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1. INTRODUÇÃO:  

Um impedimento em qualquer nível ou de qualquer tipo deve ser visto como parte da pluralidade 

humana e da sua diversidade corporal, principalmente, se levarmos em consideração dados como 

o da ONU de 2013, os quais nos informam que aproximadamente 650 milhões de pessoas no 

mundo vivem com alguma deficiência, 80% das quais vivem em países em desenvolvimento e por 

questões de falta de assistência social e discriminação. No Brasil, tal dado pode ser observado pelo 

Censo Brasileiro realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em 2010, 

que constata que cerca de 23,9% da população, que chega ao número aproximadamente 4.560 

milhões de pessoas, são portadoras de deficiência, sendo que, muitos destes vivem em condições 

de vulnerabilidade social, sofrendo diversos tipos de restrições cotidianas e, em grande parte, em 

um processo de marginalização social (FRANÇA, 2013). 

Dessa forma, faz-se necessária a realização de uma busca por mudanças na forma como a 

sociedade e o Estado compreendem a deficiência, de forma a consolidar o entendimento do 

enfrentamento da deficiência como algo que vai além do âmbito biológico,  perpassando também 

pelas dimensões política e social que fazem parte da condição humana em geral, uma vez que 

todos podem estar sujeitos a viver com um impedimento físico. Para fundamentar tal mudança é 

necessário o auxílio de uma filosofia política de fundo, para que possamos pensar além de nossas 

ideias intuitivas do que é devido para as pessoas com deficiência, também criticar a realidade social 

e estatal, na busca da consolidação e reafirmação dos direitos das pessoas com deficiência e do 

dever do Estado e da sociedade em geral na busca da igualdade social, da diminuição das 

desigualdades relativas e da promoção de capacidades básicas para uma vida com dignidade. 

Este trabalho objetiva demonstrar a possibilidade de utilização da teoria das capacidades proposta 

pela autora Martha Nussbaum, como um fundamento para a promoção, ratificação e 

implementação de garantias fundamentais para pessoas com deficiência dentro do ordenamento 

jurídico pátrio. 

No seu livro “Mujeres y el Desarrollo Humano”, Nussbaum irá apresentar três diferentes tipos de 

capacidades que desempenham um papel na análise acerca das capacidades e dos funcionamentos, 

daquilo que Nussbaum coloca como aquilo que cada pessoa é capaz de ser ou fazer (NUSSBAUM, 
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2002; 2012; 2013), tais capacidades são: (i) as capacidades  básicas, que seriam o equipamento 

inato dos indivíduos e necessárias para o desenvolvimento das outras capacidades mais avançadas; 

(ii) as capacidades internas, que seria o estado desenvolvido das capacidades básicas da pessoa, e 

são condição suficientemente maduras para o exercício de certo funcionamento; (iii) capacidades 

combinadas são as capacidades internas combinadas com condições externas adequadas para o 

exercício da função. (NUSSBAUM, 2002). 

As dez capacidades centrais que devem ser respeitadas e implementadas pelos governos para 

garantir o mínimo de dignidade humana são: a vida, a saúde física, a integridade física, os 

sentimentos, imaginação e pensamento, as emoções, a razão prática, a afiliação (ser capaz de viver 

com e para os outros e a capacidade de ser tratado como um ser digno de valor igual ao de qualquer 

outra pessoa), outras espécies, lazer, controle sobre o ambiente (político e material) (NUSSBAUM, 

2002; 2012; 2013). Todas estas estão em um mesmo nível hierárquico, não sendo passíveis de 

serem providas uma em detrimento de outra já que todos detêm uma importância central e são 

qualitativamente distintos entre si (NUSSBAUM, 2002), tendo a autora apenas feito uma ressalva 

quanto a especial importância de duas das capacidades: razão prática e afiliação por terem uma 

característica arquitetônica em relação às outras pois “levam à busca e proteção da Dignidade 

Humana como tal” (DE MATOS e DA SILVA, 2017, p. 176).  

Ao definir que a lista de capacidades é uma lista de capacidades de natureza centrais, a autora está 

insistindo naquilo que ela chama de “duplo importância das condições materiais e sociais” 

(NUSSBAUM. 2002, p. 130) para formação de capacidades internas e para a sua expressão após 

sua aquisição. De tais capacidades emergem de forma correlata obrigações de cunho social e 

político como exigências para oportunizar seu funcionamento por parte das pessoas 

(NUSSBAUM, 2002, p. 127).  

