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RESUMO: O artigo pretende discutir a abordagem social e legal em relação às pessoas
com deficiência do ponto de vista civil, jurídico
e institucional. Tomando por fundamento a
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência da Organização das Nações Unidas,
o artigo propõe deslocar o foco de atenção organizado historicamente em torno à proteção social
para um sentido de emancipação e promoção dos
direitos civis.
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ABSTRACT: The article discusses the social
and legal approach towards people with disabilities in terms of civil, legal and institutional
framework. Taking on the grounds of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities
of the United Nations, the article proposes to
shift the focus of attention historically organized
around social protection to a sense of empowerment and promotion of civil rights, as proposed
by the inclusive spirit.
Keywords: Human rights. Persons with disabilties. Citizenship. Social science. Social
comunication.

Introdução: a sociedade é um bom
lugar para todas as pessoas
Para além de seu significado histórico e do
aporte de sua relevância jurídica, a Convenção
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sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência,
instituída na legislação brasileira através do Decreto 6.949 de 2009, após o trâmite no Congresso
Nacional e a aprovação por maioria absoluta nas
duas casas legislativas, mais que estabelecer
princípios e parâmetros legais ou atender a um
elenco de demandas de um determinado grupo
de pessoas, compete em uma série de desafios
sociais que amarram definitivamente sujeitos e
instituições em torno a um modelo de convívio
social que vai se descortinando aos poucos no
Brasil do início deste século. Este ethos que passa
a constituir-se não se realiza através da imposição
de um determinado modo de vida sobre outro e
nem adquire sentido social a partir do exclusivo
desejo político do Estado mas, principalmente,
pela permeabilidade cultural que o convívio
social tem permitido nas democracias contemporâneas e pela intensa busca empreendida por segmentos sociais outrora marginalizados em torno
a sua emancipação e inclusão social. Na medida
em que o sentimento social passa a adquirir a
capacidade de introjetar valores compreensivos
em relação a pessoas e grupos até há pouco estigmatizados e a estrutura social garante normas
que afirmam direitos comuns, a engrenagem
social passa a mover-se com base em outro tipo
de substrato, um que lhe permita a valoração do
sujeito, qualquer que seja ele, no pleno exercício
de seus direitos humanos fundamentais.
Mesmo que este tipo de raciocínio pareça simples e de fácil verificação, ele apenas é
possível pela compreensão de que a universalização e concretização dos direitos humanos não
decorrem de uma sucessão espontânea de etapas
históricas, mas do deslocamento de poder que se
verifica na sociedade ao longo do tempo, através de disputas, da auto-afirmação e do diálogo
que os grupos sociais realizam entre si e com o
Estado, que é quem providencia a regulação social. Em seus estudos, Habermas (2007, p. 260)
caracteriza da seguinte forma a coexistência nas
sociedades multiculturais:
“Em sociedades multiculturais, a coexistência eqüitativa das formas de vida
significa para cada cidadão uma chance
segura de crescer sem perturbações em
seu universo cultural de origem, e de
78

também criar seus filhos nesse mesmo
universo (...), dar-lhe continuidade ou
transformá-lo.”

