normativos excludentes.

A convivência familiar entre pessoas com semelhante vulnerabilidade é um modo de

quebra de binarismos. Visando ao amparo da realidade vivida em família solidária, o estudo
mencionou, a título ilustrativo, as experiências estrangeiras das “parcerias” dos Pactos civis

de Solidariedade da França e das “convivências de ajuda mútua” do Código Civil da

Catalunha. Esses mecanismos da lógica jurídico-formal são instrumentos para a
comprovação da situação de fato em que convivem essas pessoas e resguardam o direito à
convivência familiar da PCD aliada ao exercício de liberdade substantiva.

O enredo da inclusão plena da PCD não está perto de ser concluído, pois demanda a

abertura do direito e da sociedade tanto para recepcionar e visualizar adequadamente o que

se mostra diverso quanto para pensar em alternativas já existentes que resguardem os
direitos humanos e fundamentais – como a convivência familiar – desses atores, cujo
protagonismo social, econômico e político é cada dia mais significativo.
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9. Encontro da ANDHEP - Direitos Humanos, Sustentabilidade, Circulação Global
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ESTADO E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOAS

AUTISTAS NO BRASIL

Bruna Alves Lopes - Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG)
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ESTADO E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOAS AUTISTAS NO BRASIL
Bruna Alves Lopes1
Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG)
INTRODUÇÃO

O tema do autismo tem despertado o interesse de pesquisadores e profissionais de
distintas formações (tanto a nível nacional, como internacional) caracterizando-se como um
campo complexo e envolto em debates acalorados: seja em relação a sua etiologia ou as
possíveis intervenções educacionais e terapêuticas. Whitman (2015) define o autismo como um
transtorno que, ao mesmo tempo, ―fascina e frustra a comunidade científica e clínica‖ (p.15)
uma vez que, apesar da dedicação dos pesquisadores, a etiologia do autismo segue
desconhecida, embora seja quase consenso que as causas do autismo tenham origem
orgânica.
O autismo é definido pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 5
(DSM V) como um Transtorno do Neurodesenvolvimento2, sendo o Transtorno do Espectro
Autista (TEA) uma nova categoria diagnóstica. Importante lembrar que, até o lançamento do
DSM V, os profissionais da saúde mental utilizavam-se de dois outros manuais para
embasarem seus diagnósticos: O DSM- IV-TR e a Classificação Internacional de Doenças (CID10) (KHOURY, et al 2014). Desta forma, as categorias anteriormente utilizadas (transtorno
autista, síndrome de Asperger, transtorno desintegrativo da infância, transtorno invasivo do
desenvolvimento sem outra especificação) passaram a abarcar uma única categoria, TEA,
sendo esta dividida em leve, moderada e severa (KHOURY, et al 2014; MACHADO, CAYE,
FRICK e ROHDE, 2015).
Ao explicarem as razões para as mudanças ocorridas entre a maneira como o DSM IV
e o DSM V conceituam o autismo, Machado, Caye, Frick e Rohde (2015, p. 6) nos explicam
que:

1

Graduada em Licenciatura em História pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, mestre em
Ciências Sociais Aplicadas e doutoranda em Ciências Sociais Aplicadas pela mesma instituição de
ensino superior.
2
Machado, Caye, Frick e Rohde (2015, p. 6) nos explicam, a partir de Rutter et al (2006) que os
chamados transtornos do neurodesenvolvimento ―são doenças caracterizadas por um atraso ou desvio
no desenvolvimento do cérebro que influenciam características fenotípicas‖ .

23

Anais do IX Encontro da ANDHEP

ISSN:2317-0255

3

Transtornos do Espectro Autista (TEA) são uma nova categoria no DSM-5 no
entendimento de que três distúrbios anteriormente listados separados sob a
rubrica Transtornos Invasivos do Desenvolvimento (TID) no DSM-IV são mais
bem conceituados como diferentes níveis de gravidade de uma condição única.
Assim, o DSM-5 introduziu aqui o conceito de espectro, reforçando a relevância
da dimensionalidade. O TEA inclui o transtorno de autismo, a síndrome de
Asperger e transtorno invasivo do desenvolvimento não especificado.
Transtorno de Rett e transtorno desintegrativo da infância foram removidos da
seção.

Os autores também explicam que outra novidade presente no DSM 5 está relacionada
a adoção da noção de espectro, até então adotado apenas na literatura especializada; sendo
seu objetivo demonstrar que, embora o TEA seja uma condição única, há uma ampla variedade
de manifestações clínicas.
Ao que se refere a chamada tríade de comprometimento, o autista apresenta
dificuldade, de diferentes graus, na comunicação, no comportamento e na socialização que
podem ser observados por volta dos dois anos de idade. Desta forma, é importante ressaltar
que cada autista possui sua singularidade, uma vez que os sintomas acima expostos não se
apresentam da mesma forma em todas as pessoas. Castela (2013) complementa tal informação
apontando que o autismo é mais frequente (cinco vezes mais) no sexo masculino que no
feminino.
Whitman (2015, p. 20) argumenta que:
[...] por definição, indivíduos diagnosticados com autismo exibem seus sintomas
antes dos 36 meses de idade. Ele é uma condição que emerge gradualmente,
com sua trajetória de desenvolvimento variando consideravelmente de um
indivíduo para outro. Crianças com autismo variam, não apenas em termos de
gravidade ou padrão de seus sintomas, mas também em sua resposta a
programas de intervenção precoce. As informações obtidas de estudos
realizados na psicologia do desenvolvimento, que se concentra na análise do
desenvolvimento típico, ajudaram a iluminar a natureza das deficiências
associadas com o autismo. Inversamente, o estudo do autismo forneceu aos
pesquisadores novos insights sobre as diferentes maneiras de como o
desenvolvimento pode ocorrer.

Ao que diz respeito à incidência,

Segundo dados do CDC (Center of Deseases Control and Prevention), órgão
ligado ao governo dos Estados Unidos, existe hoje um caso de autismo a cada
110 pessoas. Dessa forma, estima-se que o Brasil, com seus 200 milhões de
habitantes, possua cerca de 2 milhões de autistas. São mais de 300 mil
ocorrências só no Estado de São Paulo. Contudo, apesar de numerosos, os
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milhões de brasileiros autistas ainda sofrem para encontrar tratamento
adequado. (OLIVEIRA, 2016, s/p.).

Esses números estão associados com a maior facilidade das pessoas autistas em
conseguirem um diagnóstico, uma vez que com o passar do tempo, o conhecimento do
transtorno tem crescido: tanto entre os especialistas, como entre o público de um modo geral.
Desta forma, embora atualmente haja um interesse significativo em relação ao tema, sendo
crescente o número de programas de televisão, jornais, revistas, blogs entre outros, que
dedicam espaço para a divulgação de matérias e discussões relacionados ao assunto,
importante constatar que nem sempre tal situação foi dessa forma.
A partir da leitura de Lopes (2014) e Marfinati (2012) podemos argumentar que o tema
do autismo começa a ser debatido no Brasil apenas a partir do final da década de 1980 e início
de 1990. Antes disso, o tema era ignorado pelo Estado; sendo que a escassez de políticas
públicas que visassem a garantia dos direitos da pessoa autista acabava se refletindo na
ausência de profissionais capacitados para realizarem o diagnóstico do autismo e, uma vez
diagnosticado, as famílias de pessoas autistas viam-se diante da falta de instituições destinadas
ao atendimento desse público, uma vez que predominavam apenas medidas pontuais.
Independentemente da estratégia utilizada por esses pais, e os resultados
imediatos que obtiveram, as cartas nos permitem afirmar que ao longo da
década de 1980 faltavam no país subsídios teóricos, clínicos e educacionais
para a assistência da criança autista e sua família. Essa falta de subsídio tinha
como um dos resultados a escassez de profissionais e instituições voltados
para o atendimento desse público o que interferia tanto na elaboração de um
diagnostico da síndrome, como na assistência às crianças diagnosticadas.
(LOPES, 2014, p. 9).

Para compreendermos esse quadro — da ausência de discussão, na esfera pública,
em relação ao autismo antes da segunda metade da década de 1980 — precisamos ter em
mente que a ascensão do autismo enquanto temática de interesse público está diretamente
relacionada com a ascensão dos movimentos sociais e das lutas pelo processo de
redemocratização que marcaram as décadas de 1970-1980 (BECKER, 2010). Desta forma, foi
de fundamental importância a organização de pais e mães de autistas para a divulgação da
temática, assim como para exigir do Estado, por meio de políticas públicas, a garantia de
direitos sociais das pessoas autistas.
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Assim, a aprovação da lei 12.764/2012 — também conhecida como lei Berenice Piana 3
— foi um passo importante de uma longa caminhada de lutas de autistas, pais e profissionais
para fazer do autismo um tema a ser debatido e discutido politicamente. Com a sansão da lei
mencionada, os autistas passaram a ser reconhecidos legalmente enquanto pessoas com
deficiência, sendo-lhes garantidos, para fins legais, os mesmos direitos conquistados pelas
pessoas com deficiência.
Neste sentido, faremos uma reflexão as políticas públicas voltadas para as pessoas
autistas, tendo como base do discussões em torno da lei 12.764, debatendo os avanços e as
disputas envolvendo a referida lei tanto no âmbito legal, como suas consequências práticas.
Trata-se de um trabalho documental, de cunho qualitativo, em que se analisou a lei 12.764, as
falas dos participantes da Audiência Pública Situação das pessoas com Síndrome de Asperger
e dos Autistas adultos no Brasil, ocorrida em 2015, além de notas e notícias (principalmente
divulgadas nas páginas oficiais do senado e congresso) em relação à lei Berenice Piana.
LEI BERENICE PIANA E AS POLÍTICAS PÚBLICAS
Em 2012 ocorreu a sansão da lei 12.764, também conhecida como lei Berenice Piana,
após três anos de tramitação no congresso. Não podemos deixar de destacar o simbolismo
presente na nomeação do nome de Berenice Piana à lei mencionada, pois, além de ser uma
pessoa bastante conhecida no cenário nacional na luta e reinvindicação para a conquista de
direitos das pessoas autistas (NUNES, 2014), dar à lei o nome de uma mãe de autista significa
também uma correção de uma injustiça, ainda que tardiamente, uma vez que durante muitas
décadas (sob a influência das teorias do psicanalista Bruno Bethelhein) acreditou-se que o
autismo seria uma patologia de ordem psicológica desenvolvida como uma forma de defesa à
pais frios e pouco amorosos (BETHELHEIN, 1987)4. Para exemplificar a ênfase das mães
nesse processo, chegou-se a cunhar o termo mães-geladeiras. Desde a década de 1960 há
estudos apontando que o autismo é provocado por fatores neurobiológicos, sendo que desde
1980, com o DSM III, o autismo foi incluído nos chamados transtornos abrangente do

3

O nome da referida lei é uma homenagem ao engajamento desta mãe e, em certa medida, representa
muitas outras que se engajaram na luta por conquistas de direitos para os filhos autistas.
4
Embora atualmente prevaleçam as teorias que defendam as causas orgânicas do autismo, ao longo da
história do TEA surgiram várias hipóteses explicativas para o seu surgimento e, consequentemente, as
melhores formas de tratamento. Conforme apontado por Castela (2013) as principais teorias surgidas
desde a década de 1940 foram: as Teorias Psicogénicas, as Teorias Biológicas e as Teorias
Psicológicas. A autora aponta que a partir da década de 1960 a visão psicanalítica predominou nos
estudos em relação ao autismo, sendo a principal referencia nesse campo Bruno Betthelheim .
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desenvolvimento (ORTEGA, 2009) 5. A aprovação da referida lei foi muita celebrada entre os
movimentos de pais de/e autistas e considerada um marco na história das pessoas autistas no
Brasil (NUNES, 2014) uma vez que passou a reconhecer, para fins legais, as pessoas
diagnosticadas com o transtorno do espectro autista enquanto pessoas com deficiência5, tendo,
portanto os mesmos direitos conquistados pelas pessoas com deficiência6. No Art. 1º, § 1º,
incisos I e II definem o transtorno do espectro autista como:
I - deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da
interação sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal
e não verbal usada para interação social; ausência de reciprocidade social;
falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de
desenvolvimento;
II - padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades,
manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por
comportamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência a rotinas e padrões
de comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos (BRASIL, Lei 12.764,
2012).

Vale ressaltar que, desde a década de 1980, pais de autistas tem se organizado
(principalmente por meio de associações) para divulgar o que é o autismo e reivindicar e lutar
pelos direitos dos autistas no Brasil (LOPES, 2014). Neste sentido, a sansão da lei é um passo
importante de um longo processo de lutas em prol dos autistas.
Entre os direitos reconhecidos com a Lei 12.764 estão: o acesso às ações e serviços
de saúde, o direito ao diagnóstico precoce (fundamental, pois quanto mais cedo for realizado,
maiores serão as possibilidades de desenvolvimento da criança), além de atendimento
multiprofissional, mercado de trabalho, acesso à educação (direito ao acompanhante escolar),
entre outros. Além disso, Nunes (2014) nos informa que a descrição legal dos autistas enquanto
pessoas com deficiência colaborou para que os mesmos pudessem fazer parte de programas
do governo como, por exemplo, o Viver sem limite: Plano Nacional da Pessoa com Deficiência,
sendo que ―as ações anunciadas se articulam a outros pontos de atenção da rede SUS

5

O autor ainda nos informa que o maior destaque dado às neurociências em relação aos estudos do
transtorno do espectro autista possibilitou, além da desculpabilização dos pais, a emergência de grupos
de pais e profissionais ―que buscam uma cura para o autismo e apoiam as terapias comportamentais e
psicofarmacológicas como os movimentos da neurodiversidade‖ (ORTEGA, 2009, p. 71).
6
Importante ressaltar que a definição do autismo enquanto uma deficiência não é algo unânime, além de
provocar debates intensos, principalmente em nível internacional. Para os autistas de alto funcionamento
adeptos do movimento da neurodiversidade, o autismo é entendido enquanto uma diferença (da mesma
forma que o gênero, por exemplo) e, enquanto tal, deve ser respeitada (ORTEGA, 2009) . O autor nos
informa que o próprio termo neurodiversidade foi elaborado em 1990 por Judy Singer – diagnosticada
com síndrome de asperger.
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(atenção básica, especializada e hospitalar), bem como aos serviços de proteção social e de
educação‖ (p. 68).
No programa Antes e Depois da Lei, divulgado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
é mencionado algumas das dificuldades enfrentadas pelos pais e autistas como, por exemplo, o
atendimento em saúde e a garantia de matrículas nas escolas (além da presença de um
monitor para auxiliar nas atividades).
Apesar dos inegáveis avanços — uma vez que a luta pelo custeio de terapias
cognitivas e comportamentais por parte do Estado foi e é uma das principais lutas dos pais de
autistas e profissionais engajados na causa (ORTEGA, 2009) — há muita polêmica envolvendo
aquilo que os movimentos sociais em prol do autista esperavam e aquilo que se efetivou tanto
em termos legais, como na prática.
Uma das primeiras polêmicas está relacionada ao veto realizado no Inciso IV do art. 2º
do Projeto de Lei nº 168, de 2011. O referido inciso constava que:
IV - a inclusão dos estudantes com transtorno do espectro autista nas classes
comuns de ensino regular e a garantia de atendimento educacional
especializado gratuito a esses educandos, quando apresentarem necessidades
especiais e sempre que, em função de condições específicas, não for possível
a sua inserção nas classes comuns de ensino regular, observado o disposto no
Capítulo V (Da Educação Especial) do Título V da Lei no 9.394, de 20 de
dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional);

Também foi motivo de veto o 2º paragrafo do art. 7º que dizia: ―§ 2o Ficam ressalvados
os casos em que, comprovadamente, e somente em função das especificidades do aluno, o
serviço educacional fora da rede regular de ensino for mais benéfico ao aluno com transtorno
do espectro autista‖. 7 Ao justificar o veto, a presidente argumentou que os trechos citados não
estavam de acordo Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, da
qual o Brasil é signatário, nem com a proposta de elaboração de uma escola inclusiva.
O grande debate em torno do tema, e que motivou às críticas elaboradas pelos
movimentos sociais em prol dos autistas aos vetos e a defesa da necessidade de elaboração de
clínicas escolas (principalmente para os autistas adultos), está relacionada com as variações
existentes dentro do TEA. Nas palavras de Coutinho (2015, p. 28) ― ―a heterogeneidade do
transtorno — que pode se apresentar com diferentes figuras clínicas e diferentes graus de
comprometimento — demanda que cada situação seja avaliada individualmente‖. Tendo em
vista tais características do TEA, os pais de autistas argumentam que, apesar de algumas
7

Conferir em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/Msg/VEP-606.htm . Acesso
23/09/15.
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crianças se beneficiarem com a inclusão escolar, a inserção dos autistas nas escolas regulares
não pode ser compreendida como solução para todos.
No decorrer da Audiência Pública intitulada Situação das pessoas com Síndrome de
Asperger e dos Autistas adultos no Brasil — realizada pela Comissão de Defesa dos Direitos
das Pessoas com Deficiência — no dia 10 de junho de 2015 e apresentado no mesmo dia, ao
vivo, pela TV Senado, Liê Ribeiro (escritora, membro do Movimento Orgulho Autista do Brasil –
MOAB e mãe de um rapaz diagnosticado com TEA) ao discorrer sobre os autistas adultos e o
direito à educação fez a seguinte declaração que exemplifica o posicionamento dos pais,
principalmente de autistas adultos classificados com autismo moderado ou severo:
[...] não sou contra a inclusão, mas o que fazer com os milhares de alunos que
em sua época foram impedidos de estudar, como o meu [filho]? Por que eles
não podem ter um espaço especial que os ajudem? A maioria dos autistas,
caros senhores, são de grau moderado e severo, precisam ser orientados e
ensinados para as realizações mais básicas da vida diária. A maior inclusão
que um autista pode receber é a social [...] A escola regular não pode ser
empecilho para a escola especial e a escola especial não pode ser empecilho
para a escola regular.

Junto com a crítica à falta de garantia de escolas especializadas para os autistas,
principalmente aqueles que não pudessem ser incluídos na escola regular, há também o
descontentamento em relação ao atendimento dos autistas nos CAPS. A polêmica gerada por
este último ponto foi/é tanta que o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência
(CONADE) chegou a declarar, numa nota pública o seguinte:
[...] rebatemos os comentários pautados no preconceito e na discriminação que
perpassaram as redes sociais no que tange às pessoas que fazem uso de
álcool e outras drogas, bem como as pessoas com transtorno mental essas
que, aliás, também têm seus direitos resguardados pela mesma Convenção
8
que nos une (CONADE, 2014, s/p.) .

