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Em todo o mundo, a realidade das pessoas com 

deficiência é marcada por atitudes de preconceito e 

discriminação, evidenciadas, cotidianamente, pelas 

inúmeras barreiras tanto arquitetônicas quanto 

atitudinais (Carvalho-Freitas, 2007; Tanaka & 

Manzini, 2005). No Brasil, a temática da inclusão 

de pessoas com deficiência é fruto de discussão 

entre pesquisadores, educadores, gestores e 

responsáveis pelas políticas públicas inclusivas 

(Suzano, Nepomuceno, Ávila, Lara, & Carvalho-

Freitas, 2009). Dentro desse contexto, embora a lei 

assegure os direitos de uma vida participativa no 

âmbito social em igualdade de condições com os 

demais membros da sociedade, as pessoas com 

deficiência deparam-se com o não-cumprimento de 

seus direitos legítimos como cidadãos (Tanaka & 

Manzini, 2005; Carneiro & Ribeiro, 2008).  

Contemplando a questão dos direitos das pessoas 

com deficiência no Brasil, a obra Deficiência e 

Discriminação, sob a organização de Débora Diniz 

e Wederson Santos, é uma coletânea 

interdisciplinar de diversos autores, dividida em 

nove capítulos específicos que abordam o tema sob 

variadas dimensões. 

Inicialmente, são apontados aspectos relevantes 

que uma teoria de direitos humanos deve conter. 

Em virtude disso, a investigação realizada por 

Amartya Sem mostra que uma teoria de direitos 

humanos se fundamenta prioritariamente em uma 

ética social em detrimento de se fundamentar 

apenas em um marco legislativo sobre a proteção 

dos direitos. A afirmativa é que os direitos humanos 

devem ser vistos como demandas éticas ao invés de 

exigências legais. A obra também aborda que a 

ausência do não-reconhecimento das necessidades 

das pessoas com deficiência impacta de modo 

significativo sobre as oportunidades que apoiam 

uma compreensão ética sobre a pessoa.  

O conceito jurídico da antidiscriminação e 

discriminação por deficiência é outro assunto 

abordado pelo autor Roger Raupp Rios, destacando, 

por um lado, o conceito de discriminação como 
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contrário ao princípio de isonomia – todos são 

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza – e, por outro lado, que nem sempre o 

tratamento desigual se torna maléfico, pois deve se 

tratar desigualmente os desiguais na medida de suas 

desigualdades. Muitos comportamentos individuais 

e institucionais, de maneira indireta, discriminam as 

pessoas com deficiência. Nessa linha, a criação de 

escolas especializadas também faz parte desse 

contexto, pois restringe o convívio das pessoas com 

deficiência, evitando a inclusão social. 

A importância das mudanças no conceito de 

deficiência, cuja compreensão anterior era em 

termos médicos, para seu entendimento mais 

recente, em termos políticos, é também elucidada 

nesse livro por Débora Diniz, Lívia Barbosa e 

Wederson Santos. No modelo médico, a deficiência 

é caracterizada pelo corpo com impedimentos e 

constitui, portanto, uma desvantagem natural. Dessa 

forma, esse corpo deve sofrer todo tipo de 

intervenção para que se aproxime da 

“normalidade”. A segunda compreensão acredita 

que a deficiência é uma desvantagem social, pois é 

resultado de uma sociedade não-inclusiva e que 

restringe a participação plena dessas pessoas no 

âmbito social. A legislação brasileira, em 2007, 

adotou o modelo social, o que tenderá a mudanças 

na sua postura em relação às políticas relacionadas 

às pessoas com deficiência. Essa mudança 

seguramente sinaliza os esforços da sociedade no 

que diz respeito à promoção de justiça e condições 

de igualdade para pessoas com e sem deficiência, 

embora as políticas públicas relacionadas às 

pessoas com deficiência devam levar em conta, 

além das condições de saúde, as condições sociais e 

ambientais que também as influenciam.  

Outra questão abordada na obra, num capítulo à 

parte por Francisco Ortega, é o surgimento do 

conceito de “neurodiversidade”. Alguns 

movimentos “pro-autismo” não consideram o 

autismo como uma doença, mas, sim, uma 

expressão da diversidade. Dessa forma, a obsessão 

pela cura é vista como um desrespeito à diferença. 

Por outro lado, inúmeras famílias de autistas lutam 

por tratamentos, o que implica considerar o autismo 

como uma doença. O autor reforça que o 

movimento “pro-autismo é pequeno, dentro do 

espectro do autismo, e feito geralmente por autistas 

de ‘alto funcionamento’”. Mesmo assim, salienta 

que algumas preocupações desse movimento 

podem ser importantes no intuito de maior reflexão 

para a construção de políticas destinadas a essa 

população.  

