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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo desenvolver uma reflexão, que se demonstra necessária, sobre 

os direitos das pessoas autistas na luta pela inclusão social, apresentando questionamentos e 

buscando compreender melhor a legislação aplicável, sugerindo acréscimos. Utilizando o 

método dedutivo, o estudo foi feito por meio de pesquisa bibliográfica, com abordagem 

qualitativa, onde foram abordadas as dificuldades de implementação das leis e estatutos, já 

existentes, relacionadas à aceitação das características das pessoas com autismo, principalmente 

diante de questões relacionadas a estereotipias apresentadas por estas e por outras pessoas com 

deficiência. Pretende-se demonstrar o que é o Transtorno do Espectro do Autismo, sua 

representatividade, as questões controversas que envolvem o tema dentro da sociedade, os 

primeiros relatos históricos sobre as pessoas com deficiência, o histórico dos dispositivos legais 

existentes. O entendimento a que se chegou é que há a necessidade de um melhor nível de 

compreensão por parte das pessoas, para posterior aceitação e efetiva inclusão dos indivíduos 

acometidos pelo transtorno, o que envolve a busca por uma posição digna para eles como seres 

humanos, dentro do contexto social atual, considerando sua modernidade e universalidade. 

 

Palavras-chave: Autismo. Pessoa com Deficiência. Inclusão. Acessibilidade. Sociedade. 



ABSTRACT 

 

This work aims to develop a necessary reflection on the rights of autistic people in the struggle 

for social inclusion, presenting questions and seeking to better understand the applicable 

legislation and suggesting additions. Using the deductive method, the study was carried out 

through bibliographic research, with a qualitative approach, where the difficulties of 

implementing laws and statutes were addressed, related to the acceptance of the characteristics 

of people with disabilities and autistic people, especially in the face of issues related to 

stereotypes. It is intended to demonstrate what Autism Spectrum Disorder is, its 

representativeness, the controversial issues surrounding the topic within society, the first 

historical reports on people with disabilities, the history of existing legal provisions. Finally, 

we came to an understanding that there is still a need for a better level of understanding on the 

part of people for later acceptance and inclusion of individuals affected by the disorder, in the 

search for a dignified position for them as human beings, within the current social context, 

considering its modernity and universality.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A trajetória da pessoa com deficiência, no sentido amplo do termo, dentro da 

sociedade, sempre se apresentou de maneira pitoresca e inferior, a contar desde suas 

poucas e sutis aparições nos relatos históricos registrados pelo mundo. Uma 

particularidade observada, e muito presente, em todos os períodos históricos, é uma 

categórica invisibilidade social e a privação dos direitos e garantias fundamentais destas 

pessoas, o que demonstra claramente, a sua exclusão social. 

Até acontecer a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência 

e o seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York em 30 de março de 2007, houve, 

sem dúvida, um grande avanço na luta pelos respectivos direitos e uma maior ocupação 

em relação a um espaço social considerado digno. Todavia, a sociedade brasileira, 

principalmente do ponto de vista da real e efetiva acessibilidade e inclusão, ainda está em 

fase inicial.  

Dentre as normas que regulam os direitos da pessoa com Transtorno do Espectro 

do Autismo (TEA), ou apenas autista, destaca-se a Lei Ordinária Federal n° 12.764/2012 

que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos das Pessoas com Transtorno do 

Espectro do Autismo, decorrente de uma sugestão legislativa apresentada por uma 

associação defensora da causa. Esta norma foi nomeada como “Lei Berenice Piana”, o 

nome refere-se a mãe de uma pessoa autista que luta incansavelmente, como tantas outras, 

pelos direitos de seu filho, objetivando a defesa dos direitos e garantias fundamentais, 

dentre estes a efetiva acessibilidade e dignidade sociais desses indivíduos. 

Todas as leis que versam sobre os direitos dos autistas e das pessoas com algum 

tipo de deficiência foram reforçadas e aprimoradas pela Lei Brasileira de Inclusão (LBI) 

ou Estatuto da Pessoa com Deficiência (EPD), n° 13.146/2015 que trouxe outras 

providências como, por exemplo, a alteração da capacidade civil. 

A norma mais recente e específica sobre o TEA é a Lei n° 13.977/2020 que institui 

a expedição gratuita da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro 

Autista. A lei foi nomeada como “Romeo Mion”, em referência ao filho do apresentador 

Marcos Mion. O documento prevê o direito que os autistas têm em relação a prioridade 

no atendimento em serviços públicos e privados, especialmente na saúde, na educação e 

na assistência social. Um reforço ao que já dizia, e garantia, a LBI e a própria Constituição 

Federal de 1988. 
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Todavia, mesmo com tanta legislação vigente, geral e específica, pode- se perceber 

que a nossa sociedade ainda carrega no seu núcleo diversas mazelas, como atitudes 

preconceituosas que, na verdade, representam relevante atraso social e a ausência de 

conhecimento e de informação sobre o tema, o que está diretamente ligado ao despreparo 

das pessoas, e também dos profissionais das áreas de saúde e da educação no que diz 

respeito a convivência com indivíduos com autismo, resultando na comprovada violação 

da dignidade dessas pessoas. 

Verifica-se que, já em 1943, o médico austríaco Leo Kanner descreveu a condição 

utilizando o termo “Transtorno Autístico do Contato Afetivo”, que variava de um grau 

mais severo, semelhante, e inicialmente comparado a um esquizofrênico, até um grau 

mais leve apresentando melhor adequação social por parte destes. Contudo, o avanço dos 

estudos constatou que esses níveis podem ser subdivididos em outros tantos, de acordo 

com as diferentes variações no comportamento de cada caso que é identificado. À estas 

variações se dá a nomenclatura “espectros”. Isto é, existe uma ampla lista de possíveis 

variáveis que englobam um contexto que inclui diferentes níveis de gravidade, e por isso 

a condição é considerada, atualmente, como multifacetada quando se observa os diversos 

tipos de comprometimentos. 

É assertivo dizer que pelas condições que se apresentam os autistas há um conjunto 

de vulnerabilidades nesses indivíduos em relação ao que é institucionalizado como 

aceitável na sociedade, e que o reconhecimento dessa característica, mesmo que isto 

ocorra lentamente, é uma significativa evolução social e jurídica. Quando no contexto 

existem relações contratuais, por exemplo, fica evidente a desigualdade, no momento em 

que o conjunto de vulnerabilidades é ligado à condição da deficiência, uma questão 

importante a ser sempre considerada, principalmente nas relações agora citadas. 

A redação constitucional presume e explicita a “hipervulnerabilidade” da pessoa 

com deficiência nos artigos 5, 23, 24, 37, 40, 100, 201, 203, 207, 227, 244. A condição 

também é mencionada nos artigos 5° e 10º, no texto dos parágrafos únicos, da Lei 

Brasileira de Inclusão (LBI). Mesmo estando bem desenvolvido o assunto no âmbito 

jurídico, a realidade concreta e diária revela que os autistas e seus familiares vivenciam 

grandes dificuldades, dentre estas as mais complexas, como por exemplo encontrar 

tratamento específico para cada caso, até as mais simples, como estacionar em um local 

privativo para pessoas com deficiência.  

O ato de, simplesmente, estacionar o carro em um local que é determinado para 

pessoas com deficiência, coisa que devia ser tratada como uma ação corriqueira, acaba 
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por ser alvo de abordagens por parte de transeuntes, que ao observa-la, equivocadamente 

se baseiam na pressuposta ideia de que os autistas não estão inclusos no grupo de pessoas 

com deficiência. Parece que a sociedade exclui as deficiências que não podem ser 

detectadas ao primeiro olhar. Parece também que tal equívoco decorre da analise feita ao 

se ver o símbolo que representa a reserva da vaga, que é a imagem de uma pessoa sentada 

em uma cadeira de rodas. Ou seja, para muitas pessoas a deficiência está ligada 

diretamente ao uso de algum instrumento que facilite a locomoção do indivíduo em 

questão.  

A preocupação com a acessibilidade e com a desigualdade social é tão presente nos 

debates atuais que na discussão sobre a Agenda 2030, ocorrida em 2015, em Nova Iorque, 

a ONU desenvolveu um novo símbolo de acessibilidade, que fora nomeado de “The 

Accessibility” (A Acessibilidade) no intuito de abranger todas ou a grande maioria das 

deficiências existentes, e de fortalecer e conscientizar o mundo sobre o que é e como é o 

universo da pessoa com deficiência. 

Os autistas lutam por respeito e pela inclusão social, assim como outros indivíduos 

que portam outros tipos de deficiência. Entretanto, o que se percebe é que para eles as 

reivindicações vão além disso, quando eles também precisam buscar, verdadeiramente, 

seu reconhecimento dentro da sociedade como pessoas com deficiência. Como já fora 

explanado anteriormente, para a população de uma forma geral, só é considerada pessoa 

com deficiência aquela pessoa que tem algum comprometimento em sua mobilidade 

física. O que é bem sem sentido quando se conhece as normas existentes, gerais e 

específicas, garantidoras dos direitos dos indivíduos com autismo. Há forte resistência 

por parte da sociedade em efetivar a inclusão social devida, sob os mais diversos 

argumentos, indo desde alegações de cunho econômico, ou às relacionadas à simples 

ignorância sobre a condição autista, ou à incapacidade de lidar com ela. 

Diante disso, a analise aqui feita tem o propósito de apresentar como os avanços 

trazidos pelas convenções e legislações específicas em favor das pessoas com deficiência, 

especialmente, os autistas, podem efetivamente alterar toda segregação social vivida até 

os dias atuais, apesar de ainda haver desafios e fatores que impossibilitam esses 

indivíduos de serem vistos, que tornam inacessível, de fato, o meio social em que vivem, 

além da questão comportamental.  

A ideia de elaborar o conteúdo disposto neste trabalho foi baseada na experiência 

vivenciada por sua autora que tem uma filha que tem autismo, que depois de passados 

vinte anos convivendo com o transtorno ao protagonizar seu papel de mãe, e de 
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pesquisadora ao ler e estudar qualquer material sobre o assunto, resolveu expor à 

sociedade seu conhecimento sobre o síndrome no intuito de propagá-la a quem interessar 

e de inseri-la no arcabouço de material cientifico ao qual o tema diz respeito. 

Tomando por base tal realidade, este trabalho está estruturado em três tópicos, nos 

quais se expõe, inicialmente e de maneira resumida, o que é o autismo, explicita as 

divisões e subdivisões dos níveis do transtorno, realçando a importância da inclusão deles 

no âmbito social no que se refere a desenvolvimento comportamental. O tópico expõe 

também algumas das dificuldades relativas a diagnóstico, trata – ainda -sobre a 

judicialização que pode garantir o tratamento adequado e a necessidade de atualização do 

símbolo representativo das pessoas com deficiência. 

O segundo tópico realiza considerações históricas normativas que tratam dos 

direitos das pessoas com deficiência, inclusive da lei específica para o autista, bem como 

traz questões controversas que envolvem o assunto, como por exemplo, a invisibilidade 

como característica social das pessoas com deficiência, a hipervulnerabilidade do autista 

e a (in) capacidade civil após a Lei Brasileira de Inclusão. 

O terceiro e último tópico envolve reflexões da visão social sobre o autista, 

conectando o princípio da igualdade, o modelo social do indivíduo previamente 

determinado e a dignidade da pessoa humana, não deixando de mencionar a inclusão, a 

acessibilidade e a importância da solidariedade social. 

As conclusões estão apresentadas ao final, com relevo na compreensão que mesmo 

um indivíduo apresentando limitações, dentro de seus multifacetados espectros e níveis, 

ele pode ser plenamente capaz de adaptação social, sendo dever de todos facilitar tal 

direito constitucional e legal. 
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2 O AUTISMO 

   

Desde que a imprensa por meio das mídias disponíveis começou a expor o tema 

com mais frequência e atenção por meio de notícias, filmes, documentários que 

apresentam discussões e reflexões em defesa de pessoas com o transtorno, o autismo 

passou a ser considerado assunto de pesquisa, de estudo e de interesse público. 

 O Transtorno do Espectro do Autismo, ou simplesmente TEA, pode (ou não) ser 

identificado por meio da observação, avaliação e análise do comportamento apresentado 

por um indivíduo, variando de um caso para outro. Porém, essas observações ainda são 

subjetivas, e o diagnóstico, muitas vezes, parece impreciso e incerto em termos de 

prognóstico.1 

Os primeiros estudos registrados sobre o tema, como já fora explicitado na 

introdução, ocorreram em 1943, por Leo Kanner2, ocasião em que o autor contextualizou 

o período e o motivo do estudo, detalhando cada caso, descrevendo características e o 

comportamento de onze crianças, cujas idades variavam entre dois e oito anos, e que 

tinham muitas particularidades básicas semelhantes, assim como o mesmo nível de 

educação de cada uma delas, e a formação social e educacional de seus pais. 

A análise de Kanner foi considerada pelos cientistas como sendo a primeira 

menção e a conceituação mais sólida do termo “autismo”, ao diferencia-lo da 

esquizofrenia propriamente dita, embora haja registro do uso desta pelo professor da 

Universidade de Zurique e diretor do BurghölzliAsylum, também em Zurique, na Suíça, 

no início do século XX, Eugen Bleuler, como uma descrição sintomática da 

esquizofrenia.3 

Kanner indicou o autismo através de transtornos do contato afetivo, tendo 

constatado um grau mais severo da condição, que se assemelhava a esquizofrenia, e que 

 
1 GRANDIN, Temple; PANEK, Richard. O cérebro autista: pensando através do espectro. (The 

autisticbrain: thinkingacrossthespectrum). Trad. Cristina Cavalcanti. 11ª ed. Rio de Janeiro: Record, 2019. 

p. 13. 
2 COHMER, Sean. "AutisticDisturbancesofAffectiveContact" (1943), by Leo Kanner. Embryo Project 

Encyclopedia. Arizona StateUniversity. Schoolof Life Sciences. Center for Biologyand Society. 2014. 

Disponível em: https://embryo.asu.edu/pages/autistic-disturbances-affective-contact-1943-leo-

kanner#:~:text=In%20%22Autistic%20Disturbances%20of%20Affective,of%20language%2C%20among

%20other%20behaviors. Acesso em: 12 set. 2020. 
3 COHMER, Sean. "AutisticDisturbancesofAffectiveContact" (1943), by Leo Kanner. Embryo Project 

Encyclopedia. Arizona StateUniversity. Schoolof Life Sciences. Center for Biologyand Society. 2014. 

Disponível em: https://embryo.asu.edu/pages/autistic-disturbances-affective-contact-1943-leo-

kanner#:~:text=In%20%22Autistic%20Disturbances%20of%20Affective,of%20language%2C%20among

%20other%20behaviors. Acesso em: 12 set. 2020. 
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apresentava um abstraimento de tudo ao redor, na qual o portado não reagia aos estímulos 

dados, se relacionando, intimamente e somente, com objetos inanimados, tendo total 

desinteresse pela interação social.4 

Os níveis de comportamento e de comprometimento cognitivo observados por 

Kanner foram analisados do ponto de vista da incapacidade biológica inata de formar 

laços afetivos devido às possíveis causas genéticas. Kanner destacou em seu estudo um 

aspecto intrigante, o fato de todos os pacientes estudados serem filhos de pais com alto 

grau de inteligência e possuidores de grande bagagem cultural e intelectual. Porém essa 

suspeita não possui base científica, e baseado nisso, o transtorno do autismo deixou de 

ser considerado uma doença de causas parentais.5 

O fascínio e a frustração em torno do desenvolvimento e da evolução clínica do 

autismo ainda permeiam a comunidade médica e científica, já que sua etiologia 

permanece desconhecida, mesmo após pesquisas longas e robustas que buscam isolar a 

base neuropsicológica desse transtorno dito como multifacetado.6 

Os estudos sobre o autismo vão além dos conceitos paradigmáticos atuais. É 

preciso associar a pesquisa sobre o transtorno ao exame do comportamento, dentro de 

uma perspectiva individual, no contexto social, de maneira dinâmica, conforme seus 

graus e subdivisões pela perspectiva de seu desenvolvimento, enfatizando as questões 

emocionais, motoras, sensoriais e intelectuais, uma vez que o autista tende a se isolar e a 

viver num mundo próprio, organizado por seus pensamentos e obsessões compulsivas 

incomuns, alheio ao ambiente e aos acontecimentos a sua volta.7 

Há clara e reconhecida dificuldade no processo de diferenciação do autismo com 

outras neuropatologias que leva a confundir diagnósticos, ou a utilizar outras 

 
4 RODRIGUES, Ida Janete. Habilidades viso-perceptuais e motoras na Síndrome de Asperger. 2010. Tese 

(Doutorado em Psicologia Clínica) - Instituto de Psicologia. Universidade de São Paulo. São Paulo. 2010. 

doi:10.11606/T.47.2010.tde-03092010-151245. Disponível em: 

https://teses.usp.br/teses/disponiveis/47/47133/tde-03092010-151245/publico/rodrigues2_do.pdf.  Acesso 

em: 18 jun. 2019. p. 12. 
5 Para Temple Grandin e Richard Pank, “Kanner não estava necessariamente sugerindo causa e efeito. Nem 

dizendo que, ao se comportarem desse modo, os pais levavam os filhos a se comportarem daquele modo. 

Em vez disso, estava constatando semelhanças entre os pais e seus pacientes”. (GRANDIN, Temple; 

PANEK, Richard. O cérebro autista: pensando através do espectro. (The autistic brain: thinking across the 

spectrum). Trad. Cristina Cavalcanti. 11ª ed. Rio de Janeiro: Record, 2019. p. 14-15). 
6 WHITMAN, Thomas L. O desenvolvimento do autismo: social, cognitivo, linguístico, sensório-motor e 

perspectivas biológicas - The developmentof autismo: a self-regulatory perspective. Trad. Dayse Batista. 