Na perspectiva dos pais, a questão envolvendo o CAPS não está relacionada com um
suposto preconceito destes em relação aos demais usuários do serviço, mas, entre o tipo de
atendimento prestado pelos CAPS e aqueles entendidos como essenciais para suprir as
necessidades dos autistas.
Tal polêmica ganhou força antes mesmo da regulamentação da Lei 12.764/2012,
ocorrida em 2014. Na época, a página do Senado na internet chegou a anunciar que
parlamentares e membros da base governista tentariam possibilitar um encontro entre as

8

A nota pode ser conferida na íntegra em: http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/noticias/notapublica . Acesso em 22/09/15.
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entidades representante dos autistas e o secretário nacional de Promoção da Pessoa com
Deficiência, Antônio José do Nascimento Ferreira, que também integra o Conade.9
O descontentamento com a regulamentação da referida lei foi tanto, que gerou a
elaboração de uma petição pública, divulgada online, destinada ao gabinete da presidência,
casa civil e ministro dos direitos humanos em Brasília

10

. Na ocasião, Fernando Cotta

(presidente do MOAB) argumentou que ―precisamos de capacitação para o atendimento geral, e
não de uma área psiquiátrica‖ (CÂMARA NOTÍCIAS, 2014).
Cabe lembrarmos, como faz Ortega (2009, p. 75, grifos nosso) que historicamente a
luta de pais e profissionais foi/é conseguir a elaboração de políticas públicas que possibilitasse
o ―[...] acesso e financiamento de terapias comportamentais (especificamente ABA11),
contingenciamento de recursos para pesquisa genética e neuroquímica do transtorno, entre
outras‖.
Durante a Audiência Pública Situação das pessoas com Síndrome de Asperger e dos
Autistas adultos no Brasil pais e membros de grupos prol direitos dos autistas retornaram,
algumas vezes, na questão no atendimento dos autistas nos CAPS. Do ponto de vista das
mães que fizeram uso da palavra na audiência, os CAPS oferecem atendimento ambulacional
enquanto os autistas necessitam de um atendimento psicoeducacional.
Na mesma ocasião, a defensora pública Renata Flores Tibyriçá, além de destacar a
ausência de dados acerca da quantidade de pessoas com TEA no Brasil, uma vez que a
questão não foi incluída no Censo 2010, fez também apontamentos em relação a demora na
instalação de residências inclusivas previstas no programa Viver sem Limites do Governo
Federal, cuja implantação é responsabilidade dos municípios (CÂMARA NOTÍCIAS, 2015).
As críticas e denúncias em relação ao não cumprimento da lei Berenice Piana, mesmo
após três anos de sua sansão, demonstram, para além das dificuldades e desafios vivenciados
por autistas e familiares, a importância tanto de ações de advocacy como de accountability na
garantia dos direitos sociais. Lembramos aqui que, na perspectiva de Pisarelo (2007), a
participação social é fundamental para a garantia dos direitos sociais uma vez que são
9

Para
conferir
o
material
na
íntegra
acessar:
http://www12.senado.gov.br/noticias/materias/2014/04/02/familiares-criticam-regulamentacao-da-lei-deprotecao-ao-autista/tablet . Acesso 22/09/15.
10
Para acessar a petição pública http://www.peticaopublica.com.br/pview.aspx?pi=BR69717 . Acesso
23/09/2015.
11
Ribeiro (2010, s/p) descreve o ABA como uma ―metodologia que é usada como um método de
intervenção comportamental no tratamento dos sintomas do autismo‖. Argumenta ainda que ―As técnicas
de modificação comportamental têm se mostrado bastante eficazes no tratamento, principalmente em
casos mais graves de autismo‖.
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ferramentas que possibilitam descaracterizar qualquer apropriação paternalista dos direitos
sociais, e, por conseguinte, das políticas públicas elaboradas, além de possibilitar que as
mesmas não sejam desvirtualizadas abarcando objetivos que ferem os interesses dos sujeitos
alvos das políticas como, por exemplo, desvios.
No fundo, o que está em questão nesse debate é a função do Estado em relação à
garantia de direitos. Pisarello (2007), ao descrever o que é um direito, argumenta que
independentemente da constituição vigente em cada país, um direito, para ser entendido
enquanto tal, deve possuir garantias cuja fundamentalidade, por seu turno, está relacionada
com a desmercantilização e desburocratização das relações econômicas e políticas.
Corroborando com tal visão, Ferrajoli (2009) enfatizará, como sendo o princípio dos
direitos, a generalidade e a universalidade. Em outras palavras, um direito não é dirigido a
sujeitos particulares ou determinados, não podendo, portanto, excluir (sem justificativa
plausível) determinadas classes e grupos. Para entendermos tal afirmação, podemos usar
como exemplo o autismo: segundo a constituição de 1988 todos os cidadãos brasileiros
possuem o direito a saúde. Neste sentido, podemos dizer que é um direito que abarca as
características descritas pelo autor. Entretanto, é importante ressaltar que apesar do direito à
saúde ser garantido para esse público, a especificidade do autismo impõem demandas que a
característica universalista não é capaz de abarcar. Tendo em vista isso, toda vez que há uma
mobilização para ampliar as garantias legais para esse grupo no que se refere à saúde, por
exemplo, não há uma obliteração dos princípios da generalidade e da universalidade, mas sim o
reconhecimento da especificidade de tal grupo. Neste sentido, podemos então entender a
demanda de algumas mães e pais, como expostos acima que não se sentem contemplados
com a inclusão escolar, uma vez que as necessidades de seus filhos não podem ser
contempladas nas instituições escolares.
Outra característica dos direitos fundamentais é que os mesmos são inalienáveis,
invioláveis, personalíssimos. Neste sentido, colocam em questão, ao mesmo tempo, os limites
dos poderes públicos e a autonomia do portador do direito uma vez que, à guisa de exemplo,
nem que se queira é possível alienar-se da própria vida. Há questões, se tratando dos direitos
fundamentais, que são, portanto, indiscutíveis e inegociáveis: mesmo que a maioria da
população não possuía nenhuma deficiência, esta maioria não pode limitar os direitos
fundamentais dessa minoria.
A partir dessas questões, podemos entender as Políticas Públicas como intervenções
do Estado que atendem demandas colocadas tanto pela sociedade civil, como pelo mercado.
Tais demandas — que podem ser apresentadas como reivindicações de serviços e benefícios
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que afetarão de maneira direta a qualidade de vida dos grupos alvos das políticas públicas —
se revestem, a partir do ordenamento jurídico, de legalidade. Tendo sempre em vista o
capitalismo, não podemos esquecer que as demandas do mercado também afetarão o
delineamento das políticas públicas, o que colaborará para que Esping-Andersen (1991)
apresente as políticas públicas como uma possibilidade de desmercadorizar questões que
devem ser tratadas como direitos fundamentais como, por exemplo, o acesso à saúde. No caso
do autismo, está em questão o fato da família não ser a única responsável pela proteção social
e qualidade de vida do membro autista, até pelo fato de muitas, por diversos fatores, não
conseguirem realizar sozinhas tais demandas. Nas palavras de Ho e Dias (2013, p. 37):
[...] As pessoas com transtornos do espectro do autismo, na sua maioria, têm
necessidades especiais durante toda a vida - assisti-las envolve cuidados muito
intensivos, desde a intervenção precoce até sua velhice O impacto do autismo
sobre as famílias é muito grande dos pontos de vista emocional, social e
econômico. Pouquíssimas famílias têm condições econômicas de arcar com o
custo do tratamento adequado e, para atender as necessidades geradas pelo
autismo todas elas dependerão, em algum momento, de algum tipo de apoio
institucional.

Muitas famílias impossibilitadas de procurarem atendimento particular (uma vez que o
atendimento multiprofissional e o tempo demandado pelas terapias não condizem com suas
rendas familiares) buscam nas AMAs, APAEs e demais instituições auxílio para ofertarem uma
melhor qualidade de vida para seus filhos. Entretanto, conforme apontado pelo estudo das
autoras acima citadas, as instituições existentes no país, apesar de sua diversidade e dos
enfoques terapêuticos, sofrem do problema comum da escassez de recursos que, por sua vez,
afeta tanto o atendimento prestado em tais estabelecimentos (número de pessoas atendidas,
horário de atendimento, etc.) como também na própria capacitação dos profissionais, uma vez
que se trata de uma área em constante transformação12.
Para termos uma ideia dos gastos que uma família e/ou instituição pode ter em relação
ao tratamento multiprofissional dispensado às pessoas autistas, recorremos a uma matéria
publicada no jornal Folha de São Paulo no dia 03 de Março de 2015. A reportagem intitulada
Fim de convênio afeta tratamento de crianças carentes com autismo aborda os impactos que o
fim do convênio entre o Centro Pró-Autista (CPA) e a Secretária de Saúde do Estado de São
Paulo (governado por Geraldo Alckmin – PSDB) gerariam na vida das famílias dos autistas que

12

Na pesquisa realizada pelas autoras com diversas instituições no país que oferecem serviços voltados
as pessoas autistas, observou-se que várias recorrem à comunidade por meio de doações, festas e
outros mecanismos para conseguirem recursos para manterem seus serviços.
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utilizavam os serviços13. Conforme apontado na matéria, o custo por aluno na CPA era de 1.500
reais, sendo que na instituição os alunos possuíam atendimento com fonoaudióloga,
musicoterapeuta, psicólogo, profissional de educação física, entre outros.
Desta forma, embora a família tenha um papel importante, a responsabilidade sobre o
bem estar de seus não pode ser considerado exclusiva sua uma vez que, conforme explicitado
por Esping-Andersen, o bem-estar é desenvolvido a partir da relação entre a família, o Estado e
o mercado. Além disso, é importante também colocarmos em questão, o fato de que a
deficiência gera um impacto significativo nas famílias (não apenas financeiro) que, embora
variem de família para família, precisam ser colocados em questão. Whitman (2015, p. 242)
aponta que:
O impacto dos desafios descritos, sobre o funcionamento da família varia
consideravelmente, dependendo dos desafios específicos. Por exemplo, as
famílias com menos recursos financeiros provavelmente experimentam maior
estresse que aquelas com renda mais alta. Entretanto, o grau de estresse
realmente vivido por uma família relaciona-se não apenas ao nível de
determinado desafio, mas também ao número de dificuldades enfrentadas. Em
lares com pouco dinheiro, uma criança com diversos problemas além do
autismo (p.ex. epilepsia, surdez, dificuldades motoras graves e retardo mental),
e dificuldade para encontrar serviços comunitários apropriados, serão
salientados em maior grau que em famílias que não precisam lidar com tantos
14
problemas [...] .

Vale salientar que, se as políticas públicas devem sempre ser compreendidas como
demandas propostas ao Estado (ao mesmo tempo em que são também disputas) tais questões
podem ser bem visualizadas no debate em torno do autismo pelos seguintes fatores: 1) a
própria maneira de compreender e conceituar o transtorno não é consensual, o que gera no
mínimo o aparecimento de dois grupos distintos — neurodiversidade e pró-cura (ORTEGA,
2009) — que lutam para um delineamento distinto de políticas públicas voltadas para atender
esse público. 2) Uma vez entendendo os autistas, para fins legais, enquanto pessoas com
13

Para maiores informações ver em: http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/03/1597237-fim-deconvenio-afeta-tratamento-de-criancas-carentes-com-autismo.shtml . Acesso em 16/05/16.
14

O autor ainda mencionam dados de uma pesquisa realizada por Olsson e Hwang (2001) em que os
pesquisadores apresentam os dados de estudos realizados sobre a depressão em três grupos de mães
(mães de autistas, mães de crianças com transtorno intelectual e mães de crianças com desenvolvimento
normal). Segundo os dados, 50% das mães de autistas apresentavam depressão, contra 45% das mães
de crianças com transtornos intelectuais e 21% das mães cujos filhos demonstravam um
desenvolvimento considerado normal. Desta forma, a pesquisa nos ajuda a visualizarmos que as mães
de crianças com deficiência estão mais propícias a desenvolverem depressão. Assim, além do apoio
familiar, mães e pais de crianças com deficiência, em especial as crianças autistas, necessitam de apoio
social via políticas públicas que colaborem para o bem estar do autista e para seu desenvolvimento.
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deficiência, tal definição é sem dúvidas fundamental para assegurar às pessoas com TEA
garantias já conquistadas pelas pessoas com deficiências. Entretanto, os vetos realizados na
Lei 12.764 e a própria discussão envolvendo os movimentos de pais de autistas e o Conade
colocam em questão a complexidade em se elaborar políticas públicas sem que se
caracterizem como meritocráticas-particularistas ( para usar a expressão de Medeiros (2009)),
mas que ao mesmo tempo sejam capazes de contemplar as demandas e necessidades do
público alvo.
Neste sentido, tão importante quanto às ações de advocacy (que colaboram para
colocar no debate político demandas e reinvindicações de determinados grupos) são as ações
de accountatility, uma vez que cria mecanismos de cobranças e responsabilização de ações,
colaborando para que as metas sejam atingidas e para que a gestão pública ocorra de maneira
eficiente, sendo, portanto ambas importantes tanto na construção de uma sociedade
democrática, quando no delineamento de políticas públicas que atendam as necessidades do
seu público alvo e que colaborem de fato para a desmercadorização de direitos fundamentais.
Considerações Finais:

Neste momento da elaboração das considerações finais, é importante salientar a
definição, elaborada por Medeiros (2001, p.6), de Welfare State ―como a mobilização em larga
escala do aparelho de Estado em uma sociedade capitalista a fim de executar medidas
orientadas diretamente ao bem-estar de sua população‖. Tendo em vista tal definição, as
políticas públicas são resultantes de uma complexa interação entre o Estado e a sociedade,
sendo importante ressaltar o aspecto econômico que, historicamente no Brasil, sempre esteve
indissociável dos aspectos políticos.
Desde a sanção da Constituição de 1988 o Brasil adotou como forma de organização
do Estado o pacto federativo composto por três entes federados (União, Estados e Municípios),
sendo que a cada um compete determinadas atribuições e responsabilidades, tal forma de
organização terá, como bem demonstrou Arretche (2004), impactos direto na elaboração e
implementação das políticas públicas no Brasil. A autora argumenta que a constituição de 88
adotou uma descentralização da execução das políticas, embora o poder de legislar sobre as
mesmas tenha permanecido nas mãos da união. Todas as decisões relevantes nas mais
variadas políticas públicas, ou são atribuições exclusivas da união, ou a união pode legislar
sobre elas.
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Tendo em vista o autismo e a elaboração de políticas públicas destinado a atender as
demandas desse grupo, foi sancionado em 2012 a lei 12.764, também conhecida por Berenice
Piana. A lei mencionada trouxe como avanços significativo o estabelecimento de uma Política
Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e o
reconhecimento legal dos autistas enquanto pessoas com deficiência e, portanto, portadores
dos mesmos direitos que os demais deficientes. Mesmo que no ordenamento jurídico já
houvessem, uma série de leis visando a garantia de direitos sociais para a população de um
modo geral, o que incluiria os autistas, a lei 12.764 representa uma tentativa de preencher a
lacuna normativa em relação às especificidades da pessoa autista. Isso, como bem demonstrou
ferrajoli (2009), não oblitera o princípio da universalidade e a generalidade dos direitos sociais,
ao contrário: evidencia as contradições existentes entre a igualdade formal e a desigualdade
material e questiona a democracia formal para dar destaque à democracia em termos
substanciais.

REFERÊNCIAS:
AUDIÊNCIA PÚBLICA: Situação das pessoas com Síndrome de Asperger e dos Autistas
adultos no Brasil. Brasília. Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. TV
Senado (programa de TV), 10 de junho de 2015.
BETTELHEIM, Bruno. A Fortaleza Vazia. Martins Fontes, 1987.
BRASIL, Lei 12.764, de 27 de Dezembro de 2012. Institui a Política Nacional de Proteção dos
Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Presidência da República, Casa Civil.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12764.htm . Acesso
em 22/09/15.
CÂMARA NOTÍCIAS. Regulamentação de lei dos direitos autistas deve sair este mês.
Disponível
em
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITOSHUMANOS/466270-REGULAMENTACAO-DE-LEI-DOS-DIREITOS-AUTISTAS-DEVE-SAIRESTE-MES.html . Acesso em: 22/09/15.
______. Pais e mães cobram na Câmara cumprimento da lei para autistas. Disponível em:
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SAUDE/490143-PAIS-E-MAES-COBRAMNA-CAMARA-CUMPRIMENTO-DA-LEI-PARA-AUTISTAS.html . Acesso em 22/09/2015.
CASTELA, Catarina Andrade. Representações sociais e atitudes face ao autismo.
Dissertação Mestrado em Psicologia da Educação. Universidade do Algarve. Portugal, 2013,
100 p.
COUTINHO, Gabriel. Meu filho é autista, e agora? Ler & Saber especial: Um enigma chamado
autismo. ano 2, nº3, 2015. p. 28-29.

35

Anais do IX Encontro da ANDHEP

ISSN:2317-0255

15

ESPING-ANDERSEN, Gosta. As três economias políticas do welfare state. Revista Lua Nova,
n. 24. set/10/1991.
FERRAJOLI, Luigi. Los fundamentos de los derechos fundamentales. 4. Ed. Madrid: Trotta,
2009.
FOLHA DE SÃO PAULO. Fim de convênio afeta tratamento de crianças carentes com autismo.
Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/03/1597237-fim-de-convenio-afetatratamento-de-criancas-carentes-com-autismo.shtml . Acesso em: 16/05/16.
HO, Helena; Dias, Inês. Campanha Nacional pelos direitos e pela assistência da pessoa com
autismo 2011/12: avaliação e observações sobre os questionários da pesquisa AMA/ABRA
2011/12. In: Mello, Ana Maria S. Ros de; Andrade, Maria América; Ho, Helena; Dias, Inês (org.).
Retratos do Autismo no Brasil. São Paulo: AMA, 2013.
HOWLETT, Michael; RAMESH, M; PERL, Anthony. Política Pública: seus ciclos e
subsistemas: uma abordagem integral. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.
LEI AUTISMO. Antes & Depois da lei. Brasília: Coordenadoria de Rádio e TV do STJ, 31 de
agosto
de
2015
(programa
de
TV).
Disponível
em:
https://www.youtube.com/watch?v=XwnkiS9F3Ls . Acesso em 22/09/15.
LOPES, Bruna Alves. cartas de pais de crianças autistas ao jornal do brasil na década de 1980:
experiência e mobilização. In: VII Simpósio Nacional de História Cultural - História Cultural:
escritas, circulação, leituras e recepções. Universidade de São Paulo – USP. São Paulo – SP,
2014.
Disponível
em:
http://gthistoriacultural.com.br/VIIsimposio/Anais/Bruna%20Alves%20Lopes.pdf
.
Acesso
22/09/2015.
MACHADO, Julia; CAYE, Arthur; FRICK, Paul ; ROHDE, Luis. DSM-5: principais mudanças nos
transtornos de crianças e adolescentes, In Rey JM (ed), IACAPAP e-Textbook of Child and
Adolescent Mental Health (edição em Português; Dias Silva F, ed). Genebra: International
Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions, 2015.
MEDEIROS, Marcelo. A trajetória do Welfare State no Brasil. Texto para discussão, n. 852.
IPEA, 2001.
NUNES, Fernanda Cristina Ferreira. Atuação política de grupos de pais de autistas no Rio
de Janeiro: perspectivas para o campo da Saúde. Dissertação de Mestrado - Programa de
Pós-Graduação em Saúde Coletiva, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2014. 154p.