Um estudo sobre a discriminação de pessoas 

com deficiência, pautada sobre a temática da 

opressão, é o tema de uma pesquisa realizada no 

Distrito Federal por Lívia Barbosa, Wederson 

Santos e Regiane Silva. O termo opressão, definido 

como a condição de subalternidade a que grupos 

minoritários estão submetidos, tem a discriminação 

como um de seus efeitos. Contudo, um grupo 

social, para ser considerado oprimido, deve estar 

submetido às injustiças advindas de uma das cinco 

formas ou faces da opressão – exploração, carência 

de poder, violência, imperialismo cultural e 

marginalização –, sendo essa última o foco da 

pesquisa.  

O conceito de marginalização, nesse contexto, é 

o que melhor exprime a condição de pessoas com 

deficiência, subjugadas como inferiores e excluídas 

das diversas formas de participação social. Tal 

condição foi confirmada pelo estudo que apontou o 

Distrito Federal como uma cidade onde as pessoas 

com deficiência são marginalizadas por não 

poderem desfrutar de seus direitos básicos. Dessa 

forma, possuem liberdades e oportunidades 

restritas, por meio de ambientes e práticas 

discriminatórias, o que aumenta a cada dia as 

demandas por acessibilidade e adaptabilidade dos 

ambientes além de maior efetividade das políticas 

públicas. 

A questão do cuidado às pessoas com deficiência 

como uma necessidade que garante a dignidade 

humana dessas pessoas também é problematizado 

pela autora Raquel Guimarães. O cuidado, 

estendido também às crianças, doentes e idosos, é 

historicamente naturalizado como responsabilidade 

familiar e principalmente feminina, o que leva ao 

não-reconhecimento dessa atividade, gerando 

injustiça e desigualdade. A discussão da autora gira 

em torno da mudança de concepção do cuidado não 

apenas como uma questão familiar, mas como 

responsabilidade social e dever incondicional do 

Estado. Os direitos básicos, como assistência e 

proteção às mulheres cuidadoras, são reivindicados, 

a fim de que as desigualdades sejam reduzidas e os 

direitos possam ser assegurados como forma de 

reconhecimento pelo trabalho realizado. 

A capacidade de as pessoas se deslocarem para 

realizar suas atividades é a definição do conceito de 

mobilidade, considerado em um dos textos da obra 

pela autora Fátima Lauria Pires como uma esfera 

em que pode se manifestar a desigualdade. A 

pesquisa apresentada analisa as legislações federais 

e municipais de transporte no Brasil e evidencia o 

quanto é preciso avançar na compreensão do 

transporte público como instrumento da justa 

mobilidade e igualdade de direitos. Um dos maiores 

desafios enfrentados é a ausência de consenso sobre 

a elegibilidade à gratuidade e indefinição do 
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conceito de deficiência, ainda fortemente baseado 

no modelo biomédico. As políticas públicas devem 

buscar justiça, comprometida com valores que 

atendam às diferentes demandas sociais, sendo as 

políticas de transporte diretamente responsáveis por 

possibilitar que o acesso ao espaço público seja 

universal. 

Por fim, é oferecida uma análise dos projetos de 

lei sobre direitos das pessoas com deficiência 

apresentados ao Congresso Nacional de 2003 a 

2008, de autoria de Symone Maria Machado 

Bonfim, com o objetivo de identificar a atuação 

parlamentar sobre as reivindicações dessas pessoas. 

Embora a legislação brasileira relativa a essa 

temática apresente qualidade, os resultados 

encontrados sugerem dois desafios: primeiro, os 

projetos de lei não indicam inovações em propostas 

que possam contribuir para a eliminação das 

desigualdades e, segundo, as propostas oriundas do 

Poder Legislativo demoram a se materializar em 

leis efetivas. Entretanto, a adoção da convenção da 

Organização das Nações Unidas (ONU) no direito 

interno brasileiro exigirá atuação comprometida do 

Parlamento para sua concretização apesar de a 

efetivação dos direitos de cidadania das pessoas 

com deficiência depender também da forma como o 

Poder Executivo desenvolve as políticas públicas 

brasileiras. 

Como a questão dos direitos das pessoas com 

deficiência ainda é palco para discussões, o leitor 

terá acesso ao tema sob diversos ângulos. O convite 

a essa leitura inovadora no contexto brasileiro se 

estende especialmente aos pesquisadores, 

educadores, pessoas com deficiência e responsáveis 

pela gestão das políticas públicas interessados na 

reflexão e promoção de mudanças em nossa 

sociedade. Estamos convencidas de que esse livro 

proporcionará não só maior conhecimento a 

respeito do tema, como também lançará novo olhar 

acerca da inclusão, incitando a busca por direitos 

iguais a todas as pessoas, indistintamente. 
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