São Paulo: M. books do Brasil, 2015. p. 15. 
7 Segundo Thomas Whitman, “as análises podem ocorrer em diversos arranjos, incluindo a casa da criança, 

escola, clínicas e hospitais. Um ambiente ideal para a avaliação ocorre quando os especialistas são parte de 

uma equipe interdisciplinar”. (WHITMAN, Thomas L. O desenvolvimento do autismo: social, cognitivo, 

linguístico, sensório-motor e perspectivas biológicas - The developmentof autismo: a self-regulatory 

perspective. Trad. Dayse Batista. São Paulo: M. books do Brasil, 2015. p. 37-49). 
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terminologias e diagnósticos para o transtorno, como por exemplo, a já citada 

esquizofrenia, o Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), a 

deficiência do desenvolvimento, e o retardo mental.  

A averiguação da intensidade de algumas características e comportamentos tem 

sido usada na classificação e no processo de amplitude das subdivisões da condição, 

quando algumas pessoas apresentam “janelas de oportunidades” maiores que outras, ou 

seja, apresentam períodos detectados pela neurociência como mais satisfatórios para a 

aprendizagem. Por isso, a necessidade de se reconhecer a importância da inclusão social 

dessas pessoas, porque a estimulação devida deve ir além do ambiente clínico, e a sua 

socialização pode interferir de forma direta positivamente em seu desenvolvimento 

comportamental.8 

O Diagnosticand Statistical Manual of Mental Disorders – DSM (Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais), que altera as formas de detecção do 

transtorno em cada nova edição, tenta definir o autismo rotulando e determinando 

critérios de avaliação e considerando as características apresentadas com mais frequência 

entre os pacientes. Acontece que o autismo envolve múltiplas variações de 

comprometimentos relativos ao desenvolvimento cerebral, ou seja, uma variante 

encontrada numa pessoa, não se encontra igualmente presente em outra, e devido a esta 

particularidade, é preciso considerar que seja feita uma avaliação para cada indivíduo 

acometido pela síndrome.9 

Dessa forma, as questões relativas ao deslinde do diagnóstico tornam-se cada vez 

mais complexas e este último cada vez mais delicado. Dentre as principais recomendações 

a serem seguidas em relação a conclusões relativas ao diagnóstico está o nível de 

precocidade com que estas acontecem, pois em seguida se chega a ele – de forma 

propriamente dita – e assim como deve-se dar o tratamento e o seu início. 

  Com esse diagnóstico concluído, e o início do tratamento pode direcionar as 

técnicas e os mecanismos de estimulação, de análise e de controle comportamental 

condizentes com o grau de comprometimento da pessoa e a possível evolução, sendo, 

portanto, para cada um determinado um tipo de tratamento na maioria dos casos. 

 
8 PARANÁ, Tribunal de Justiça do Estado do. Transtorno do Espectro Autista: orientação técnica para 

terapias. Manual preparado ao Comitê de Saúde Suplementar. Maria Helena Jansen de Mello Keinert (org.). 

Curitiba: [online], 2018. 
9 GRANDIN, Temple; PANEK, Richard. O cérebro autista: pensando através do espectro. (The autistic 

brain: thinking across the spectrum). Trad. Cristina Cavalcanti. 11ª ed. Rio de Janeiro: Record, 2019. p. 07-

08. 
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Assim como os estudos, as pesquisas e as formas de tratamento são desenvolvidas 

objetivando a proteção e a eficácia na evolução das pessoas com TEA, as leis que 

defendem os direitos dos indivíduos com autismo e das demais pessoas com deficiência 

também. Todavia, a dificuldade de diagnóstico, a falta de profissionais especializados, o 

atendimento inadequado (aqueles com um número limitado de sessões e de técnicas) 

causam um verdadeiro imbróglio que atrasa o desenvolvimento dos autistas e causa 

verdadeiro e nítido transtorno em suas famílias. 

Conforme  o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a judicialização da saúde tem 

causado grande preocupação, uma vez que os processos de natureza cível, ajuizados até 

o final de 2017, em trâmite no 1º e 2º graus, nos juizados especiais, no Superior Tribunal 

de Justiça (STJ), nas turmas recursais e nas regionais de uniformização, calculam que, de 

1.778.269 processos, 564.090 tiveram os planos de saúde como parte passiva.10 A falta 

de informação sobre o TEA, assim como sobre seus tratamentos específicos, e também 

sobre as leis que defendem os indivíduos envolvidos nesta questão parece ser uma das 

grandes responsáveis pela judicialização voltada para essa matéria. 

Assim, a negligência, a negativa de tratamentos necessários, a “trivialização” de 

métodos e de técnicas indicadas para determinadas doenças, formam o ponto central das 

demandas, interferindo negativamente nas condições de evolução relativas aos 

transtornos, o que restringe a autonomia, a socialização e proporciona considerável 

desgaste familiar.11 

O processo de desinformação começa antes mesmo do autismo ser reconhecido 

como uma deficiência, tendo como um de seus “pontos de gatilho” o formato obsoleto do 

símbolo internacional que representa a acessibilidade das pessoas com deficiência. Este 

símbolo foi criado em 1969, e era representado pela figura de uma pessoa em uma cadeira 

de rodas. Ele foi adotado pela Rehabilitation International, entidade não governamental 

com status de órgão consultivo da Organização das Nações Unidas - ONU, e é utilizado 

desde então, tanto para demonstrar acessibilidade quanto para indicar locais, espaços, 

vagas, banheiros destinados a pessoas com deficiência. E assim acaba-se por confundir o 

processo a que se refere a identificação em relação à deficiências, este que acaba quase 

 
10 BRASIL, Conselho Nacional de Justiça. Justiça em Números 2018: ano-base 2017 – CNJ. Brasília. DF. 

2018. Disponível em http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/pj-justica-em-numeros. Acesso em: 28 out. 

2019. 
11 PARANÁ, Ministério Público do Paraná. Declaração de Sunderberg. 2002. Disponível em: 

https://educacao.mppr.mp.br/arquivos/File/dwnld/educacao_basica/educacao_especial/legislacao/declarac

ao_de_sunderberg.pdf. Acesso em: 19 jun. 2020. 
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sempre por ligar a imagem de qualquer tipo de deficiência ao formato estético deste 

símbolo. Melhor dizendo, as pessoas acabam por delimitar que a deficiência está ligada 

ao uso de um aparato físico relativo à mobilidade corporal.  Ou seja, a sociedade relaciona 

a deficiência ao uso da cadeira de rodas ou de qualquer outro aparelho que facilite sua 

locomoção.12  

Esta confusão acerca das definições sobre deficiência acabam por gerar incertezas 

relativas àqueles tipos que não possuem relação exclusiva ou direta com a necessidade  

de locomoção, e portanto não se conectam ao símbolo do usuário de cadeira de rodas, 

como por exemplo, a cegueira, a surdez, o autismo, as deficiências intelectuais, entre 

outras.13 Isto gera mais dúvidas sobre o tratamento a ser dado às pessoas com espectro 

autista e mais questionamentos em relação às deficiências, sejam físicas, sejam 

intelectuais.  

É exatamente nessa miscelânea de situações na qual está posicionado o autista, 

envolto ao diagnóstico confuso e necessitando de um tratamento específico. Além disso, 

encontra-se diante das inúmeras dificuldades para acessar o judiciário em busca de seus 

direitos, e da lentidão para analisar suas demandas.  

 

2.1 O AUTISMO E SUAS SUBDIVISÕES MAIS COMUNS 

 

No início da descoberta do autismo, os médicos não sabiam ao certo como trata-

lo, principalmente, quando perceberam que as similaridades de características entre os 

indivíduos com o transtorno eram eivadas de complexidades, tornando necessária a 

classificação por graus ou níveis de comprometimento, à medida que refinavam o estudo 

desses limites entre um grau e outro. 

A confusão sobre o significado e as diferenciações do autismo, e suas subdivisões 

mais comuns, torna-se mais aparente quando é possível contextualizar com outros termos 

utilizados para o diagnóstico como, por exemplo, o Transtorno Invasivo do 

 
12 BRASIL, Câmara dos Deputados. Projeto de Lei sobre a utilização do símbolo internacional de 

acessibilidade. Brasília. DF. 2017. Disponível em: 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=0DBE9FBBD82E5FB087B0

73290F24FA42.proposicoesWebExterno2?codteor=1564962&filename=Tramitacao-PL+7750/2017. 

Acesso em: 13 set 2020. p. 03. 
13 FARAH, Fabiana Barrocas Alves; MUNIZ, Maria Águeda Pontes Caminha. Acessibilidade: a questão 

do símbolo mundial representativo. In: MATIAS, João Luis Nogueira; ROCHA, Maria Vital da (org.). 

Relações privadas, direitos humanos e desenvolvimento no século XXI. 1. ed. p. 101-120. Fortaleza: 

Mucuripe, 2019. p. 108-109. 
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Desenvolvimento (TID), o autismo atípico, a Síndrome de Asperger (SA)14, o retardo 

mental, a deficiência do desenvolvimento, a esquizofrenia e o próprio Transtorno do 

Espectro do Autismo (TEA). Cada um possui características semelhantes entre si, mas 

apresentam intensidades e agrupamentos diferentes.15 

Esse desalinho de classificações e as numerosas possibilidades de associações 

para definir o autismo pode ensejar a construção de um grupo social complexo, vulnerável 

e passível de ser excluído, ou seja, o desconhecimento a respeito do transtorno pode fazer 

com que, os indivíduos, nessa condição, sejam diminuídos socialmente e tenham seus 

direitos negligenciados.16 

Tempos atrás, o autismo já foi considerado uma doença rara, mas, conforme o 

Censo desenvolvido no Brasil em 2010, estimou-se haver por volta de 45.624.000 de 

indivíduos com, pelo menos, uma das deficiências pesquisadas que incluíam distúrbios e 

comprometimentos intelectuais, sem especificação para o autismo.17 Ainda não há 

estimativa específica e detalhada sobre as pessoas autistas, mas acredita-se que com a Lei 

Romeo Mion talvez haja uma possibilidade de descobrir esses números. 

Apenas em 1993 é que o transtorno foi incluído na lista da Classificação 

Internacional de Doenças (CID), não havendo nada genético que comprove a causa dessa 

condição, além das dúvidas que existem ao se diagnosticar precisamente, por meio de 

sintomas específicos e do comportamento singular apresentado. Destarte, são subdivisões 

complexas diante dos multifacetados graus de deficiência que se mostram entre leve 

 
14 Hans Asperger, médico que, até pouco tempo atrás, batizava o espectro leve do autismo, pesquisou e 

escreveu, em 1943, sobre os “psicopatas autistas” na idade infantil, em que afirmou: “todo ser humano é 

um ser único, irreproduzível, indivisível (‘individuum’) e, por isso, em última instância, não passível de 

comparação com outros.” E continuou: “[...] quando tentamos categorizar uma pessoa — que não apresenta 

nenhum desvio grosseiro ou anormalidade qualitativa que determina a sua personalidade como um todo — 

segundo uma tipologia ou forçá-la para dentro desta, a constrangemos na medida em que a avaliamos”. 

(ASPERGER, Hans. Os “psicopatas autistas” na idade infantil – Parte 3. Rev. Latinoam. Psicopat. Fund., 

São Paulo, p. 314-338, jun. 2015; ASPERGER, Hans. Os “psicopatas autistas” na idade infantil – Parte 2. 

Rev. Latinoam. Psicopat. Fund., São Paulo, p. 519-538, jun. 2015.; ASPERGER, Hans. Os “psicopatas 

autistas” na idade infantil – Parte 3. Rev. Latinoam. Psicopat. Fund., São Paulo, p. 704-727, jun. 2015). 
15 WHITMAN, Thomas L. O desenvolvimento do autismo: social, cognitivo, linguístico, sensório-motor e 

perspectivas biológicas - The developmentof autismo: a self-regulatory perspective. Trad. Dayse Batista. 

São Paulo: M. books do Brasil, 2015. p. 27. 
16 PESSOA, Amanda Carolina Santos. A diversidade brasileira, as minorias, o direito e a busca pela 

igualdade em contraposição às discriminações sociais. Revista do Direito Constitucional e Internacional, 

São Paulo, v. 106, ano. 26, p. 201-223, mar./abr. 2018. p. 204. 
17 IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Demográfico 2010: características gerais da 

população, religião e pessoas com deficiência. Rio de Janeiro: IBGE, 2010. Disponível em: 

https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/caracteristicas_religiao_deficiencia/caract

eristicas_religiao_deficiencia_tab_uf_xls.shtm. Acesso em: 19 jun. 2019. 
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(nível 1), moderado (nível 2) e grave (nível 3), sendo apenas ponto de partida para as 

manifestações do transtorno.18 

Desde que se iniciou o mapeamento do DNA19, em 2012, cientistas encontraram 

partes conectoras ao genoma humano que eram descartadas como “lixo”, mas que tinham 

influência no comportamento de células, órgãos e tecidos. Na verdade, esse “DNA lixo” 

era como um sistema operacional dos genes, e possuíam, sim, um papel importante no 

controle genético, passando de descartável para ser estudado com mais afinco, sendo 

renomeado para “DNA não codificante e matéria escura”. Demonstrava assim, que esses 

pequenos seguimentos ocupavam um contexto tridimensional e que poderiam expor as 

suas verdadeiras relações funcionais. A partir daí, os cientistas ganharam um novo campo 

para explorar uma possível causa genética para o autismo.20 

Para o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM), o 

autismo é um transtorno que deve incluir pelo menos seis características, entre elas: 

déficit na interação social, na comunicação com outras pessoas, a presença de 

movimentos estereotipados, a limitação e a repetição de atividades e o interesse obsessivo 

em objetos inanimados, além do contato visual prejudicado, e da falta de reciprocidade 

social ou emocional. Esses sintomas devem ser observados logo na primeira infância, 

sendo a intensidade pela qual se apresentam, a chave para identificar o nível do 

transtorno.21 

Como há variadas subdivisões do Transtorno do Espectro do Autismo, de acordo 

com a nova proposta do DSM-5, agrupa-se para melhor diagnóstico, o Transtorno Autista 

(TA), a Síndrome de Asperger (SA) e o Transtorno Global do Desenvolvimento Sem 

Outra Especificação (TGDSOE), cada um com suas particularidades próprias. 

 
18 Segundo Ida Rodrigues, “Kanner, até o final do seu trabalho, continuou enquadrando o autismo dentro 

do grupo das psicoses infantis, em que pese toda dificuldade diagnóstica observada no processo”. 

(RODRIGUES, Ida Janete. Habilidades viso-perceptuais e motoras na Síndrome de Asperger. 2010. Tese 

(Doutorado em Psicologia Clínica) - Instituto de Psicologia. Universidade de São Paulo. São Paulo. 2010. 

doi:10.11606/T.47.2010.tde-03092010-151245. Disponível em: 

https://teses.usp.br/teses/disponiveis/47/47133/tde-03092010-151245/publico/rodrigues2_do.pdf.  Acesso 

em: 18 jun. 2019. p. 14-17). 
19 SANTOS, Vanessa Sardinha dos. DNA: Brasil Escola. Disponível em: 

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/dna.htm. Acesso em: 13 set. 2020. 
20  GRANDIN, Temple; PANEK, Richard. O cérebro autista: pensando através do espectro. (The autistic 

brain: thinking across the spectrum). Trad. Cristina Cavalcanti. 11ª ed. Rio de Janeiro: Record, 2019. p. 57-

62. 
21 WHITMAN, Thomas L. O desenvolvimento do autismo: social, cognitivo, linguístico, sensório-motor e 

perspectivas biológicas - The developmentof autismo: a self-regulatory perspective. Trad. Dayse Batista. 

São Paulo: M. books do Brasil, 2015. p. 28-32. 



18 

 No que diz respeito ao Transtorno Autista (TA) e à Síndrome de Asperger (SA), 

a doutrina médica costuma considera-los bastante semelhantes, exceto pelo grau de 

intensidade de comprometimentos. Na SA está mais preservada a questão cognitiva e a 

comunicação verbal. A falta do contato visual direto é uma característica presente em 

grande parte das pessoas com TEA e pode se manter presente em todas as fases da vida. 

As dificuldades de processar e compreender a mímica facial das pessoas (expressões de 

felicidade, tristeza, raiva, etc.) pode comprometer a comunicação com o outro, e por 

consequência, a interação social.22 

O autismo é considerado um transtorno multifacetado, exatamente, porque possui 

níveis de sequelas ou de espectros variados, em que, dependendo do comprometimento, 

há indivíduos que conseguem manter, normalmente, relações interpessoais. São capazes 

de interagir, conviver socialmente, construir família e ter uma profissão, como nos casos 

dos típicos “Aspergers” (espectro da síndrome de nível mais leve), que, via de regra, 

dispõem de uma inteligência diferenciada. A Síndrome de Asperger está contida no 

Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais - DSM.23 

Segundo Temple Grandin e Richard Panek24, o autismo e os demais transtornos 

não deveriam ser diagnosticados exclusivamente pela DSM, que consideram um sistema 

desastroso. Para os autores, a cada nova edição a forma de detecção do autismo muda, 

rotulando crianças e adultos com definições confusas, duvidosas e incompletas, uma vez 

que não descrevem e nem reconhecem as questões sensoriais. “A hipersensibilidade 

sensorial é totalmente debilitante para alguns e moderada para outros”. As questões 

sensoriais podem bloquear tão intensamente a convivência familiar e social do indivíduo 

autista que pode impossibilita-lo de minimizar os demais comprometimentos. 