36

Anais do IX Encontro da ANDHEP

ISSN:2317-0255

IX Encontro da ANDHEP
“Direitos Humanos, Sustentabilidade, Circulação Global e Povos Indígenas”
25 a 27/05/2016, UFES, FDV, UVV. Vitória (ES)

GT24
Pessoas com Deficiência e Direitos Humanos
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A TRAJETÓRIA DE LUTA POR DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS
POR TALIDOMIDA NO BRASIL: UM ESTUDO A PARTIR DA MÍDIA IMPRESSA

Francieli Lunelli Santos
Universidade Estadual de Ponta Grossa (PR)

INTRODUÇÃO
A temática discutida diz respeito à luta por direitos das pessoas com
deficiências adquiridas através do uso do medicamento talidomida. Demonstra-se aqui
que o processo consolidação de direitos foi tardia, o que os deixou, durante mais de
uma década sob cuidados e provisão estritamente familiar. A trajetória para
consecução do mínimo de bem-estar para pessoas com deficiências por talidomida foi
atravessada pelo momento histórico que foi o regime militar no Brasil (1964-1985).
Além disso, em um contexto internacional, ocorria a incorporação de marcos legais
para ampliar garantias para minorias e vulneráveis e reconsolidar direitos que haviam
sido transgredidos anteriormente, durante conflitos mundiais. Para instituição dessas
regulações ocorreu uma intensa discussão em torno de Direitos Humanos. A
compreensão sobre Direitos Humanos remete-se aqui às reflexões feitas por Piovesan
(2010; 2011) e Hunt (2007). Flávia Piovesan analisa a relação entre Direitos Humanos,
como marco internacional, e o Direito brasileiro, a partir da Constituição de 1988, bem
como esta última congrega tratados internacionais de direitos humanos. Através dos
tratados internacionais são formatados ‘parâmetros globais’, com auxílio do Direito
Internacional, que reconhece todos os indivíduos como sujeitos de direitos.
Historicamente, muitos desses direitos emergiram após a Segunda Guerra
Mundial. A partir daí, travou-se uma luta para reconhecer direitos como inerentes e
inalienáveis. Alguns Estados passaram a aceitar as obrigações jurídicas decorrentes
dos direitos humanos. Passou a existir, nesse sentido, uma fiscalização internacional
pelo seu cumprimento. A origem dos direitos humanos já marca controvérsias,
considerando discussões sobre sua natureza e seu fundamento. Tais direitos são
históricos ou naturais? Piovesan defende a historicidade dos Direitos Humanos,
considerando que estes são (re)construídos socialmente, de tempos em tempos.
Recuando um pouco no tempo, em 1948, a Declaração Universal dos Direitos
Humanos deu destaque aos elementos considerados fundamentais, fixando ‘código
comum e universal dos direitos humanos’, mesmo que sob termos vagos e imprecisos,
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na visão da autora, mas que conferiram extrema importância à dignidade humana.
Ressalta ainda aspectos duais que envolveram e ainda envolvem os direitos humanos
como

universalismo/relativismo,

laicidade/fundamentalismos,

direitos

econômicos/políticos/sociais e culturais.
Lynn Hunt (2007) também analisa a construção sobre direitos humanos a partir
de três marcos históricos, Declaração de Independência dos EUA, Declaração dos
Direitos do Homem e Declaração Universal dos Direitos Humanos. Entende-se que
essa trajetória foi longa e tortuosa. Compreende ainda, que direitos humanos não são
apenas dados em um documento ou numa doutrina, mas que se fazem
cotidianamente, pelos sujeitos sociais através de suas práticas, RELAÇÕES, crenças
e valores. Contudo, na medida em que as declarações foram feitas, serviam para
resolver assuntos de maior urgência. Com as atitudes praticadas durante a Segunda
Guerra houve a urgência de se repensar a questão de direitos humanos. E a
Declaração de 1948 estabeleceu parâmetros que pudessem pressionar autoridades
pelo seu cumprimento. Hunt indica que os direitos sociais, entendidos aqui como
vértebra dos direitos humanos – e também como principal demanda do público foco
desta pesquisa –, não estão consolidados e ainda precisam ser reconstruídos e
repensados.
O estudo sobre a temática desenvolvida aqui se fundamentou em jornais
brasileiros que deram destaque à talidomida enquanto medicamento responsável
pelas deficiências. Percebeu-se, pela análise dos jornais, que o tema foi alvo frequente
de representações na mídia impressa brasileira no decorrer do ano de 1962, por
oportunidade

da

divulgação

das

consequências

adversas

da

utilização

do

medicamento. No contexto analisado, principalmente no início da década de 1960, os
jornais descreviam as mais variadas deficiências atribuindo a elas inteligibilidade
negativa, marcado pelo modelo biomédico. Na tentativa de compreensão de um
fenômeno

até

então

desconhecido,

que

era

a

iatrogenia

medicamentosa

desencadeada pelo fármaco, sucedeu um vácuo de ações de assistência, recaindo
sobre as famílias toda a responsabilidade quanto à proteção social das crianças
nascidas com síndrome da talidomida.
Entende-se que o Estado se respaldou no familismo para demorar a agir. O
familismo se configura quando a família oferta bens e serviços que deveriam ser de
responsabilidade do Estado, no que diz respeito ao bem-estar dos indivíduos
(SANTOS, 2015, p. viii). Contudo, políticas públicas específicas para pessoas com
deficiência eram inexistentes na maior parte do período estudado. Nesse sentido,
acredita-se que houve a transferência de responsabilidades do Estado às famílias, por
omissão do primeiro. Assim, segundo Santos (2015), sobre a família incorrem todos os
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cuidados e proteção, o que se explica pela ineficácia ou ineficiência do papel do
Estado.
Crespo (2009), que discorre sobre a história de movimentos sociais em prol de
direitos para pessoas com deficiência, aponta que, nos anos 1960, apenas 2% da
população com algum tipo de deficiência recebia tratamento em caráter de
reabilitação, fosse através de organismos governamentais ou entidades filantrópicas.
Contudo, foi durante a década de 1970 que surgiu a primeira ação de caráter
indenizatório, organizada no Brasil, pelas famílias de crianças e adolescentes que
nasceram com traços diversos derivados da talidomida. A construção do movimento
social que desencadeou o Processo 5.678/76 foi contemporânea à formação e luta de
outros movimentos sociais que primavam pelos interesses e direitos de pessoas que
habita(va)m corpos com impedimentos. E é justamente a trajetória de luta alvo da
argumentação que segue.
A pesquisa em jornais tornou-se possível através da consulta ao acervo digital
da Biblioteca Nacional. A Hemeroteca Digital Brasileira disponibiliza grande
quantidade de edições da imprensa periódica. Assim, em consulta ao acervo, o
descritor “talidomida” retornou 488 resultados para o período entre as décadas de
1960 e 1980. A partir daí iniciou-se o processo de coleta e transcrição das notícias,
com intuito de identificar e colocar em perspectiva histórica os diversos eventos
ligados ao medicamento no Brasil. As informações coletadas foram separadas por
décadas e temas, de forma a se delinear a história da talidomida no Brasil através da
imprensa. Os jornais são relevantes para a pesquisa em Ciências Humanas e Sociais,
pois, de acordo com Hercovitz permitem
detectar tendências e modelos de análise de critérios de
noticiabilidade, enquandramentos e agendamentos. Serve
também para descrever e classificar produtos, gêneros e
formatos jornalísticos, para avaliar características da produção
de indivíduos, grupos e organizações (HERCOVITZ, 2008, p.
123).
Sobre a pesquisa em jornais, concorda-se com Cardoso e Vainfas, quando
afirmam que todo documento é sempre portador de um discurso e assim, não pode ser
visto como transparente (CARDOSO; VAINFAS, 1997, p. 337). Durante algum tempo,
os jornais foram questionados pela ausência de credibilidade enquanto fonte de
pesquisa, por conta da manipulação que poderia envolver a composição de seus
textos. A produção da imprensa é aqui percebida como representação da realidade, e
contém elementos que podem ser captados através da análise de seus significados
explícitos ou latentes.
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1. A TALIDOMIDA NO BRASIL: PRODUÇÃO, PROIBIÇÃO E REABILITAÇÃO
DO FÁRMACO
O remédio talidomida, concebido inicialmente como anti-histamínico, foi
produzido na Alemanha, durante a década de 1950 e vendido em dezenas de países
no mundo, como potente antiemético, calmante e soporífero. Todavia, já após os
primeiros meses de comercialização efeitos colaterais, de ordem neurológica, ligados
ao seu consumo, como a neuropatia periférica e a polineurite, foram notados por
alguns membros da comunidade médica. Mais tarde, em meados de 1961, na própria
Alemanha perceberam-se crianças nascidas com tipos de deficiências similares. A
causa logo foi associada ao consumo gestacional de talidomida, que era administrada
como forma de aliviar sintomas próprios dos primeiros meses de gravidez. Muito
tempo depois, pesquisas realizadas na medicina apontaram que se consumida entre
39º e 41º dias após a última menstruação, a possibilidade era da ausência total de
braços, se consumida entre 41º e 44º dias, causava a ausência total de membros
inferiores. Entretanto, tais informações demoraram muito a chegar ao público
consumidor. Enquanto isso, as ações do Estado para proibir a fabricação e tirar a
talidomida do mercado foram controversas.
No Brasil, o medicamento foi fabricado por três laboratórios nacionais. Estes
obtiveram licença a partir de

1959 para produção e

comercialização da

Ftalimidoglutarimida ou Imina N-Ftálica do Ácido Glutâmico. No dia 21 de março de
1962 (p. 2), o jornal Última Hora publicou “‘Droga Maldita’ será apreendida em todo o
país”. Esta chamada de capa e a segunda página do jornal contêm informações do
que se considera ser a primeira notícia sobre os malefícios da talidomida publicada na
mídia impressa carioca e, talvez, no Brasil. Dias depois o Jornal do Brasil, dava ênfase
à notícia de que um parecer técnico emitido pelo professor e médico, dr. Lauro Solero,
havia sido aprovado por unanimidade pela Comissão de Biofarmácia, órgão ligado ao
Ministério da Saúde, sobre a ação teratogênica da talidomida, o que resultou na
proibição da fabricação e venda das drogas que a tinham em sua composição, no
Brasil. No parecer o dr. Solero afirmava “não haver nenhuma dúvida de que a
Talidomida, quando administrada, em altas doses, em mulheres grávidas, sobretudo
entre o terceiro e quarto mês, pode produzir graves efeitos nos fetos” (JORNAL DO
BRASIL, 29 mar. 1962, p. 4).
Os jornais brasileiros passaram então a acompanhar as ações das autoridades
para proibir a fabricação e venda da talidomida no país. Durante os dias 21 a 23 de
março de 1962, o Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia (SNFMF)
enviou informações às secretarias de saúde dos estados brasileiros mandando que
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fosse suspensa a comercialização de produtos à base de talidomida (TRIBUNA DA
IMPRENSA, 21 ago. 1962, p. 8). Os trabalhos de apreensão e fiscalização deveriam
ser realizados pelo SNFMF. Em agosto do mesmo ano o órgão deu por encerrada
essa demanda. Contudo, vários periódicos divulgaram notícias que contestavam a
aplicação dessas normativas e a continuidade da comercialização dos produtos em
questão.
Ainda

com

a

ordem

de

apreensão,

muitas

farmácias

continuaram

comercializando os derivados da talidomida, “pois a Secretaria de Saúde não tomou
providências para apreender os estoques”, conforme informou o jornal carioca Última
Hora (22 mar. 1962, p. 2). Mesmo depois de alguns meses veiculando a história na
mídia imprensa, as autoridades ainda não tinham informações definitivas sobre os
efeitos adversos do fármaco. Em entrevista ao jornal Tribuna da Imprensa, o diretor na
época do SNFMF relatou:
é quase impossível determinar a dose necessária a uma
gestante para que seu filho nasça deformado: isso,
provavelmente, nunca poderá ser determinado, por uma série
de fatores que inclui a maior ou menor resistência de uma
pessoa à droga. Uma drágea poderia causar mal, como
também 10 poderiam não causar mal algum (TRIBUNA DA
IMPRENSA, 17 ago. 1962, p. 9).
Para além das notícias divulgadas sobre a ação teratogênica da droga, qual
sejam, as ações do Estado para proibição e recolhimento do medicamento, o assunto
ressurgiu através das publicações encontradas sobre a reabilitação da talidomida pela
ciência, uma vez que o medicamento passou a ser divulgado pela medicina como
eficaz para tratamentos de câncer (1962) e hanseníase (1965). As notícias sobre a
talidomida eram conflitantes e a reabilitação do fármaco abriu espaço para o
questionamento sobre o potencial ofensivo da droga. Em 1964, o Diário de Notícias
publicou:
Um grupo de trabalho da Secretaria de Saúde de São Paulo
chegou à conclusão de que a famigerada Talidomida não
possui “atividade exótica exuberante” isto é, não impede a
evolução de tumores, mas serve de sedativo e tranquilizante,
permitindo e condicionando a diminuição das tensões nos
doentes (DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 11 nov. 1964, p. 7).
Com a manchete de capa “Nem câncer resiste a talidomida”, o Diário Carioca
apresentou o fármaco como “poderoso medicamento para o tratamento do câncer”,
após lembrar seus efeitos teratogênicos, anos antes (DIÁRIO CARIOCA, 29 jul. 1965,
p. 1). Em São Paulo, a Secretaria Estadual de Saúde anunciava a liberação de sua
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produção e venda sob prescrição médica. Dizia o jornal que, a medicina vinha
“obtendo, em casos numerosos, magníficos resultados com o uso da famosa e mal
afamada droga” (DIÁRIO CARIOCA, 29 jul. 1965, p. 1).
Em agosto de 1973, ocorreram debates na Associação Médica da Guanabara,
no Rio de Janeiro, sobre a reabilitação do uso da talidomida em determinados casos.
Tal Associação resolveria “se a talidomida deve[ria] ou não ser banida de nossas
farmácias. Proibida em todo mundo, ela é ainda usada no Brasil para casos de câncer
e psiquiatria” (DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 18 ago. 1973, p. 1).

2. MOBILIZAÇÃO

E

LUTA POR

DIREITOS –

ABVT

NA IMPRENSA

BRASILEIRA

Enquanto através da mídia, a medicina resolvia se a talidomida deveria ou não
ser reabilitada para tratamento de determinadas doenças, em 1973 foi fundada a
Associação Brasileira de Pais e Amigos das Crianças Vítimas da Talidomida (ABVT).
Com sede no Rio Grande do Sul, tinha como objetivo reunir o maior número de casos
de síndrome da talidomida por todo o país. Segundo o jornal Diário de Notícias,
formou-se uma junta médica com intuito de auxiliar os familiares realizarem os exames
médicos e laudos periciais a serem anexados ao processo judicial, movido contra a
União Federal e laboratórios fabricantes da talidomida (DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 29 ago.
1973, p. 2).
Vale destacar que, a quantidade de notícias encontradas sobre a fundação da
Associação e mobilização de pais e outros sujeitos envolvidos na causa (início da
década de 1970) foi muito inferior às notícias encontradas que veicularam informações
sobre os primeiros episódios da talidomida no Brasil (início da década de 1960). Os
jornais reproduziam notícias que incentivavam as famílias das crianças com síndrome
da talidomida para entrarem em contato com a Associação. A mídia impressa foi o
canal de comunicação encontrado pela ABVT como forma de contatar os pais e
responsáveis pelas crianças nascidas com a síndrome. Assim, os representantes
legais da Associação lançaram por meio da imprensa, chamado a “todos os pais em
situação idêntica para se unirem e lutar pelas indenizações” (DIÁRIO DE NOTÍCIAS,
29 ago. 1973, p. 6). Por parte do Estado não se divulgavam ou simplesmente
inexistiam registros dos nascimentos, e os procedimentos para contabilizar as pessoas
com deficiência por talidomida no território nacional eram ineficientes. Ao que parece,
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no final da década de 1960, ocorreu uma tentativa de identificar os casos, conforme se
publicou no Diário da Noite sobre o estado de São Paulo:
As pequenas vítimas foram localizadas. Da primeira vez 40 na
Capital, em seguida, inúmeras espalhadas pelo interior do
Estado, destacadamente Campinas e Bauru. A campanha
ganhou âmbito nacional através de vibrante reportagem
publicada em “O Cruzeiro”. [...]
Os dados estatísticos sobre o assunto são falhos. Não
revelam o número de vítimas. Mas, sabe-se que sobe a
milhares1. (Grifo meu. DIÁRIO DA NOITE, 8 fev. 1969, p. 1)
O fragmento a seguir reforça a ausência de dados precisos sobre síndrome de
talidomida no Brasil.
O Ministério da Saúde ainda não se pronunciou sobre o
assunto, mas existe um formulário elaborado pelas autoridades
de saúde que queriam levantar o número de casos
processados pela talidomida ocorridos no Brasil. Esse
formulário, no entanto, é desconhecido pela maioria das
Secretarias de Saúde dos Estados, e a tentativa do Ministério
se esvaziou, sem a colaboração das responsáveis estaduais
(DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 21 ago. 1973, p. 2).
Posterior às publicações de chamamento aos pais pela ABVT, o governo riograndense se manifestou em favor das famílias das crianças com a síndrome. A
Secretaria de Saúde do estado se prontificou a realizar um “novo levantamento das
vítimas” (DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 21 ago. 1973, p. 6), pois um levantamento anterior foi
acusado de ser errôneo pela própria Secretaria de Saúde daquele estado, pelo fato de
ter indicado apenas 10 casos de síndrome, sendo que nenhum deles havia ocorrido
em Porto Alegre. Para o mesmo período, a Associação anunciava 20 casos
constatados naquele estado, além de outros 29 no país. Assim, pela imprensa,
recomendava que os pais entrassem em contato com a ABVT através da divulgação
de dados da Associação (DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 21 ago. 1973, p. 6).
Além de tentar identificar casos da síndrome através da imprensa, a ABVT
também motivou os pais a aderirem à ação indenizatória coletiva. Em fevereiro de
1974, uma nota oficial divulgada pela ABVT veio a público chamar a atenção para a
importância de todos os pais de crianças com a síndrome em participar de uma ação
conjunta, organizada através da associação; a referida nota fez um apelo “contra a
inconveniência de negociações individuais”. Ao que tudo indica essa estratégia

1

Questiona-se aqui se um dia chegou-se, a saber, o número aproximado de pessoas com
deficiência por síndrome da talidomida no Brasil. Pelos documentos analisados e literatura
sobre o tema acredita-se que não. Nem mesmo atualmente a precisão de dados é insuficiente.
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também teve efeitos positivos. A Associação cadastrou mais de 150 crianças em
vários estados do território nacional, nascidas com a síndrome da talidomida.
O Serviço de Fiscalização de Medicina e Farmácia, órgão do
Ministério de Saúde, diz que “não pode dar qualquer
informação oficial” a respeito do primeiro processo brasileiro
[da talidomida]. Mas os pais das vítimas continuam esperando
que o Governo facilite a luta pela conquista das indenizações,
fazendo inclusive um levantamento oficial do número das
vítimas, já que os médicos, considerando-se culpados por
receitarem medicamentos à base de talidomida, negam
qualquer tipo de informação (DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 29 ago.
1973, p. 6).
Não foram encontradas notícias de ações do Estado a respeito da mobilização
das famílias, o que permite aventar que, neste momento, início da década de 1970,
que o governo brasileiro emudeceu diante de tais acontecimentos.