Tais capacidades devem ser asseguradas na forma de direitos mínimo que um indivíduo deve ter 

para viver uma vida com dignidade, e podem, segundo Nussbaum (2002), ser asseguradas e 

implementadas legalmente de diversas formas: (i) por meio de garantias constitucionais 

positivadas na Constituição; (ii) em instrumentos de direitos humanos apoiados pelo País; e (iii) 

asseguradas em precedentes legais que incorporam garantias a partir de sua jurisprudência. 
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É necessário fazer uma diferenciação que a autora coloca entre capacidades, que seriam entendidas 

“como maneiras efetivas de se ter uma vida com dignidade humana nas diferentes áreas das 

atividades humanas vitais” (NUSSBAUM, 2013, p, 199) e funcionamentos (functionings), que 

seriam os modos de agir e de ser da pessoa, ou em outras palavras, o que ela é capaz de ser e fazer 

(STRAPAZZON e RENCK, 2014). 

 

A Teoria das Capacidades e o Modelo Social de Deficiência  

Por detrás da proposta de Nussbaum (2010; 2013) em relação à conceitualização das pessoas com 

deficiências, reside o debate e a mudança de conceitualização ocorrida na sociologia a partir de 

1960 com o surgimento da UPIAS (Union of the Physically Impaired against Segregation), a qual 

versava sobre o modelo de conceitualização da deficiência, que era vista antigamente por uma 

perspectiva biomédica em que o sujeito deficiente era percebido como incapaz de ter uma educação 

formal e de trabalhar em razão da sua deficiência, e que compreendia que todas as opressões que 

estes poderiam estar sujeitos seriam provenientes da sua condição natural de incapacidade, seja ela 

de qualquer tipo,  para a compreensão biopsicossocial, que se alterou a partir dos debates ocorridos 

de 1960 em diante, ocasionando uma mudança no paradigma de modo que a deficiência passou a 

ser vista pela ótica de um modelo social, que via as opressões como resultado da interação de 

corpos com impedimentos e uma sociedade com ambientes, práticas e valores discriminatórios que 

são pouco sensíveis às necessidades dessas pessoas e de seus cuidadores (DINIZ, 2010). 

Assim como Nussbaum em seu livro “Fronteiras da Justiça: deficiência, nacionalidade”, a teoria 

do modelo social propõe uma mudança de visão em relação à compreensão da deficiência, 

deixando de estipular “padrões de normalidade” e, dessa forma, de vê-los como pessoas 

“anormais”, presos nessa dicotomia normal X anormal estabelecida. Desse modo, seria o caso de 

compreendê-los como uma forma diversa de estar no mundo, parte da diversidade humana 

intrínseca e passíveis de serem produtivos social e economicamente desde que a sociedade 

promova certas adaptações de modo a corresponder às suas necessidades, como mudanças em 

relação à acessibilidade, finalmente enxergando-os como pessoa igual a qualquer outra no mundo 

que precisa de cuidado. 
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Tal mudança diz respeito também à necessidade de se pensar a deficiência não mais como uma 

questão individual ou familiar, mas, sim, como uma questão social, referente à políticas públicas 

do Estado e que requer atenção da sociedade. Dessa forma, Nussbaum (2013) nos traz a ideia de 

pensarmos as questões referentes à deficiência como políticas voltadas não somente ao suporte 

biomédico para a melhora da qualidade de vida dos indivíduos com deficiência, mas também uma 

questão voltada às políticas públicas de caráter distributivo e de proteção social, além daquelas 

voltadas para o cuidado, tanto das pessoas que têm deficiência quanto daquelas que são seus 

cuidadores – em sua maioria mulheres. 

 Dessa forma, agora não se vê mais a possível restrição à participação social que possa sofrer uma 

pessoa com deficiência como simples expressão de uma lesão que lhe é característica, mas, sim, 

parte de uma discriminação pela sua deficiência como forma de opressão pelo corpo - por meio de 

uma hierarquização social entre corpos normais e anormais -, uma vez que se essas pessoas 

receberem o cuidado necessário para sua inserção na vida política, estas serão agentes políticos e 

sociais de mudança. Por fim, necessita-se que as instituições jurídicas desvinculem-se do modelo 

médico, o qual contribui para essa invisibilização, exclusão e discriminação, passando a ver a 

deficiência como ela realmente é: “um conceito complexo que reconhece o corpo com lesão, mas 

que também denuncia a estrutura social que oprime a pessoa deficiente” (DINIZ, 2007, p. 9). 