A comunicação e a interação social formam uma área que é debilitada em cerca 

de 50% a 70% dos autistas. Em alguns casos, a ausência total da comunicação verbal se 

estende até a fase adulta, tais indivíduos não desenvolvem oralidade funcional. Os que 

possuem alguma fala, às vezes podem apresentar estereótipos e repetições de frases ou 

 
22 SCHWARTZMAN, José Salomão. Transtorno do espectro do autismo. In: TIBYRIÇÁ, Renata Flores; 

D’ANTINO, Maria Eloisa Famá (org.). Direitos das pessoas com autismo: comentários interdisciplinares à 

Lei 12.764/12. 1 ed. São Paulo: Memnon Edições Científicas, 2018. p. 16-17. 
23 Os aspectos psíquicos isolados não são constantes, mas podem ser calculadas numerosas diferenças 

qualitativas e só devem ser comparados uns aos outros com restrições. (ASPERGER, Hans. Os “psicopatas 

autistas” na idade infantil – Parte 1. Rev. Latinoam. Psicopat. Fund., São Paulo, p. 324-325, jun. 2015). 
24 Para Grandin e Panek, “a variação genética encontrada numa criança autista estará ausente em outra 

criança autista”. (GRANDIN, Temple; PANEK, Richard. O cérebro autista: pensando através do espectro. 

(The autisticbrain: thinking across the spectrum). Trad. Cristina Cavalcanti. 11ª ed. Rio de Janeiro: Record, 

2019. p. 07-08). 
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palavras fora do contexto da conversa. Podem ser conversas insistentemente 

interrogativas, com sotaques ou utilizando termos, frases e vocabulário superior ao 

compatível para a idade demonstrando arrogância, naqueles que possuem uma condição 

intelectual mais avançada, mas não compreendem metáforas, apenas o entendimento 

literal das palavras. O fato é que a comunicação verbal estará sempre com algum 

comprometimento, assim como o comportamento25. 

Sobre o comportamento do autista foi também observado e referenciado as 

reações hipo e hiperativas aos estímulos externos, provavelmente acionadas devido às 

alterações sensoriais existentes. O meio ambiente em que está inserido o autista, pode 

torna-lo uma pessoa dócil, estática, isolada ao mesmo tempo que algumas circunstâncias 

externas (sonoras, de movimento ou de comportamento das pessoas ao seu redor) podem 

transforma-lo, inconscientemente, num indivíduo irritadiço, agressivo, descontrolado que 

se autoflagela, ou que lesiona outrem. Segundo Grandin e Panek26, pode-se imaginá-las 

como “pessoas orquídeas”, que florescem ou murcham na mesma proporção dependendo 

do ambiente favorável ou não. 

É como se os “genes autistas” fossem neutros, mas responsivos, e se modificassem 

conforme a estimulação recebida. Quando Kanner estudava e interpretava os 

comportamentos das crianças autistas, acreditava que a influência da criação negativa, 

violenta, ultra disciplinada e ríspida recebida dos pais, com pouco ou nenhum afeto 

demonstrado, negativava, também, as reações comportamentais. Todavia, ao final do 

estudo não demonstrou considerar a genética causa de maior responsabilidade, ou seja, 

uma predeterminação, mas sim uma predisposição ao autismo. Essa versão foi seguida 

por Bruno Bettelhein, psicólogo estudioso sobre o autismo que suspeitava que o 

transtorno fosse desencadeado por “mães geladeiras”, ou seja, sem sentimentos, que 

obrigavam os filhos ao isolamento mental e social. O autor acreditava que a causa 

principal do autismo seria um problema na matriz relacional da família, mais 

precisamente, a mãe27. 

 
25 SCHWARTZMAN, José Salomão. Transtorno do espectro do autismo In: TIBYRIÇÁ, Renata Flores; 

D’ANTINO, Maria Eloisa Famá (org.). Direitos das pessoas com autismo: comentários interdisciplinares à 

Lei 12.764/12. 1 ed. São Paulo: Memnon Edições Científicas, 2018. p. 17-18. 
26 GRANDIN, Temple; PANEK, Richard. O cérebro autista: pensando através do espectro. (The autistic 

brain: thinking across the spectrum). Trad. Cristina Cavalcanti. 11ª ed. Rio de Janeiro: Record, 2019. p. 07. 
27 Para Grandin e Panek, “pode-se indagar se esta interpretação significa que Leo Kanner estava certo 

quanto à influência negativa da criação negativa. Nem tanto. Ele se baseou na correspondência um-para-

um entre o genitor geladeira e o autismo na criança”. (GRANDIN, Temple; PANEK, Richard. O cérebro 

autista: pensando através do espectro. (The autistic brain: thinking across the spectrum). Trad. Cristina 

Cavalcanti. 11ª ed. Rio de Janeiro: Record, 2019. p. 74-75). 
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Em que pese não estar encerrada essa fase de buscar “responsáveis” pelo 

Transtorno do Espectro do Autismo, é possível entender que o convívio familiar e social, 

associado a um devido tratamento e a uma análise aplicada no comportamento da pessoa 

autista, pode ensina-la e adapta-la à convivência na sociedade. 

 À longo prazo, esse tratamento, contínuo e ininterrupto, pode auxiliar no controle 

das atitudes e da linguagem do autista, uma vez que a integração social condiciona a 

formação de meios de comunicação, de  caráter e de personalidade em pessoas 

neurotípicas (ou NT, aquelas que não possuem autismo), possibilitando que ajam de 

maneira individual e consciente, de acordo com a cultura na qual estão inseridos. Assim, 

a interação de um autista com outras pessoas, que já vivem em sociedade, acredita-se ser 

a melhor possibilidade de ele compreender e de se adaptar melhor ao meio que vive. 

 

2.2 A DIFICULDADE DO DIAGNÓSTICO E A JUDICIALIZAÇÃO PELO DIREITO 

AO TRATAMENTO 

 

No início dos estudos sobre o TEA, o autista, em si, era considerado um léxico 

psiquiátrico, ou seja, um termo usado para caracterizar um sintoma ou comportamento de 

pacientes em tratamento de esquizofrenia. A palavra era referenciada em nomenclaturas 

como “comportamento autista, atípico, introvertido” ou “pensamento autista”28. 

Leo Kanner 29, durante a análise do comportamento dos autistas estudados por ele, 

passou a selecionar os comprometimentos específicos de cada um dos casos.  Alguns 

tinham inteligência preservada e, às vezes, incomum, e outros apresentavam alterações 

de comunicação e de linguagem, chegando ao mutismo nos graus mais severos, o que 

refletia numa dificuldade de relacionamento interpessoal. Kanner analisava esses 

comprometimentos como se fossem um desmembramento da esquizofrenia infantil. 

Em 1947, Hans Asperger30 disse que, “as crianças autistas têm a capacidade de 

enxergar as coisas e os processos do meio ambiente a partir de novas perspectivas”, ou 

seja, demonstram uma maturidade surpreendente, pois quando estão diante de qualquer 

 
28 GRANDIN, Temple; PANEK, Richard. O cérebro autista: pensando através do espectro. (The autistic 

brain: thinking across the spectrum). Trad. Cristina Cavalcanti. 11ª ed. Rio de Janeiro: Record, 2019. p. 20. 
29 RODRIGUES, Ida Janete. Habilidades viso-perceptuais e motoras na Síndrome de Asperger. 2010. Tese 

(Doutorado) Psicologia Clínica – Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 

doi:10.11606/T.47.2010.tde-03092010-151245. Disponível em: 

https://teses.usp.br/teses/disponiveis/47/47133/tde-03092010-151245/publico/rodrigues2_do.pdf.  Acesso 

em: 18 jun. 2019. 
30 ASPERGER, Hans. Os “psicopatas autistas” na idade infantil – Parte 3. Rev. Latinoam. Psicopat. Fund., 

São Paulo, jun. 2015, p. 705. 
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situação ou questionamento, reagem com atitudes e respostas muito além do habitual de 

pessoas neurotípicas da mesma idade. 

Somente na década de 70, a psiquiatria começou a considerar importante a 

precisão do diagnóstico por meio da classificação dos sintomas de maneira mais severa, 

alinhada e no mesmo padrão. Nesse período os psiquiatras perceberam que poderiam 

começar a tratar os pacientes pelos sintomas apresentados, sem ter que, obrigatoriamente, 

saber a causa primeiro. Assim, poderiam aliviar os comprometimentos com medicações 

adequadas.31 

Outros médicos estudiosos do transtorno, como David Rosenhan e Lorna Wing, 

baseados nos registros de Kanner e Asperger, perceberam a inteligência diferenciada de 

alguns autistas (grau mais leve do transtorno) e a dificuldade real de diagnostica-los 

isoladamente.  

O desafio era retirar o autismo do rótulo de característica da esquizofrenia. 

Enquanto Kanner buscava a definição do autismo e Asperger nomeava o transtorno como 

sendo uma “psicopatia autista”. David Rosenhan, em 1973, desafiando psiquiatras, forjou 

ser esquizofrênico e foi internado contra a sua vontade, levantando uma suspeita na 

confiabilidade dos diagnósticos dados pelos profissionais. Em 1981, Lorna Wing 

duvidava da comparação e associação do termo psicopatia com o autismo, e preferia 

nomear a condição mais leve da doença como “Síndrome de Asperger”, termo ainda 

muito utilizado32. 

Além da dificuldade em elucidar e em confirmar o diagnóstico do autismo para 

então direcionar o tratamento, algumas patologias podem vir associadas ao TEA em cerca 

de 30% a 65% dos casos. Acredita-se que isso ocorre pelo fato do quadro do autismo ou 

da patologia associada ser um facilitador da existência do outro, como em pessoas com 

síndromes de Down, do X-frágil, de Pitt-Hopkins, entre outras, ocorrendo tanto em 

conjunto com síndromes comuns quanto raras.33 

 
31 GRANDIN, Temple; PANEK, Richard. O cérebro autista: pensando através do espectro. (The autistic 

brain: thinking across the spectrum). Trad. Cristina Cavalcanti. 11ª ed. Rio de Janeiro: Record, 2019. p.  

19-20. 
32 Para Temple Grandin e Richard Panek, “para tratar os efeitos, eles (médicos) precisavam saber quais 

medicamentos se adequavam às enfermidades, isto é, precisavam saber o que estas enfermidades eram, ou 

seja, era preciso identificá-las de um modo específico e consistente”. (GRANDIN, Temple; PANEK, 

Richard. O cérebro autista: pensando através do espectro”. (The autistic brain: thinking across then 

spectrum). Trad. Cristina Cavalcanti. 11ª ed. Rio de Janeiro: Record, 2019. p. 20-23).  
33 SCHWARTZMAN, José Salomão; BRUNONI, Décio. Saúde. In: TIBYRIÇÁ, Renata Flores; 

D’ANTINO, Maria Eloisa Famá (org.). Direitos das pessoas com autismo: comentários interdisciplinares à 

Lei 12.764/12. 1 ed. São Paulo: Memnon Edições Científicas, 2018. p. 47. 



22 

Há indivíduos que apresentam sinais semelhantes aos do autismo, como por 

exemplo, a esquizofrenia. Mas existem disfunções e desordens do pensamento observadas 

nas pessoas com Síndrome de Asperger, diferentes de algumas com autismo típico que, 

por sua vez, são incompatíveis com as pessoas com esquizofrenia crônica, ou seja, alguns 

deles podem coexistir, todavia são distintos. Diante disso, a demora na conclusão do 

diagnóstico pode influenciar diretamente na eficácia do tratamento do TEA, uma vez que, 

quanto mais jovens os autistas iniciam as estimulações e aplicações de controle no 

comportamento, melhor será a resposta e mais rápido o autista poderá ser inserido na 

sociedade34. 

Resumindo em três níveis o transtorno, sendo o primeiro considerado leve, o 

segundo moderado e o terceiro grave, podemos selecionar algumas características de cada 

um para compreender os graus. No nível 1 (leve), onde encaixa-se a Síndrome de 

Asperger, os indivíduos isolam-se pouco, são mais estáveis, e a sua comunicação verbal 

é diferenciada, precoce e formal, além de possuírem pouca empatia, aspectos afetivos 

levemente diminuídos, e interesses específicos na área de exatas, geralmente. Mesmo 

assim, a interação social é deficitária, prejudicando as relações interpessoais e o 

cumprimento automático das regras sociais. Por isso, o acompanhamento 

comportamental para condicionar essas pessoas às rotinas diárias, muitas vezes, é 

necessário.35 

Os níveis 2 e 3 (moderado e grave) podem apresentar atraso motor, tanto para 

sentar desde a primeira infância até para caminhar, o que se estende a fase adulta. O 

autismo que apresenta a maioria dos comprometimentos neuropsicomotores agregados, 

também denominado autismo clássico ou típico, que rejeita o contato visual e físico, 

sente-se incomodado ao ser tocado em sua pele devido à hipersensibilidade dos sentidos. 

O aumento da sensibilidade auditiva produz reação negativa aos ruídos altos.36 

Além disso, podem apresentar diminuição ou falta de coordenação motora, 

estereotipias (fala e/ou movimentos repetitivos), agressividade com outras pessoas e 

 
34 WHITMAN, Thomas L. O desenvolvimento do autismo: social, cognitivo, linguístico, sensório-motor e 

perspectivas biológicas - The developmentof autismo: a self-regulatory perspective. Trad. Dayse Batista. 

São Paulo: M. books do Brasil, 2015. p. 33-35. 
35 RODRIGUES, Ida Janete. Habilidades viso-perceptuais e motoras na Síndrome de Asperger. 2010. Tese 

(Doutorado) Psicologia Clínica – Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. doi: 

10.11606/T.47.2010.tde-03092010-151245. Disponível em: 

https://teses.usp.br/teses/disponiveis/47/47133/tde-03092010-151245/publico/rodrigues2_do.pdf.  Acesso 

em: 18 jun. 2019. 
36 ASPERGER, Hans. Os “psicopatas autistas” na idade infantil – Parte 3. Rev. Latinoam. Psicopat. Fund., 

São Paulo, jun. 2015, p. 715. 
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consigo, que, em alguns casos, chega ao autoflagelo ou a mutilação se não forem 

impedidos (nível mais gravoso). É como se o autista não percebesse seu corpo nem 

sentisse dor. Por isso necessitam direcionar o tratamento para o controle comportamental. 

Essas atitudes impulsivas causam estranheza, medo e receio nas pessoas, por não 

conhecerem o transtorno e por não saberem como se aproximar ou como reagir diante 

desse comportamento.37 

A partir do diagnóstico e de uma anamnese minuciosa é possível definir uma 

estratégia de tratamento possivelmente satisfatória. É preciso, inicialmente, determinar o 

grau aproximado do transtorno, depois verificar os comprometimentos e habilidades do 

indivíduo que possam ser trabalhados. O diagnóstico precoce, ainda que não seja o 

definitivo, é de suma importância para direcionar o tratamento e melhorar o 

desenvolvimento cognitivo e comportamental do indivíduo autista.38 

Sabendo, então, como é complexa a diferenciação dos graus do transtorno e o 

agrupamento do autismo com outras deficiências, é mais complicado quando os 

procedimentos médicos e os exames complementares são insuficientes nas instituições 

públicas ou são negados pelos planos privados de saúde, desencadeando a judicialização 

tanto para elucidar o diagnóstico como também para iniciar o tratamento multidisciplinar 

voltado para minimizar os comprometimentos do TEA. 

Sobre o tratamento indicado para o autismo, Burrhus Frederic Skinner, na década 

de 30, já havia desenvolvido importante trabalho sobre a compreensão dos princípios 

norteadores do comportamento, e baseado nele, Mark Sundberg criou o Verbal Behavior 

Milestones Assessment and Placement Program -VB-MAPP que foi projetado para 

rastrear as habilidades de crianças com autismo e de outros indivíduos que apresentavam 

atrasos de linguagem.39 

 
37 O desenvolvimento e a coordenação motora de determinados autistas, mesmo que vistas como normais 

em alguns deles, ainda que apresentassem deambulação com movimentos rudes, eram considerados 

habilidosos em algumas áreas. RODRIGUES, Ida Janete. Habilidades viso-perceptuais e motoras na 

Síndrome de Asperger. 2010. Tese (Doutorado) Psicologia Clínica – Instituto de Psicologia, Universidade 

de São Paulo, São Paulo, 2010. doi:10.11606/T.47.2010.tde-03092010-151245. Disponível em: 

https://teses.usp.br/teses/disponiveis/47/47133/tde-03092010-151245/publico/rodrigues2_do.pdf.  Acesso 

em: 18 jun. 2019 
38 WHITMAN, Thomas L. O desenvolvimento do autismo: social, cognitivo, linguístico, sensório-motor e 

perspectivas biológicas - The developmentof autismo: a self-regulatory perspective. Trad. Dayse Batista. 

São Paulo: M. books do Brasil, 2015. p. 33-35. 
39 RODRIGUES, Leandro. Autismo: método ABA ou método TEACCH? Rio de Janeiro: Instituto Itard, 

2017. Disponível em: https://institutoitard.com.br/autismo-metodo-aba-ou-metodo-

teacch/#:~:text=O%20VB%2DMAPP%20baseia%2Dse,campo%20da%20An%C3%A1lise%20do%20Co

mportamento. Acesso em: 17 set. 2020. 
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Atualmente, um dos tratamentos comportamentais mais utilizados e que 

demonstram retorno positivo é o programa ABA – Applied Behavior Analysis ou Análise 

do Comportamento Aplicada, desenvolvido desde 1949, que consiste em intervenções 

que atuam diretamente no comportamento e objetivam aprimorar atitudes socialmente 

relevantes, empregando o reforço positivo e negativo, controlando estereotipias, 

melhorando o comportamento apropriado em determinadas situações e lugares.40 

Todavia, é um programa ainda não disponibilizado nas instituições públicas e de custo 

alto nas clínicas privadas. 