A organização social e, consequentemente,
a forma pelas quais as normas legais confirmamse, decorrem muitas vezes mais do conflito do
que pelo acordo, e este é um processo natural
na democracia. Fosse diferente, não haveria necessidade de renovadas regulagens nos acordos
sociais, traduzidas na forma da legislação. É
por isso que a Convenção confirma mais valores mínimos do que propriamente dita regras e
finalidades, porque ela resulta em grande medida
do desejo e da organização das próprias pessoas
com deficiência em dar um sentido mais amplo
e completo a sua própria condição humana e cidadania. Sobre o caráter e extensão dos direitos
humanos, Flávia Piovesan (2006, p. 28) assinala
que “(...) a implementação dos direitos humanos
requer a universalidade e a individualidade desses direitos, acrescidas do valor da diversidade.”
Diversidade é exatamente o termo que,
proveniente dos estudos biológicos, mais tem
sido utilizado na disseminação da idéia de que
o ser humano não tem uma única identidade,
um único corpo ou, menos ainda, uma única
forma de pensar. Tampouco a universalidade de
direitos, expressos de forma totalizante, pode ser
tomada como o bastante para atender o ser humano em suas particularidades. Ainda seguindo
o pensamento de Flavia Piovesan (2006, p. 28):
“Torna-se, contudo, insuficiente tratar o indivíduo de forma genérica, geral e irrestrita. Faz-se
necessária a especificação do sujeito de direito,
que passa a ser visto em sua peculiaridade e
particularidade.” Foi Claude Lévi-Strauss quem,
por solicitação da UNESCO ao fim da Segunda
Guerra Mundial, sedimentou o conceito nas ciências humanas, recusando distinções hierárquicas
entre os seres humanos e ajudando a fundar um
sentimento planetário em um mundo que recém
experimentara todos os tipos de violências
possíveis derivadas principalmente dos sentimentos patrióticos de distinção racial. Através
da segunda metade do séc. XX e início do atual,
o conceito ganha as cores da sociedade multicultural que, entretanto, não supera as formas
mais básicas de desigualdade sócio-econômica.

Revista Internacional de Direito e Cidadania, n. 12, p. 77-86, fevereiro/2012

DIREITOS HUMANOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: DA EXCLUSÃO À INCLUSÃO, DA PROTEÇÃO À PROMOÇÃO

Porém, desde então, obtém-se o reconhecimento
de que qualquer evolução deverá se operar com
base em considerações fundamentais, como os
princípios de dignidade e autonomia da pessoa
humana, expressos igualmente em grande parte
do direito constitucional das nações.
Mesmo que tais valores estejam enraizados
de forma cada vez mais profunda na composição
de forças políticas, passem a fazer parte de um
desejo social comum e acessível à grande parte
da população e inscrevam-se de forma declarativa como regramentos de convívio social nas
matérias legais contemporâneas, ainda assim
toda essa capacidade compreensiva não chega
a fixar-se como realidade concreta ou como
praxis efetiva plenamente, a partir de si própria.
As estruturas de poder, a legitimidade cultural
e as formas de organização econômico-social
no mundo contemporâneo estão amarradas a
uma impossibilidade de atendimento a todos os
grupos sociais e, nesse aspecto, as condições de
desigualdade ganham um poderoso aliado na
organização deste status: a exclusão social. O
sociólogo português Boaventura de Sousa Santos (2008, p. 280-281) explica o funcionamento
engenhoso que promove e sustenta a exclusão:
“Se a desigualdade é um fenômeno sócioeconômico, a exclusão é sobretudo um
fenômeno cultural e social, um fenômeno
de civilização. Trata-se de um processo
histórico através do qual uma cultura, por
via de um discurso de verdade, cria o interdito e o rejeita. Estabelece um limite para
além do qual só há transgressão, um lugar
que atira para outro lugar, a heterotopia,
todos os grupos sociais que são atingidos
pelo interdito social, sejam eles a delinqüência, a orientação sexual, a loucura,
ou o crime. Através das ciências humanas,
transformadas em disciplinas, cria-se um
enorme dispositivo de normalização que,
como tal, é simultaneamente qualificador
e desqualificador.”

O lugar dos direitos humanos, ou melhor,
de sua positivação e afirmação pública, em sociedades que querem efetivamente observar o
valor da diversidade humana, deve considerar
as dificuldades que esse duplo desigualdade-