Percebe-se, então, mais uma vez que são as barreiras físicas e atitudinais que tornam a inserção 

dessas pessoas -sujeitos de direito - mais difícil no âmbito público, social, (ALMEIDA, 2011 e 

ARAÚJO, 2011) já que por muito tempo foram restringidas e relegadas ao âmbito privado, 

doméstico e individual, quando na verdade deveriam ser recepcionadas de maneira adequada no 

âmbito político e social. 

 

 

2. OBJETIVOS:  

  

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 
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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. 

- Compreender se os meios do direito (lei e jurisprudência do STF) podem funcionar como 

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

 

Com relação aos objetivos gerais e específicos, para conseguir fazer uma análise mais específica 

e englobante, utilizou-se além do Estatuto das Pessoas com Deficiência Lei nº 13146/15, também 

a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência Decreto-Lei 6.949/09 , já que esse 

dispositivo é fundamental e o mais importante, abaixo da constituição para guiar o ordenamento 

jurídico na hora da promoção de garantias fundamentais para tal grupo. Em relação às decisões do 

STF, não foi possível conseguir extrair uma orientação em relação à Corte, pois no decorrer da 

pesquisa decidiu-se por não utilizar todas as jurisprudências e apenas focar nas decisões proferidas 

pelo plenário do STF.  

 

3. METODOLOGIA:  

  

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 
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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. 

  

 

4. RESULTADOS:  

A Teoria das Capacidades e o Direito Brasileiro 

1. As Legislações Brasileira 

Como um dos objetivos da pesquisa, a observação das disposições e da forma como o legislativo 

irá tratar as questões relativas das pessoas com deficiência perpassa pelos principais dispositivos 

de lei em vigor atualmente, tais documentos são: a Convenção sobre Direito das Pessoas com 

Deficiência (CDPD) e o Estatuto das Pessoas com Deficiência (EPD), que irão no plano 

constitucional e infraconstitucional delinear as políticas de fomento de igualdade. 

O Decreto-lei nº 6.949, que prevê a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência traz 

em seu bojo o deslocamento do conceito de deficiência “do plano meramente clínico para um 

preceito de ordem social” (AZEVEDO, 2017, p. 13) em que mais diversos impedimentos (de 

natureza física, mental, intelectual ou sensorial) são tratados como naturais à diversidade de formas 

de vida da espécie humana. Tal deslocamento pode ser observado em seu artigo 3º, alínea “d” que 

assim dispõe “o respeito pela diferença e pela aceitação das pessoas com deficiência como parte 

da diversidade humana e da humanidade”. 

A Lei 13.146, que dispõe acerca do Estatuto da Pessoa com Deficiência no parágrafo primeiro do 

artigo segundo, no qual disporá que “a avaliação de deficiência, quando necessária, será 

biopsicossocial”, tal conceituação se harmoniza com o já disposto anteriormente sobre a mudança 
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do modelo biomédico para o modelo social de deficiência, e com a teoria das capacidades, e 

entender a definição de deficiência que irá guiar as legislações posteriores no nosso ordenamento 

jurídico e toda sua política “é um passo crucial de uma política voltada aos deficientes” (DINIZ, 

MEDEIROS e BARBOSA, 2010, p. 13) 

Tal dispositivo irá dispor em seu artigo 2º, caput, a conceituação de deficiência como uma soma 

de um impedimento de longo prazo, que pode ser de natureza física, intelectual ou sensorial, com 

a interação de uma ou mais barreiras que podem obstruir ou diminuir sua participação plena e 

efetiva na sociedade em igual condição com os outros.  