Existe uma abordagem mais ampla, o TEACCH – Treatmentand Education of 

Autistic andrelated Communication Handicapped Children ou Tratamento e Educação de 

Crianças Autistas com relatos de Desvantagem na Comunicação. É um programa criado 

por Eric Schopler e utilizado em todo Estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, 

que enxerga o TEA como uma condição permanente e objetiva de melhorar sua adaptação 

social reforçando e utilizando os pontos fortes do autista para minimizar suas limitações 

e comprometimentos. Além de trabalhar com o autista, o programa estende o tratamento 

para as famílias dando suporte informacional e todo apoio necessário. 

O diagnóstico do TEA desencadeia descargas emocionais e cognitivas tanto para 

o autista que iniciará uma nova rotina, e sobretudo para a família, que começa uma luta 

para adaptar-se com o transtorno e em busca de tratamento e respeito aos direitos 

inerentes à condição41. 

Ao apresentar o autismo à família, informando-a sobre suas peculiaridades mais 

comuns, e orientando sobre outras que podem surgir, normalmente, vem a sugestão 

médica que sugere o início imediato do tratamento, que pode incluir desde técnicas de 

análise comportamental até atividades com o auxílio de animais (como a vivência com 

cães e a equoterapia com cavalos adestrados) buscando o desenvolvimento 

biopsicossocial. O acesso ao tratamento deve ser feito objetiva e prontamente, 

 
40 MALAVAZZI, Dante Marino et al. Análise do comportamento aplicada: Interface entre ciência e 

prática? Perspectivas, São Paulo, v. 2, n. 2, p. 218-230, 2011. Disponível em: 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2177-

35482011000200007&lng=pt&nrm=iso. Acesso em:  17 set.  2020. 
41 Para Thomas Whitman, “os componentes emocionais e cognitivos se apresentam em estágios específicos 

descritos de forma variada na literatura, incluindo negação, culpa, impotência, luto, aceitação e esperança. 

Todas as etapas representam uma forma de reagir e/ou lidar com a dor associada ao recebimento do 

diagnóstico”. (WHITMAN, Thomas L. O desenvolvimento do autismo: social, cognitivo, linguístico, 

sensório-motor e perspectivas biológicas - The developmentof autismo: a self-regulatory perspective. Trad. 

Dayse Batista. São Paulo: M. books do Brasil, 2015. p. 233). 
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respeitando, sem dúvida, a assimilação necessária que cada família precisa para adaptar-

se à nova situação.42 

Essa questão sobre a falta de informações do que seria o autismo e suas 

necessidades, carece de um olhar generalizado, tanto dos profissionais de saúde, quanto 

do judiciário e da sociedade, ainda que seja responsabilidade do Estado, a informação 

pública relativa ao transtorno e suas implicações, como dispõe o artigo 2°, inciso VI da 

Lei Berenice Piana43. 

Atualmente não existe tratamento ou medicamento com capacidade para curar o 

autismo. Na verdade, o indicado é direcionar um tratamento voltado para o controle 

comportamental da sintomatologia apresentada, que pode ser feito por meio de 

intervenções multidisciplinares, associadas a medicamentos para ansiedade, 

agressividade, concentração.  

Para os profissionais de saúde, é muito difícil prescrever um tratamento totalmente 

eficaz para uma pessoa com autismo, por se tratar de um transtorno multifacetado e por 

não haver um protocolo hermeticamente padronizado a ser seguido, portanto deve ser 

desenvolvido conforme o caso, e em comum acordo com os familiares.44 

Esse cenário em torno do diagnóstico e do tratamento do autismo proporciona uma 

enorme lentidão na resolução das excessivas demandas judiciais que surgem. Em que 

pese existir a preferência de tramitação processual, como garante o artigo 9°, inciso VII 

da Lei Brasileira de Inclusão e o artigo 1°, § 3° da Lei Berenice Piana, presume-se que a 

desinformação sobre o transtorno e o desconhecimento da importância do atendimento 

imediato são as causas principais do não atendimento preferencial em tais processos, 

como se constata empiricamente. Essa judicialização, além de ser um empecilho 

processual, pode agravar as sequelas do transtorno, uma vez que atrasa o início ou a 

continuidade do tratamento indicado.45 

 
42 RODRIGUES, A. C.; AMORIM, R. F.; MESQUITA, G. M. S. et al. Activity assisted by dogs in the 

treatment of children with autismo spectrum disorder - a comparative study under the perspective of the 

parents. International Journal of Development Research. v. 8. p. 19566-19569. 2018. Série: 3. Disponível 

em: https://www.journalijdr.com/activity-assisted-dogs-treatment-children-autism-spectrum-disorder-

comparative-study-under. Acesso em: 18 fev. 2020. p. 19568. 
43 BRASIL, Lei n° 12.764, de 27 de dezembro de 2012. Lei Berenice Piana. Política Nacional de Proteção 

dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Brasília. DF. 2012. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12764.htm. Acesso em: 14 de jun. 2019. 
44 WHITMAN, Thomas L. O desenvolvimento do autismo: social, cognitivo, linguístico, sensório-motor e 

perspectivas biológicas - The developmentof autismo: a self-regulatory perspective. Trad. Dayse Batista. 

São Paulo: M. books do Brasil, 2015. p. 220-221. 
45 BARBUGIANI, Luiz Henrique S. Planos de Saúde: doutrina, jurisprudência e legislação. São Paulo: 

Saraiva, 2015. p. 19. 
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Cientes disso, ao receberem uma demanda envolvendo pessoa com autismo, os 

magistrados devem atentar para o protocolo de tratamento médico e multidisciplinar 

apresentado para aquele caso específico, percebendo a urgência de deferir ou não o início 

imediato da intervenção, sob pena de estar prejudicando o desenvolvimento geral dessa 

pessoa. O foco maior deve ser a intervenção precoce, uma vez que as pessoas com autismo 

estimuladas logo após o diagnóstico conseguem, na maioria dos casos, ser inseridas no 

âmbito escolar e social com mais facilidade, do que aquelas que começaram o tratamento 

tardiamente. Além disso, o investimento financeiro no tratamento do autismo ainda na 

fase infantil é mais eficaz e tem menor custo do que na fase adulta, já que necessitará de 

programas especializados de ensino e de controle comportamental mais específico, com 

estimativas muito diferentes de melhora do quadro46. 

As questões sobre o autismo vão além do transtorno em si, envolvem 

principalmente a falta de políticas públicas voltadas para o bem estar dessas pessoas. 

Quem possui condição financeira melhor, consegue alcançar e direcionar o tratamento 

aos programas de Análise do Comportamento Aplicada (Applied Behavior Analysis – 

ABA) ou similares, mas quem não se enquadra nesse seleto grupo, pessoas assalariadas 

comuns, só resta recorrer aos serviços gerais ofertados na cidade onde vive, ou torcer para 

que o plano de saúde que paga mensalmente não recuse o atendimento. 

Um ponto aparentemente simples, que analisado superficialmente não parece ter 

grande relevância na luta e caminhada das pessoas com autismo, e que talvez não seja o 

foco das políticas públicas sobre as pessoas com deficiência, é o símbolo representativo 

universal47, que em nada liga a imagem ao autismo e demais deficiências, exceto ao 

usuário de cadeiras de rodas. Este é um detalhe que pode fazer toda a diferença no 

cotidiano das pessoas com autismo, à medida que for atualizado. 

 

2.3 A OBSOLESCÊNCIA DO SÍMBOLO REPRESENTATIVO 

 

A cultura dos povos sempre esteve ligada aos símbolos e à sua importância nas 

relações sociais já que são considerados meios de comunicação alternativa, como sendo 

 
46 Segundo Whitman, “com o aumento dos casos de autismo, as necessidades de serviços precoces também 

aumentaram nos últimos anos, todavia, os programas especializados não acompanharam esse aumento”. 

(WHITMAN, Thomas L. O desenvolvimento do autismo: social, cognitivo, linguístico, sensório-motor e 

perspectivas biológicas - The developmentof autismo: a self-regulatory perspective. Trad. Dayse Batista. 

São Paulo: M. books do Brasil, 2015. p. 292-293). 
47 O símbolo representativo será tratado no capítulo seguinte. 
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uma linguagem abreviada que traduz uma expressão, uma vontade, a individualização, o 

reflexo, os valores, as crenças, os conceitos e as vontades das pessoas. Desse modo, um 

símbolo que pudesse representar a acessibilidade ou as pessoas com deficiência em si, 

deveria retratá-las de modo generalizado e espontâneo48. 

Conforme Edelvan Barros49, a existência dos símbolos nos faz concluir ou 

entender melhor alguns elementos que permeiam a vida em sociedade. O que não é sabido 

ou desconhecido costuma ser analisado e julgado, e esse parecer, nem sempre favorável, 

objetiva produzir uma barreira, ao mesmo tempo em que esconde certa curiosidade.  

A importância dos símbolos no cotidiano das pessoas remete à reflexão de 

acontecimentos, coisas e pessoas, mas é preciso entender o significado dos símbolos que 

nos rodeia para sermos corteses, obsequiosos e mais tolerantes. 

De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (NBR 9050), 

responsável por estabelecer critérios e parâmetros técnicos diversos, inclusive para 

acessibilidade, “os símbolos são representações gráficas que, através de uma figura ou 

forma convencionada, estabelecem a analogia entre o objeto e a informação de sua 

representação e expressam alguma mensagem. Devem ser legíveis e de fácil 

compreensão, atendendo a pessoas estrangeiras, analfabetas e com baixa visão, ou cegas, 

quando em relevo”.50 

Acessibilidade, de acordo com o artigo 3°, inciso I da Lei Brasileira de Inclusão, 

é a “possibilidade e condição de alcance para a utilização, com segurança e autonomia, 

de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e 

comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e 

instalações de uso público (ou privado), de uso coletivo, tanto na zona urbana como na 

rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida”.51 

Em 2015, a ONU debatendo sobre o desenvolvimento sustentável, criou um novo 

símbolo universal representativo para indicar acessibilidade das pessoas com deficiência, 

chamada de “The Acessibility” (A Acessibilidade). Trata-se de uma nova figura para 

representar a acessibilidade e todas as pessoas com deficiência, e foi desenvolvida após 

 
48 MOSER, Frei Antonio. A importância dos símbolos na vida e na cultura dos povos. Fundação João Paulo 

II. Canção Nova, 2010. 
49 BARROS, Edelvan. A importância dos símbolos. Sorocaba: Recanto das Letras, 2010. 
50 ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 

equipamentos urbanos. Rio de Janeiro: ABNT NBR 9050, 2015. p. 38. 
51 BRASIL, Lei 13.146 de 06 de julho de 2015. Estatuto da Pessoa com Deficiência. Brasília. DF. 2015. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm. Acesso em: 24 

abr. 2019. 
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entender que o modelo atual está obsoleto. O intuito é informar melhor, concretizar e dar 

consciência ao mundo sobre o que seria realmente esse contexto das deficiências e as 

limitações advindas dele52. 

Inspirada no homem vitruviano de Leonardo da Vinci, a imagem é simétrica 

ligada por quatro pontos a um círculo, traduzindo a ideia de harmonia e equilíbrio entre 

o ser humano e a sociedade. A intenção é associar que tanto a esperança quanto a 

igualdade sejam acessíveis a todos. O desenho53 é simbolicamente uma pessoa de braços 

abertos, que não apresenta os órgãos sensoriais do corpo (nariz, boca, olhos, ouvidos, 

dedos), indicando as deficiências físicas visíveis, além de ter a cabeça “flutuante”, acima 

do corpo, sugerindo ser as deficiências intelectuais54. 

A figura utilizada atualmente, que é uma pessoa sentada numa cadeira de rodas, 

não tem nenhuma indicação ou sugestão de outras deficiências. A maioria das pessoas 

interpreta imediatamente a imagem de maneira literal, ou seja, como sendo a 

acessibilidade apenas para pessoas cadeirantes. Essa leitura pode causar um impacto 

significativo na vida dos autistas, e das demais pessoas com outras deficiências, 

originando uma problemática social nada simples, já que um erro na interpretação da 

imagem pode constranger ou impedir o acesso dessas pessoas aos locais reservados a elas, 

ou ao direito à prioridade de atendimento. 

A obsolescência do símbolo representativo de acessibilidade pode parecer uma 

problemática frívola em comparação aos obstáculos enfrentados pelas pessoas com 

deficiência na sua rotina de vida, mas, na verdade, pode ser um start para conscientizar 

as demais pessoas da existência de outras deficiências que precisam de uma atenção 

preferencial e, assim, evitar constrangimentos desnecessários numa fila preferencial ou 

numa vaga especial de estacionamento, por exemplo. Por isso, um símbolo que alcance 

todas ou a maioria das deficiências, sem restrições, que se possa associar 

 
52 ONU, Organização das Nações Unias. ONU: Inclusão das pessoas com deficiência é fundamental para a 

implementação da Agenda 2030. 2016. Disponível em: https://nacoesunidas.org/onu-inclusao-de-pessoas-

com-deficiencia-e-fundamental-para-a-implementação-da-agenda-2030/ Acesso em: 12 jul. 2019. 
53 Ver imagem no Anexo I. 
54 Comumente, muitos associam o símbolo representativo de acessibilidade para as pessoas com deficiência 

como sendo tão somente para uso limitado aos cadeirantes, deixando, muitas vezes, de dar preferência às 

pessoas com outras deficiências por não estarem utilizando cadeira de roda, como por exemplo, o cego, o 

surdo ou o autista. (FARAH, Fabiana Barrocas Alves; MUNIZ, Maria Águeda Pontes Caminha. 

Acessibilidade: a questão do símbolo mundial representativo. In: MATIAS, João Luis Nogueira; ROCHA, 

Maria Vital da (org.). Relações privadas, direitos humanos e desenvolvimento no século XXI. 1. ed. 

Fortaleza: Mucuripe, 2019. p. 102-103). 
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automaticamente a elas, estará cumprindo sua verdadeira função, ou seja, representar e 

demonstrar o seu real significado55. 

Algumas deficiências possuem o próprio símbolo representativo, como, por 

exemplo, as deficiências do tipo visual, auditiva, intelectual, assim como o autismo, que 

é representado pela cor azul e pelo quebra-cabeça colorido. 

A cor azul significa a incidência maior do autismo no sexo masculino, cerca de 

80% das pessoas diagnosticadas, segundo dados da Organização Mundial de Saúde 

(OMS).56 Devido a isso, costuma-se utilizar o tom azul em eventos sobre o TEA, 

principalmente no dia 02 de abril, em que se comemora a conscientização do autismo. 

 Já o quebra-cabeça com peças em cores fortes e diferentes encaixes significa a 

complexidade e multifaces em que o TEA se apresenta formando um espectro.57 A ideia 

desse símbolo representativo foi usada primeiramente em 1963, e divulgada pelo Autism 

Speaks, uma entidade fundada em 2005 nos Estados Unidos que se dedica à pesquisa 

sobre as causas e tratamentos mais eficazes para o TEA e seus comprometimentos. 

Simbolicamente, o quebra-cabeça demonstra a dificuldade de “encaixar”, tratar e 

compreender as características do transtorno58. 

 Existe ainda a fita pintada com o quebra-cabeça colorido que começou a ser 

utilizada no início dos anos 2000 para representar a universalidade da consciência do 

autismo. Geralmente é usada por locais públicos e privados para indicar atendimento 

prioritário, também para demonstrar apoio às pessoas com TEA e nas ações ligadas em 

defesa dos direitos de quem possui o transtorno. Atualmente, surgiu o símbolo da 

neurodiversidade como outra opção que represente o quebra-cabeça, no intuito de 

alcançar a diversidade de formatos dentro do espectro do autismo, além da ideia de propor 

esperança e a participação nas atividades de inclusão social das pessoas com TEA.59 

 
55 FARAH, Fabiana Barrocas Alves; MUNIZ, Maria Águeda Pontes Caminha. Acessibilidade: a questão 

do símbolo mundial representativo. In: MATIAS, João Luis Nogueira; ROCHA, Maria Vital da (org.). 

Relações privadas, direitos humanos e desenvolvimento no século XXI. 1. ed. Fortaleza: Mucuripe, 2019. 

p. 110-112. 
56 BRASIL, Ministério da Saúde. Conheça as características e aprenda mais sobre o Autismo. Brasília. DF. 

2019. Disponível em: http://www.blog.saude.gov.br/index.php/geral/53830-conheca-as-caracteristicas-e-

aprenda-mais-sobre-o-autismo. Acesso em: 22 set. 2020. 
57 FERNANDES, Fátima Rodrigues. Cor azul e quebra cabeças são elementos ligados à conscientização 

sobre o TEA. São Paulo: Autismo e Realidade, 2019. Disponível em: 

https://autismoerealidade.org.br/2019/03/22/os-simbolos-do-autismo/ Acesso em: 22 set. 2020. 
58 WRIGHT, Robert; WRIGHT, Suzanne.  WhatIsAutism? Thereis no onetypeofautism, butmany. (O que 

é o autismo? Não existe um tipo de autismo, mas muitos). New York: AutismSpeaks USA, 2005. 

Disponível em: https://www.autismspeaks.org/about-us. Acesso em: 22 set. 2020. 
59 RAMALHO, Laura F. Do azul ao quebra-cabeça – Você sabe o que significam os símbolos do autismo? 