exclusão interpõe nas condições de vida objetiva
das pessoas. Cria-se, portanto, a dependência
de que a sociedade não apenas compreenda
tais direitos como, principalmente, os assimile
enquanto formas efetivas e condições reais de
convívio democrático, mesmo que para tanto
sejam necessárias medidas de recomposição
política, tais como ações afirmativas e políticas
públicas antidiscriminatórias.
Em outro trabalho, Flavia Piovesan (2009,
p. 189) comenta as razões que levam à necessidade de organização e ação pública no sentido
de promover o acesso aos direitos humanos
fundamentais: “Enquanto a igualdade pressupõe
formas de inclusão social, a discriminação implica a violenta exclusão e intolerância à diferença e
diversidade. O que se percebe é que a proibição
da exclusão, em si mesma, não resulta automaticamente na inclusão.” E, logo a seguir, complementa: “... para garantir e assegurar a igualdade
não basta apenas proibir a discriminação, mediante legislação repressiva. São essenciais as
estratégias promocionais capazes de estimular
a inserção e inclusão desses grupos socialmente
vulneráveis nos espaços sociais.” A concretização
dos princípios enumerados na Convenção, assim
como outros tratados internacionais de direitos
humanos, adquire sentido justamente a partir dos
movimentos que a sociedade civil engendra junto
aos espaços sociais e a partir das pressões que,
levadas ao Estado e seus poderes, traduzem-se
na efetividade destes direitos, sentidos por cada
cidadão em sua vida cotidiana. Portanto, a garantia que o caráter constitucional dos princípios da
Convenção empresta às pessoas, seus movimentos e organizações sociais é o expediente necessário para que sejam confirmadas as expectativas
das próprias pessoas com deficiência em seus
diálogos e disputas sociais, e isto decorre tanto
do reconhecimento legal da expressão de seus
enunciados como, principalmente, da incorporação de seu significado pelas próprias pessoas em
todas as dimensões de sua vida civil.

Direitos por efetivar
A abertura do campo político a partir da
redemocratização brasileira, em fins da década de
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70, e a Constituição Federal de 1988 consistem
nos principais marcos da história recente que
reintroduziram a participação da sociedade na
organização do poder no Brasil. Esta reorganização se dá tanto em função da possibilidade de
criação de novas formas associativas e de organização popular como também pela tendência
crescente do Estado em fragmentar sua ação
social, dependendo cada vez mais de instituições
que efetivem suas políticas, enquanto ele próprio
se aparelha em uma nova dinâmica gerencial e
burocrática. Maria da Glória Gohn (2004, p. 23)
contextualiza a seguir o momento e as formas
pelas quais se estabelece, no Brasil, essa nova
noção de esfera pública:
“No novo cenário, a sociedade civil se
amplia para entrelaçar-se com a sociedade
política, colaborando para o novo caráter
contraditório e fragmentado que o Estado
passa a ter nos anos 1990. Desenvolvese o novo espaço público, denominado
público não estatal, onde irão situar-se
conselhos, fóruns, redes e articulações
entre a sociedade civil e representantes
do poder público para a gestão de parcelas
da coisa pública que dizem respeito ao
atendimento das demandas sociais. Essas
demandas passam a ser tratadas como
parte da ‘Questão Social’ do país.”

Este espaço público é justamente o cenário onde passam a desenvolver-se demandas e
soluções políticas já não mais tomadas como
exclusivos projetos políticos de governo, mas
como parte do desejo social ressignificado pelas
organizações civis que passam a elaborar políticas públicas em conjunto com a sociedade e a
executar medidas de atenção não mais de forma
exclusiva pelo Estado. Evelina Dagnino (2004,
p.96) ajuda a explicar a dinâmica em que essa
transição acontece:

aposta na possibilidade da sua ação conjunta para o aprofundamento democrático.
Essa aposta deve ser entendida num contexto onde o princípio de participação da
sociedade se tornou central como característica distintiva desse projeto, subjacente
ao próprio esforço de criação de espaços
públicos onde o poder do Estado pudesse
ser compartilhado com a sociedade.”

Se até então o ambiente social preferencial
das pessoas com deficiência restringia-se aos
meandros e corredores da assistência social e
da atenção à saúde, é justamente a partir desse
momento que o espaço civil comum vislumbrase como possível às pessoas com deficiência e
outros grupos identificados como minorias marginalizadas. As demandas garantistas de mínima
condição de sobrevivência passam a dar lugar ao
desejo de coexistência social, mesmo que continue a desenvolver-se em paralelo o modelo de
atenção médico-assistencial que por tanto tempo
propugnou pela defesa de seus direitos através
de uma intervenção radical em suas condições
de participação na vida civil. Ao mesmo tempo,
a sociedade obriga-se a reconhecer e nominar
pessoas que de outro modo viveriam e morreriam
encobertas pela invisibilidade social e anomia
ou, mais simplesmente, afastadas do convívio
social e alijadas de condições de acesso a cultura
comum da sociedade, perpetuando o caráter da
estigmatização observado ainda na década de 60
por cientistas como o canadense Erving Goffman
(2008, p.42-43), em um texto já clássico nas
ciências humanas:

