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Resumo do Plano de Trabalho: 

As teorias modernas de justiça social partem principalmente da teoria do contrato social 

– que tem como dois dos seus principais representantes Hobbes e Locke –, em que os princípios 

básicos de política são resultados de um contrato para vantagem mútua1, que tem como 

pressuposto base uma sociedade livre, igual e independente2, na qual todos os cidadãos que irão 

fazer parte do pacto tem o mesmo nível de racionalidade, estão em pé de igualdade e são 

membros plenamente cooperantes ao longo da sua vida3.  

Porém essa visão de sociedade é uma visão que não inclui as pessoas com impedimentos 

ou deficiências, já que estas não estão em pé de igualdade com os outros membros da sociedade 

e não poderão fazer parte do contrato que estruturará as instituições básicas da sociedade e estas 

não estarão em conformidade com as necessidades básicas daqueles, e que também deverem 

ser tratados como cidadãos. Nesse sentido, faz-se necessário uma reestruturação de conceitos 

como o de dignidade e de pessoa humana, o abandono de algumas premissas da teoria do 

contrato social de partes iguais e da renda e riqueza como parâmetros para aferir as garantias 

de bem-estar geral. 

 
1 Faz-se necessário esclarecer contrato social é hipotético – nunca existiu de verdade –, feito para justificar a 

racionalidade das decisões tomadas pela comunidade política em algum ponto incerto no tempo. 
2 Pressuposto do Contratualismo Hobbesiano. 
3 Pressuposto do Contratualismo Rawlsiano 



Nussbaum tem como seu principal interlocutor, o autor da “Uma Teoria da Justiça”, 

John Rawls, que para ela é o principal e melhor representante da teoria de justiça liberal, porém, 

tendo em vista suas falhas, faz-se necessário a construção de uma nova para tratar de problemas 

que não são abarcados pela teoria de Rawls, como os dos países em desenvolvimento, as 

pessoas com deficiência e os animais . A autora não pretende superar a teoria da justiça como 

equidade, substituir o modelo do contrato e nem abandonar o liberalismo, apenas propor uma 

teoria que consiga resolver certos problemas ainda não superados de justiça social. 

Para a análise da importância do papel legislativo e judiciário na resolução de problemas 

sociais no Brasil relativo as pessoas com deficiência fazem-se de suma importância o debruçar-

se sob o Estatuto da Pessoa com Deficiência (lei n º 13146/15) e as decisões do STF.  Tais 

instrumentos jurídicos (a lei e as jurisprudências) têm um impacto social enorme da vida das 

pessoas com deficiência e nas garantias jurídicas destas em relação a educação, serviço social 

e bem-estar. Pois são utilizadas as garantias asseguradas pelo direito na aferição qualitativa da 

justiça social brasileira em relação a esse grupo vulnerável. 

O enfoque das capacidades como teoria de justiça social vem com o intuito de verificar 

a convergência desses instrumentos jurídicos pátrios com a lista de capacidades centrais, com 

os conceitos de dignidade e pessoa humana, e as necessidades básicas a serem asseguradas nos 

diversos âmbitos da vida social propostas por Martha Nussbaum. 

 

Objetivo Geral  

 Analisar, à luz do enfoque das capacidades de Martha Nussbaum, a legislação brasileira 

sobre as pessoas com deficiências (Lei nº 13146/15) e as decisões do STF com o intuito de 

averiguar uma possível consonância ou dissonância entre a teoria e as possíveis ideias sobre 

justiça social derivadas de tais instrumentos jurídicos. 

 

Objetivos Específicos:  

- Encontrar possíveis convergências entre o Estatuto das Pessoas com Deficiências e a 

teoria do enfoque das capacidades, a partir da necessidade de assegurar às pessoas com 

deficiência a capacidade plena de desenvolver seu florescimento humano, participação igual na 

comunidade política e resguardo de direitos civis e políticos básicos. 



- Tentar extrair uma orientação jurídica do Supremo Tribunal Federal (STF) para a 

questão das pessoas com deficiência. 