Curitiba: Super Spectro, 2019. Disponível em: https://superspectro.com.br/noticia/do-azul-ao-quebra-

cabeca-voce-sabe-o-que-significam-os-simbolos-do-autismo. Acesso em: 22 set. 2020. 
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Além das deficiências raras e de outras, com o aumento dos casos de autismo no 

mundo, e diante do crescimento da população e das cidades, é preciso dar mais atenção 

às características que os definem verdadeiramente, assim como à suas necessidades. Por 

isso, seus direitos devem ser representados da forma mais completa possível, para que 

sejam compreendidos e respeitados no espaço onde vivem. Esse espaço deve oferecer 

segurança e acessibilidade. 

Segundo Jan Gehl60, “reforça-se o potencial para um lugar seguro quando as 

pessoas se movimentam pela cidade e permanecem nos espaços urbanos”, mas para isso 

deve haver acessibilidade. Portanto, são necessárias e imprescindíveis as adaptações para 

se chegar à extinção das desigualdades sociais, começando pelas mais simples como a 

atualização, divulgação e informação do símbolo representativo, uma responsabilidade 

do poder público e da sociedade. 

Segundo Joyceane Bezerra de Menezes61, “é fundamental a alteridade para que se 

possa compreender a condição do outro como diferente e igualmente digno. É imperiosa 

a reestruturação da sociedade para que a inclusão aconteça e isso também requer mudança 

de atitude”. Percebe-se que os obstáculos mais difíceis de transpor são as atitudes atrozes 

das pessoas diante de outras em condições diversas das suas, sendo necessário informação 

e sensibilidade. 

Quando se fala em saber conviver com uma pessoa com deficiência, ainda se 

confunde caridade com respeito, que são atitudes absolutamente distintas. O autista e as 

demais pessoas com deficiência não buscam a caridade social, mas sim, tratamento 

igualitário e oportunidade de demonstrar suas capacidades e habilidades. É preciso 

desmistificar a imagem de incapacidade e de fraqueza que ainda está agregada às 

deficiências, alimentando a discriminação, o preconceito e dificultando a inclusão social. 

A garantia de acessibilidade pode ser possível com a participação de todos, na realização 

prática de uma democracia verdadeiramente inclusiva. 

  

 
60 GEHL, Jan. Cidade para Pessoas. Trad.: Anita Di Marco. 2. ed. São Paulo: Perspectiva, 2013. p. 06. 
61 MENEZES, Joyceane Bezerra de. Prefácio. In: SALLES, Raquel B.; PASSOS, Aline A.; LAGE, Juliana 

G. (coords.) Direito, Vulnerabilidade e Pessoa com Deficiência. Rio de Janeiro: Editora Processo, 2019. p. 

09. 
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3 CONSIDERAÇÕES HISTÓRICAS NORMATIVAS 

   

 A Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência e seu 

Protocolo Facultativo, assinados em Nova York em 30 de março de 2007, 

proporcionaram, sem dúvida, grande avanço na luta por direitos e um espaço social digno. 

Todavia, a sociedade pós-moderna, principalmente no Brasil, do ponto de vista da real e 

efetiva acessibilidade, ainda está em fase embrionária.62 

A trajetória da pessoa com deficiência, no sentido amplo do termo, sempre se 

apresentou de maneira peculiar e inferior, a contar desde suas sutis aparições nos relatos 

históricos registrados pelo mundo. Uma característica observada e muito presente em 

todos os períodos históricos é a invisibilidade social em conjunto com a privação de 

direitos e garantias fundamentais, demonstrando assim, uma grave forma de exclusão. 

 Pode-se dizer que as pessoas com algum tipo de deficiência aparente, física ou 

mental, sempre sofreram (e sofrem) discriminações no decorrer da história da 

humanidade, provenientes, na grande maioria, da ignorância e da desinformação sobre as 

diferenças humanas existentes, talvez ainda por simples intolerância, insensibilidade ou 

mera intransigência ao diferente, ante o singular, ao aparentemente fora do padrão dito 

normal. 

 O que se via e ouvia eram relatos e atitudes de segregação, exclusão e até execução 

sumária quando se envolvia uma pessoa com deficiência, não só física, mas sobretudo 

mental. Os relatos que estão disponíveis para a pesquisa sobre o assunto são restritos, sem 

muitos detalhes e em quantidade escassa, tornando o debate dessas questões um pujante 

desafio investigativo. Não se encontra com facilidade fontes históricas de patente 

confiável que transpareça como eram, viviam, moravam e que tratamento social recebiam 

pelas condições limitadas que a deficiência proporcionava a cada um.63 

Qualquer particularidade física ou mental que afastasse o indivíduo da 

“normalidade” era suficiente para que este não fosse reconhecido como cidadão com 

qualidade satisfatória para exercer seus direitos civis.64 

 
62 ALMEIDA, Vitor. A capacidade civil das pessoas com deficiência e os perfis da curatela. Belo Horizonte: 

Fórum, 2019. p. 21-23. 
63 FRANÇA, Tiago Henrique. A normalidade: uma breve introdução à história social da deficiência. Revista 

Brasileira de História & Ciências Sociais. v. 6. n. 11. Rio Grande do Sul: RBHCS, jul. 2014. p. 105-106. 
64 GARCIA, Vinicius Gaspar. As pessoas com deficiência na história do mundo. Rio de Janeiro: Bengala 

Legal, 2011. Disponível em: http://www.bengalalegal.com/pcd-mundial. Acesso em: 15 jun. 2019. 
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3.1 A EVOLUÇÃO NORMATIVA DA PROTEÇÃO DAS PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA  

 

 Os poucos relatos históricos existentes sobre as pessoas com deficiência afirmam 

que sempre sofreram discriminações advindas, em sua maioria, da simples 

incompreensão sobre as diferenças humanas, as mutações genéticas e patologias 

associadas. 

 O preconceito surgia ainda por intransigência à diversidade, o desprezo pelo 

“despadronizado” ou “fora de padrão”, ou pela mera insuportabilidade com as 

peculiaridades pessoais dos indivíduos. 

 A história romanista nos conta que, desde o nascimento, os direitos dos nascituros 

eram acolhidos, exceto se o parto ocorresse prematuramente, ou seja, antes do 7º mês de 

gestação, sendo prevista a morte imediata por afogamento caso fosse entendido que não 

possuía viabilidade de sobrevivência pela prematuridade ou por apresentar qualquer 

deficiência aparente, considerada uma monstruosidade.65 

Segundo alguns historiadores romanistas, os nascidos com deficiência que, por 

qualquer motivo, sobreviviam à execução sumária, posteriormente eram comercializados 

num mercado dito “especial”, composto por pessoas com deformidades físicas das mais 

diversas, incluindo, anormalidades esqueléticas, anões, gigantes, hermafroditas, cegos e 

quaisquer outros que apresentassem uma debilidade.66 

O alvorecer da Era Cristã trouxe uma preocupação específica em relação às pessoas 

com deficiência, assim como aos pobres, aos humildes e aos necessitados. Incluídos no 

rol dos necessitados estavam os órfãos e rejeitados que eram recebidos por bispos e freiras 

nos mosteiros existentes e atendidos pelas instituições da época envolvidas em ajudar 

esses excluídos.67 

Contraditoriamente, ao longo da Idade Média, a ideia de ter indivíduos com 

deficiência intelectual perambulando pelas cidades em nada agradava as pessoas, eles 

eram vistos como maculadores do bem estar social quando se expunham nas ruas. Em 

que pese existir a piedade defendida pela igreja e o intuito de auxiliá-los, resolveu-se criar 

 
65 ALVES, José Carlos Moreira. Direito Romano. Volume I. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 15-

28. 
66 ANATALINO, João. O Deficiente na Cultura Greco-Romana – A Óptica Espartana. São Paulo: Recanto 

das Letras, 2017. Código do texto: T6141362. Disponível em: https://www.recantodasletras.com.br/artigos-

de-educacao/6141362. Acesso em: 25 abr. 2019. 
67 GARCIA, Vinicius Gaspar. As pessoas com deficiência na história do mundo. Rio de Janeiro: Bengala 

Legal, 2011. Disponível em: http://www.bengalalegal.com/pcd-mundial. Acesso em: 15 jun. 2019. 
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uma embarcação para levá-los em alto mar, sem destino conhecido, batizada de “Nau dos 

Loucos”, na intenção de melhorar a linha de visão das pessoas da cidade, assim não teriam 

que dividir o mesmo espaço social com os mentalmente incapazes.68 

Entre os séculos V e XV, as deficiências físicas, mentais e as malformações 

congênitas eram consideradas pela própria Igreja Católica “castigos de Deus”, e devido a 

isso foram perseguidos, discriminados e excluídos da caridade, independentemente de 

suas incapacidades e graves doenças apresentadas. Alguns eram sacrificados junto às 

mulheres consideradas bruxas, no período da Inquisição, e quando as doenças graves e 

incapacitantes se dissiparam e formaram grande quantidade de sequelados, pobres e 

estigmatizados no período da Europa Medieval, essas pessoas com deficiência foram 

rejeitadas sumariamente da convivência social.69 

Com a chegada do Renascimento veio a reflexão sobre os direitos universais, 

trazida pela evolução científica e pelo desenvolvimento da consciência filosófica 

humanística. Com esse entendimento mais avançado, no período entre os séculos XVI e 

XVII, houve uma preocupação específica com a proteção às pessoas com deficiência, 

minimizando-se um pouco aquela circunstância limítrofe de antes.70 

Então, observando os relatos históricos, a evolução das práticas sociais em relação 

às pessoas com deficiência, debruçou-se para uma modesta humanização no 

comportamento social, aparentando certa civilização e na preocupação com o bem-estar, 

a saúde e os direitos humanos71, sendo que algumas iniciais previsões constitucionais 

mostraram-se excludentes. 

 
68 FOUCAULT, Michel. História da Loucura na Idade Clássica. Trad. José Teixeira Coelho Netto. São 

Paulo: Perspectiva, 1978. p. 13. 
69 Segundo Vinícius Garcia, “é preciso deixar claro que o percurso histórico no qual, gradativamente, 

pessoas com limitações físicas, sensoriais ou cognitivas foram sendo incorporadas ao tecido ou estrutura 

social é um processo errático, não-linear e marcado, invariavelmente, por trajetórias individuais. Não se 

pode visualizar um movimento contínuo e homogêneo de integração, pois os sentimentos e a maneira pela 

qual a sociedade enxergava as pessoas com deficiência variavam também de um país para outro num mesmo 

período”. (GARCIA, Vinicius Gaspar. As pessoas com deficiência na história do mundo. Rio de Janeiro: 

Bengala Legal, 2011. Disponível em: http://www.bengalalegal.com/pcd-mundial. Acesso em: 15 jun. 

2019). 
70 Nesse sentido, Garcia acredita que “ao lado da reabilitação na esfera da saúde e da necessária inclusão 

escolar, o acesso ao trabalho se constitui em etapa decisiva para conquista plena da cidadania por parte 

desse segmento populacional”. (GARCIA, Vinicius Gaspar. As pessoas com deficiência na história do 

mundo. Rio de Janeiro: Bengala Legal, 2011. Disponível em: http://www.bengalalegal.com/pcd-mundial. 

Acesso em: 15 jun. 2019). 
71 GARCIA, Vinicius Gaspar. Panorama da inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho 

no Brasil. Trab. educ. saúde. Rio de Janeiro. v. 12. n. 1. p. 165-187.  abr.  2014 .   Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1981-77462014000100010&lng=pt&nrm=iso. 

Acesso em: 18 jun. 2019.  http://dx.doi.org/10.1590/S1981-77462014000100010. p. 167. 
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Nos Estados Unidos, por volta de 1811, havia o cuidado quanto ao direito à moradia 

e alimentação dos combatentes, marinheiros ou fuzileiros, que apresentavam sequelas 

físicas e mentais causadas nas batalhas.72 

Em 1824, a Constituição Política do Império excluía a possibilidade do exercício 

de direitos políticos pela incapacidade física ou moral, sem justificativas sobre quais 

incapacidades se referia (artigo 8°, I).73 

A Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, em 189174, sustentou a 

suspensão dos direitos devido a incapacidade física ou moral. Já a Constituição de 193475, 

cerceou os direitos pela incapacidade civil absoluta, sem citar qualquer incapacidade 

física, porém trazia nomenclaturas discriminatórias, como por exemplo: “órfãos, 

abandonados, libertinos, alienados e outros tipos de doentes sociais”, além dos “pretos ou 

pardos”, “débeis ou atrasados”. 

Além disso, o artigo 137, incentivava a educação eugênica no propósito de 

“melhorar as gerações futuras”. Outrossim, o artigo 121, § 6°, restringia a entrada de 

imigrantes como garantia da integração étnica e da capacidade física e civil, em que pese 

a rejeição de toda e qualquer discriminação, igualando todos perante a lei, disposto no 

artigo 113, I.76 

 
72 De acordo com Vinícius Garcia, “os relatos históricos revelam uma característica marcante do que foi a 

luta pela sobrevivência e cidadania deste grupo populacional ao longo da história: a superação da 

invisibilidade”. (GARCIA, Vinicius Gaspar. As pessoas com deficiência na história do mundo. Rio de 

Janeiro: Bengala Legal, 2011. Disponível em: http://www.bengalalegal.com/pcd-mundial. Acesso em: 15 

jun. 2019). 
73 CAMPANHOLE, Adriano; CAMPANHOLE; Hilton Lôbo. Todas as Constituições do Brasil / 

compilação dos textos, notas, revisão e índices. São Paulo: Atlas, 1971. 659 p. Disponível em: 

http://biblioteca2.senado.gov.br:8991/F/?func=itemglobal&doc_library=SEN01&doc_number=00001272

0. Acesso em: 14 jun. 2019. p. 582. 
74 BRASIL, Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Rio de Janeiro. RJ. 1891. Disponível 

em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao91.htm. Acesso em: 14 jun. 2019. 
75 BRASIL, Constituição da República Federativa dos Estados Unidos do Brasil. Rio de Janeiro. RJ. 1934. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao34.htm. Acesso em: 14 jun. 

2019. 
76 AGUILAR FILHO, Sidney. Educação, autoritarismo e eugenia = exploração do trabalho e violência à 

infância desamparada no Brasil (1930-1945). 2011. 364 p. Tese (doutorado) - Universidade Estadual de 

Campinas. Faculdade de Educação. Campinas. São Paulo. 2011. Disponível em: 

http://www.repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/251194. Acesso em: 14 jun. 2019. p. 24; 112; 173; 

203; 207. 
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Nas Constituições de 193777, de 194678, de 196779, vinham dispostos nos textos 

alusões sobre as pessoas com deficiência relacionadas à infância, adolescência, invalidez 

e as sequelas oriundas de acidentes de trabalho. Todavia, traziam exceções sobre a 

sanidade física de estrangeiros portugueses, voltadas ao direito de naturalização pátria. 

Um trecho relevante no texto da Constituição de 1937 dizia que, aqueles magistrados que 

tinham invalidez comprovada perderiam as garantias da vitaliciedade. Essa restrição foi 

excluída apenas na Constituição de 1946. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos80, em 1948, defendeu e promoveu 

o respeito aos direitos e liberdades entre as civilizações dos Estados-Membros e dos 

territórios que estivessem sob sua jurisdição, garantindo e assegurando que as pessoas 

nasçam livres e iguais em sua dignidade humana e em seus direitos (artigo 1º da 

Resolução ONU n.º 217 A, III de 10 de dezembro de 1948).81 

No decorrer da Segunda Guerra Mundial, as pessoas mutiladas e incapacitadas 

foram um motivo de grande inquietação, o que desencadeou o surgimento de discussões 

e documentos internacionais de proteção, por exemplo, as Convenções de Genebra de 

1949.82 

Apenas em 1969, o Brasil passou a tratar sobre a educação de pessoas excepcionais 

após a Emenda Constitucional n° 1, no artigo 175, §4°, que modificou o que dispunha a 

Constituição de 1967, porém nada falou sobre a inclusão, apenas sobre integração.83 

Naquele período, o maior avanço surgiu com o artigo único da Emenda 

Constitucional n° 12, em 1978, garantindo melhores condições sociais para os 

 
77 BRASIL, Constituição dos Estados Unidos do Brasil. Rio de Janeiro. RJ. 1937. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao37.htm. Acesso em: 14 jun. 2019. 
78 BRASIL, Constituição dos Estados Unidos do Brasil. Rio de Janeiro. RJ. 1946. Disponível em: 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1940-1949/constituicao-1946-18-julho-1946-365199-

publicacaooriginal-1-pl.html. Acesso em: 14 jun. 2019. 
79 BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília. DF. 1967. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao67.htm. Acesso em: 14 jun. 2019. 
80 ONU, Organização das Nações Unidas. A Declaração Universal dos Direitos Humanos. Assembleia 

Geral das Nações Unidas. Paris: [s.n.], 1948. Disponível em: 

https://nacoesunidas.org/direitoshumanos/declaracao/. Acesso em: 02 mar. 2020. 
81 RIO GRANDE DO SUL. Governo do Estado. Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas 

Públicas para Pessoas com Deficiência e com Altas Habilidades no Rio Grande do Sul – FADERS. 

Legislação Internacional. Rio Grande do Sul. Disponível em: http://www.faders.rs.gov.br/legislacao/6. 

Acesso em: 18 jun. 2019. 
82 NISHIYAMA, Adolfo Mamoru; TEIXEIRA, Carla Noura. A evolução histórica da proteção das pessoas 

com deficiência nas Constituições brasileiras: os instrumentos normativos atuais para a sua efetivação. 