“(...) os anos noventa foram cenário de
numerosos exemplos desse trânsito da
sociedade civil para o Estado. Segundo, e
como conseqüência, durante esse mesmo
período, o confronto e o antagonismo que
vinham marcando profundamente a relação entre o Estado e a sociedade civil nas
décadas anteriores cederam lugar a uma
80
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“O momento crítico na vida do indivíduo
protegido, aquele em que o círculo doméstico não pode mais protegê-lo, varia
segundo a classe social, lugar de residência
e tipo de estigma mas, em cada caso, a sua
aparição dará origem a uma experiência
moral. Assim, freqüentemente se assinala
o ingresso na escola pública como a ocasião para a aprendizagem do estigma (...).É
interessante notar que, quanto maiores as
“desvantagens” da criança, mais provável
é que ela seja enviada para uma escola
de pessoas de sua espécie e que conheça
mais rapidamente a opinião que o público
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em geral tem dela. Dir-lhe-ão que junto a
“seus iguais” se sentirá melhor, e assim
aprenderá que aquilo que considerava
como o universo de seus iguais estava
errado e que o mundo que é realmente o
seu é bem menor.”

É precisamente frente à noção de proteção
social totalizante que boa parte dos movimentos
sociais em torno das pessoas com deficiência
passam a organizar-se tendo por base a afirmação
da dignidade humana, em qualquer circunstância,
a apropriação do sentido de igualdade de direitos
emprestado dos direitos humanos e a busca pela
inclusão social em todos os espaços públicos disponíveis na sociedade, garantidos pelo respeito
às características particulares de cada indivíduo.
É importante notar que, ao contrário de
outros grupos sociais visivelmente homogêneos
e com necessidades compartilhadas, as pessoas
com deficiência têm na própria diversidade uma
de suas mais evidentes características, uma vez
que há uma série de aspectos particulares e
condições funcionais que podem expressar-se
organicamente de forma distinta nos indivíduos.
Essa diversidade de expressão nas características humanas, que é considerada na própria
Convenção, não deve ser tomada como um
mero princípio enunciativo, mas decorrente das
relações entre estas características individuais,
o meio e as barreiras sociais que amplificam ou
mesmo instituem o interdito na fruição dos seus
direitos humanos fundamentais, como o mais
simples direito de ir e vir. Este é o resultado do
trânsito do conceito biomédico da deficiência
para o seu modelo social, base da compreensão
e dos direitos que a Convenção passa a assegurar,
fundindo-se aos princípios constitucionais, no
Brasil, pelas características de sua incorporação
legal. Débora Diniz (2010, p. 62) aponta a esse
respeito:
“According to the Convention, the new
understanding of disability should not
ignore the bodily impairments, nor is it
restricted to listing them. This redefinition
of disability as a combination of a biomedical framework, which lists bodily impairments, and a human rights perspective,
which denounces this type of oppression,

was not a creation of the United Nations
alone. For over four decades, the so-called
social model of disability provoked the
international political and academic debate
on the failure of the biomedical concept
of disability to promote equality between
disabled and non-disabled people.”

Esta redefinição conceitual é fundamental
na própria revitalização dos movimentos de
defesa de direitos das pessoas com deficiência,
e passa a agregar de forma definitiva o sentido
de “cidadania” às possibilidades existenciais dos
indivíduos, porque amparado nas normas legais
e baseado no mais amplo reconhecimento social
e político. Izabel Maior (2010, p.32) comenta o
impacto da Convenção da seguinte forma:
“A mudança de conceituação que retira
a deficiência da pessoa e a remete para o
meio, bem como as obrigações assumidas
pelos Estados-Parte, seria suficiente para
recompensar o trabalho do movimento
das pessoas com deficiência. Porém, a
Convenção supera as expectativas ao
cuidar dos direitos civis e políticos, econômicos, sociais e culturais dos cidadãos
com deficiência e, também, ao considerar
esse segmento como parte da diversidade
humana.”