- Propor uma compatibilidade entre as decisões do STF com a proposta do enfoque das 

capacidades, como instrumento estatal de assegurar as capacidades centrais das pessoas com 

deficiência. 

-  Pode-se utilizar tais instrumentos do direito (lei e jurisprudência do STF) como 

critérios para aferição da justiça social em relação as pessoas com deficiência no Brasil? 

 

Justificativa  

1. O enfoque das capacidades 

Todo homem é um ser social, político e necessitado, que vive em uma comunidade 

política e precisa que capacidades básicas lhe sejam asseguradas para que viva de forma digna4 

e igual como cidadão, sendo este também fim em si mesmo, não podendo ser visto como meio 

para a consecução dos fins de outros, a partir de um princípio da capacidade de cada pessoa 

baseado no princípio de cada pessoa como fim5, que põe o sujeito primário da justiça social a 

pessoa e não o grupo.  

Cabe neste ponto a especificação da relação da autora com o conceito de dignidade 

humana, e consequentemente com a aparente proximidade com Kant, pois apesar de Nussbaum 

ter um princípio de cada pessoa como fim, ela não toma para si tal noção kantiana. A noção 

kantiana de pessoa, utilizada no contrato rawlsiano que a autora criticará contrasta a 

humanidade das pessoas – que estaria contida na racionalidade –  e a animalidade, pois para ela 

a racionalidade e animalidade são completamente unificadas, tendo, pois, a racionalidade 

simplesmente um aspecto da animalidade, criando-se assim a consideração de existência de 

diferentes tipos de dignidade animal, com um tipo especificamente humano, porém todas com 

direito ao mesmo respeito, consideração e um tratamento justo. 

As capacidades devem entender-se como valiosas para todas e cada uma das pessoas, 

pois são derivadas do consenso sobreposto, e desempenham também um papel instrumental que 

deve ser visto como metas políticas a serem asseguradas, respeitas e implementadas pelos 

 
4 Formulação de Martha Nussbaum no livro “Fronteiras da Justiça: deficiências, nacionalidade e pertencimento à 

espécie”, em que a autora, a partir da concepção política de pessoa de aristotélica e a marxiana de ser necessitado, 

apresenta sua concepção de homem. 
5 Tais princípios são adotados por NUSSBAUM, Martha, “Mulheres e Desenvolvimento Humano”, Heder 

Editorial, 2012. 



Estados aos seus cidadãos para que eles possam alcançar uma vida digna a partir das escolhas 

pessoais de florescimento humano.  

Há diferentes tipos de capacidades, algumas importantes, outras triviais, outras que 

devem ser inibidas por lei e as capacidades que são centrais, porém as capacidades devem ser 

avaliadas, com o intuito de por meio de um consenso sobreposto, escolher aquelas que devem 

ser asseguradas pela lei, por serem centrais. Nussbaum, no seu livro “Fronteiras da Justiça: 

deficiências, nacionalidade e pertencimento à espécie” propõe uma lista com dez capacidades 

centrais e universais – independem de quem sãos os seus destinatários –, que devem ser 

asseguradas da melhor forma possível: (1) Vida , (2) Saúde física, (3) Integridade física, (4) 

Sentidos, imaginação e pensamento, (5) Emoções, (6) Razão prática, (7) Afiliação, que leve em 

consideração as bases socais de autorrespeito e não humilhação e a possibilidade de ser capaz 

de viver com e voltado para os outros, (8) Outras espécies, (9) Lazer e (10) Controle sobre o 

próprio ambiente, seja ele físico ou material.  