3. A LUTA NO DECORRER DO PROCESSO JUDICIAL
Em 1976, na Justiça Federal do Rio Grande do Sul entrava em curso o
processo da talidomida. Primeiro no país conciliar tantas famílias em busca de
indenizações pelos efeitos provocados pela droga. O representante legal dos
requerentes foi o advogado gaúcho, Walkírio Bertoldo. Por diversas vezes, nos jornais
analisados, Bertoldo sinalizou expectativas positivas em relação ao resultado da ação
judicial. De acordo com Bertoldo, o objetivo era a constatação de deficiência por
talidomida e o comprometimento físico causado para fins indenizatórios. O processo
de elaboração dos laudos pelos médicos geneticistas era minucioso e cada caso
examinado individualmente.
O jornal carioca Diário da Noite já informava que os valores seriam variáveis
conforme o grau de danos em cada criança, embora não fizesse estimativa com
relação às importâncias. O processo congregou nascidos entre junho de 1956 a
janeiro de 1966. Durante a tramitação, a presença de muitos deles no processo foi
questionada pela defesa dos laboratórios, que utilizaram as datas de nascimento como
meio de exclusão. Os fabricantes brasileiros alegaram que somente a partir de 1959
até 1962 a talidomida obteve licença para fabricação e comercialização no país. Nesse
caso, crianças nascidas antes e depois desse momento não teriam sido acometidas
pela síndrome da talidomida.
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As 146 crianças se distribuíam da seguinte forma pelos estados: “42 do Rio
Grande do Sul, uma de Santa Catarina, três do Paraná; 38 de São Paulo; 52 de Minas
Gerais, seis do Rio de Janeiro, duas da Bahia e duas do Piauí” (DIÁRIO DA NOITE, 9
nov. 1976, p. 6). A publicação indicava que a fundamentação para o caso era o Art.
107 da Constituição Federal, que diz “as pessoas de direito público responderão pelos
danos que seus funcionários, nesta qualidade, causaram a terceiros”. O juiz incumbido
para o caso, dr. Costa Fontoura, havia solicitado ao Ministério da Saúde “envio de
exames e laudos periciais realizados nas seis crianças cariocas, incluídas na ação da
indenização”. O jornal citava os nomes de seis crianças (DIÁRIO DA NOITE, 9 nov.
1976, p. 6).
Dentro do corpus documental analisado verificou-se que, entre 1976 a 1983 as
notícias sobre as pessoas com deficiência por talidomida e sobre o processo foram se
tornando mais escassas. Com o passar dos anos, as notícias sobre os
desdobramentos referentes ao caso da talidomida no Brasil diminuíram em proporção.
Todavia, as famílias continuaram buscando meios de promover agilidade no processo.
Em 1977, o Diário do Paraná publicou que “Crianças pedem ajuda de Geisel para
indenização” (DIÁRIO DO PARANÁ, 16 out. 1977, p. 2). Dois adolescentes da primeira
geração da talidomida teriam enviado uma carta aberta ao presidente Geisel
solicitando sua atenção para o primeiro processo judicial movido no Brasil. A data de
envio era emblemática: dia 12 de outubro, frisado na publicação por ser o Dia das
Crianças. O jornal reproduziu um fragmento da carta, que convidava o presidente a
produzir:
[...] um parecer favorável em nossos processos [e que] virá nos
trazer grandes alegrias no sentido de proporcionar-nos uma
adolescência mais suave que a nossa infância, com maior
certeza de um futuro, para podermos participar dentro de
nossas possibilidades, de uma vida em comum (DIÁRIO DO
PARANÁ, 16 out. 1977, p. 2).
Reforçava a expectativa no retorno de Geisel sobre a questão:
Os signatários lembram que este é “um pedido muito especial e
importante”, feito “na semana em que todas as atenções estão
voltadas para as crianças” e concluem manifestando a
esperança de que o presidente, “que tem conduzido nosso país
com dignidade”, de uma decisão “breve e satisfatória” (DIÁRIO
DO PARANÁ, 16 out. 1977, p. 2).
Não foram encontradas informações sobre atitudes tomadas pelo presidente a
respeito do caso. Ao que parece, o pedido seguiu ignorado pelo Governo Federal.
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Nova solicitação de apoio fora remetida em 1978, para o então candidato à
presidência João Baptista de Oliveira Figueiredo, pelas famílias da ABVT. O general
havia se comprometido em ajudar as crianças e adolescentes brasileiros com
deficiência por síndrome da talidomida. Descreveu o Diário do Paraná que, junto a um
deputado da Arena, do Rio Grande do Sul, uma comissão esteve com Figueiredo
durante meia hora. A ação ordinária movida a partir de outubro de 1976 se arrastava
por conta da “discussão sobre a competência do foro” (DIÁRIO DO PARANÁ, 2 ago.
1978, p. 4). E demonstrava indignação quanto à situação das pessoas afetadas:
Enquanto isso, as vítimas da Talidomida – geralmente filhos de
pais pobres, que receberam a droga em postos de saúde
pública – na idade de 15 a 18 anos estão abandonando os
estudos, não obstante seu elevado QI, por falta de recursos e
de ajustamento social para ingressarem na universidade
(DIÁRIO DO PARANÁ, 2 ago. 1978, p. 4).
Esse fragmento demonstra a ausência de políticas de inclusão educacional. Na
ocasião do encontro com general Figueiredo, os representantes da referida
Associação lhe entregaram farta documentação: dados sobre a talidomida no mundo e
no Brasil, bem como “fotos dos padrões de danos físicos nas crianças, assim como
laudos periciais de geneticistas” (DIÁRIO DO PARANÁ, 2 ago. 1978, p. 4). Por fim, a
matéria chamava a atenção para o comportamento do governo brasileiro face aos
danos:
O Brasil é o único país do mundo em que as vítimas da
Talidomida não receberam qualquer satisfação do Estado ou
dos laboratórios produtores, segundo informou o assessor
jurídico da entidade, advogado Walkírio Bertoldo (DIÁRIO DO
PARANÁ, 2 ago. 1978, p. 4).
Quase um ano depois do encontro com Figueiredo, a demora no resultado do
processo da talidomida no Brasil movido em 1976 continuava em pauta:
Cansados de esperar pela decisão judicial, os diretores da
Associação Brasileira de Vítimas da Talidomida enviarão
telegrama a Brasília solicitando audiência com o presidente
João Baptista Figueiredo e com o ministro da Previdência
Social, Jair Soares (DIÁRIO DO PARANÁ, 12 jun. 1979, p. 4).
De acordo com o advogado dos denunciantes, a insistência em contatar o
presidente Figueiredo (empossado em março daquele ano), deu-se porque este
“mostrou-se impressionado com o problema e [ficou] disposto a ajudar-nos quando
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fosse presidente. Agora vamos até ele reforçar nossos pedidos e tentar apressar uma
possível interferência sua no caso” (DIÁRIO DO PARANÁ, 12 jun. 1979, p. 4). A ação
já corria há mais de três anos. Walkírio sustentava ainda que “o que a ABVT deseja é
um acordo amigável que venha em benefício de 146 crianças de vários estados
brasileiros vítimas da talidomida” (Grifo meu. DIÁRIO DO PARANÁ, 12 jun. 1979, p. 4).
Segundo levantamento feito pela Associação, a imprensa voltou-se a ressaltar
o número aproximado de 600 crianças e adolescentes com a síndrome no Brasil. E
afirma que “seus efeitos teratogênicos são responsáveis por deformações congênitas
em milhares de crianças em todo o mundo” (DIÁRIO DO PARANÁ, 20 jun. 1980, p. 2).
Nessa mesma edição, há menção sobre a ação judicial. Tendo como título
“Vítimas da talidomida ainda esperam justiça”, discorre que o julgamento entrava na
etapa mais importante, segundo Bertoldo. O juiz Jirair Aram Meguerian, da 5ª Vara da
Justiça Federal, analisava a incompetência do foro local e o deferimento do pedido de
perícia médica. O que se destaca como relevante sobre o caso é que o julgamento
estava na fase de comprovação dos danos físicos causados pela droga e negligência
dos laboratórios e da União. O texto indica que “a União é considerada responsável
porque o Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia liberou a
comercialização dos medicamentos”, no total de três marcas diferentes, à base de
talidomida (DIÁRIO DO PARANÁ, 20 jun. 1980, p. 2).
Em 17 de fevereiro de 1983, o jornal Última Hora anunciou, em nota de pouco
destaque no corpo da página, que “o acordo está previsto para dentro de uma
semana”, como explicou Bertoldo, afirmando que nem todos que “ajuizaram a ação
contra os laboratórios e União receberão a indenização e a pensão” (ÚLTIMA HORA,
17 fev. 1983, p. 10). Isso porque os laboratórios fizeram diversos questionamentos às
reinvindicações dos reclamantes.
O advogado das vítimas da talidomida explicou que os médicos
examinam cada caso individualmente, com o objetivo de
constatar se a pessoa é realmente vítima da talidomida e o
grau do dano causado. Walkírio não tem previsão de quantas
pessoas serão beneficiadas com o acordo, mas calcula que o
número não será inferior a 150, em todo o País (ÚLTIMA
HORA, 17 fev. 1983, p. 10).
O acordo foi homologado pela Justiça Federal, em Porto Alegre. Em 5 de abril
de 1983, a Justiça Federal de Primeira Instância, através do juiz Luiz Dória Furquim.
Tal acordo previa pagamento de indenização por parte dos laboratórios e pensão
vitalícia, sob responsabilidade da União Federal seguindo os critérios: natureza dos
danos, déficit laborativo e tipificação de dependência.
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Antes do acordo, o Governo Federal sancionou a pensão vitalícia, através da
Lei n. 7.070/82. Conforme o Ministério da Saúde,
em 1982, o governo brasileiro, após intensa campanha
midiática e pressão dos interessados, assim como o resultado
da sentença do Processo das Vitimas da Talidomida, assumiu
a responsabilidade pela tragédia brasileira e sancionou a Lei nº
7.070, de 20 de dezembro de 1982, concedendo pensão
vitalícia às vitimas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conforme explica Diniz, “deficiência é conceito complexo que reconhece o
corpo com lesão, mas que também denuncia a estrutura social que oprime a pessoa
deficiente” (2007, p. 5). A história das pessoas com deficiência no Brasil, com especial
destaque as pessoas com síndrome da talidomida foi atravessada por essas duas
compreensões de deficiência, considerando a ausência de assistência por parte do
Estado e dos estratos sociais ligados a sua trajetória. Nesse sentido, fez-se necessária
a organização dos atores envolvidos na busca por reconhecimento das necessidades
e satisfação das demandas que envolvem habitar um corpo com restrições impostas
pelo meio em que vivem.
Todo o período analisado nesta pesquisa foi permeado pela compreensão da
deficiência a partir do modelo biomédico, o que, entende-se ter contribuído para a
morosidade na elaboração de direitos específicos desse grupo social. Além disso, o
período de ditadura militar que atravessou boa parte da existência das pessoas com
síndrome da talidomida, configurado pela ausência de políticas sociais, repressão de
direitos e a situação econômica do país, também permite compreender a demora da
consolidação de muitos dos direitos. Estes que só foram discutidos e elaborados a
partir do movimento constituinte que resultou na Constituição de 1988, para muito
além das questões que envolvem a deficiência, como também decorrentes de outras
demandas de segmentos sociais até então desprotegidos ou parcialmente assistidos
pelo Estado.
A criação da ABVT foi o primeiro passo na luta por direitos para as pessoas
com deficiência. A Associação, fundada pela mãe de uma das crianças com a
deficiência congênita por talidomida, ampliou a visibilidade sobre o tema com o apoio
da mídia impressa e conseguiu contatar vários pais na mesma situação. O objetivo era
que se impetrasse na justiça uma ação coletiva visando indenização por parte dos
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responsáveis, bem como assistência e reabilitação. Desde a divulgação da tragédia
até a formação da Associação passaram-se doze anos.
A ação judicial correu durante sete anos na Justiça Federal do Rio Grande do
Sul e findou-se através de um acordo entre as partes. Dessa forma, a compensação
pelos danos causados pela talidomida ocorreu fora dos tribunais. Antes mesmo da
elaboração do acordo, tramitou na Câmara Federal um Projeto de Lei (PL 6.368/82,
transformada meses depois na Lei 7.070/82) que pleiteava uma renda mensal para as
pessoas nascidas com embriopatia causada pela talidomida.
Com a implantação da Lei n. 7.070/82, foram definidos os critérios para o
pagamento da pensão vitalícia. Entende-se que a elaboração dos critérios para
indenização foi amparada pela perspectiva biomédica, que através dos laudos
médicos mapeou o corpo com deficiência e estabeleceu uma relação de
proporcionalidade entre os danos e as deficiências físicas causadas pela talidomida.
Assim, a história da talidomida no Brasil não testemunhou uma solução legal quanto à
responsabilização dos envolvidos, especificamente os laboratórios e a União Federal.
O papel dos laboratórios nesse episódio é controverso, pois, ao mesmo tempo em que
produziu e comercializou imensas quantidades da droga, por outro lado, indicaram que
não havia estudos suficientes sobre os possíveis efeitos colaterais da talidomida e que
nem havia, naquela época, como saber de tais consequências.
Por outro lado, evidencia-se também a dificuldade encontrada pelos
demandantes em comprovar a relação entre as deficiências e os produtos à base de
talidomida, por ausência de registros sobre o consumo, como a prescrição médica. De
acordo com Oliveira et al., “a ação se arrastou por muitos anos, sendo um dos
principais problemas a extrema dificuldade de se comprovar, passados tantos anos, a
relação causal, nesse caso, uso da talidomida durante a gravidez” (OLIVEIRA et al.,
1999, p. 104). O fato de que boa parte da história do fármaco e do processo
transcorreu em meio a um ambiente ditatorial não favoreceu nem a luta, muito menos
os resultados obtidos.
Já havia, em 1982, a expectativa de que o valor da indenização seria
insuficiente (DIÁRIO DO PARANÁ, 5 mai. 1982, p. 6).
[...] os valores da pensão se assemelhariam com a proposta de
pensão reivindicada pela associação, mas com a diferença de
que, no caso do projeto [de lei], a pensão só seria paga a
partir da data de sua vigência. No caso de acordo na Justiça
Federal, a pensão vitalícia seria paga desde o ingresso da
ação judicial há seis anos. Ambas as propostas darão uma
pensão mensal vitalícia em torno de dois salários-mínimos,
para as seis mil vítimas da Talidomida no Brasil, variando de
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meio salário mínimo até quatro salários, conforme o grau de
deformidade causado pelo medicamento (DIÁRIO DO
PARANÁ, 5 mai. 1982, p. 6).
Ressalta-se que não foram encontradas maiores informações sobre os seis mil
casos apontados no jornal Diário do Paraná. Em outras publicações há referências a
um número aproximado de 600 casos ocorridos no país. Walkírio Bertoldo defendia o
acordo formalizado através de uma indenização paga pelos laboratórios, e uma
pensão paga pela União, como solução mais fácil e abrangente para por fim ao
conflito. Primava-se pela urgência do resultado, levando em conta a total falta de
assistência aos atingidos pelo medicamento.
Quanto ao resultado do processo, a ABVT recentemente pronunciou-se,
através de publicação na página da Associação, mantida na internet:
A princípio, foi uma boa vitória. Mas a inflação galopante no
país tornou o valor dos benefícios irrisório. Outra luta começou.
Em 1991, a ABVT lançou uma campanha na televisão no
intuito de reunir vítimas da Talidomida que haviam perdido
contato com a Associação. Juntos, entraram com uma nova
ação na Justiça para pedir o reajuste das pensões. Hoje, as
vítimas brasileiras da Talidomida recebem de um a oito salários
mínimos (de U$ 98 a U$ 744) como previsto na lei 8.686/93. A
quantia varia conforme o grau de deficiência determinado por
laudos médicos (O que é a ABVT. Disponível em:
https://abvt.wordpress.com/abvt/).
Embora as indenizações e as pensões vitalícias incidissem sobre “problemas
emergentes” como descrito no processo, existem outros aspectos da vida que
precisariam ter sido levados em conta. Walkírio destacou no processo um aspecto
fundamental na vida das pessoas com deficiência por talidomida.
Por fim, destaca-se que tais resultados foram obtidos mediante intensa
participação das famílias que procuraram a ABVT para iniciar a ação coletiva, como
forma de construção dos direitos para seus filhos que tinham a síndrome. Para Covre
(2002), a cidadania se efetiva com a participação dos sujeitos no processo de
reivindicação de direitos, que nem sempre são dados a priori. A autora explica que
durante as décadas de 1960 e 1970 o tema da cidadania não tinha a mesma
relevância que tem atualmente. Ressalta ainda que cidadania não se resume a ter
direitos, o que remete também à participação social e pressão sobre as forças
políticas. Nesse sentido, evidencia-se essa percepção sobre o Processo 5.678/76, que
se constitui como uma das primeiras manifestações da luta pelos direitos para as
pessoas com síndrome da talidomida.
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A análise desses episódios demonstrou a ausência de direitos reparadores
para pessoas deficientes no período compreendido entre a ocorrência da tragédia até
1983; a falta de responsabilização dos laboratórios, que utilizaram argumentos de
forma a desonerar-se de possíveis obrigações, vinculando-as a terceiros; e a postura
reticente do Estado, durante toda a história do medicamento no país, culminando na
sua postura em relação ao acordo, que através da Justiça Federal, consentiu tal
resultado. A partir dessa conjuntura, reafirma-se que as pessoas afetadas pela
talidomida foram destinatárias de medidas que reafirmaram os aspectos negativos
atrelados à deficiência. A cidadania concedida a elas pautou-se pelos critérios do
modelo biomédico desde estratégia adotada pela acusação. A ação pleiteou a que
compensação incidisse sobre as partes do corpo atingidas pela ação da droga,
entendida aqui, numa perspectiva biomédica, de forma que as pessoas com a
síndrome foram agrupadas pela acusação em sete categorias, conforme o grau de
comprometimento e suas consequências, desconsiderando quaisquer outros aspectos
como equidade, reabilitação, inserção escolar e profissional e lazer.
Segundo Diniz (apud VIVARTA, 2003, p. 128), a partir do paradigma
biomédico, muito forte durante a década de 1960, a pessoa com deficiência
experimentava uma vida de privações, desde a socialização escolar, preparo e
inserção no mundo do trabalho, lazer, entre outros aspectos da vida destinada às
“pessoas normais”.
O enfoque médico reforça na sociedade a busca pela “cura” da
deficiência, identificando-a, então, como um problema que
precisa ser solucionado basicamente por meio de terapias,
novas tecnologias e medicamentos. Essa perspectiva contraria
a certeza de que a qualidade de vida de uma pessoa com
deficiência depende diretamente da inclusividade nos
ambientes familiar, profissional e social (VIVARTA, 2003, p.
126).
Desse modo, a pessoa com deficiência em decorrência da talidomida não tinha
nenhum direito social assegurado antes de 1982, quando surgiu a primeira lei (Lei nº
7070, de 20 de dezembro de 1982) desde 1959 (quando surgiram os primeiros casos).
Até essa data, o indivíduo estava à mercê da assistência de familiares.
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9. Encontro da ANDHEP – Direitos Humanos, Sustentabilidade, Circulação Global e
Povos Indígenas
25 a 27/05/2016, UFES, FDV, UVV. Vitória (ES)
Grupo de Trabalho: GT24 – Pessoas com Deficiência e Direitos Humanos
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1