A Convenção, portanto, além de ressignificar legalmente o conceito de deficiência, abre-se
como uma oportunidade inédita de ação política
a ser plenamente explorada pelo Estado e também pela sociedade civil, enfim configurada de
forma mais diversa e mais descrita a sua própria
semelhança.
De posse do que já foi denominado pela
jornalista Patricia Almeida (2010) por “carta
de alforria das pessoas com deficiência”, e da
perspectiva presente de maior inclusão das pessoas com deficiência na vida social do país, os
desafios que se apresentam à sociedade podem
ser expressos de distintas maneiras. A mais convencional delas confere aos direitos o mero caráter de demandas, como se tratassem de soluções
que, tomadas caso a caso, pudessem “reparar” a
sociedade e permitir o ingresso puro e simples
das pessoas com deficiência na vida social. Em
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que pese sejam efetivamente necessários muitos
destes “reparos”, “ajustes” ou mesmo “adaptações” sociais, caso os direitos consagrados na
Convenção vejam-se reduzidos a um conjunto
de justificativas de intervenção que não rompam
efetivamente com o caráter de ação assistencial
através da qual as pessoas com deficiência podem
ser “aceitas” na sociedade, sua compreensão
permanecerá limitada pelo mesmo conjunto de
idéias e praxis que caracterizou o período protetivo de seus direitos. Ora, tal perspectiva não
somente corre o risco de exilar talvez a mais importante dos princípios expressos na Convenção,
que é a capacidade do sujeito em providenciar e
manter sua autonomia, como ainda fragmentar a
percepção das experiências sociais e individuais
das distintas formas de deficiência, como se obedecessem a critérios específicos de confirmação
do direito à cidadania, que é o direito essencial
que se quer implementado com respeito às particularidades individuais das pessoas, quaisquer
que sejam elas.
Avançar na implementação dos direitos das
pessoas com deficiência tendo por base os princípios e finalidades da Convenção requer que se
observem, portanto, dois critérios fundamentais:
o indivíduo deve ser considerado como sujeito
pleno de direitos e receber o apoio social necessário ao desenvolvimento e manutenção desse
status; seus direitos devem ser respeitados e,
verificadas condições precárias de sua efetivação,
garantidos pelas instâncias jurídicas cabíveis e
promovidos pelo Estado e pela sociedade civil.
Além disso, sua dignidade não deve ser objeto de
culpabilização, vulnerabilização, vitimização ou
exploração indevida, mas tomada como um valor
social a providenciar-se e compartilhar-se em e
sob todos os aspectos. Amartya Sen (2008, p.
217), prêmio Nobel de Economia, explica como
a promoção de condições de igualdade adquire
efeito em comparação ao custo de combate às
diferentes formas de exclusão:
“Políticas igualitaristas para desfazer
desigualdades associadas à diversidade
humana são muito menos problemáticas
do ponto de vista dos incentivos do que
políticas para desfazer desigualdades que
surgem de diferenças em esforço e empe82

nho, das quais tem tratado boa parte da
literatura sobre incentivos.”

A efetivação dos direitos declarados na
Convenção depende, além de garantias legais
expressas nas normas infraconstitucionais, do
mútuo esforço que Estado e sociedade civil devem empreender na promoção de uma narrativa
social que minimize os efeitos culturais negativos
acumulados em muito tempo de anomia e discriminação, adquirindo sentido pela confirmação do
alcance universal dos direitos humanos e de um
espaço público apto a desenvolver condições de
cidadania a todas as pessoas.