Em relação ao conceito de capacidades e sua relação com Amartya Sen, cabe lembrar 

que, apesar desse conceito ter derivado de Sen, Nussbaum é a primeira a propor uma lista de 

capacidades centrais. Sua versão sobre as capacidades provém do período em que ela trabalhou 

junto a Sen no World Institute for Development Economics Research (WIDER), na Índia, em 

que percebera que seus estudos em filosofia aristotélica se assemelhavam em muito aos estudos 

dele no campo da economia sobre mensuração da qualidade de vida. Ambos acreditam que é 

no “espaço de capacidades que as questões sobre igualdade e desigualdade social podem ser 

melhor colocadas” (NUSSBAUM, 2002, p 40), porém a autora insere a essa concepção a ideia 

de um nível mínimo de capacidades, que juntos podem “fornecer uma base para os princípios 

constitucionais que os cidadãos têm o direito de exigir de seus governos” (NUSSBAUM, 2002, 

p 40) e  propõe que todas as capacidades são igualmente fundamentais, sem nenhum tipo de 

ordem lexicológica. Outras importantes diferenças são a respeito da fundamentação 

aristotélico/marxista do verdadeiro funcionamento humano que a autora traz para o enfoque das 

capacidades e os três tipos de capacidades (básicas, internas e combinadas) que não tem um 

padrão em Sen. 

As capacidades têm um nível mínimo, pelo qual, sem essa devida proporção, não terá 

como dizer que está se disponibilizando um funcionamento verdadeiramente humano para os 

cidadãos, porém esse nível mínimo pode alterar-se ao longo do tempo e podem ser 

convencionado de maneiras diferentes em cada sociedade, levando em consideração sua 



história e circunstância6. Elas também podem ser vistas como um conjunto de direitos 

fundamentais que devem posteriormente assegurados pela ação do legislativo e pelo judiciário7. 

A carência em uma dessa áreas das capacidades não pode ser suprida por uma quantidade maior 

de outra capacidade, pois elas tem um caráter inegociável, apesar do fato de que, cada pessoa, 

ao criar seu plano de florescimento, poder escolher por desempenhar as ativdades de uma delas 

ou não.  

 

2. Para além da deficiência: o duplo enfoque das capacidades no impedimento e a 

desvantagem resultante 

Dentro do enfoque das capacidades, a cooperação social parte de laços altruísticos e não 

somente de vantagens mútuas, em que a justiça e a inclusão são tratadas como fins de valor 

intrínseco, sendo assim, “viver com e para os outros, tanto com benevolência quanto com 

justiça, faz parte da concepção pública compartilhada de pessoa que todos subscrevem para 

propósitos políticos” (NUSSBAUM, 2013, p 195).  

A questão das pessoas com impedimentos físicos e mentais não é uma questão de renda 

propriamente dita, pois, muitas vezes, as dificuldades enfrentadas por eles estão relacionadas a 

problemas de políticas públicas que independem de quanto dinheiro possuam.  

Cumpre aqui elencar as considerações da autora acerca da proposta rawlsiana do 

emprego de recursos (renda e riqueza) como indicadores de bem-estar e a sua consequente 

inadequação, pois, “na vida real, as pessoas podem estar bem situadas com relação a algumas 

capacidades, e muito mal colocadas em relação às outras” (NUSSBAUM, 2013, p 216). Disto 

pode-se concluir que ao utilizar esses indicadores em relação às pessoas com deficiências, 

Rawls ignora que mesmo possuindo a renda e riqueza de uma pessoa sem impedimentos, não 

seria possível pressupor similitude nas capacidades e nem as mesmas condições sociais 

daqueles. Desse modo, a preocupação de Nussbaum se mostra não em perguntar acerca da 

satisfação ou renda das pessoas, mas sim perguntar o que elas são realmente capazes de ser e 

fazer com esses recursos. 

A priori, faz-se necessário entender as diferenças que se encontram na literatura 

especializada sobre deficiência e que são apresentadas por Nussbaum, entre : “impedimento” 

 
6 Nussbaum, Martha. Fronteiras da justiça: deficiência, nacionalidade, pertencimento à espécie. São Paulo, 

Editora WMF Martins Fontes, 2013, p 220. 
7 Nussbaum, Martha. Fronteiras da justiça: deficiência, nacionalidade, pertencimento à espécie. São Paulo, 

Editora WMF Martins Fontes, 2013, p 192. 