Os direitos humanos das pessoas com deficiência: aportes normativos e
jurisprudenciais do sistema interamericano de proteção

Victor Machado Viana Gomes*
Felipe Tôrres Pereira**
Bianca Souto do Nascimento***

1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho apresenta um estudo a respeito dos principais parâmetros
normativos e jurisprudenciais desenvolvidos no âmbito do sistema interamericano acerca
dos direitos das pessoas com deficiência. A fim de perceber o estado da arte no que tange,
na atualidade, à proteção regional dos direitos desse grupo populacional, analisam-se tanto
os tratados internacionais de direitos humanos pertinentes à matéria, como também as
decisões emanadas dos órgãos do sistema interamericano, no exercício de suas atribuições
jurídico-políticas.
Examinando o tema, a partir de uma perspectiva não apenas teórica, mas também
prática, os autores abordam a questão da deficiência em termos de capacidades – ótica que
ficou consagrada na doutrina como capability approach. Nesse sentido, compreende-se que,
para a superação de barreiras históricas à efetivação dos direitos das pessoas com
deficiência, é imperioso que se assegurem as condições reais necessárias à garantia da
igualdade e da autonomia desses indivíduos, de modo a valorizar suas potencialidades.
Entende-se que os diversos instrumentos internacionais, ao reconhecerem,
formalmente, a existência de determinadas obrigações jurídicas dotadas de exigibilidade,
revelam-se como meios aptos, no plano material, para a concretização de direitos e a
promoção de oportunidades, em prol da inclusão plena das pessoas com deficiência na
sociedade. Sendo assim, é essencial se apropriar dos standards normativos estabelecidos
em tais diplomas, como pontos de partida na proteção dos direitos humanos do grupo em
questão.
Do mesmo modo, as decisões dos órgãos internacionais, no caso, a Comissão
Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos,
permitem um delineamento mais preciso desses parâmetros, por meio da interpretação dos
direitos e deveres estabelecidos nos tratados assinados e ratificados pelos Estados-partes.
Os precedentes, embora não criem o direito, visto que apenas o interpretam, são essenciais
para a determinação do sentido e do alcance das obrigações pactuadas, contribuindo,
assim,

para

a

evolução

do

Direito

Internacional

dos

Direitos

Humanos.

* Graduando em Direito pela Universidade Federal da Paraíba.
** Graduando em Direito pela Universidade Federal da Paraíba.
*** Graduanda em Direito pela Universidade Federal da Paraíba.
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Este artigo se divide, basicamente, em três seções. De início, no intuito de
contextualizar o leitor em relação à evolução histórica do tema, apresentam-se algumas das
fases do tratamento conferido às pessoas com deficiência. Em um segundo momento,
apontam-se os principais instrumentos normativos regionais pertinentes à proteção dos
direitos dos indivíduos pertencentes a este grupo. Por fim, os autores discutem os
parâmetros mais importantes quanto à matéria construídos em casos paradigmáticos
decididos pela Comissão Interamericana e pela Corte Interamericana, órgãos do sistema
regional de proteção.
2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA TEMÁTICA

Apesar de o presente trabalho adotar uma abordagem essencialmente jurídica,
considera-se apropriado tecer, a princípio, algumas considerações acerca das fases
históricas com relação à postura assumida pela sociedade quanto às pessoas com
deficiência. Logo, com vistas a contextualizar a matéria para propiciar sua melhor
compreensão, colhendo ensinamentos de outras disciplinas, à exemplo da história e da
sociologia, cuida-se de dividir a evolução do tema em fases com características marcantes,
da eliminação à integração.
No período da eliminação (ou da eugenia), são preponderantes a repulsão e o
desprezo pelas pessoas com deficiência. Entendia-se que esses indivíduos deveriam ser
extirpados, eliminados da sociedade. Incidiu de forma acentuada na Antiguidade, quando
era comum, em Esparta, por exemplo, matar as crianças que nascessem com alguma
imperfeição e as pessoas que adquirissem uma deficiência qualquer, atirando-as de um
precipício. Também, nas Idades Média e Moderna, fez-se presente, com certos traços, e,
mais recentemente, no período de ascensão das ideias nazifacistas.
Por sua vez, na Idade Média, com forte influência da doutrina cristã, que pregava o
amor ao próximo e a caridade piedosa, deixou de ser admissível a eliminação das pessoas
com deficiência, as quais passaram a ser vistas como seres extremamente frágeis,
dependentes de uma política de caridade e de amparo. Surgem, então, estruturas, como
hospitais, abrigos e hospícios, que, embora se prestassem à assistência das pessoas em
situação de vulnerabilidade, acabaram promovendo, pelo confinamento, sua segregação do
seio da sociedade.
Posteriormente, já sob o paradigma da integração, cujo marco de maior importância
foi a invenção do sistema de leitura de Braille, em 1824, procurou-se oferecer a estes
indivíduos programas de educação e de treinamento em ambientes especiais, nos quais,
supostamente, aprenderiam a superar os obstáculos inerentes à sua condição. O tratamento
passou, então, a ter características de um modelo médico-científico, que buscava a sua cura
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e normalização1, dando pouca ênfase, porém, à necessidade de adaptação da sociedade
para o convívio com a diversidade.
Finalmente, tem-se a atual fase, a da inclusão, iniciada após a Segunda Guerra
Mundial. Nesta etapa, reconhece-se, de um lado, a autonomia da pessoa com deficiência, à
qual deve ser atribuída a função de protagonista de seu próprio processo de inclusão; e de
outro, o dever da sociedade de se adaptar, por todas as vias possíveis, para conviver com
os indivíduos com algum tipo de limitação2. Emerge, assim, um novo paradigma, de cunho
social (em substituição ao modelo médico-científico), que destaca o impacto dos fatores
socioambientais sobre a noção de deficiência.
No que corresponde à nomenclatura, hodiernamente, a expressão “pessoas com
deficiência”, adotada pela Assembleia Geral da ONU, na Convenção sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência de 2006, é considerada a mais adequada para se referir a este
grupo. Reputam-se superadas, portanto, outras expressões como “pessoas portadoras de
deficiência” (que traz, equivocadamente, a ideia de que a deficiência seria uma condição
portável, que se pode carregar) ou “pessoas com necessidades especiais” (condição que
não é exclusiva daqueles que possuem uma deficiência).
Desse modo, não obstante instrumentos internacionais anteriores à Convenção da
ONU adotarem terminologias distintas, é hoje preferível a utilização da expressão “pessoas
com deficiência” (em que o foco está no indivíduo e não na deficiência), por melhor refletir o
atual paradigma de proteção, sendo desprovida de preconceitos. Afinal, não obstante o
mero emprego das palavras corretas não ser suficiente para alterar uma realidade
desfavorável, não se pode subestimar a importância da força da linguagem na construção
social, influenciando percepções nas esferas individual e coletiva3.

3 A NORMATIVA INTERAMERICANA RELATIVA À PROTEÇÃO DOS DIREITOS
HUMANOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

O principal diploma normativo, no sistema interamericano, é a Convenção Americana
sobre Direitos Humanos (CADH), também conhecida como Pacto de San José da Costa

1

BATISTA, Cristina Abranches Mota. Inclusão: construção na diversidade. Belo Horizonte: Armazém
de Ideias, 2004. p. 57.
2 LORENTZ, Lutiana Nacur. A norma da igualdade e o trabalho das pessoas com deficiência. 2.
ed. São Paulo: LTr, 2016. p. 131.
3 Nesse sentido, assim sintetiza Sidney Madruga: “[o] uso (...) de um termo mais adequado para
identificar determinadas categorias ou grupos sociais ao mesmo tempo em que contribui para afastar
estigmas, atitudes discriminatórias, informações incompletas ou incorretas, reforça a auto estima
daqueles que sempre foram excluídos, até, no uso correto da linguagem”. MADRUGA, Sidney.
Pessoas com deficiência e direitos humanos: ótica da diferença e ações afirmativas. São Paulo:
Saraiva, 2013. p. 38.
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Rica. O tratado foi adotado em San José, na Costa Rica, no ano de 1969, entrando em vigor
em 1978, com o depósito do 11° instrumento de ratificação. Embora a Convenção não
enuncie, de forma específica, qualquer direito voltado às pessoas com deficiência, muitos de
seus dispositivos foram interpretados, como se verá, de modo a reconhecer a existência de
direitos e garantias especiais, dos quais são titulares esses indivíduos.
A redação do art. 1.1 da CADH, por exemplo, contempla a proibição de
discriminação em razão de certos fatores, em rol não exaustivo, como “raça, cor, sexo,
idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou social,
posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição social”. Como a deficiência é,
hoje, considerada, mormente, um fenômeno social, verifica-se que também se encontra
abrangida pela referida norma, por meio da locução “outra condição social”, sendo reiterada
a aplicação do dispositivo na proteção das pessoas com deficiência.
O Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria
de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Protocolo de San Salvador), adotado em 1988,
em San Salvador, El Salvador, estabelece, por sua vez, de forma explícita, alguns direitos
concernentes às pessoas com deficiência. O instrumento consagra, por exemplo, os direitos
das pessoas com deficiência à educação e ao trabalho, assim como a obrigação dos
Estados-partes de adotar medidas especiais positivas a fim de garantir sua inclusão social:
Artigo 6
Direito ao trabalho
2. Os Estados Partes comprometem-se a adotar medidas que garantam
plena efetividade do direito ao trabalho, especialmente as referentes à
consecução do pleno emprego, à orientação vocacional e ao
desenvolvimento de projetos de treinamento técnico-profissional,
particularmente os destinados aos deficientes. [...].
Artigo 13
Direito à educação
3. [...].
e. Deverão ser estabelecidos programas de ensino diferenciado para os
deficientes, a fim de proporcionar instrução especial e formação a pessoas
com impedimentos físicos ou deficiência mental.
Artigo 18
Proteção dos deficientes
Toda pessoa afetada por diminuição de suas capacidades físicas e mentais
tem direito a receber atenção especial, a fim de alcançar o máximo
desenvolvimento de sua personalidade. Os Estados-partes comprometemse a adotar as medidas necessárias para esse fim e, especialmente, a:
a) Executar programas específicos destinados a proporcionar aos
deficientes os recursos e o ambiente necessário para alcançar esse
objetivo, inclusive programas trabalhistas adequados a suas possibilidades
e que deverão ser livremente aceitos por eles ou, se for o caso, por seus
representantes legais;
b) Proporcionar formação especial às famílias dos deficientes, a fim de
ajuda-los a resolver os problemas de convivência e convertê-los em
elementos atuantes no desenvolvimento físico mental e emocional destes;
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c) Incluir, de maneira prioritária, em seus planos de desenvolvimento urbano
a consideração de soluções para os requisitos específicos decorrentes das
necessidades deste grupo;
d) Promover a formação de organizações sociais nas quais os deficientes
possam desenvolver uma vida plena.

A Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência (Convenção da Guatemala),
adotada na Cidade da Guatemala, em 1999, e em vigor desde 2001, é o instrumento
regional específico quanto à matéria. Em conformidade com o paradigma social
(correspondente à fase da inclusão), o art. I.1 da referida convenção estabelece a seguinte
definição de deficiência, reconhecendo o entorno como uma causa (ou, pelo menos, um
agravante) para as limitações experimentadas pelos indivíduos desse grupo populacional:
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.

Tal documento, ressalte-se, precede a Convenção da ONU de 2006, de maneira que
algumas de suas normas não se adequam completamente aos preceitos estatuídos por este
último tratado, cujos standards são, sem dúvida, os que conferem maior proteção às
pessoas com deficiência. Assim, na aplicação dos dispositivos da Convenção da
Guatemala, faz-se necessário levar em consideração os parâmetros da Convenção sobre os
Direitos das Pessoas com Deficiência, do sistema da Organização das Nações Unidas,
promovendo, dialogicamente, a atualização de seus preceitos.
A título de exemplo, em seu art. I.2, a Convenção da Guatemala dispõe que “[n]os
casos em que a legislação interna preveja a declaração de interdição, quando for necessária
e apropriada para o seu bem-estar, esta não constituirá discriminação”. No entanto, seu teor
não se coaduna com o modelo estabelecido pela Convenção da ONU, que institui o
paradigma da tomada de decisões com apoio em detrimento da substituição de vontade, o
que afasta a necessidade e, sobretudo, a adequação do emprego da figura da interdição em
relação às pessoas com deficiência.
Nesse sentido, o Comitê para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação
contra as Pessoas com Deficiência4 já manifestou que o art. I.2, supracitado, necessita ser
reinterpretado à luz do novo paradigma do art. 12 da Convenção da ONU. Sendo assim,
resolveu o referido Comitê instar os Estados-partes a adotar medidas para garantir o
4

ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Observação Geral do Comitê para a
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadores de
Deficiência (…). CEDDIS/doc.12 (I-E/11), Rev. 1, OEA/Ser.L/XXIV.3.1, 28 de abril de 2011.
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reconhecimento da capacidade jurídica universal, incluindo todas as pessoas com
deficiência (independentemente do tipo e do grau), mediante o recurso a sistemas de apoio
para a tomada de decisões, quando apropriado.
Destarte, os documentos internacionais acima mencionados devem ser aplicados e
interpretados sistemática e não isoladamente. É preciso que se considere que tais
instrumentos se inserem dentro de um sistema, isto é, no corpus juris do Direito
Internacional dos Direitos Humanos, no qual os dispositivos de diversos diplomas interrelacionados dialogam entre si5. Sobre o tema, valiosos são os ensinamentos do professor
A. A. Cançado Trindade (1999, pp. 45 e 46) acerca da necessidade de uma interpretação
sistemática (e evolutiva) dos tratados de direitos humanos:
[o]s tratados de direitos humanos (...) se erigem em premissas distintas dos
tratados clássicos (...), inspirados que são na noção de garantia coletiva dos
direitos do ser humano e dotados que são de mecanismos de supervisão
próprios, a requererem uma interpretação e aplicação guiadas pelos valores
comuns superiores que abrigam. À medida em que se logram avanços
normativos em um determinado tratado de direitos humanos, passam tais
avanços efetivamente a ter um impacto direto na interpretação e aplicação
de outros tratados de direitos humanos, no sentido de ampliar ou fortalecer
as obrigações dos Estados Partes e assegurar um maior grau de proteção
às supostas vítimas6.