Comunicação, acesso à informação
e o direito a uma nova narrativa
A concepção de um esforço para a promoção de elementos culturais voltados a sedimentação dos direitos humanos das pessoas com deficiência e dos valores e princípios recém firmados
pela Convenção tem uma história importante no
Brasil recente. Seja através do esforço de formação dirigido aos meios de comunicação e aos seus
profissionais ou por uma mais ostensiva presença
das pessoas com deficiência nos próprios meios
de comunicação e produções culturais, a assimilação de sua presença social tem sido paulatinamente libertada dos preconceitos vinculados ao
senso e estereótipos comuns.
Muito embora ainda subsista em muitos
meios de comunicação uma narrativa social
baseada em estereótipos e na visão dualista negação/superação, aos poucos se vê que esse tipo
de imagem muitas vezes nem sequer representa
a realidade das pessoas retratadas, mas sim uma
compreensão parcial e unilateral da deficiência.
Se tampouco pode ser benéfica a propagação de
um discurso que vitimize as pessoas com deficiência e negue sua mais elementar condição de
direito e acesso à cidadania, igualmente o estereótipo “superacionista” desqualifica a necessidade
de que a sociedade incorpore os valores individuais das pessoas com deficiência como uma
sua própria parte, inextirpável e insubstituível.
A jornalista Lia Crespo (2010) empresta uma
contextualização esclarecedora nesse sentido:
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“(...) até então, existiam conceitos inteiramente equivocados, segundo os quais
havia apenas dois tipos de deficientes: o
coitadinho e o super-herói. Basicamente,
essas duas imagens são faces de uma
mesma moeda. O deficiente coitadinho
seria incapaz para tudo, inclusive e especialmente para tomar suas próprias
decisões, ou seja, é um ser digno de pena.
Já, o super-herói seria digno de grande
admiração, em virtude de sua grande coragem e imensa força de vontade. Estas duas
visões — embora diferentes — inspiram,
cada uma a seu modo, atitudes sempre
danosas para inclusão e a dignidade dos
portadores de deficiência. De um lado,
a imagem de coitadinho inspira atitudes
paternalistas, assistencialistas e caritativas,
ou seja, exclui toda noção de respeito aos
mais básicos direitos como, por exemplo,
o da autodeterminação. De outro lado, a
visão de super-herói induz a que se desconsidere a necessidade de a sociedade
remover os obstáculos que dificultam a
vida dos deficientes, já que a força de vontade, a coragem e a determinação dessas
pessoas seriam suficientes para que fossem
bem-sucedidas na vida e, em decorrência,
serem integradas à sociedade. Neste caso,
a noção de cidadão com direitos também
é excluída.”

Ainda em 2003, a ANDI - Agência de Notícias dos Direitos da Infância, publicava o manual
Mídia e Deficiência, no qual a cobertura de imprensa era criteriosamente analisada e discutia-se
a necessidade de que o jornalismo começasse a
perceber a realidade e os direitos das pessoas
com deficiência tendo por base um sentido de
cidadania comum. Ali, em artigo de Rosangela
Berman Bieler (2003, p.33), se vê que todo esse
esforço já se encontravae em pleno curso e que
o desejo por inclusão social já não necessitava
mais ser forjado, mas apenas descortinado:
“Estamos falando de diversidade: uma
nova sociedade, de e para todos os homens
e mulheres de todas as idades e condições
físicas, de todas as origens, raças, culturas,
religiões, opções sexuais e ideológicas,
condições sociais. O único tipo de socie-

dade que pode ser sustentável e permitir
verdadeiro e completo desenvolvimento
humano.”

Da mesma forma pela qual a narrativa clássica, repleta de uma linguagem condescendente
ou piedosa, passou a ser substituída por conceitos
mais simples e acessíveis, as próprias organizações civis que lidam diretamente com a temática
das deficiências tomaram para si a tarefa de ressignificar conceitos do senso comum, abolindo
qualquer terminologia de cunho discriminatório.
Romeu Sassaki (2010, p. 16) resumiu da seguinte
forma os princípios de adoção de terminologias:
“(a) Não camuflar ou negar a deficiência;
(b) Mostrar com dignidade a realidade da
deficiência; (c) Valorizar as diferenças e
necessidades decorrentes da deficiência;
(d) Não aceitar o consolo da falsa idéia de
que todo mundo tem deficiência; (e) Não
aceitar atitudes condescendentes, como a
de que “aceitaremos vocês fazendo de conta que não têm deficiência”; (f) Combater
eufemismos; (g) Defender a igualdade em
dignidade e direitos humanos; (h) Identificar nas diferenças todos os direitos que
lhes são pertinentes e a partir daí encontrar
medidas específicas para o Estado e a
sociedade diminuírem ou eliminarem as
“restrições de participação”, ou seja, as
dificuldades ou incapacidades causadas
pelos ambientes humano e físico contra
as pessoas com deficiência”.