Revista de Direito Privado. v. 17. n. 68. p. 225-240. RDPriv: São Paulo, ago. 2016. p. 226. 
83 BRASIL, Emenda Constitucional n° 1, de 17 de outubro de 1969. Brasília. DF. 1969. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc01-69.htm. Acesso 

em: 14 jun. 2019. 
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“deficientes” (nomenclatura utilizada naquele tempo para se referir às pessoas com 

deficiência).84 

Quando foi proclamada a Constituição de 198885, seus variados artigos 

apresentaram o acréscimo da defesa, segurança e proteção específica dos direitos das 

pessoas com deficiência (artigos 5°, 23, 24, 37, 40, 100, 201, 203, 207, 227, 244). Em 

2003, a Emenda Constitucional n° 4186 trouxe alterações sobre o cálculo da aposentadoria 

por motivo de invalidez dos servidores públicos (art. 40, §1°, I), e em 2004, a Emenda 

Constitucional n° 4587 deu ao Congresso Nacional a permissão de aprovar e albergar 

tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, dando à elas status de 

Emendas Constitucionais, o que fez com que a Convenção da ONU sobre os direitos das 

pessoas com deficiência, e seu Protocolo Facultativo (Nova Iorque, 2007), fossem 

equivalentes as Emendas Constitucionais. 

No período correspondente entre a Constituição Federal brasileira (1988) e a 

Convenção da ONU (2007) nasceram normas internacionais que asseguravam os direitos 

desses indivíduos com deficiência. Dentre elas estão as Normas para Equiparação de 

Oportunidades para Pessoas com Deficiência da ONU n.º 48/96, de 20 de dezembro de 

1993, designando providências sobre alguns direitos, por exemplo, acessibilidade, 

educação, trabalho, igualdade, além de outros. Surgiu ainda nesse período, em Londres, 

a Carta para o Terceiro Milênio, em 09 de setembro de 1999, que indicava 

encaminhamentos que assegurassem os direitos das pessoas com deficiência por meio do 

suporte à promoção de capacidades, autonomia e a integração em todas as questões e 

perspectivas da vida.88 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) da mesma forma trouxe o avanço 

dos tratados e convenções relacionadas às questões trabalhistas voltadas para as pessoas 

com deficiência, como por exemplo, a edição da Convenção OIT 111, em 25 de junho de 

 
84 BRASIL, Emenda Constitucional n° 12, de 17 de outubro de 1978. Brasília. DF. 1978. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc12-78.htm. Acesso 

em: 14 jun. 2019. 
85 BRASIL, Constituição Federal do Brasil. Brasília. DF. 1988. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 24 abr. 2019. 
86 BRASIL, Emenda Constitucional n° 41, de 19 de dezembro de 2003. Brasília. DF. 2003. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 14 jun. 2019. 
87 BRASIL, Emenda Constitucional n° 45, de 30 de dezembro de 2004. Brasília. DF. 2004. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc45.htm. Acesso em: 14 jun. 2019. 
88 RIO GRANDE DO SUL. Governo do Estado. Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas 

Públicas para Pessoas com Deficiência e com Altas Habilidades no Rio Grande do Sul – FADERS. 

Legislação Internacional. Rio Grande do Sul. Disponível em: http://www.faders.rs.gov.br/legislacao/6. 

Acesso em: 18 jun. 2019. 
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1958, dispondo sobre a vedação da discriminação do ponto de vista do emprego e da 

profissão que diz respeito aos salários e critérios de admissão.89 

Seguindo as evoluções trabalhistas, em 20 de junho de 1983, a Convenção OIT 159 

dispôs sobre o emprego de pessoas “deficientes” (termo usado à época) e reabilitação 

profissional, sendo tão importante que foi ratificada no Brasil por meio do Decreto n. 129, 

de 22 de maio de 1991.90 Ainda sobre as evoluções normativas trabalhistas e antes da 

Convenção de 2007, houve a Convenção OIT 168, de 01 de junho de 1988, que apresenta 

dispositivos relativos à proteção ao desemprego e à promoção de emprego, também 

ratificada no Brasil pelo Decreto n. 2.682, de 21 de julho de 1998.91 

Além dessas normas elencadas, outras convenções, declarações e tratados foram 

elaborados sobre os menores com deficiência, crianças e adolescentes, como a Convenção 

sobre os Direitos da Criança adotada pela Assembleia Geral da ONU em 20 de novembro 

de 198992 que protegia da mesma forma as crianças com deficiência. 

Ademais, temos a Convenção Interamericana da Guatemala, de 28 de maio de 

199993, que veio excluir toda e qualquer discriminação contra as pessoas com deficiência, 

assim como a Declaração de Sunderberg94, ocorrida em Torremolinos, na Espanha, de 07 

 
89 O artigo 8, 1 da OIT 168 diz que: “todo membro deverá se esforçar para adotar, com reserva da legislação 

e da prática nacionais, medidas especiais para fomentar possibilidades suplementares de emprego e a ajuda 

ao emprego bem como para facilitar o emprego produtivo e livremente escolhido de determinadas 

categorias de pessoas desfavorecidas que tenham ou possam ter dificuldades para encontrar emprego 

duradouro, como as mulheres, os trabalhos jovens, os deficientes físicos, os trabalhadores de idade 

avançada, os desempregados durante um período longo, os trabalhadores migrantes em situação regular e 

os trabalhadores afetados por reestruturações”. (RIO GRANDE DO SUL. Governo do Estado. Fundação 

de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência e com Altas 

Habilidades no Rio Grande do Sul – FADERS. Legislação Internacional. Rio Grande do Sul. Disponível 

em: http://www.faders.rs.gov.br/legislacao/6. Acesso em: 18 jun. 2019). 
90 BRASIL, Decreto n. 129, de 22 de maio de 1991. Brasília. DF. 1991. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0129.htm. Acesso em: 18 jun. 2019. 
91 BRASIL, Decreto n. 2.682, de 21 de julho de 1998. Brasília. DF. 1998. Disponível em:  

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1998/decreto-2682-21-julho-1998-398014-norma-

pe.html#:~:text=EMENTA%3A%20Promulga%20a%20Conven%C3%A7%C3%A3o%20n%C2%BA,%

C3%A0%20Prote%C3%A7%C3%A3o%20contra%20o%20Desemprego. Acesso em: 18. jun. 2020. 
92 BRASIL, UNICEF - United Nations International Children's Emergency Fund. (Fundo Internacional de 

Emergência das Nações Unidas para a Infância). Convenção sobre os Direitos da Criança. Disponível em:  

https://www.unicef.org/brazil/convencao-sobre-os-direitos-da-

crianca#:~:text=A%20Conven%C3%A7%C3%A3o%20sobre%20os%20Direitos,Foi%20ratificado%20p

or%20196%20pa%C3%ADses. Acesso em: 18 jun. 2020. 
93 RIO GRANDE DO SUL. Governo do Estado. Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas 

Públicas para Pessoas com Deficiência e com Altas Habilidades no Rio Grande do Sul – FADERS. 

Legislação Internacional. Rio Grande do Sul. Disponível em: http://www.faders.rs.gov.br/legislacao/6. 

Acesso em: 18 jun. 2019. 
94 PARANÁ, Ministério Público do Paraná. Declaração de Sunderberg. 2002. Disponível em: 

https://educacao.mppr.mp.br/arquivos/File/dwnld/educacao_basica/educacao_especial/legislacao/declarac

ao_de_sunderberg.pdf. Acesso em: 19 jun. 2020. 
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de novembro de 1981, que tratou sobre o acesso à educação, cultura e informação 

destinada inclusive às pessoas com deficiência. 

Na Tailândia, a Declaração de Jomtien95, em 09 de março de 1990, envolveu a 

inclusão que foi considerada Declaração Mundial sobre Educação para Todos. Sobre 

educação especial destaca-se a Declaração de Salamanca96, em 10 de julho de 1994, e 

também sobre discriminação sobreveio a Declaração de Santiago97, no Chile, em 19 de 

abril de 1998, que versou ainda sobre a integração dos vulneráveis à vida econômica e 

política. 

Em 24 de julho de 1998 despontou a Declaração de Quito98, que falava das pessoas 

com deficiência dentro dos direitos econômicos, sociais e culturais na América Latina, e; 

em comemoração ao ano europeu das pessoas com deficiência (2003), foi editada a 

Declaração de Madri99, em 23 de março de 2002. No final desse mesmo ano, em 18 de 

outubro de 2002, surgiu a Declaração de Sapporo100, no Japão, que versou sobre pontos 

importantes incluindo a acessibilidade, inclusão, genética, bioética, educação inclusiva e 

vida independente.  

Neste período, nenhuma lei brasileira falava especificamente sobre o autismo. No 

ano de 2012, conforme antes citado, foi editada a Lei Berenice Piana n° 12.764/2012101, 

que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos das Pessoas com Transtorno do 

Espectro do Autismo, e alterou o § 3º do art. 98 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 

1990 que concedeu horário especial ao servidor portador de deficiência, quando 

 
95 MENEZES, Ebenezer Takuno de; SANTOS, Thais Helena dos. Verbete Declaração de Jomtien. 

Dicionário Interativo da Educação Brasileira – Educa brasil. São Paulo: Midia mix, 2001. Disponível em: 

https://www.educabrasil.com.br/declaracao-de-

jomtien/#:~:text=De%20acordo%20com%20a%20Declara%C3%A7%C3%A3o,forma%20mais%20efica

z%2C%20uma%20vez. Acesso em: 19 jun. 2020. 
96 UNESCO, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Declaração de 

Salamanca: Sobre Princípios, Políticas e Práticas na Área das Necessidades Educativas Especiais. 

Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf. Acesso em: 23 jun. 2020. 
97 CEPAL, Comisión Económica para América Latina. El pacto fiscal:  fortalezas, debilidades, desafíos.  

Santiago, Chile: CEPAL, 1998. Disponível em: http://www.eclac.org. Acesso em: 23 jun. 2020.  
98 DHNET, Direitos Humanos Net. Declaração de Quito. Natal-RN: DHNet, 1998. Disponível em: 

http://www.dhnet.org.br/direitos/dhesc/quito.html. Acesso em: 24 jun. 2020. 
99 UNICAMP, Universidade de Campinas. Declaração de Madrid. Campinas, SP: UNICAMP, 2002. 

Disponível em: http://eurydice.nied.unicamp.br/portais/todosnos/nied/todosnos/documentos-

internacionais/declaracao-de-madrid-2002/view.html. Acesso em: 21 jun. 2020.  
100 USP, Universidade de São Paulo. Grupo de Apoio Técnico e Pedagógico (ATP). Declaração de Sapporo. 

Trad. Romeu KazumiSassaki. São Paulo, USP, 2002. Disponível em: 

https://midia.atp.usp.br/plc/plc0604/impressos/plc0604_aula03_ativPres_Decl_Sapporo.pdf. Acesso em: 

21 jun. 2020. 
101 BRASIL, Lei n° 12.764, de 27 de dezembro de 2012. Lei Berenice Piana. Política Nacional de Proteção 

dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Brasília. DF. 2012. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12764.htm. Acesso em: 14 de jun. 2019. 
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comprovada a necessidade por junta médica oficial, estendendo ao servidor que tenha 

cônjuge, filho ou dependente com deficiência sem compensação de horário. 

Em 2015 surgiu a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência n° 

13.146/2015102 (LBI ou Estatuto da Pessoa com Deficiência), designada a proteger, 

assegurar e promover, de maneira igualitária, o exercício e execução dos direitos e 

liberdades fundamentais pelas pessoas com deficiência, buscando a efetiva inclusão 

social e de sua cidadania. A LBI fundamenta-se na Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, que foram ratificados pelo 

Congresso Nacional pelo Decreto Legislativo nº 186, de 09 de julho de 2008, ampliando 

a Lei Berenice Piana, e reforçando assim, as garantias para as pessoas acometidas pelo 

Transtorno do Espectro do Autismo. 

 No início de 2020 foi publicada a Lei n° 13.977 103  (Lei Romeo Mion), criando a 

Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA), que 

consiste num documento de identidade que reforça, e garante aos autistas, atenção 

prioritária e integral no atendimento em serviços públicos e privados, reafirmando o que 

já dizia e garantia a LBI e a Constituição Federal de 1988. 

Ainda em 2020, em decorrência da pandemia que assola o mundo, causada pelo 

SARS COVID 19, outras normas direcionadas aos autistas e demais pessoas com 

deficiência foram criadas, como por exemplo, a Lei n° 14.019/2020104 que liberou aos 

autistas ou a outras pessoas com deficiências a obrigatoriedade de usarem máscaras de 

proteção em público, acessório que foi considerado essencial para evitar o contágio do 

vírus, mas que causava desconforto, principalmente, nas pessoas com deficiência 

intelectual. 

No segundo semestre do mesmo ano, surgiu o Decreto n° 10.502/2020105 

instituindo a Política Nacional de Educação Especial considerada equitativa, inclusiva e 

 
102 BRASIL, Lei 13.146 de 06 de julho de 2015. Estatuto da Pessoa com Deficiência. Brasília. DF. 2015. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm. Acesso em: 24 

abr. 2019. 
103 BRASIL, Lei 13.977 de 08 de janeiro de 2020. Lei Romeo Mion. Brasília. DF. 2020. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L13977.htm. Acesso em: 06 fev. 2020. 
104Disponível em: https://tododia.com.br/lei-que-permite-que-autistas-ou-pessoas-com-deficiencias-nao-

usem-mascara-gera-constrangimento-por-desinformacao/#:~:text=CidadesDestaque-

,Lei%20que%20permite%20que%20autistas%20ou%20pessoas%20com%20defici%C3%AAncias,m%C

3%A1scara%20gera%20constrangimento%20por%20desinforma%C3%A7%C3%A3o&text=De%20acor

do%20com%20a%20lei,ou%20ve%C3%ADculos%20coletivos%20de%20transporte. Acesso em: 04 nov. 

2020. 
105Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10502.htm. 

Acesso em: 04 nov. 2020. 
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com aprendizado ao longo da vida, onde a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, deverão garantir os direitos à educação e ao atendimento educacional 

especializado aos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação, por meio de programas e ações específicas voltadas para 

esse grupo de pessoas. O texto do decreto desencadeou uma série de discussões favoráveis 

e contrárias entre os defensores, familiares e estudiosos dos direitos dos autistas e demais 

pessoas com deficiência, sugerindo até um possível retrocesso nas conquistas adquiridas 

pela igualdade, inclusão e acessibilidade.106 

 

3.2 A INVISIBILIDADE DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

De acordo com a ONU107 compreende-se que uma das grandes preocupações 

mundiais para um desenvolvimento sustentável é a efetiva promoção de acessibilidade 

universal, ou seja, a garantia de dar às pessoas com deficiência oportunidades de serem 

autônomas, plenas e participativas socialmente, mas esse processo é uma construção 

urbana e informacional. A ideia inicial sugerida na Agenda 2030 para o desenvolvimento 

sustentável (contendo 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) seria integrar o 

desenvolvimento social, econômico e ambiental no intuito de reduzir as desigualdades 

tornando todas as pessoas socialmente visíveis, principalmente no que se refere à 

convivência social, no ambiente escolar, familiar e de trabalho.108 

A partir dessa preocupação, as intenções de reduzir as desigualdades estão sendo 

debatidas, enquanto as políticas públicas de proteção social, de acesso às tecnologias 

assistivas, os serviços de apoio para uma melhor convivência em sociedade e melhorias 

na educação, no trabalho e nas atividades de vida diária dessas pessoas e de seus 

familiares estão em análise pelos órgãos governamentais.109 A ineficácia da informação, 

 
106 Disponível em: https://www.correiobraziliense.com.br/euestudante/2020/10/4879645-nova-politica-de-

educacao-especial-propoe-separacao-de-alunos.html. Acesso em: 04 nov. 2020. 
107 ONU, Organização das Nações Unidas. Conheça os novos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

da ONU. 2015. Disponível em: https://nacoesunidas.org/conheca-os-novos-17-objetivos-de-

desenvolvimento-sustentavel-da-onu/ Acesso em: 08 jul. 2019. 
108 FARAH, Fabiana Barrocas Alves; MUNIZ, Maria Águeda Pontes Caminha. Acessibilidade: a questão 

do símbolo mundial representativo. In: MATIAS, João Luis Nogueira; ROCHA, Maria Vital da (org.). 

Relações privadas, direitos humanos e desenvolvimento no século XXI. 1. ed. Fortaleza: Mucuripe, 2019. 

p. 103-105. 
109A preocupação é integrar os três principais pilares do desenvolvimento: o social, o econômico e o 

ambiental, ficando determinado que todos os objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) devem ser 

implementados em 15 anos, até o ano de 2030, por todos os países do mundo. (FARAH, Fabiana Barrocas 

Alves; MUNIZ, Maria Águeda Pontes Caminha. Acessibilidade: a questão do símbolo mundial 
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a exclusão social e o desrespeito podem ser grandes fatores que impedem o êxito dessa 

agenda. 

Para o indivíduo com autismo, a questão da inclusão social transpõe suas 

limitações advindas de sua condição, de  seu comportamento estereotipado, e é repleto de 

incertezas, sobretudo, pela desinformação ou pela deturpação do que realmente é o 

transtorno e da legislação existente sobre o tema, e por isso, muitas pessoas acreditam 

não ser possível incluí-los na rotina social com isonomia. 

Sabe-se que a pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) sendo 

incluída, desde a infância na vida escolar até a fase adulta no mercado de trabalho, pode 

despertar seus talentos ocultos que, provavelmente, não surgiriam sem os estímulos 

externos advindos da convivência social, ao mesmo tempo em que essa experiência 

engrandeceria as pessoas ao seu redor110. 