Ainda no que se refere à Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as
Formas de Discriminação contra as Pessoas com Deficiência, o documento prevê
expressamente a necessidade de adoção de medidas positivas, de cunho inclusivo, em
relação a estes indivíduos. Com efeito, o art. III da referida convenção, elencando alguns
exemplos de ações afirmativas de caráter social, legislativo, administrativo, educacional etc.,
ressalta o compromisso dos Estados-partes na progressiva eliminação de barreiras à plena
inclusão das pessoas com deficiência na sociedade:
Artigo III
Para alcançar os objetivos desta Convenção, os Estados Partes
comprometem-se a:
1. Tomar as medidas de caráter legislativo, social, educacional, trabalhista,
ou de qualquer outra natureza, que sejam necessárias para eliminar a
discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência e proporcionar a
sua plena integração à sociedade, entre as quais as medidas abaixo
enumeradas, que não devem ser consideradas exclusivas:

5

CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. O Direito à Informação sobre a
Assistência Consular no Âmbito das Garantias do Devido Processo Legal. Parecer Consultivo
OC-16/99 de 1° de outubro de 1999. Série A N. 16, par. 113. Ver também: Idem. Caso González e
outras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e Custas.
Sentença de 16 de novembro de 2009. Série C N. 205, par. 43; e Idem. Caso Artavia Murillo e
outros (“fecundação in vitro”) Vs. Costa Rica. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e
Custas. Sentença de 28 de novembro de 2012a. Série C N. 257, par. 191.
6 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Tratado de Direito Internacional dos Direitos
Humanos, volume II. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1999. pp. 45 e 46.
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a) medidas das autoridades governamentais e/ou entidades privadas para
eliminar progressivamente a discriminação e promover a integração na
prestação ou fornecimento de bens, serviços, instalações, programas e
atividades, tais como o emprego, o transporte, as comunicações, a
habitação, o lazer, a educação, o esporte, o acesso à justiça e aos serviços
policiais e as atividades políticas e de administração;
b) medidas para que os edifícios, os veículos e as instalações que venham
a ser construídos ou fabricados em seus respectivos territórios facilitem o
transporte, a comunicação e o acesso das pessoas portadoras de
deficiência;
c) medidas para eliminar, na medida do possível, os obstáculos
arquitetônicos, de transporte e comunicações que existam, com a finalidade
de facilitar o acesso e uso por parte das pessoas portadoras de deficiência;
e
d) medidas para assegurar que as pessoas encarregadas de aplicar esta
Convenção e a legislação interna sobre esta matéria estejam capacitadas a
fazê-lo.

4 ANÁLISE DOS PARÂMETROS DESENVOLVIDOS PELOS ÓRGÃOS DO SISTEMA
INTERAMERICANO

A Organização dos Estados Americanos (OEA), fundada com a assinatura de seu
tratado constitutivo em 1948, é um organismo regional que congrega 35 Estados do
continente americano. Tendo como pilares a democracia, os direitos humanos, a segurança
e o desenvolvimento, a OEA se constitui como um importante espaço de discussões entre
os Estados-membros, “para conseguir uma ordem de paz e de justiça, para promover sua
solidariedade, intensificar sua colaboração e defender sua soberania, sua integridade
territorial e sua independência” (art. 1 de sua Carta).
Um passo crucial da OEA em direção à promoção e à proteção dos direitos
humanos, nas Américas, ocorreu com a criação da Comissão Interamericana de Direitos
Humanos (CIDH), em 1959, a qual passou a ter, a partir de 1979, com a entrada em vigor do
Protocolo de Buenos Aires, status de órgão principal. A Comissão, instalada em Washington
D.C., atua, essencialmente, em três eixos: o sistema de petições e casos individuais, o
monitoramento da situação geral dos direitos humanos nos Estados-membros e a atenção a
temas definidos como prioritários em sua agenda7.
A Convenção Americana criou a Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte
IDH), em 1969, a qual iniciou suas tarefas apenas em 1979. Com sede em San José, na
Costa Rica, a Corte é o órgão judiciário do sistema interamericano, do qual também faz
parte a Comissão (com natureza quase-judicial). A competência da Corte é dual:
contenciosa, para adjudicar casos relativos a supostas violações às normas da Convenção

7

De acordo com informações extraídas de: COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS
HUMANOS. O que é a CIDH? Disponível em: <http://www.oas.org/pt/cidh/mandato/que.asp>. Acesso
em 13 de maio de 2016.
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Americana; e consultiva, para elaborar pareceres interpretando as obrigações derivadas dos
tratados de direitos humanos aplicáveis aos Estados americanos.
Importante mencionar que todos os Estados que integram a OEA fazem parte,
automaticamente, do sistema interamericano, submetendo-se, ao menos, à atuação da
Comissão (órgão instituído pela Carta da organização – na versão atual, em seus arts. 53 e
106). Desse modo, um Estado só pode se desvincular das atividades CIDH se abandonar a
própria organização regional, posto que a Carta vincula todos os Estados-membros, os
quais reconhecem, por meio desse instrumento, a competência da CIDH, enquanto órgão
(principal) da OEA.
Em relação à competência contenciosa da Corte, contudo, só estão sujeitos às
sentenças do órgão aqueles Estados que ratificaram a Convenção Americana e aceitaram a
cláusula facultativa de jurisdição da Corte, como é o caso do Brasil. Os Estados que
ratificaram o Pacto de San José, mas não a cláusula facultativa de submissão à jurisdição
da Corte, devem cumprir, por sua vez, com as obrigações do tratado (e de outros
instrumentos aos quais se vinculem), embora não respondam a demandas perante o órgão
jurisdicional, mas tão somente perante a Comissão.
Posto que este trabalho adota uma análise qualitativa e não quantitativa, os autores
procuraram selecionar, entre os precedentes do sistema interamericano, os principais casos
relativos à matéria, empenhando-se para extrair de cada decisão os critérios jurídicos mais
relevantes na compreensão da real significação das normas extraídas dos tratados
regionais. Desse modo, a seguir, serão apresentados parâmetros centrais quanto à
temática, com destaque: ao princípio da igualdade e da não discriminação, ao direito ao
efetivo acesso à justiça e à vedação de tratamentos desumanos.

4.1 DIREITO À IGUALDADE E À NÃO DISCRIMINAÇÃO

Conforme já reconheceu a Corte Interamericana, o princípio da igualdade e da não
discriminação foi erigido, em âmbito internacional, como uma norma de direito imperativo
(jus cogens), razão pela qual acarreta em obrigações que alcançam a todos os Estados,
gerando efeitos também, no plano horizontal, em relação aos particulares8. Esse direito,
contudo, não se restringe à sua acepção formal (ou negativa), posto que, para sua
efetivação, exige-se a adoção de medidas positivas que confiram tratamento diferenciado a
grupos em situações particulares:

8

CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Condição jurídica e direitos humanos
dos migrantes indocumentados. Parecer Consultivo OC-18/03 de 17 de setembro de 2003. Série A
N. 18, par. 110.

63

Anais do IX Encontro da ANDHEP

ISSN:2317-0255

7

[...] o direito à igualdade e à não discriminação inclui duas concepções: uma
concepção negativa relacionada com a proibição de diferenças de
tratamento arbitrárias, e uma concepção positiva relacionada com a
obrigação dos Estados de criar condições de igualdade real em relação a
grupos que foram historicamente excluídos ou que se encontram em maior
risco de serem discriminados9.

Na Convenção Americana, o princípio da igualdade e da não discriminação se
encontra previsto em seus arts. 1.1 e 24. Conforme entendimento da Corte, a norma do art.
1.1 se refere ao dever dos Estados-partes de respeitarem e garantirem “sem discriminação”
os direitos consagrados na Convenção Americana; a norma do art. 24, de outra banda,
estabelece o direito “à igual proteção da lei”, com incidência não apenas em relação aos
dispositivos do próprio tratado em questão, mas, sobretudo, naqueles provenientes da
legislação interna, aprovada e aplicada no âmbito de cada um dos Estados-partes10.
A Corte já esclareceu, todavia, que nem toda distinção constitui, necessariamente,
uma forma de discriminação11. São legítimas, assim, as diferenciações que tenham uma
justificativa razoável, máxime aquelas que busquem promover a igualdade real, tratando
desigualmente os desiguais. Com efeito, em situações de maior vulnerabilidade, como no
caso das pessoas com deficiência, as obrigações decorrentes do princípio da igualdade e da
não discriminação assumem uma conotação não apenas negativa, mas também positiva,
efetivando-se mediante as chamadas “ações afirmativas”:
[...] toda pessoa que se encontre em uma situação de vulnerabilidade é
titular de uma proteção especial, em razão dos deveres especiais, cujo
cumprimento por parte do Estado é necessário para satisfazer as
obrigações gerais de respeito e de garantia dos direitos humanos. (...) não
basta que os Estados se abstenham de violar os direitos, (...) é imperativa a
adoção de medidas positivas, determináveis em função das particulares
necessidades de proteção do sujeito de direito, seja por sua condição
pessoal ou pela situação específica em que se encontre, como a
deficiência. Nesse sentido, é obrigação dos Estados atuar pela inclusão das
pessoas portadoras de deficiência por meio da igualdade de condições,
oportunidades e participação em todas as esferas da sociedade, com o fim
de garantir que as limitações anteriormente descritas sejam desmanteladas.
Portanto, é necessário que os Estados promovam práticas de inclusão
social e adotem medidas de diferenciação positiva para remover estas
barreiras12.

9

CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Furlan e Familiares Vs. Argentina.
Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e custas. Sentença de 31 de agosto de 2012c. Série C N.
246, par. 267.
10 Idem. Proposta de Modificação à Constituição Política da Costa Rica relacionada à
Naturalização. Parecer Consultivo OC-4/84 de 19 de janeiro de 1984. Série A N. 4, pars. 53 e 54.
Ver também: Idem. Caso Barbani Duarte e outros Vs. Uruguai. Mérito, Reparações e Custas.
Sentença de 13 de outubro de 2011. Série C N. 234, par. 174; e Idem. Caso Atala Riffo e crianças
Vs. Chile. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 24 de fevereiro de 2012b. Série C N. 254, par.
82.
11 Idem, 2003, par. 84.
12 Idem, 2012c, par.134.
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Ademais, destaca-se na jurisprudência da Corte o desenvolvimento do conceito de
discriminação indireta. Para o Tribunal, em determinados contextos, uma norma ou prática
aparentemente neutra pode produzir repercussões particularmente negativas para um grupo
com características peculiares13. Desse modo, é possível se considerar discriminatória uma
certa medida que causar um impacto desproporcional em um determinado grupo de
indivíduos, por não considerar suas circunstâncias especiais, mesmo que não tenha sido
essa a intenção original de quem a praticou.
Tal raciocínio é perfeitamente aplicável ao caso das pessoas com deficiência, uma
vez que uma política geral, supostamente imparcial, que não considere a sua condição
singular, pode colocá-las em uma posição de desvantagem, acentuando barreiras e
minando oportunidades. Daí decorre a necessidade dos Estados adotarem medidas
positivas, que busquem proporcionar as condições necessárias para que as pessoas com
deficiência possam desenvolver uma vida digna, levando em conta sua situação de
vulnerabilidade.
Assim, no caso Artavia Murillo e outros (“fecundação in vitro”) versus Costa Rica, a
Corte Interamericana entendeu que a decisão da Sala Constitucional daquele país de proibir
os serviços de fecundação in vitro acabou produzindo uma discriminação indireta em
relação às pessoas estéreis, por constituir um obstáculo ao desenvolvimento de sua
autonomia reprodutiva. Para chegar a tal conclusão, o Tribunal resolveu equiparar a uma
espécie de deficiência a infertilidade, considerando esta condição como uma limitação
funcional agravada pela barreira gerada pela decisão do Poder Judiciário:
[…] tendo em consideração a definição desenvolvida pela OMS segundo a
qual a infertilidade é uma doença do sistema reprodutivo (par. 288 supra), a
Corte considera que a infertilidade é uma limitação funcional reconhecida
como uma doença e que as pessoas com infertilidade na Costa Rica, ao
enfrentar as barreiras geradas pela decisão da Sala Constitucional, deviam
ser consideradas protegidas pelos direitos das pessoas com deficiência,
que incluem o direito de ter acesso às técnicas necessárias para resolver
problemas de saúde reprodutiva. Esta condição demanda uma atenção
especial para que se desenvolva a autonomia reprodutiva14.

4.2 A PROMOÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA

A Convenção Americana, em seu art. 8.1, estabelece que:
Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de
um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e
imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer
acusação penal formulada contra ela, ou para que se determinem seus

13
14

CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Op.Cit. 2012a, par. 286.
Ibidem, par. 293.
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direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer
outra natureza.

Adiante, o mesmo documento enuncia, em seu art. 25.1, que:
Toda pessoa tem direito a um recurso simples e rápido ou a qualquer outro
recurso efetivo, perante os juízes ou tribunais competentes, que a proteja
contra atos que violem seus direitos fundamentais reconhecidos pela
constituição, pela lei ou pela presente Convenção, mesmo quando tal
violação seja cometida por pessoas.

O termo “prazo razoável”, aparentemente empregado de forma vaga, no texto da
Convenção, vem sendo muito bem determinado, quanto ao significado, pela jurisprudência
da Corte. O Tribunal tem mensurado a razoabilidade temporal do processo a partir da
análise conjunta de quatro critérios básicos, quais sejam: a) a complexidade do assunto; b)
a atividade processual do interessado; c) a conduta das autoridades estatais e d) o impacto
gerado na situação jurídica da pessoa envolvida no processo15.
Haja vista o escopo do presente trabalho, mostra-se oportuno tecer algumas
considerações acerca do quarto elemento que a jurisprudência estabeleceu para determinar
a razoabilidade do prazo – a afetação jurídica da parte interessada. Com efeito, a Corte tem
entendido que, se o lapso temporal incide de maneira relevante na situação jurídica do
indivíduo, em razão de sua situação de vulnerabilidade e de sua necessidade de proteção, o
caso deverá avançar com maior diligência para que se chegue, em um tempo breve, à
pronta resolução da controvérsia16.
Nesse sentido, a Corte teve a oportunidade de discutir a questão, tendo como pano
de fundo a situação das pessoas com deficiência, no caso Furlan e familiares versus
Argentina. Ao decidir o litígio, referente à demora excessiva do Poder Judiciário na
tramitação de uma ação de indenização contra o Estado, o Tribunal enfatizou que a
condição de vulnerabilidade do requerente exigia das autoridades uma excepcional
diligência, já que a brevidade do processo era essencial para que a vítima pudesse ter tido o
devido acesso aos tratamentos que lhe garantiriam melhor qualidade de vida:
[...] se encontra suficientemente provado que a prolongação do processo
neste caso incidiu de maneira relevante e certa na situação jurídica da
suposta vítima e seu efeito tem, até o dia de hoje, um caráter irreversível,
porquanto ao atrasar a indenização de que necessitava, tampouco pôde
receber os tratamentos que poderiam oferecer-lhe uma melhor qualidade de
vida.
[...] os menores de idade e as pessoas portadoras de deficiência devem
desfrutar de um verdadeiro acesso à justiça e devem ser beneficiários de
um devido processo legal em condições de igualdade com aqueles que não
enfrentam essas desvantagens. Para alcançar seus objetivos, o processo
deve reconhecer e resolver os fatores de desigualdade real daqueles que
são levados perante a justiça. A presença de condições de desigualdade
15
16

CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Op. Cit. 2012c, par. 152.
Ibidem, par. 194.
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real obriga a adotar medidas de compensação que contribuam a reduzir ou
eliminar os obstáculos e deficiências que impeçam ou reduzam a defesa
eficaz dos próprios interesses.17

Por fim, quanto ao marco temporal, a Corte considera que o tempo correspondente à
etapa de execução da sentença pode também ser incluído na contagem da duração do
processo, a fim de determinar sua incidência no prolongamento do prazo razoável. Nesse
contexto, entende-se que a falta de cumprimento das decisões tem implicações diretas na
efetividade da tutela jurisdicional, comprometendo a garantia prevista no art. 25.1 da
CADH18, a qual abarca todas as fases dos procedimentos para determinar direitos e
obrigações, inclusive aquelas subsequentes ao julgamento de mérito.

4.3 PROIBIÇÃO DE TRATAMENTOS DESUMANOS OU DEGRADANTES

Um último aspecto que merece destaque, no âmbito do presente trabalho, refere-se
aos parâmetros interamericanos relativos à proibição de tratamentos desumanos ou
degradantes no que concerne às pessoas com deficiência. Especificamente quanto a este
recorte temático, ao decidirem demandas levadas à sua apreciação, tanto a CIDH como a
Corte IDH já emitiram diversos pronunciamentos relevantes, nos quais fixaram standards em
matéria de: condições de privação de liberdade, prestação de serviços de saúde, vedação à
pena de morte etc.
No caso Víctor Rosario Congo versus Equador, a CIDH, empregando standards
especiais de proteção, considerou o Estado demandado responsável, entre outras
violações, pela ofensa ao direito à integridade pessoal (art. 5.2 da CADH), perpetrada, por
autoridades públicas, contra uma pessoa privada de liberdade que padecia de enfermidade
mental. Com efeito, a vítima, presa em caráter temporário, havia sido isolada dos demais
detentos, aparentemente em virtude de seu estado mental, permanecendo na chamada
“solitária”, por um período de cerca de 40 dias.
A Comissão Interamericana considerou, então, que o regime de isolamento à que foi
submetido o senhor Víctor Rosario Congo constituía um tratamento desumano e
degradante, agravado ainda mais pelas circunstâncias verificadas no caso concreto, posto
que a vítima, presa preventivamente (e, portanto, sob a custódia do Estado), sofria de
distúrbio mental, encontrando-se em uma situação de particular vulnerabilidade, que
requeria a adoção de medidas especiais para assegurar sua integridade física, psíquica e
moral19.