A evolução terminológica, portanto, distingue-se do “politicamente correto” na medida em
que considera a deficiência e suas características
como elemento constituinte da pessoa e a pessoa
como constituinte da sociedade.
Também o assim chamado merchandising
social vem sendo amplamente utilizado como
catalisador do interesse público em relação às
pessoas com deficiência, outras minorias e temas
socialmente sensíveis, principalmente através das
telenovelas, colecionando elogios mas também
críticas contundentes. A despeito de consistir em
um método de inserção objetiva de um discurso
pretensamente educativo, a prática está inserida
em um contexto autoral que depende, em última
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análise, da vontade do autor e também dos interesses do proprietário do meio. É muito relevante,
portanto, que a sociedade mantenha-se atenta a
cada situação especificamente, porque trata-se
de um meio de grande penetração, atingindo
um alto grau de valor, considerando os baixos
índices de escolaridade da população e a consequente vulnerabilidade sócio-cultural. Ademais
o poder da mídia está mais do que comprovado
e o que se espera é que seus meios, inclusive o
merchandising social, sejam utilizados na promoção da dignidade e, principalmente, de todos
os direitos humanos.
Um último elemento a considerar ainda
sobre a importância da comunicação e seus meios
diz respeito à acessibilidade e ao direito ao acesso
à informação. Conceito normalmente associado
a providências materiais ou arquitetônicas, a
acessibilidade se aplica e muito sobre os meios
de comunicação e de registro da informação,
consistindo matéria específica do Art. 9º e do Art.
21º da Convenção. O direito ao acesso à informação envolve mais do que meras adaptações, diz
respeito ao desenvolvimento e a opção por uma
matriz tecnológica capaz de suportar às necessidades específicas de todas as pessoas, além da
eliminação de barreiras sociais. Um amplo leque
de recursos e serviços já se encontram disponíveis para possibilitar este acesso à comunicação,
tais como o braile, a audiodescrição, libras e
outros recursos disponíveis graças às tecnologias
assistivas e que compreendem ajudas técnicas,
entretanto há muitas dificuldades de que tais recursos sejam disponibilizados e garantidos, como
elementos de direito que são, às pessoas com
deficiência. Tais dificuldades, entretanto, não
devem ser tomadas meramente como produtos de
demandas específicas, mas como violações que
impactam direitos constitucionais, e desta forma
espera-se que sejam abordadas pela sociedade e
consideradas pelos poderes do Estado.

Uma nova experiência de cidadania
para a pessoa com deficiência
Pouco restaria a fazer para a garantia da
igualdade na sociedade caso os direitos fundamentais fossem todos de antemão implementa84