Nussbaum (2002) assevera ainda a necessidade de que além das capacidades centrais, é necessário 

que a pessoas detenham de um ambiente político, social e econômico que seja propício para o 

exercício das suas funcionalidades, e tal ambiente deve ser assegurado e efetivado pelo Estado e 

pela sociedade em geral, para que as capacidades internas de cada indivíduo possam ter condições 

externas para se desenvolver. Dessa forma, como exemplo, apesar de o direito à locomoção ser 

assegurado no art. 5º, XV da Constituição, o que na teoria das capacidades seria a capacidade de 

controle sobre o seu próprio entorno material, uma pessoa com um impedimento físico não 

consegue encontrar uma autoescola que lhe ofereça um carro adaptado para que esta possa adquirir 

sua carteira de habilitação, é com base nessa perspectiva, de assegurar que seja oferecido um 

ambiente social de igualdade de oportunidades que o Projeto de Lei do Senado n° 294,  propõe a 

obrigatoriedade de autoescolas detenham de um a cada vinte veículos de um modelo adaptado.  

No mesmo sentido, apesar de haver um direito à educação assegurado no art. 6º, caput da 

Constituição e no art. 27 da Lei 13.146, que está relacionado a capacidade de razão prática e 

sentido, imaginação e pensamento, existe uma dificuldade para pessoas com impedimento visual 

ter acesso a diversos livros em bibliotecas públicas com conversão para braille, e é a partir dessa 

condição social de desigualdade de oportunidades que o Projeto de Lei do Senado n° 461, traz a 

obrigatoriedade de que as bibliotecas públicas adquiram versões acessíveis para os mais diversos 

graus de deficiência visual de todas as obras a serem incorporadas nos seus acervos.   

 

2. As Decisões do STF 
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a. Decisão acerca do valor de referência para concessão Benefício de Prestação Continuada 

(BPC). 

 No referido Recurso Extraordinário 567.985,  o STF irá decidir uma Ação Direta de 

Inconstitucionalidade relativa aos critérios para que o benefício mensal de um salário mínimo para 

idosos e pessoas com deficiência seja concedido aos que comprovem não possuir meios de prover 

a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, é debatido o disposto no art. 20, § 3º, da 

Lei 8.742/93 que “considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de deficiência 

ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo”. 

No devido voto, o Relator Min. Marco Aurélio,  irá citar, a necessidade de sejam fornecidas 

condições materiais mínimas para que as pessoas possam construir seu ideal de vida digna, e que 

tais condições tornam possível que tais indivíduos possam participar nos debates públicos. 

 Acredito que, a mudança de um critério econômico para a aferição da necessidade do indivíduo 

receber o benefício para um critério baseado nas capacidades poderia ser utilizado, no devido caso, 

como um mecanismo de avaliação e de aferição do mínimo existencial necessário, já que, como 

exposto anteriormente, este é um dos objetivos do próprio enfoque (ser um medidor de qualidade 

de vida e fundamento para garantias constitucionais). Segundo Nussbaum (2013), existe uma 

variabilidade de necessidade de recursos para que cada indivíduo detenha a habilidades 

transformar recursos em funcionalidades (NUSSBAUM, 2013), no caso das pessoas com 

deficiência, tais recursos terão que ser muito maiores para que possam ter as mesmas 

funcionalidades e qualidade de vida que uma pessoa sem um impedimento de qualquer tipo, e 

variam de acordo com o tipo de impedimento e suas necessidades básicas para construção de uma 

vida digna, dessa forma, mais uma vez reforça-se a incapacidade de um critério econômico ser 

sensíveis a tais nuances.  

   

b. Decisão acerca da gratuidade em transporte interestadual e a Decisão acerca das adaptações 

razoáveis em escolas particulares  

 Tais decisões guardam entre si algumas semelhanças quanto aos argumentos utilizados pelos 

requerentes para o pedido das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ADI 5357 e  ADI 2649, que 

foram embasados na livre iniciativa, e na onerosidade excessiva. Em tais processos são seus 
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relatores, respectivamente o Ministro Edson Fachin e a Ministra Carmen Lúcia. Se observa a 

utilização na construção de seus votos de argumentações de cunho liberal igualitário e de 

conceituação de pessoa com deficiência que harmoniza com a construção da teoria das 

capacidades. 