17

CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Op. Cit. 2012c, pars. 203 e 268.
Ibidem, par. 194.
19 COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Informe n. 63/99. Caso 11.427. Víctor
Rosario Congo Vs. Ecuador. Relatório mérito de 13 de abril de 1999, pars. 58 e 59.
18
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Um dos casos mais célebres julgados pela Corte IDH, o caso Ximenes Lopes versus
Brasil tratou da responsabilidade do Estado brasileiro pela morte de uma pessoa com
deficiência mental que se encontrava aos cuidados de um centro de saúde privado,
credenciado no SUS. O senhor Damião Ximenes Lopes faleceu em decorrência dos maus
tratos recebidos durante sua internação na Clínica de Repouso Guararapes, localizada em
Sobral/CE, na qual, constatou-se serem frequentes atos de abuso e de violência praticados
pelos funcionários contra pacientes com transtornos mentais.
Em sua decisão, a Corte ponderou que a principal finalidade do tratamento ofertado
às pessoas com deficiência deve ser a garantia de seu bem-estar, respeitando-se a
intimidade e a autonomia dos pacientes, em relação aos quais deve ser aplicada, como
regra, a presunção de que são capazes de opinar quanto às medidas terapêuticas
aplicadas20. Logo, somente em situações excepcionalíssimas, quando comprovada a
absoluta impossibilidade do doente de manifestar sua vontade, é que caberá aos familiares,
ou ao representante legal, consentir quanto ao tratamento empregado.
Ainda acerca da questão da capacidade, a Corte IDH consignou que “a sujeição é
uma das medidas mais agressivas a que pode ser submetido um paciente em tratamento
psiquiátrico”21, razão pela qual deve ser realizada apenas em último caso, quando o
comportamento do paciente represente sérios riscos à sua própria segurança e a de
terceiros. Desse modo, somente profissionais qualificados podem aplicar a medida,
observando sempre os métodos menos restritivos disponíveis e empregando-a pelo tempo
estritamente necessário para o restabelecimento do paciente.
No que corresponde às instituições que prestam serviços de saúde, o Tribunal
expressou

que

é

obrigação

do

Estado

regular

e

fiscalizar

suas

atividades,

independentemente de se tratarem de entidades públicas ou privadas, adotando medidas
voltadas à proteção da vida, da integridade e da dignidade das pessoas que, por algum
motivo, necessitem recorrer à assistência médica22. Para o órgão, tais cuidados atingem
sua máxima exigência com relação às instituições de cunho psiquiátrico, dada a
vulnerabilidade reforçada dos pacientes com deficiência mental23.
Por derradeiro, no que corresponde à seara criminal, registre-se que a Comissão
Interamericana tem sido enfática quanto à proibição absoluta da aplicação da pena de morte
em relação aos individuos que apresentem, quando da prática do delito ou em qualquer
momento posterior, algum tipo de deficiência mental, considerando esta modalidade de
punição incompatível com a proteção reforçada que o Estado deve oferecer a essas
20

CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Mérito,
Reparações e Custas. Sentença de 4 de julho de 2006. Série C N. 149, par. 130.
21 Ibidem, par. 134.
22 Ibidem, par. 141.
23 Ibidem, par. 140.
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pessoas. A propósito, colaciona-se, a seguir, fragmento de precedentes recente do órgão,
extraído de relatório de mérito publicado no ano de 2013:
Levando em consideração o caráter supremo do direito à vida e o nível de
escrutínio mais rigoroso em caso que envolvem a pena de norte, a
Comissão Interamericana considera que as pessoas com deficiencia mental
não podem ser submetidas à pena capital. Isso, devido ao fato de que estas
pessoas não têm a capacidade de compreender a razão ou a consequência
da execução24.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por todo o exposto, percebe-se a existência de standards regionais de considerável
importância no que se refere aos direitos das pessoas com deficiência, tanto no plano
normativo como no campo jurisprudencial. Tais parâmetros – muitas vezes negligenciados
em nosso país, sobretudo por desconhecimento dos múltiplos atores públicos e privados –
merecem especial atenção, visto que configuram obrigações do Estado brasileiro, que se
vincula aos diversos instrumentos pactuados na esfera regional, os quais devem ser
fielmente cumpridos e observados.
Verifica-se que, ao abordarem questões relativas aos direitos humanos das pessoas
com deficiência, seja de maneira central ou, ao menos, tangencial, os documentos
elaborados no âmbito da OEA refletem a atual fase de inclusão, em que predomina o
paradigma social. Todavia, dada a constante evolução da temática, frequentemente, é
preciso ler e interpretar tais diplomas à luz dos novos parâmetros que emergem na
comunidade internacional, em especial daqueles estatuídos na Convenção da ONU de
2006, atualmente, considerada o marco jurídico mais sofisticado quanto à matéria.
Os órgãos do sistema interamericano, a CIDH e a Corte IDH, vêm, já há algum
tempo, analisando demandas concernentes ao assunto. Nas decisões proferidas,
interpretam-se os tratados de direitos humanos não apenas de modo sistemático, sob uma
perspectiva comparada, mas também de forma dinâmica e evolutiva, com fundamento no
princípio pro homine. Tais órgãos, ao examinar casos concretos, estabeleceram parâmetros
reforçados de proteção em relação às pessoas com deficiência, delineando contornos mais
claros às normas extraídas dos tratados internacionais.
Esses standards se agrupam em três eixos temáticos principais: o princípio da
igualdade e da não discriminação, a promoção do acesso à justiça e a vedação a
24

COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Informe n. 52/13. Casos 11.576,
12.333 e 12.341. Clarence Allen Lackey y otros; Miguel Ánguel Flores; e James Wilson
Chambers Vs. Estados Unidos. Relatório de mérito de 15 de julho de 2013, par. 218, tradução
nossa. No mesmo sentido: Idem. Informe n. 44/14. Caso 12.864. Edgar Tamayo Arias Vs. Estados
Unidos. Relatório de mérito de 17 de julho de 2014, pars. 152-167.
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tratamentos desumanos e degradantes. No primeiro, tem-se a noção de igualdade em sua
acepção material, que enseja inclusive a adoção de medidas positivas (ações afirmativas)
para garantir a inclusão das pessoas com deficiência no seio da sociedade. O segundo se
traduz no chamado princípio da prioridade, que demanda uma diligência administrativa e
judiciária especial, em casos envolvendo indivíduos do grupo em questão.
Por fim, no que corresponde à proibição de tratamentos desumanos ou degradantes,
os órgãos do sistema interamericano, ao interpretarem as normas referentes aos direitos à
vida e à integridade pessoal, indicaram a existência de obrigações particulares no que tange
às pessoas com deficiência. A esses indivíduos, cumpre aos Estados oferecerem todas as
condições necessárias para lhes assegurar uma existência digna, respeitando-se sua
vontade e valorizando-se sua autonomia, sobretudo em situações de vulnerabilidade
agravada, como, geralmente, ocorre nos casos de institucionalização.
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Mídia

Fabiana Campos Franco, Doutora, Estácio de Vitória, EMESCAM
Luiza Falqueto, Graduanda, Estácio de Vitória
Satina Pimenta Mello, Mestranda, Estácio de Vitória e Multivix

INTRODUÇÃO

A sociedade pós-moderna é complexa, apesar de globalizada, expansiva e aberta, vive
sobre as rígidas regras da busca pela perfeição. Os dilemas atuais são construídos sob
a visão das crises de identidades pessoais e de valores que antes eram consolidados e
verdadeiros, mas que atualmente sofrem do que Bauman (2005) intitula fluidez.
Submisso aos padrões da globalização e do mundo capitalista, o cidadão
contemporâneo vive em busca da perfeição, perfeição essa que cega e impõe padrões
sobre a população, que se não forem seguidos pelos indivíduos sociais, geram
exclusões e pessoas descartados da convivência em grupos.
A ideia de modernidade idealizada por Touraine (2002) era de que todos se libertassem
de seus medos, deixassem de lado a insegurança e ignorância de não serem totalmente
perfeitos, que pudessem compreender que não há mal algum em obter alguma
deficiência, ou de não ser igual ao outro, mas o que a sociedade vive atualmente parece
mais com os pensamentos defendidos por Goffman (1988) na obra Estigma: notas sobre
a manipulação da identidade deteriorada. O autor defende a ideia do estigma e salienta
que a própria sociedade possui uma forma de categorizar as pessoas e qualquer um
que apresentar um defeito, uma fraqueza, uma imperfeição, se tornando anormal e
assim é estigmatizado.
Os deficientes físicos são um dos grupos que sofrem das consequências criadas por
esse estigma de não ser perfeito aos olhos da sociedade. Estigma que manipula,
menospreza, inferioriza e recrimina aqueles que possuem alguma deficiência. É uma
ideia firmada por um estereótipo de preconceito, muito comum na contemporaneidade,
que é o “achismo da incapacidade”. E o que seria esse achismo? A sociedade em geral
tem amarradas com elas mesmas, crenças de que a deficiência em si são
demonstrações de castigo e que uma vez portador de deficiência, não deveriam
pertencer a tribos ou a grupos. Como são retratadas e transmitidas pela mídia as
informações sobre os estigmas e inclusão do deficiente físico na sociedade?
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Objetivo geral é investigar como a mídia retrata o deficiente e os estereótipos sobre
perfeição na atualidade. Avaliar se a inserção do deficiente físico é feita de forma
construtiva ou estigmatizada.

1. ESTIGMAS E DEFICIÊNCIA: ESTEREÓTIPOS CRIADOS PELA SOCIEDADE

Estigma é uma palavra de origem grega e que significa ‘marca’, ‘sinais pelo corpo’. Na
antiguidade esse termo foi criado para identificar em meio à sociedade, pessoas que
não eram puras, dignas de serem tratadas como cidadãos comuns. Essas pessoas,
estigmatizadas eram marcadas com fogo e/ou faca como uma forma de serem
identificados. As marcas mais comuns eram encontradas em presidiários, escravos ou
traidores. Ao passar dos anos o termo foi usado para identificar pessoas que nasciam
com algum tipo de deficiência ou que desenvolviam deficiências decorrentes de
acidentes (GOFFMAN, 1988).
Para Melo (2005, p. 1) “na atualidade, a palavra "estigma" representa algo de mal, que
deve ser evitado, uma ameaça à sociedade, isto é, uma identidade deteriorada por uma
ação social”. A autora defende que a sociedade reduz as oportunidades das pessoas
que sofrem de estigma, descredita esse sujeito nomeando-o como defeituoso, falho ou
anormal, reduzindo suas oportunidades impondo a perda da identidade social e
anulando a individualidade dele, que passa a assumir a categoria de nocivo ou incapaz.
É uma forma de exclusão do parâmetro social padrão.
Segundo Goffman:
A sociedade estabelece os meios de categorizar as pessoas e o
total de atributos considerados como comuns e naturais para os
membros de cada uma dessas categorias: Os ambientes sociais
estabelecem as categorias de pessoas que têm probabilidade
de serem neles encontradas (GOFFMAN, 2004, p.5).
Essa visão de Goffaman (2004) é defendida por Melo (2005) quando sustenta que essa
é uma forma de controle social. Onde os parâmetros são estabelecidos para manter a
eficácia do simbólico (normal) e ocultar o que interessa para a convivência do diferente
com a sociedade.
Os estereótipos são decorrentes dos estigmas e funcionam como uma matriz que se
replica. Segundo Krüger é uma “[...] crença coletivamente compartilhada acerca de
algum atributo, característica ou traço psicológico, moral ou físico atribuído
extensivamente a um agrupamento humano, formado mediante a aplicação de um ou
mais critérios [...]” (2004, p.36 e 37).
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Na antiguidade para que identificar quem era digno eram feitas marcas pelo corpo, e
essa cultura acabou se perpetuando até os dias atuais. Não temos mais as marcas feitas
propositalmente, nas peles, identificadoras, mas possuímos as marcas impostas pela
sociedade: os estereótipos. Pessoas que possuem algum tipo de necessidade ou
cuidados especiais são enxergadas de maneira diferente. Essa visão que os outros, em
seus estados ‘perfeitos’, colocam como sendo uma punição ao deficiente, um castigo,
que ele merece, por ter aquela condição (GOFFMAN, 1988). Diversas vezes, muitos
desses estereotipados se martirizam, acreditam que são incapazes, pelo olhar de pena
e pela categorização que a sociedade constrói sobre eles.
Essas crenças de incapacidade são frutos de um longo período em que a sociedade
moderna viveu sob a ótica do preconceito e esses portadores de quaisquer anomalias
ou imperfeições sofreram com crises de identidade. Viveram em uma sociedade que
estabelecia que o pertencimento só se dava para o cidadão perfeito, que obedecia aos
padrões de beleza e de status. Lígia Amaral cita que o padrão é ligado ao corpo, quem
tem as medidas certas, o tom de pele ideal e não possui algum tipo de deficiência, é
uma pessoa ‘normal’ (AMARAL, 1994). E esses são aceitos socialmente.
Quem ‘foge’ dos padrões impostos pela modernidade acaba sofrendo com o preconceito
e com o pré-julgamento. Deixam de acreditar em si e nas suas capacidades individuais
de superação e passam a acreditar que não é possível conquistar espaços dentro da
sociedade dita perfeita.
Outras, em uma perspectiva de superação, buscam maneiras de se encaixar nos
parâmetros imputados pela sociedade, e tentam seguir o que lhes é imposto. A
incapacidade de realizar algumas tarefas, ainda que seja real, podem ser superadas
mas, se houver o incentivo e o apoio necessário para essa superação.
O que acontece é que a sociedade ainda não está preparada para receber e lidar com
essas diferenças. Para Lígia Amaral:
O primeiro sentido pode conter uma armadilha quando se fala
de integração de pessoa portadora de deficiência, pode levar a
políticas e ações que almejam “completar a falta”, “tornar inteiro”
– ou seja, desconsiderar e desvalorizar a diferença, pretender
tornar igual ao grupo de referência, Essa opção se levada as
últimas consequências, esconde em suas pregas a dificuldade
em lidar com a diferença, transformando-a em falta, em falha,
em incompletude – que deverão, pois, ser anuladas o mais
eficiente e rapidamente possível (AMARAL, 1992, p. 130).
O que a autora fala é sobre às inclusões sociais do deficiente obrigadas pelas leis
impostas para a sociedade, não como uma questão normal, mas como uma obrigação
de integração. O despreparo social deve ser suprido com discussões antropológicas,
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sociais, sociológicas, culturais e não como forma de obrigatoriedade, porque ao invés
de inserir esse portador de necessidades especiais, ele passa a ser absorvido nos
mercados de trabalho com uma força pouco valorizada. É como se as empresas
estivessem realizando um ´favor` para a sociedade, recebendo esses indivíduos. E esse
`favor` acaba aumentando a insegurança e as dificuldades portadores, que sofre préconceitos em seus ambientes de trabalho.
Esses pré-conceitos acabam atrapalhando a formação de uma identidade pessoal, um
entendimento de quem a pessoa é. Segundo Bauman (2005), nossa identidade é como
um quebra-cabeça, onde jamais saberemos de quantas peças precisaremos para poder
formá-lo. A cobrança para ser sempre uma pessoa antenada, do momento e adequada
aos padrões é cada vez maior, fazendo com que percam um pouco de si, se deixando
levar pelos outros.
Segundo Bauman “As identidades flutuam no ar, algumas de nossa escolha, mas outras
infladas e lançadas pelas pessoas em nossa volta, é preciso estar em alerta constante
para defender as primeiras em relação às últimas” (2005, p.19).
Os estereótipos nos levam a uma discussão do que é ser diferente. Essa temática faz
refletir sobre o mundo pós-moderno em que a sociedade atual vive. A pós-modernidade
veio com o intuito de mudar, questionar muitas das culturas de cada local, mas, na
realidade não é isso que se pode ver. Existem diversos projetos que trabalham a
questão do Deficiente Físico na sociedade, que explicam e tentam cativar a lei de
inclusão, não como uma obrigação, mas, como um todo, despertando na sociedade a
corresponsabilidade com esse ser e incentivando que aprenda a abraçar essa causa
sem um olhar torto, olhar de pena. Uma população que enxergue no outro, a igualdade,
a tolerância e o respeito.
Todas as formas de igualdade são válidas, mas, não conseguimos fazer com que todos
tenham a mesma visão, se as ações não forem divulgadas. Nesse ponto que a mídia
deve se colocar, na ajuda por um mundo realmente pós-moderno, quando ser diferente
vira uma questão normal, onde o inclusivo não precise ser exclusivo.

2. PERFEIÇÃO E PÓS MODERNIDADE: A EXCLUSÃO DO DIFERENTE

Como dissemos anteriormente vivemos em uma sociedade pós-moderna, onde ser uma
pessoa diferente é associado ao esquisito e estranho. Ribas (1985) diz que todo sujeito
de foge dos padrões estabelecidos pela sociedade em geral, é estigmatizado, porém, o

76

Anais do IX Encontro da ANDHEP

ISSN:2317-0255

estigma não está na deficiência ou na pessoa, e sim, na sociedade em que ela vive,
sociedade essa que o categoriza, fazendo pré-julgamentos daqueles que não seguem
o que lhes é imposto.
A cada ano que passa a obsessão por uma vida melhor, por um corpo perfeito em seus
padrões aumenta. É muito fácil ao caminhar pelas ruas, ver como todos se tratam, como
as diferenças passam sem que sejam percebidas e avaliadas. Tornou-se normal não
reparar na necessidade do próximo. Emílio Figueira explica que a atual mídia nos
bombardeia com tanta informação do imediatismo, que não conseguimos processar ao
certo o que aquela notícia tem para passar, destacando que “é quando nos deparamos
com os “pré-conceitos” oriundos da desinformação, que muitas vezes levam a
sociedade a subestimar as potencialidades e capacidades das pessoas, gerando
discriminação, estigmas e preconceitos” (FIGUEIRA, 2011, p.01).
A exclusão do diferente não é um assunto novo em meio à sociedade, a humanidade já
passou por diversas fases de integração social e exclusão, e com o deficiente físico não
foi diferente. A história retrata primeiramente ao extermínio, e muitos anos depois a
inclusão do mesmo na sociedade. O deficiente físico reconheceu anos mais tarde seu
direito e lutou por sistemas sociais que se adaptassem as suas necessidades, tornando
a todos iguais (MAZZOTTA,1987).
No Brasil existe a lei de inclusão (BRASIL, 1999) que protegem e garantem os direitos
dos deficientes. Mas o tem ainda é de obrigatoriedade. Os artigos ali encontrados dão
a amargura do ‘obrigatório’. As empresas são obrigadas a ter pelo menos 5% dos seus
funcionários na categoria deficiente. A questão é: a partir do momento essas empresas
são obrigadas a empregar alguém gera um certo preconceito em cima do que lhe foi
imposto. Ainda há um despreparo por parte do empresariado em receber esses
‘diferentes`. Muitos dos cargos oferecidos são os considerados ‘mais fáceis’, que não
exija muito esforço. O que acaba reforçando a ideia de que todas as pessoas
deficientes, em geral não são capazes de ter o mesmo cargo que uma caixa, ou um
gerente e às vezes até mesmo um empresário.
No Brasil as campanhas de integração e os métodos adotados para cumprir a lei de
inclusão ainda são insipientes. Perdura a visão retrograda de que a deficiência é um
castigo. Muitas propagandas ao relatarem os acidentes, colocam atores para
interpretarem pessoas acidentadas ou que sofreram algumas delimitações por conta de
um acidente, usando de uma linguagem que transmite a ideia de que ter alguma
deficiência é um castigo ou até uma incapacidade. As ações que oportunizam esses
deficientes são pontuais e esporádicas.
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Para Silva e Tasso (2012, p. 82):
Assim, por considerarmos a mídia televisiva e superfície de
inscrição de enunciados que retomam, deslocam e ressignificam
sentidos sobre o corpo deficiente, propomo-nos demonstrar
como, no exercício de governamentalidade, a identidade do
sujeito com deficiência é construída a partir de uma organização
simbólica que representa as três formas de governo – a de si
mesmo, a do Estado e a do Outro.
Com a chegada da pós modernidade, um conceito que era de inovação, acabou por
retroceder. Segundo Bauman (2005) não existe mais um verdadeiro ‘eu’, englobamos
tantas faces e tantos modos de querer se adequar ao que é moderno, que nossas
identidades estão se fragmentando. Hall (2005) também discursa sobre a identidade
fragmentado e acrescenta que não existe uma identidade para cada pessoa, mas sim
uma identidade centralizada, no plural, heterogênea. Atualmente pode-se observar que
vivemos em uma sociedade da fachada, da máscara. E quem não se adequa sofre
preconceitos. Para Bauman (2005, p.96):
Em nosso mundo fluido, comprometer-se com uma única
identidade para toda a vida, ou até menos do que a vida toda,
mas por um longo tempo a frente, parece algo arriscado. As
identidades são para usar e exibir e não para armazenar e
manter.
O que Bauman se refere é a extinção do valor sentimental, do valor que realmente
deveria ser dado a nossa identidade. Perdemo-nos em meio a sociedade, tentando em
um caminho sem fim, descobrir quem somos de verdade, se vamos ser mutáveis por
todo o tempo ou se conseguiremos parar, e colocar toda a diferença em um balança e
chegar a conclusão de que na verdade, somos diferentes, porém, iguais. Cada um tem
seu jeito, tem seu tempo, tem seu estilo. Todos somos iguais, mesmo com as diferenças.