Quando efetivamos a inclusão social de uma pessoa autista em todos os aspectos 

sociais, é fundamental que se analise suas limitações específicas para que seja dado 

tratamento justo, sensível, digno e satisfatório do ponto de vista legal e humano. 

O ser humano é simultaneamente um indivíduo biológico, social, cultural, 

psíquico e espiritual, e essas características devem ser analisadas nas pessoas autistas 

considerando suas especificidades e complexidades e respeitando todas as suas 

dimensões.111 Somos seres construídos a partir das relações interpessoais, e é assim que 

se forma, ao longo de uma vida, a concretude do indivíduo, por meio dos relacionamentos 

vividos em sociedade. 

Segundo Gilles Lipovetsky e Jean Serroy112, até mesmo para pessoas consideradas 

comuns, as relações sociais atuais são complexas diante do mundo hipermoderno (termo 

criado pelo autor para conceituar uma exacerbação dos valores surgidos na modernidade). 

Imagina-se, então, como se apresentam essas relações diante das dificuldades familiares 

quando nasce um bebê com deficiência ou quando algum membro da família apresenta a 

necessidade de tratamento e amparo especial. 

 
representativo. In: MATIAS, João Luis Nogueira; ROCHA, Maria Vital da (org.). Relações privadas, 

direitos humanos e desenvolvimento no século XXI. 1. ed. Fortaleza: Mucuripe, 2019. p. 105-106). 
110 FARAH, Fabiana Barrocas Alves. Autismo: o desafio da inclusão na sociedade moderna. Revista 

Construir, Recife, ano 20 ed. 111, p. 40-43, mar-abr. 2020. p. 41-42. 
111 BELCHIOR, Germana Parente Neiva. Fundamentos Epistemológicos do Direito Ambiental. 1. ed. 300 

p. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. p. 52-53. 
112 LIPOVETSKY, Gilles; SERROY, Jean. A cultura-mundo: resposta a uma sociedade desorientada. Trad. 

Maria Lúcia Machado. 1. Ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. p. 33-45. 
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Além de haver considerável alteração na rotina especificamente desse grupo 

familiar, a inserção das diferenças interpessoais na sociedade é tão, ou mais complexa, 

conforme as limitações e os comprometimentos físicos e mentais se apresentem, assim 

como a dificuldade que os seres humanos têm em conviver com a diversidade. 

A Lei Berenice Piana trouxe para o autista, e depois a Lei Brasileira de Inclusão 

reforçou e assegurou, garantias de acesso a tratamento médico adequado, à educação, a 

espaços de lazer e cultura, a locomoção, ao mercado de trabalho, a cursos de 

aperfeiçoamento e a treinamentos profissionais, importantes para o desenvolvimento 

biopsicossocial desses indivíduos. A questão é efetivá-los, uma vez que a invisibilidade 

perpassa o exercício desses direitos.113 

Em relação ao direito à educação, em que pese garantir desde o ensino 

fundamental ao ensino superior, incluindo os cursos profissionalizantes, são constantes 

as negativas de matrícula em escola regular quando a direção, coordenação e professores 

são comunicados do Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) pelos pais e responsáveis. 

Acontece da mesma forma, quando os profissionais suspeitam, no período de sondagem, 

ou mesmo por meio da avaliação psicológica na pré-matrícula, que o aluno seja autista. 

As justificativas são diversas, como por exemplo, a falta de vaga, o aluno não ter 

conseguido uma média razoável para acompanhar a turma compatível com a sua idade, 

ou a escola não ter estrutura para acolhê-lo.114 

A invisibilidade está inserida tanto no âmbito escolar quanto na busca por um 

emprego, uma vez que os autistas enfrentam dificuldade semelhante quando buscam o 

ingresso no mercado de trabalho (aqueles que têm a parte cognitiva preservada). Isto se 

dá, principalmente, devido às suas estereotipias (presentes na maioria dos graus de 

autismo) e à dificuldade de exercer tarefa em equipe.115 

Além da escola e do trabalho, o desafio do autista pode se apresentar no acesso ao 

transporte público, que já é precário para as pessoas sem o transtorno, imaginemos, então, 

para quem tem alterações sensoriais (característica básica do transtorno), que 

desorganizam o comportamento.  

 
113 BRASIL, Lei n° 12.764, de 27 de dezembro de 2012. Lei Berenice Piana. Política Nacional de Proteção 

dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Brasília. DF. 2012. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12764.htm. Acesso em: 14 de jun. 2019. 
114FERREIRA, Luiz Antônio Miguel. Do Direito à Educação. In: LEITE, Flávia Piva Almeida; RIBEIRO, 

Lauro Luiz Gomes Ribeiro; COSTA FILHO, Waldir Macieira da. (org.) Comentários ao Estatuto da Pessoa 

com Deficiência – Lei n° 13.146/2015.  2. ed. p. 236-258. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. p. 183-204. 
115 GUGEL, Maria Aparecida. Do Direito ao Trabalho. In: LEITE, Flávia Piva Almeida; RIBEIRO, Lauro 

Luiz Gomes Ribeiro; COSTA FILHO, Waldir Macieira da. (org.) Comentários ao Estatuto da Pessoa com 

Deficiência – Lei n° 13.146/2015.  2. ed. p. 236-258. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. p. 214-215. 
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Nos casos mais severos do autismo, a desordem comportamental pode ser 

desencadeada ao ouvir o sinal de parada, ou o barulho das pessoas ao redor, ou mesmo o 

contato físico inevitável em dias de lotação. 

De acordo com Schwartzman e Brunoni116, fora o desafio de utilizar o serviço de 

transporte público, o autista enfrenta dificuldades para conseguir o diagnóstico precoce, 

a medicação necessária para tratar os sintomas e controlar o comportamento, o tratamento 

médico ou multidisciplinar adequado, seja público ou privado, porque não há clínicas 

nem profissionais especializados suficientes para atender a demanda, ainda que 

garantidos pelo artigo 3°, inciso III, da Lei Berenice Piana. Ademais, as informações que 

auxiliam no diagnóstico e no tratamento são sobremaneira importantes no direcionamento 

das intervenções para adaptar o autista à vida social. 

Na convivência social, a invisibilidade dos autistas e das demais pessoas com 

deficiência está presente também na maioria dos espaços de lazer e cultura, uma vez que 

estes não têm estrutura para acolhê-los. Sem acessibilidade ou banheiro adaptado, nem 

local específico preparado para acomodar cadeirantes, ou com controle de acústica para 

o conforto sensorial dos autistas (artigo 3°, inciso VI da LBI), tampouco disponibilizam 

quantidade suficiente de vagas especiais (artigo 47 da LBI) ou descontos nos ingressos 

para os acompanhantes (artigo 1°, § 8° da Lei 12.933/2003117 que dispõe sobre o benefício 

do pagamento de meia-entrada para estudantes, idosos, pessoas com deficiência). 

Outrossim, a maioria dos estabelecimentos não possui tecnologias assistivas para 

auxiliar as pessoas com deficiência, tampouco inclui o autista no atendimento prioritário, 

por falta de informação e conhecimento das leis, ou por, muitas vezes, não considera-lo 

pessoa com deficiência, contrariando o artigo 9° e os dispostos nos capítulos  II e IX, da 

Lei Brasileira de Inclusão que se referem, respectivamente, ao acesso à informação e à 

comunicação, e ao direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer.118 

Essas falhas estruturais na acessibilidade, como citado anteriormente, confirmam, 

de fato, como a sociedade e o Estado enxergam (ou não) as pessoas com deficiência e 

 
116 SCHWARTZMAN, José Salomão; BRUNONI, Décio. Saúde. In: TIBYRIÇÁ, Renata Flores; 

D’ANTINO, Maria Eloisa Famá (org.). Direitos das pessoas com autismo: comentários interdisciplinares à 

Lei 12.764/12. 1 ed. São Paulo: Memnon Edições Científicas, 2018. p. 45-51. 
117 BRASIL, Lei n° 12.933, de 26 de dezembro de 2013. Brasília. DF. 2013. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-

2014/2013/lei/l12933.htm#:~:text=Disp%C3%B5e%20sobre%20o%20benef%C3%ADcio%20do,17%20

de%20agosto%20de%202001. Acesso em: 22 jun. 2020. 
118 BRASIL, Lei 13.146 de 06 de julho de 2015. Estatuto da Pessoa com Deficiência. Brasília. DF. 2015. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm. Acesso em: 24 

abr. 2019. 
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suas limitações, apesar de todo movimento favorável à igualdade entre os indivíduos. 

Observa-se que a exclusão social se mantém detectável, mesmo após o Estatuto da Pessoa 

com Deficiência e as alterações que visam concretizar a tutela da dignidade humana, 

trazidas no Código Civil brasileiro.119 

Para todos os efeitos legais, e respeitando o que dispõe o artigo 1°, § 2° da Lei 

Berenice Piana, o autista é uma pessoa com deficiência, e suas necessidades precisam ser 

percebidas.120 É importante que ele e a família tenham todo apoio para transpor as 

barreiras e impedimentos, caso queiram participar da vida em sociedade em iguais 

condições com as outras pessoas. 

 

3.3 A (IN)CAPACIDADE CIVIL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA  

 

 Preambularmente, é importante mencionar que a nomenclatura referente aos 

indivíduos que apresentam alguma deficiência ainda não está sedimentada no vocabulário 

das pessoas. O termo mais falado e ouvido na atualidade ainda é “deficiente” ou “portador 

de deficiência” (ou “de necessidades especiais”), estes que já são considerados termos 

impróprios, uma vez que indicam, respectivamente, um “defeito” ou a possibilidade de, 

supostamente, deixar de portar uma condição que é inerente a ela. 

 Por volta da metade da década de 90, a reparação dada a esse equívoco veio com 

a alteração da nomenclatura para, simplesmente, “pessoa com deficiência”, estendida ao 

autista depois da Lei Berenice Piana, mas que, por falta de informação e divulgação social 

não é do conhecimento da grande maioria da população, substancialmente para aqueles 

que não têm familiaridade com o assunto. Inclusive, é oportuno lembrar que, não foram 

alteradas as nomenclaturas em todos os dispositivos legais sobre o tema, e por isso, 

algumas leis e artigos ainda mencionam as terminologias ultrapassadas121. 

 
119 ALMEIDA, Vitor. A capacidade civil das pessoas com deficiência e os perfis da curatela. Belo 

Horizonte: Fórum, 2019. p. 114-115. 
120 De acordo com Maria Eloisa D’Antino e Renata Tibyriçá, “com base no conceito da Convenção de 

Direitos das Pessoas com Deficiência, não haveria dúvidas de que uma pessoa com TEA pode ser 

considerada pessoa com deficiência”. (D’ANTINO, Maria Eloisa Famá; TIBYRIÇÁ, Renata Flores. 

Autismo e deficiência. In: TIBYRIÇÁ, Renata Flores; D’ANTINO, Maria Eloisa Famá (org.). Direitos das 

pessoas com autismo: comentários interdisciplinares à Lei 12.764/12. 1 ed. São Paulo: Memnon Edições 

Científicas, 2018. p. 26). 
121 SASSAKI, Romeu Kazumi. Terminologia sobre deficiência na era da inclusão. In: VIVARTA, V. (Org.) 

Mídia e Deficiência. Brasília: Andi; Fundação Banco do Brasil, 2003. p. 160-165. Disponível em: 

https://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/gestao-na-camara-dos-deputados/responsabilidade-

social-e-ambiental/acessibilidade/como-falar-sobre-as-pessoas-com-

deficiencia#:~:text=A%20partir%20de%201981%2C%20por,uma%20grande%20novidade%20na%20%

C3%A9poca. Acesso em: 11 jul. 2020. p. 160. 
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Podemos citar, por exemplo, na seção II do Código Civil brasileiro que ainda 

consta o termo “portador de deficiência física”, ou nos artigos 121, § 7°, inciso II; 129, 

§11 140, § 3°; 141, inciso IV; 203, § 2°; 207, §2° do Código Penal que mantêm na redação 

o termo “portador de deficiência”.122 Mesmo com as atualizações da nomenclatura, 

infelizmente, essa prática se repete em outras legislações. 

 A definição de pessoa com deficiência trazida pela Convenção Internacional sobre 

os Direitos das Pessoas com Deficiência e reproduzida pela Lei Brasileira de Inclusão 

(LBI) exige três condições para um indivíduo ser, assim, considerado: que suas limitações 

(impedimentos) sejam de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial 

(encaixando-se o autista); que haja barreiras interagindo com essas limitações; que essas 

barreiras obstruam a participação social plena e efetiva desses indivíduos, em condições 

iguais com as demais pessoas.123 

 Percebe-se que o foco da definição de “pessoa com deficiência” está voltado para 

as barreiras que as impede de serem incluídas socialmente, devido às limitações advindas 

da condição, e não do indivíduo e de sua deficiência em si, ou seja, não é a pessoa e suas 

inabilidades, é, de fato, a existência de obstáculos que impedem o desempenho das 

atividades civis.124 

 Deficiência, então, deixou de ser considerada uma enfermidade, e foi excluída do 

artigo 3° do Código Civil, relacionada ao termo “enfermidades ou deficiências 

mentais”.125 A partir dessas mudanças, a deficiência deixou de nortear o grau de 

capacidade de um indivíduo, que antes era “protegido” pelo escudo da relativa ou absoluta 

incapacidade, no intuito inicial de eliminar o status discriminatório, que era característico, 

na vida das pessoas com deficiência.126 

 
122 BRASIL, Decreto-lei n. 2.848, de 07 de dezembro de 1940. Rio de Janeiro. RJ. Código Penal. Disponível 

em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 18 jul. 2020. 
123 D’ANTINO, Maria Eloisa Famá; TIBYRIÇÁ, Renata Flores. Autismo e deficiência. In: TIBYRIÇÁ, 

Renata Flores; D’ANTINO, Maria Eloisa Famá (org.). Direitos das pessoas com autismo: comentários 

interdisciplinares à Lei 12.764/12. 1 ed. São Paulo: Memnon Edições Científicas, 2018. p. 23. 
124 D’ANTINO, Maria Eloisa Famá; TIBYRIÇÁ, Renata Flores. Autismo e deficiência. In: TIBYRIÇÁ, 

Renata Flores; D’ANTINO, Maria Eloisa Famá (org.). Direitos das pessoas com autismo: comentários 

interdisciplinares à Lei 12.764/12. 1 ed. São Paulo: Memnon Edições Científicas, 2018. p. 24-25. 
125 No texto do art. 3° do Código Civil são absolutamente incapazes apenas os menores de 16 (dezesseis) 

anos. Os incisos I, II, III foram revogados pela Lei nº 13.146, de 2015. (BRASIL, Lei n° 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002. Código Civil. Brasília. DF. 2002. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm. Acesso em: 14 jun. 2019). 
126 MORAES, Maria Celina Bodin de. Prefácio. In: MENEZES, Joyceane Bezerra de (org.) Direito das 

pessoas com deficiência psíquica eintelectual nas relações privadas: Convenção sobre os direitos da pessoa 

com deficiência e Lei Brasileira de Inclusão. 2 ed. rev. e ampliada. p. 47-112. Rio de Janeiro: Processo, 

2020.  p. 01-05. 
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O termo “incapaz” dado a uma pessoa, geralmente leva ao entendimento de um 

indivíduo incompetente, insuficiente ou desqualificado, e é automático fazer a associação 

dessa nomenclatura à pessoa com deficiência, ainda vista socialmente como um indivíduo 

incapacitado, inapto, total ou parcialmente, para exercer atividades comuns e complexas, 

comparada a qualquer outra pessoa. 

 O Estatuto da Pessoa com Deficiência trouxe nova interpretação sobre a 

capacidade civil dessas pessoas, revogando ou modificando o texto de alguns artigos do 

Código Civil brasileiro, garantindo o total exercício desses direitos e dando à curatela 

uma posição de medida excepcional, no sentido de estruturar a proteção aos 

impossibilitados de externar a sua vontade, conforme cada caso, mas pelo menor lapso de 

tempo possível.127 

 Os dispositivos alterados foram os artigos 3°, caput; 4°, caput, incisos II, III e 

parágrafo único (sobre a capacidade); 228, inciso V, §§ 1° e 2° (referente às provas); 

1.518 (sobre a capacidade para o casamento); 1.550, inciso IV, §§1° e 2° (sobre a anulação 

do casamento) e 1.557, inciso III (sobre a ignorância, anterior ao casamento, de alguma 

deficiência preexistente no cônjuge). Já os textos revogados foram dos artigos 3°, incisos 

I, II e III (sobre a capacidade); 227, caput; 228, incisos II e III (referente às provas); 1.548, 

inciso I (sobre a capacidade para o casamento); 1.557, inciso IV (referente à erro essencial 

sobre a pessoa do cônjuge).128 

Houve ainda, no Título IV sobre o instituto da curatela, alterações nos textos dos 

artigos 1.767, incisos I e III; 1.77; incluído o artigo 1.775-A e revogados os artigos 1.767, 

incisos II e IV; 1.776; 1.780. Além disso, nesse mesmo Título, o Estatuto da Pessoa com 

Deficiência incluiu um capítulo inteiro (Capítulo III) referente à tomada de decisão 

apoiada (artigo 1.783-A do Código Civil) que seria um processo pelo qual a pessoa com 

deficiência elege, no mínimo, dois indivíduos idôneos com os quais mantenha vínculos e 

sejam de sua confiança, para prestar-lhe apoio nas decisões sobre os atos da vida civil, 

desde que forneça os elementos e informações suficientes e necessários para que possa 

exercer, de fato, sua capacidade.129 

 
127 Os artigos 79 a 83 do Estatuto da Pessoa com Deficiência tratam da capacidade. (BRASIL, Lei 13.146 

de 06 de julho de 2015. Estatuto da Pessoa com Deficiência. Brasília. DF. 2015. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm. Acesso em: 24 abr. 2019). 
128 BRASIL, Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Código Civil. Brasília. DF. 2002. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm. Acesso em: 14 jun. 2019. 
129 Segundo Joyceane Bezerra de Menezes, “se entende que a pessoa tem legitimidade ativa para requerer 

sua curatela e fazer indicação do próprio curador quando dispuser de capacidade natural para fazê-lo”. 