Em seu voto o Ministro Fachin diz que, acerca do direito às pessoas com deficiência de estudarem 

em uma escola particular adaptada sem que sejam cobrados de seus pais e/ou cuidadores um valor 

a mais, que “a igualdade não se esgota com a previsão normativa de acesso igualitário a bens 

jurídicos, mas engloba também a previsão normativa de medidas que efetivamente possibilitem tal 

acesso e sua efetivação concreta” (STF, p. 3). No mesmo caso, no voto da ministra Rosa Weber, 

esta cita e ratifica a ideia já disposta neste trabalho, que a Convenção sobre Pessoas com 

Deficiência reafirma o conceito social de deficiência, deslocando o conceito de deficiência de um 

modelo biomédico para um modelo biopsicossocial que foi construído pelo modelo social de 

deficiência. 

Em seu voto, a Ministra Carmen Lúcia declara a necessidade de dar tratamento? desigual 

(concessão de gratuidade em transporte interestadual) para pessoas portadoras de deficiência em 

situação de pobreza para que este grupo de cidadãos tenham igualdade de oportunidades de ter 

acesso ao serviço público de transporte, sendo uma forma de efetivação do disposto no art; 3º, 

inciso II da Constituição, de diminuição das desigualdades sociais.  

Tais atitude se mostra em consonância, com a teoria das capacidades, e se adequa muito bem a 

necessidade na teoria das capacidades que seja oferecido para as pessoas tanto as capacidades 

centrais como um ambiente político, social e econômico que propicie a funcionalidade de cada 

indivíduo.   

A pesquisa também teve  como resultado a apresentação de uma parte de seus resultados em dois 

eventos, o primeiro, uma comunicação oral no Congresso Democracia e Jurisdição, ocorreu no 

ano de 2018, e o segundo, um banner apresentado no CONPEDI, em 2019. Além de tais 

apresentações, neste primeiro semestre de 2019 apresentei minha pesquisa para a turma de Ética 

Jurídica na qual sou monitora e no evento “Universidade Na Praça”.  
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A pesquisa em si me possibilitou ter uma visão mais ampla e sensível sobre as dificuldades de uma 

pessoa com deficiência e me aproximar de uma comunidade de pessoas surdas, a qual hoje faço 

parte. 

 

5. PERPECTIVAS:  

Após a iniciação científica, tenho como objetivo a proposição de candidatura a uma vaga no 

programa de intercâmbio Iberoamericano, além de continuar com orientação acadêmica com o 

Prof. Saulo de Matos, com o objetivo de criação de um projeto de extensão para levar direitos 

humanos e garantias fundamentais para pessoas com deficiências em algumas escolas de ensino 

especial em Belém e a delineação de um possível projeto de lei com o objetivo de trazer a 

obrigatoriedade e efetivação do direito a um intérprete de libras em hospitais de médio e grande 

porte no Estado do Pará para atendimento de pessoas com deficiência auditiva (surdos). Por fim, 

pretendo, ao fim da graduação, tentar uma vaga de mestrado em uma IES abordando alguma 

temática relativa às pessoas com deficiência ou a teoria da Martha Nussbaum.  

6. DIFICULDADES:  

As principais dificuldades observadas na execução do projeto como um todo foram relacionadas 

à: (i) língua, uma vez que apenas um dos livros da autora base da análise, Martha Nussbaum, havia 

tradução para o português; (ii) análise das decisões judiciais, de forma a encontrar as que mais se 

adequariam para o propósito pensado no plano de trabalho, uma vez que algumas delas tinham um 

caráter de análise procedimental e não de análise de mérito de questões relacionadas às pessoas 

com deficiência. 

 

7. CONCLUSÕES: 

 A partir do disposto sobre a construção da teoria das capacidades, sua coerência com o modelo 

social de deficiência adotado pelo legislativo brasileiro tanto nas leis promulgadas quanto nos 

projetos propostos e por fim, com a análise das decisões do STF acima dispostas, observou-se que 

logra-se possível a utilização do Enfoque das Capacidades como uma teoria eficaz como medidor 

de políticas públicas, de fundamentação de garantias fundamentais tanto no âmbito legislativo 



 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

DIRETORIA DE PESQUISA 

 

 

12 

 

quanto no âmbito judiciário, e também na medição da qualidade de vida desse grupo de 

vulnerabilidade social que são as pessoas com deficiência, assim como de todas as pessoas em 

geral. 

 Dessa forma, o estudo da teoria das capacidades mostra-se profícuo e bastante atual tanto para a 

concretização, crítica e efetivação de direitos como também uma teoria da justiça que consegue se 

adaptar e ser sensível às particularidades de cada comunidade política e de cada grupo social. 
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