3. A RETRATAÇÃO DO EXCLUÍDO E DO ESTIGMA NA MÍDIA

Comunicação é vida, e está inserida na sociedade desde os primórdios, fazendo parte
do ser humano. Com o passar dos séculos, a forma de como se comunicar, divulgar e
informar foram se desenvolvendo, e desde então ganham cada vez mais força. Desde
o surgimento dos jornais, revistas, rádios e outros meios de comunicação, a mídia ocupa
um espaço importante na vida de seus receptores. Além de espaço, possuem uma
grande qualidade, que é a confiança de quem os acompanha, tornando tudo o que falam
ou fazem em algo verídico. Muito comum ouvir pelas ruas a seguinte frase: “mas isso é
a mais pura verdade, eu vi no jornal”.
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Sabendo do auto poder de manipulação por meio da comunicação e preocupado com a
retratação do deficiente físico na mídia, o Governo Federal produziu um Manual de Mídia
e Deficiência. Para mostrar aos veículos de comunicação com a questão deve ser
tratada e produzida.
Segundo o Manual de Mídia e Deficiência:
A abordagem e a terminologia utilizadas pelos meios de
Comunicação de Massa (M.C.M) ao mesmo tempo refletem e
influem na interpretação da sociedade sobre os principais temas
de interesse coletivo. Se a informação não é cuidada, acaba
reforçando estigmas e posturas preconceituosas transmitidos
culturalmente, que podem significar, no mínimo, um empecilho à
evolução e ao desenvolvimento social (BRASÍLIA,1994, p. 04).
A comunicação é um direito de cada cidadão, e Victor Gentilli (1995) defende que uma
informação deve ser tratada como uma utilidade pública e social, de interesse comum,
disponibilizando o conhecimento e dando ao público dos jornais a possibilidade de
fazerem parte de uma sociedade política, que discute sobre os valores da vida pública
e privada.
Numa sociedade de massas moderna, o acesso à informação
jornalística, por parte do cidadão, pode potencialmente vir a
consistir num direito que assegura outros direitos, confere
condições de igualização de sujeitos oferece visibilidade ao
poder e ao mundo (GENTILLI, 1995, p. 158).
A comunicação de massa possui em suas mãos um grande poder que é o de conseguir
conscientizar aos demais cidadãos sobre o que é certo e o que é errado em nosso meio.
Infelizmente, derivado dos veículos de comunicação, surgiram os padrões de quem
poderia ser um comunicador. Padrões estabelecidos há muitos anos, mas que ficaram
como uma cultura no meio televisivo. As mulheres e os homens que eram os
protagonistas sempre eram muito bonitos, esbeltos e de uma elegância notável.
Segundo Silva E Tasso (2007, p.7):
É de consenso que a mídia é um dos instrumentos sociais
responsáveis pelas transformações das linguagens e dos
esquemas perceptivos do campo intelectual humano, que
interferem na formação de conceitos, crenças, valores e
atitudes.
Até a década de 1970, as vidas das pessoas com deficiências eram retratadas como
castigo, angústia e total sofrimento pelos veículos de massa, onde todos que possuíam
algum tipo de deficiência procurassem a cura. Ângela Merkx (1998) fala que foi nessa
época que os Meios de Comunicação de Massa – MCM perceberam que o tema era de
importância política e social:
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Vendo a importância social e política do tema (às vezes os meios
de comunicação se dão conta de seu papel como formadores de
opinião e transformação social), o estigma (1) e o preconceito
contra as pessoas portadoras de deficiência começou a ser
minimizado (MERKX, 1998, p. 03).
A autora cita como um importante marco para a total reflexão sobre a política com os
deficientes físicos, o filme “Amargo Regresso“, com Jon Voight e Jane Fonda, lançado
nos anos 80. Em que retrata a vida de um veterano da guerra do Vietnã com paraplegia,
interpretado por Jon Voight, onde no filme o colocaram com uma postura que tanto um
deficiente físico como qualquer outra pessoa pode ser, inteligente, interessante,
sensual, divertidíssima entre outras qualidades que todos possuímos. Mas essa
realidade não é a mesma do Brasil. O país segue muito atrasado quando o assunto é
de questões educativas e inclusivas. Possuímos leis de inclusão, mas essa lei surge
como uma obrigação e não como um direito do igual.
Essa história começa a mudar quando o autor Marcelo Rubens Paiva, lançou o livro
“Feliz Ano Velho”. O livro conta a sua história, história de um jovem, que fica tetraplégico
após dar um mergulho em praia rasa, mas, contando todas as emoções, os namoros,
os risos e como a sua vida mudou, mas como ele é comum como qualquer outro.
Sou um outro Marcelo, não mais Paiva, e sim Rodas. Não mais
violonista, e sim deficiente físico. Ganhei algumas cicatrizes pelo
corpo, fiquei mais magro e agora uso barba. Não fumo mais
Minister, agora passei pro Luiz XV. Meu futuro é uma quantidade
infinita de incertezas. Não sei como vou estar fisicamente, não
sei como irei ganhar a vida e não estou a fim de passar nenhuma
lição. Não quero que as pessoas me encarem como um rapaz
que apesar de tudo transmite muita força. Não sou modelo pra
nada. Não sou herói, sou apenas vítima do destino, dentre
milhões de destinos que nós não escolhemos (PAIVA, 1982, p.
151).
Como o autor Marcelo Rubens Paiva diz, outras medidas precisam ser tomadas tanto
políticas como sociais. Existem hoje, alguns projetos sociais de inclusão do deficiente
físico no meio social. O que mais precisamos além desses projetos? A sua divulgação,
apoio e consentimento de que sozinhos não podem e muitas vezes não conseguem
atingir o público alvo como um todo. Atualmente um dos projetos tem maior destaque,
pois possui apoio e parceria de artistas, o projeto “ser diferente é normal”. Trabalham
mais com as crianças e jovens com Down, mas, já é uma ótima iniciativa de modelo de
inclusão, onde não se é obrigado a fazer nada, e sim só admirar e perceber que todos
são capazes, e são iguais.
Segundo Mourão (2009, p. 04):
A exclusão, ao significar a ruptura de vínculos sociais básicos,
empobrecimento não propriamente do indivíduo, mas das
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relações que definem seu lugar e sua identidade culturais,
parece-nos passível de ser melhor enfrentada através de
estratégias locais de inclusão.
A sociedade possui um agravante, que é o não estar preparado para lidar com certas
situações e assuntos. Buscamos com esse projeto, apontar quais os defeitos e onde
podem ser melhorados. A mídia tem sim seu papel fundamental como formador de
opinião, e pode-se por meio dele explorar mais áreas, dando uma normalidade ao
assunto aqui questionado.

4. METODOLOGIA

O trabalho é de caráter exploratório e tem como objetivo estudar um fenômeno, assim
definido por Lakatos e Maconi (1999) e analítico. A pesquisa é de cunho qualitativo. A
pesquisa será em torno da construção do estigma em relação ao deficiente físico na
mídia, no A Tribuna em 2010. Esse artigo é um recorte de uma análise macro que está
sendo construída com um escopo maior de cinco anos (2010-2015). A pesquisa vem
sendo realizada em uma parceria fixada com a Faculdade Estácio de Vitória e a UFES
no Laboratório de Projetos em Saúde Coletiva que é um projeto de extensão da UFES
que visa fomentar a elaboração de projetos em Saúde Coletiva no Espírito Santo. O
Laboratório possui no campus de Maruípe em Vitória, um observatório de Mídia em
Saúde, que irá auxiliar na parte prática da pesquisa de coleta de dados.
Foi utilizado como escopo de coleta os jornais A Tribuna editados no ano de 2010.
A primeira etapa da pesquisa consistiu em fazer um levantamento de todas as matérias
que foram divulgadas no jornal que contivessem a palavra deficiente. Para isso foi
utilizado o recurso de busca do software Adobe Reader. Na primeira etapa da coleta
foram localizadas 188 incidências da palavra nas matérias que foram selecionadas e
analisadas.
Como a coleta foi feita pelas próprias pesquisadoras foram selecionadas nesta coleta
apensas as matérias que continham a palavra deficiente que se relacionassem a
deficientes físicos, mentais ou visuais. A análise principal visou identificar se alguma
matéria das publicadas se reporta ao deficiente de forma inadequada. Segundo o
Manual de Mídia e Deficiência não se deve referir ao deficiente como: pessoa com
deficiência, pessoa com necessidades especiais, traz a maneira mais gentil e cortes de
como tratar os mesmos, e o objetivo era identificar se alguma matéria fere o que
preconiza o manual.

81

Anais do IX Encontro da ANDHEP

ISSN:2317-0255

5. ANÁLISE DE DADOS

Das 188 incidências, 9 não diziam respeito à temática e não foram contempladas na
análise, porque referenciava outros tipos de deficiência, o termo sendo usado no sentido
de ineficácia. Elaboramos um gráfico da incidência de assuntos coletados na pesquisa.

Gráfico 1 – Assunto das Matérias
Mau uso de vagas e desrespeito com deficiente
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Fonte: Elaboração Própria

A maior parte das matérias mencionam o desrespeito com o deficiente. Relatos de uso
de vagas feito por pessoas que não são deficientes e relatos de desrespeito significaram
32,40% do total de matérias (58 notas). Como podemos observar nos trechos seguintes
Os desníveis nas calçadas dos municípios da Grande Vitória (e
não só deles) são culpados de acidentes graves com idosos e
deficientes físicos, muitas vezes causando até óbitos, mas a
coisa costuma ficar só na reclamação, enquanto o certo é fazer
como fez a mãe do pobre menino eletrocutado em Novo México:
procurar na Justiça o reparo pelo drama que sofreu. (A
TRIBUNA, 2010, p.24)
Meu namorado parou o carro na rua Dom Pedro II para minha
mãe, que é deficiente, para descer, mas o guarda o multou.
Explicamos a situação, mas não adiantou. Não existe placa que
diz que é proibido estacionar ali e, além disso, os moradores
costumam parar na rua (A TRIBUNA, 2010, p.20).
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Em 30,16% das matérias (54) o jornal menciona as melhorias e as facilidades para os
deficientes, ofertam dicas e indicam novidades para os deficientes como podemos ver
nos textos
Boa. O prefeito da Serra, Sérgio Vidigal, sancionou duas leis que
criam, respectivamente, fila especial e área reservada em
eventos culturais para deficientes físicos. O prazo para a
prefeitura regulamentar a área reservada em shows é de 60 dias,
e o da fila especial, 90. A fila especial será nos cinemas, teatros,
circos, parques de diversão, casas de shows e similares,
ginásios, estádios, praças esportivas em geral, entre outros, e
vale também para maiores de 60 anos, mulheres grávidas ou
com crianças no colo e doentes graves (A TRIBUNA, 2010,
p.05).
Projeto para reduzir preço da passagem em 22%: [...] A diretoraresidente da Companhia de Transportes Urbanos da Grande
Vitória (Ceturb), Denise Cadete, disse que isso beneficiaria os
usuários pagantes, já que os idosos, deficientes físicos e
estudantes são subsidiados pelo governo (A TRIBUNA, 2010a,
p.03).
Das matérias 27 são referentes a vaga de empregos destinados aos deficientes. Vagas
em vários estados do Brasil.
No Extrabom, são 62 chances, sendo 30 para a Serra e 32 para
Vitória. Entre as funções, ajudante de deposito, embalador,
repositor, operador de frios e auxiliar de entrega e de inspeção.
Já o Epa está com 10 vagas para deficientes físicos (A
TRIBUNA, 2010,p.26).
Essas divulgações de vagas são frequentes devido a necessidade das empresas em
atingir as vagas necessárias estabelecidas por lei.
Do total, 19 matérias traziam informações sobre filmes com deficientes ou filmes que
contam a história dos deficientes
Temos o caso do filme “Preciosa”: “Conta a história de um
adolescente de 16 anos negra e obesa do Harlem, que está
grávida pela segunda vez. Quem a estuprou foi seu próprio pai
(e da primeira vez nasceu um deficiente mental que ela chama
afetuosamente de Mongo!) (A TRIBUNA, 2010b, p.03).
Novelas muito mais educativas: As cenas explicativas se
sucedem abordando dramas, como o alcoolismo, a gravidez na
adolescência, a bulimia, dos deficientes físicos, da exploração
sexual de menores de idade ou doenças que necessitem de
doação de órgãos, por exemplo (A TRIBUNA, 2010c, p.03).
No trechos observamos duas vertentes uma de mostrar a forma pejorativa da deficiência
e outra exaltando a necessidade de falar do tema.
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Um dado que merece destaque foi a presença de 6,7% das matérias (12) trazerem
histórias de superação da deficiência e mostrar a forma como esses deficientes se
reportam à sua condição. A superação como exemplo em páginas de jornais é muito
positiva porque valida as histórias de pessoas que passam a serem vistas como
vitoriosas trazendo de uma forma sensível as possibilidades de fazer o que os outros,
intitulados “normais” fazem. Quando observamos o trecho:
Um enxadrista de Guarapari, que tem apenas 10% da visão,
conquistou o terceiro lugar na I Etapa do Campeonato Brasileiro
para Deficientes Visuais, que foi realizada no início deste mês
em São Paulo. Rodrigo de Souza ficou no topo entre 47
participantes de todo o País. Um dos segredos do sucesso é o
treinamento. Além do técnico oficial, Moacir Bortoloso, ele
recebeu dicas do cubano Raul Perez, um dos melhores
treinadores do mundo (A TRIBUNA,2010, p.04).
Deficiente visual é guia turístico: Trabalhar como servidor
público estadual e municipal, atuar a área de Direito, como
auxiliar em um instituto e ainda como guia turístico parece ser
tarefa difícil. Mas Vanderli Santanna, 48, dribla as dificuldades e
faz tudo isso sem enxergar. Ele perdeu a visão com 2 anos,
após contrair sarampo, mas afirma que superou todos os
obstáculos que surgiram (A TRIBUNA, 2010, p.15).
Duas matérias diziam respeito ao Teleton, sobre a sua programação, o que irá acontecer
no maior programa que ajuda a crianças e jovens que possuem qualquer tipo de
deficiência. O programa acontece no mês de novembro, em que é selecionado um final
de semana para que aconteçam shows e apresentações. E durante todo o mês é
realizada uma campanha de arrecadação de dinheiro para as instituições do Teleton.
Uma matéria trata da falta de manutenção das calçadas e da falta de acesso para o
deficiente quando isso acontece. É um relato dos maus tratos que esses deficientes
passam e das dificuldades cotidianas que eles enfrentam.
Dois relatos de matérias identificam pessoas utilizando-se da falsa condição de
deficiente para obter vantagens sobre outras pessoas. Golpistas que se fazem passar
por deficiente para sensibilizar pessoas como podemos observar no trecho
Câmeras flagram falso paralítico: Imagens mostram momento
em que o rapaz, que pedia esmolas em Vila Velha, sai da cadeira
de rodas e caminha (A TRIBUNA, 2010, p.06).
Das 179 matérias analisadas 4 nos chamaram a atenção de forma significativa.
Relatavam a vida dos deficientes como mártires como podemos observar no trecho
entender as dificuldades ocasionadas pela deficiência com amargura e ressaltar apenas
os gastos financeiros é submeter o deficiente a uma condição muito negativa.
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No entanto, é preciso lembrar que, além das vítimas fatais,
os acidentes de trânsito nos deixam heranças amargas:
milhares de deficientes e alto dispêndio da rede de Saúde
que poderia ser direcionado para outros tipos de
atendimento (A TRIBUNA, 2010, p.05)

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Mesmo com a escrita e referência ao deficiente de maneira correta na maioria das
referências, e de acordo com o que o Manual orienta as matérias não tinham tanta
relevância e importância, não agregavam muita informação de utilidade pública. A
responsabilidade da mídia de ofertar informações sobre a temática e incluir o deficiente
na pauta é fundamental. O que se percebe neste recorte é que as referências não
exercem o papel informativo de tornar normal a integração dos deficientes em meio a
sociedade. Os deficientes não aprecem como personagens de boas matérias a não ser
quando mencionam sua superação em 12 das incidências, mas nenhuma de forma
significativa. As matérias especiais dedicadas às pessoas com deficiência as tratavam
como algo surreal, onde suas habilidades só tinham valor por possuírem algum tipo de
deficiência, por exemplo a matéria sobre um guia turístico que possui a deficiência
visual, tratam o tema como algo totalmente extraordinário.
As matérias colhidas e analisadas não são suficientes para poder diminuir o estigma
construído pela sociedade, e alimentado pela mídia, muitas vezes. As matérias de 2010
não conseguem conscientizar e mostrar que todos são iguais mesmo sendo diferentes.
Faltam matérias grandes, reportagens, onde se possam mostrar as leis de inclusão e
onde elas se encaixam perante o cotidiano do cidadão.
A proposta é que da mesma maneira que surgem matérias especiais sobre os dias dos
namorados com todos os casais, integrar também um casal de deficientes, mas, não
contando sua história de superação do dia-a-dia, mas de como se conheceram e se
apaixonaram, como foi a aproximação, tratar com normalidade a existência e a relação
do deficiente com a sociedade.
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