[imparment], “deficiência” [desability] e “desvantagem competitiva resultante” [handicap], que 

a autora apresenta como perda de função corporal normal, impedimento em relação ao meio em 

função de uma lesão e a desvantagem decorrente de uma deficiência ou de um impedimento, 

respectivamente. (NUSSBAUM, 2013 p. 120).  

Apesar de questionar-se a possibilidade de utilizar a mesma lista de capacidades para as 

pessoas com deficiência, a autora justifica a escolha de manter sua unviersalidade a partir do 

ponto de vista estratégico, no qual, mesmo que as pessoas com impedimentos não possam gozar 

de todas as capacidades, elas se tornam direitos sociais a partir dos quais a comunidade política 

deve trabalhar com o intuito de que as pessoas com deficiência consigam alcançar os mesmos 

limites mínimos que foram estabelecidos para os outros indivíduos, pois eles são cidadãos tanto 

quanto qualquer outra pessoa e não devem ser tratados como tipos inferiores separados da 

espécie humana, pois essa tipificação por muito tempo foi difundida como um dos modos as 

quais as pessoas com impedimentos foram estigmatizados8. 

Derivado desta lógica, vale ressaltar que não somente a pessoa com tais impedimentos, 

mas também todos os envolvidos na sua assistência e cuidado têm vidas extraordinariamente 

difíceis, e merecem atenção por parte das políticas públicas, sendo necessário que por meio 

delas, lhes sejam asseguradas todas as capacidades centrais (tanto do assistido quanto do 

assistente) em diversos campos da vida. Uma das mudanças necessárias seria tornar uma forma 

reconhecida juridicamente o trabalho desenvolvido pelos familiares na assistência dessas 

pessoas e a possibilidade de oferecimento de empregos mais flexíveis para que lhes possibilitem 

se dedicar aos seus familiares sem abdicar dos seus trabalhos. 

Para a autora faz-se necessário, dentro do campo social, inibir e prevenir qualquer tipo 

de desvantagem competitiva em relação aos direitos básicos desses cidadãos, pois “a sociedade 

é construída para tornar possível às pessoas que elas tenham todas as capacidades da lista” 

(NUSSBAUM, 2013, p 269 – 270). 

 

3. O Papel Ativo do Estado: Legislativo e Judiciário 

Uma das formas propostas por Nussbaum de pensar as capacidades é como uma lista de 

garantias constitucionais que deveriam ser implementados pela ação legislativa e judiciária.  

 
8 Segundo GOFFMAN, Erving (1663 apud NUSSBAUM, 2013, p 234 – 235). 



Para exemplificar tipos diferentes de legislações que estão de acordo com o enfoque das 

capacidades em relação às pessoas com impedimentos mentais e as políticas públicas, a autora 

vai utilizar-se do direito comparado, fazendo alusões à Lei de Igualdade de Direitos para 

Pessoas Portadoras de Deficiência de Israel em sua visão subjacente de dignidade e igualdade, 

a Lei Sueca em suas categorias sociais e a Lei Alemã de Tutela (betreuungsgesetz) em relação 

aos seus princípios gerais. Todas essas reformas legais, que foram perseguidas por pessoas com 

impedimentos e seus defensores em seus respectivos países demonstraram que essas pessoas 

são detentoras de direitos plenamente iguais e merecem uma ampla gama de serviços sociais 

que garantam suas chances de exercer seus direitos. 

Em relação ao papel do judiciário, a autora colocará diversos casos que foram julgados 

nos Estados Unidos sobre a disponibilização de uma educação para pessoas com deficiência 

como os casos: Crianças Retardadas da Pensilvânia v. Pensilvânia, Mills v. Ministério da 

Educação, Goldberg v. Kelly, todos com cunho de inserção das crianças em um ambiente 

educacional que as inclua sem estigmatização. Tais decisões são de extrema importância para 

garantir a ideia de igual respeito e o reconhecimento básico da individualidade e pluralidade 

das diferentes deficiências e formas de educar cada pessoa a partir das suas particularidades. 