dos. No entanto, a sociedade é heterogênea em
sua essência e é a partir dos conflitos entre seus
grupos que se pode apreender o estado de seu
desenvolvimento legal e moral. Quando determinado grupo goza de seus direitos a pleno e
outro desconhece que os tem, é sinal de que, a
despeito da existência de qualquer declaração
prévia de igualdade, a desigualdade enraizou-se
em suas vidas de tal modo que é necessário que
a sociedade parta sem demora para um novo
tipo de consenso. Embora necessário, o simples
rompimento do véu de invisibilidade social que
paira sobre as pessoas com deficiência não trará
resultados observáveis caso indicadores precisos
de desenvolvimento social não se consolidem em
suas condições de vida. Por isso é que a cidadania
não pode ser definida em um conceito, mas somente pela experiência, e a sua exata medida está
na plenitude de acesso que todo e cada indivíduo
tem em relação à vida social e aos bens culturais.
Não há maior consenso, na contemporaneidade, do que o creditado à educação como
fundamento de emancipação do indivíduo e
oportunidade para a equiparação de direitos. Não
é difícil entender as razões para isso, mas é muito
difícil compreender como, em posse de uma
idéia aparentemente tão clara, resultem ainda tão
preocupantes, no Brasil, os dados sobre evasão
ou analfabetismo funcional, por exemplo (ver
Relatório de Monitoramento de Educação para
Todos de 2010 da UNESCO). Por mais que a sociedade brasileira encontre e decida-se por outras
prioridades em relação às próprias possibilidades
de desenvolvimento social, as chances efetivas de
que se tornem inócuas sem que se garanta o pleno
e universal acesso à educação são muito grandes.
A educação, mais que um direito fundamental, é
um direito insubstituível. Não há nada que possa
equiparar-se a ela enquanto força propulsora
de justiça social. É o que diz a UNESCO, em
relatório organizado por Jacques Delors (2010,
p.26), “Ao permitir que todos tenham acesso
ao conhecimento, a educação desempenha um
papel bem concreto na plena realização desta
tarefa universal: ajudar a compreender o mundo
e o outro, a fim de que cada um adquira maior
compreensão de si mesmo.”
Definida como o exercício da liberdade, a
autonomia é desta dependente. Viver com auto-
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nomia é o desejo de todo o ser humano, e não
há nada que possa ser mais digno ou importante
que isto. Mas nem a autonomia, nem a liberdade, podem ser decretadas a quem quer que
seja. A imposição da liberdade é um paradoxo,
assim como se trata de um esforço dissociativo
imaginar a liberdade de uns e não a de outros e
é por isto mesmo que devem ser universais os
direitos humanos. Ao longo da história, pessoas
com deficiência têm vivido com maior ou menor
liberdade e com menos ou mais condições para o
seu exercício, ou seja, de expressão de sua autonomia. Na medida em que há o reconhecimento
de que sua capacidade de expressão é legítima, de
que suas necessidades são autênticas e, mais que
isto, de que tal capacidade está legitimada pela
aquisição e afirmação de sua própria competência política e de que não está agindo meramente
pela concessão de outros grupos sociais ou pela
assistência direta do Estado, a pessoa com deficiência caminha irreversivelmente em direção a sua
plena cidadania. O filósofo alemão Axel Honneth
(2009, p. 364) define da seguinte forma a íntima
relação entre reconhecimento e autonomia:
“No que antecedeu, eu reiteradamente
apontei que os sujeitos dependem do reconhecimento tanto de suas necessidades
como de suas convicções e habilidades
para poderem participar autonomamente
da vida social; não basta conceber sua
autonomia tão somente como resultado
do respeito intersubjetivo por sua competência racional de formar juízo e tomar
decisão; ao contrário, é necessária adicionalmente uma valorização da natureza
particular de suas necessidades e de seu
desempenho individual. Somente quando cidadãs e cidadãos puderem saber-se
estimados e reconhecidos em todos estes
elementos de sua personalidade, eles
estarão em condições de se apresentarem
publicamente com autoestima (...).”

Obtida exclusivamente pela via social, a
cidadania é o próprio reconhecimento dando
espaço a novas experiências individuais. Sentirse cidadão é uma experiência impossível de
ser levada a efeito individualmente, dá-se pela
naturalização das relações e pelo uso de uma lin-

guagem e compreensão comuns, mesmo que por
meios distintos. A cidadania pressupõe a mútua
responsabilidade, como explica Edgar Morin
(2006, p. 74): “Somos verdadeiramente cidadãos,
dissemos, quando nos sentimos solidários e responsáveis.” e, ainda segundo ele, isto também
depende do que denomina por princípio de inclusão (2006, p. 122): “O princípio de inclusão é tão
fundamental quanto os outros princípios. Supõe,
para os humanos, a possibilidade de comunicação
entre os sujeitos de uma mesma espécie, de uma
mesma cultura, de uma mesma sociedade.” Para
as pessoas com deficiência, novas experiências
de cidadania dependem da migração do sentido
de proteção legal ao sentido de monitoramento,
da ostensiva proteção social à efetiva promoção
de direitos, da dependência e tutela ao empoderamento. Acima de tudo, partilhar dos direitos
humanos fundamentais que alcançam a todos
para, enfim, conviver em condições de igualdade
a todas as demais pessoas, nem mais nem menos
que ninguém.
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