Partindo das diferentes legislações e decisões do judiciário apresentadas, faz-se 

necessário a análise do Estatuto da Pessoa com Deficiência (lei nº 13146/15) como possível 

instrumento legislativo assegurador de direitos fundamentais no sistema pátrio, como a 

liberdade, individualidade, igualdade e sua possível consonância com a proposta do enfoque 

das capacidades de propiciar tanto as pessoas com deficiência quanto aos seus cuidadores uma 

cidadania plena e o máximo possível a consecução mínima de suas capacidades, seja na 

educação, no trabalho ou no usufruto de seus direitos civis e sociais.  

Junto a isso, objetiva-se analisar as decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) como 

ator e mecanismo no desenho institucional, de orientação para a concepção de dignidade e de 

assegurar a melhor interpretação jurídica da legislação em casos difíceis. Nesse sentido, sua 

deliberação de justiça em relação as pessoas com deficiência de forma a assegurá-las as 

capacidades básicas centrais podem ser analisadas a partir do enfoque como socialmente e 

juridicamente relevantes para diminuição de injustiças sociais para com esse grupo.  

Todas suas jurisprudências, juntamente com suas deliberações acerca de direitos, 

garantias e interpretações constitucionais terão um impacto relevante no judiciário como um 

todo, seja na decisão judicial de um juiz primário ao decidir uma lide ou no próprio imaginário 



jurídico observado pelos indivíduos sobre a opinião judiciária, e do direito como um todo, a 

respeito desse grupo, seus direitos, garantias e deveres dentro da comunidade política. 

Tais instrumentos do direito são utilizados para aferição da justiça social no Brasil? As 

principais questões sociais desse grupo precisam de um apoio afirmativo no plano material e 

institucional por parte do Estado, de forma que este atue para que grupos tradicionalmente 

marginalizados sejam tratados de forma justa e igualitária. Nesse sentido, a análise tem 

igualmente um papel crítico de perquirir se tais agentes estatais conseguem atingir seus 

objetivos e se as pessoas com deficiências ainda são tratados pelo direito como grupos 

marginalizados. 

 

Materiais e métodos 

A metodologia utilizada na pesquisa será quantitativa e qualitativa (quanti-quali), 

trabalha por meio do levantamento das decisões STF sobre a temática das pessoas com 

deficiência, análise das decisões, leitura e análise da legislação pátria, levantamento, leitura e 

fichamento das obras citadas na bibliografia do projeto, podendo sofrer alterações no decorrer 

da pesquisa para o seu melhor desenvolvimento. Como etapas, tem-se (1) o levantamento da 

bibliografia referente ao tema pesquisado, conjuntamente às decisões do STF e da legislação, 

(2) a seleção de textos e das decisões a partir da análise conjunta do pesquisador e do orientador, 

(3) a leitura e fichamento dos textos–chaves, das decisões e da legislação, (4) discussões 

semanais com o orientador, (5) presença em discussões em classes oferecidas pelo orientador 

quando lhe for conveniente, (6) a elaboração de relatório parcial e final, (7) participação de 

eventos referentes à Iniciação científica e a (8) elaboração de artigo final.  

 

Área: Direito  

Palavras-Chave: pessoas com deficiência; Martha Nussbaum; STF; teoria da justiça; 

capacidades;  

Cronograma 

 

ATIVIDADES 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 



1 

Levantamento 

das fontes 

primárias 

⚫ ⚫           

2 

Levantamento 

das fontes 

secundárias 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫         

3 

Leitura e 

Fichamento dos 

Textos  

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫        

4 
Análise das 

decisões do STF 
  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫       

5 
Enumeração das 

características  
  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫       

6 
Elaboração do 

relatório parcial 
    ⚫ ⚫       

7 

Levantamento 

de objeções 

(efetivas e 

potenciais) 

     ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

8 

Encontro e 

discussão com o 

orientador  

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

9 
Monitoria para a 

Graduação 
       ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  

10 
Articulação das 

características 
       ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

11  

Apresentação do 

trabalho em 

conferência  

        ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

12 
Elaboração do 

relatório final 
           ⚫ 

13 
Submissão de 

artigo  

 

 
         ⚫ ⚫ 
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