(MENEZES, Joyceane Bezerra de. O novo instituto da Tomada de Decisão Apoiada: instrumento de apoio 
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Essas alterações envolvem diretamente a inclusão e a acessibilidade, 

reconhecendo a real necessidade de enfatizar a autonomia, a independência e a liberdade 

dessas pessoas para decidirem o que fazer de suas vidas. Nada obstante, mesmo com a 

capacidade plena determinada em lei, nos artigos supracitados, as pessoas com deficiência 

deverão ter sempre os seus direitos amparados, sendo parte legítima em qualquer relação 

jurídica ou social. Nos casos em que a pessoa com deficiência tiver seu comprometimento 

de acuidade para o exercício dos atos da vida civil confirmado, deverá ser reconhecida 

sua condição de hipervulnerável130 para receber um tratamento adaptado às suas 

necessidades. 

 Exatamente por isso, vários autores (citados nesse trabalho) levantaram discussões 

a respeito dessa capacidade plena, inclusive no que tange às questões sobre a curatela, 

que passou a ser disciplinada de maneira diferente, cabendo apenas àqueles que não 

puderem exprimir sua vontade, por causa transitória ou permanente, aos ébrios habituais, 

aos viciados em tóxico e aos pródigos (artigo 1.767, incisos I, III e V, do Código Civil, 

respectivamente).131 

Esse desafio de fortalecer a autonomia das pessoas com deficiência por meio da 

capacidade plena, com fundamento da “intervenção mínima” e no “in dubio pro 

capacitas”132, validado pela Convenção Internacional de Defesa dos Direitos das Pessoas 

com Deficiência, é considerado, para alguns estudiosos, a promoção de direitos humanos 

tardios destinados a proteger as pessoas vulneráveis e ditas invisíveis, porém não é 

 
ao exercício da capacidade civil da pessoa com deficiência instituído pelo Estatuto da Pessoa com 

Deficiência – Lei Brasileira de Inclusão (Lei n° 13.146/2016 In: MENEZES, Joyceane Bezerra de (org.) 

Direito das pessoas com deficiência psíquica eintelectual nas relações privadas: Convenção sobre os 

direitos da pessoa com deficiência e Lei Brasileira de Inclusão. 2 ed. rev. e ampliada. Rio de Janeiro: 

Processo, 2020). p. 679. 
130 Conceito a ser desenvolvido no item seguinte. 
131 BRASIL, Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Código Civil. Brasília. DF. 2002. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm. Acesso em: 14 jun. 2019. 
132 A “intervenção mínima” diz respeito à autonomia e o “in dubio pro capacitas” (na dúvida, pela 

capacidade) é a base para o tratamento jurídico favorável à capacidade plena para as pessoas com 

deficiência. Segundo Joyceane Bezerra de Menezes, o artigo 1° da Convenção de Direitos das Pessoas com 

Deficiência (CDPD) “estabelece como princípio básico a tarefa de: ‘promover, proteger e assegurar o 

exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas 

com deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente’. Em linhas gerais, visa a superação das 

barreiras externas, de modo a reabilitar a sociedade para que esta possa acolher a todas pessoas, 

administrando as suas diferenças e integrando a diversidade.” (MENEZES, Joyceane Bezerra de. O direito 

protetivo no Brasil após a Convenção sobre a Proteção da Pessoa com Deficiência: impactos do novo CPC 

e do Estatuto da Pessoa com Deficiência.  Revista Eletrônica de Direito Civil, ano 4, n. 1, 2015. Disponível 

em: https://civel.mppr.mp.br/arquivos/File/Artigo_Joyceane_Bezerra_de_Menezes.pdf . Acesso em: 26 

jul. 2020). 
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suficiente para garantir a inexistência de barreiras sociais ou a efetivação de todos esses 

direitos.133 

Na verdade, as mudanças trazidas pela Lei Brasileira de Inclusão que alteraram os 

artigos 3° e 4° do Código Civil brasileiro134, apresentando uma “nova roupagem” à (in) 

capacidade das pessoas com deficiência, sugerem um viés emancipatório, indicando a 

suposta finalização da incapacidade absoluta, e levando ao surgimento de questões 

controversas voltadas justamente à proteção dos interesses existenciais e patrimoniais 

desses cidadãos.135,136 

A natureza dessas problemáticas envolve, principalmente, as pessoas com 

deficiência intelectual que possuem discernimento consideravelmente comprometido. 

Torna-se inevitável pensar como essas pessoas podem decidir sobre as próprias vidas, 

sobre seus direitos e sobre o que seria verdadeiramente melhor para elas. A deficiência 

intelectual se apresenta em diversas patologias congênitas, inclusive no autismo, mas 

pode surgir eventualmente com a maturidade. 

De acordo com dados colhidos recentemente, existem mais de um bilhão de 

pessoas no mundo com alguma deficiência137, e o aumento dessa incidência inclui as 

pessoas idosas, que, mesmo não apresentando deficiência desde o nascimento, tendem a 

 
133 Segundo Vitor Almeida, “os desafios sobre o tema ainda são muitos, mas a compreensão de que a 

deficiência é uma expressão da diversidade de estilos de vida é um avanço sem precedentes para a 

concretização de um projeto de justiça social necessário para a inclusão das pessoas com deficiência. 

(ALMEIDA, Vitor. A capacidade civil das pessoas com deficiência e os perfis da curatela. Belo Horizonte: 

Fórum, 2019. p. 98-111). 
134 Art. 3° São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 

(dezesseis) anos. I - (Revogado); II - (Revogado); III - (Revogado). Art. 4° São incapazes, relativamente a 

certos atos ou à maneira de os exercer: I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos; II - os ébrios 

habituais e os viciados em tóxico; III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem 

exprimir sua vontade; IV - os pródigos. Parágrafo único.  A capacidade dos indígenas será regulada por 

legislação especial. (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015). (BRASIL, Lei n° 10.406, de 10 de janeiro 

de 2002. Código Civil. Brasília. DF. 2002. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm. Acesso em: 14 jun. 2019). 
135 O caput dos artigos 6° e 84 da Lei Brasileira de Inclusão (LBI) instituem a capacidade civil plena das 

pessoas com deficiência, uma vez que eventuais dificuldades físicas, de comunicação ou de outros tipos 

não podem justificar a incapacidade para tomar decisões, resguardados os casos de considerável deficiência 

intelectual. Logo, a LBI estabeleceu para as pessoas com deficiência, em geral, a capacidade plena para o 

exercício dos atos da vida civil, alterando assim, a redação do Código Civil brasileiro. (FERRAZ, Carolina 

Valença; LEITE, Glauber Salomão. Da igualdade e da não discriminação. Comentários ao Estatuto da 

Pessoa com Deficiência – Lei n° 13.146/2015. In: LEITE, Flávia Piva Almeida; RIBEIRO, Lauro Luiz 

Gomes Ribeiro; COSTA FILHO, Waldir Macieira da. (org.) Comentários ao Estatuto da Pessoa com 

Deficiência – Lei n° 13.146/2015.  2. ed. p. 236-258. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. p. 80-83). 
136 ALMEIDA, Vitor. A capacidade civil das pessoas com deficiência e os perfis da curatela. Belo 

Horizonte: Fórum, 2019. p. 19. 
137 ONU, Organização das Nações Unidas Brasil. Primeiro relatório da ONU sobre deficiências e 

desenvolvimento aponta lacunas na inclusão. Brasil: [s.n.], 2018. Disponível em: 

https://nacoesunidas.org/primeiro-relatorio-da-onu-sobre-deficiencias-e-desenvolvimento-aponta-lacunas-

na-inclusao/. Acesso em: 10 jul. 2020. 
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desenvolver problemas físicos e mentais durante o processo de envelhecimento, elevando 

a preocupação social de como conviver com essas pessoas e suas limitações de maneira 

igualitária, visto que ainda se observa a existência de obstáculos no processo de 

inclusão.138 A capacidade de exercer os atos da vida civil pode se tornar fragilizada com 

o enfraquecimento das competências intelectuais, ocasionando, muitas vezes, a exclusão 

social. 

A modificação de um dispositivo legal que altera a capacidade de um cidadão, 

evidentemente incapaz para suprir todos os atos da sua vida civil, tornando-o capaz, é 

pragmaticamente ineficaz, uma vez que deixam omissas as discussões do ponto de vista 

da consciência e do discernimento nas relações jurídicas e sociais139. Como a legislação 

sobre o assunto é vasta, questiona-se o que é preciso para complementar essas omissões 

nas normas com relação às aptidões cognitivas, sobretudo no que diz respeito a 

comportamento social.140 

Outro aspecto a ser levado em conta é a incompletude legislativa em defesa das 

pessoas com deficiência, no que se refere à informação atualizada sobre os direitos das 

pessoas com deficiência e a convivência com a diversidade, tendo em vista a postura 

individualista está em expansão entre os povos, modificando os valores sociais no que diz 

respeito à solidariedade, tolerância e respeito mútuo. 

A cultura do mundo, de uma forma mais generalizada, vem tendenciosamente se 

voltando para o individualismo, agravando a intensidade de como o grau de intolerância 

e desinteresse pelo outro tem se apresentado numa sociedade cada vez mais desigual 

 
138 UNITED NATIONS, Departament of Economicand Social Affairs. Realization of the sustainable 

development goals by, for and with persons with disabilities: UN Flagship Reporton Di sabilityand 

Development 2018. Nova Iorque: [s.n.], 2018. Disponível em: 

https://www.un.org/development/desa/disabilities/wp-content/uploads/sites/15/2018/12/UN-Flagship-

Report-Disability.pdf. Acesso em: 10 jul. 2020. 
139 Segundo Vitor Almeida, “a capacidade, numa perspectiva dinâmica, se projeta como a medida da 

subjetividade. Apesar de tal entendimento, a doutrina, tradicionalmente, remete o quantum da capacidade 

ao efetivo exercício das situações jurídicas, ou seja, a prática de atos civis de forma direta e pessoal num 

dado caso concreto”. (ALMEIDA, Vitor. A capacidade civil das pessoas com deficiência e os perfis da 

curatela. Belo Horizonte: Fórum, 2019. p. 168). 
140 Para Vitor Almeida, “uma das áreas mais sensíveis aos impactos do modelo social adotado pela 

Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência – CDPD e que requer a realização urgente de reparos 

nas tradicionais legislações nacionais é a capacidade legal (artigo 12)”. O Estatuto da Pessoa com 

Deficiência – EPD utiliza as expressões ‘capacidade civil’ (artigo 6°) e ‘capacidade legal’ (artigo 84) que 

se encontra na CDPD (artigos 12, 2 a 4), e não alterou a designação ‘capacidade’ existente no Código Civil. 

(ALMEIDA, Vitor. A capacidade civil das pessoas com deficiência e os perfis da curatela. Belo Horizonte: 

Fórum, 2019. p. 187). 
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empurrando a humanidade para a derrota dos valores sociais, alterando as relações 

interpessoais141. 

Esse comportamento mundial não se diferencia do vivido no Brasil, que sofre de 

atitudes voltadas para “o ter” e não “o ser”, onde aquele considerado incapaz, deficiente 

ou improdutivo, não tem, de fato, lugar igualitário ou privilegiado na sociedade, por uma 

questão de merecimento. A capacidade plena daria à pessoa com deficiência a feliz 

chance de ocupar posição de igualdade com as demais pessoas, visto que poderia exercer 

seus direitos sem restrições, em todas as relações jurídicas e sociais. 

Atualmente, a conquista da felicidade, ou de momentos felizes propriamente ditos, 

não deriva da essência de cada pessoa, de seus êxitos e das relações que forma em 

sociedade, mas sim dos chamados minutos eternos de satisfação individual, como 

acontece no ato de consumir. Assim, automaticamente, os valores humanos vão se 

tornando obsoletos e a necessidade dos outros, desconsiderada ou “invisibilizada”.142 

Em geral, imagina-se que todo sujeito capaz pode ser produtivo, estudar, trabalhar, 

possuir rendimentos, constituir família, escolher e consumir produtos ou serviços para a 

sua sobrevivência, isto é, pode seguir uma sequência lógica de vida.  Porém, para os 

autistas e demais pessoas com deficiência, sobretudo os que têm comprometimento 

intelectual importante, a capacidade civil nos moldes atuais trazida pelo Código Civil, 

tem trazido mais dúvidas do que certezas, fragilizando as relações jurídicas e sociais, vez 

que não coaduna com a condição de hipervulnerabilidade que apresentam as pessoas com 

grave alteração (ou ausência absoluta) de consciência e discernimento.143 

Para Misztal144, utilizando as mesmas razões de Hannah Arendt145, essa condição, 

levando em conta a imprevisibilidade do homem perante a pluralidade social e a 

individualidade humana, não se refere somente à desvantagem e sofrimento, e deve ser 

interpretada em conjunto com a fundamental dependência dessa pessoa em relação a 

 
141 BAUMAN, Zygmunt; RAUD, Rein. A individualidade numa época de incertezas. Trad. Carlos Alberto 

Medeiros. 1 ed. 188 p. Rio de Janeiro: Zahar, 2014. p. 151-153. 
142 BRUNO, Zenilce. Patrimônio Afetivo: amorosidade e prazer nas relações do cotidiano. 155 p. Fortaleza: 

Armazém da Cultura, 2013. p. 60-61. 
143 Segundo Flávio Tartuce, “fica a dúvida se não seria interessante retomar alguma previsão a respeito de 

maiores absolutamente incapazes, especialmente para as pessoas que não têm qualquer condição de 

exprimir vontade e que não são necessariamente pessoas deficientes. [...] Cite-se, a esse propósito, 

justamente a pessoa que se encontra em coma profundo, sem qualquer condição de exprimir o que pensa”. 

(TARTUCE, Flávio. Direito Civil: Lei de Introdução e Parte Geral. 13. ed., ver., atual. e ampl., Rio de 

Janeiro: Forense, 2017. p. 138-139). 
144 MISZTAL, B. A. The Challenges of Vulnerability: in search of strategies for a less vulnerable social 

life. Basingstole: Palgrave Macmillan, 2011. 
145 ARENDT, Hannah. A condição humana. Trad. Roberto Raposo. 10 ed. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 2007. 
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outra, para realizar atividades de vida diária (ajuda física para alimentação, higiene, 

locomoção etc.), para tomar decisões, uma vez que poderia agir de forma errônea, incerta 

ou aleatória146, arriscando seu próprio bem estar.147 

 Após dada a plenitude da capacidade civil, o que se vê, na verdade, é tão somente 

a intenção do Estado em apresentar um amparo institucional em relação às necessidades 

diversas das pessoas com deficiência. Porém, apenas a intenção não é suficiente, é 

imprescindível implementá-lo de maneira consciente. As políticas públicas humanizadas 

voltadas para esses indivíduos, autistas e demais pessoas com deficiência, dependem de 

acompanhamento constante; de pareceres críticos desenvolvidos por especialistas no 

assunto; da análise de outras instituições ligadas à causa, além dos membros que 

compõem a sociedade civil e dos próprios relatos das pessoas com deficiência e DE seus 

familiares, para que, dessa forma, se identifique as falhas, e essas sejam solucionadas 

atendendo efetivamente às exigências práticas para um melhor convívio social.148 

 Considerando que deve ser dado um tratamento jurídico e social, específico e 

devido, para o autista e para as demais pessoas com deficiência, é preciso deixar a 

exclusividade do pensamento médico e científico para interpretar o potencial de 

socialização dessas pessoas, partindo para a análise biopsicossocial do indivíduo como 

sendo o modelo social predominante para a inclusão.149 

Acredita-se que talvez haja o desejo de mudança no modelo social do indivíduo, 

quando estamos falando de pessoa com deficiência do ponto de vista da capacidade, uma 

vez que a Convenção Internacional de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, 

os Direitos Humanos e a Lei Brasileira de Inclusão passaram a permear e a interferir na 

hermenêutica jurídica sobre a relação entre a igualdade e a capacidade civil, no intuito de 

modificar o pensamento social e as ações inclusivas, para que ambos sejam livres de 

discriminação.150 

 
146 Trataremos no tópico a seguir sobre a hipervulnerabilidade do autista.  
147  CARVALHO, José Lucas Santos; ÁVILA, Flávia de. A hipervulnerabilidade social do sujeito de direito 

a partir do estudo de caso da comunidade Carrilho, município de Itabaiana/SE. Revista de Direito, 

Fundamentais nas Relações do Trabalho, Sociais e Empresariais. Curitiba, v. 2, n. 2, p. 110 – 129, jul-dez. 

2016. p. 113. 
148 COSTA FILHO, Waldir Macieira da. Do reconhecimento igual perante a lei. In: LEITE, Flávia Piva 

Almeida; RIBEIRO, Lauro Luiz Gomes Ribeiro; COSTA FILHO, Waldir Macieira da. (org.) Comentários 

ao Estatuto da Pessoa com Deficiência – Lei n° 13.146/2015.  2. ed. p. 236-258. São Paulo: Saraiva 

Educação, 2019. p. 421-422. 
149 ALMEIDA, Vitor. A capacidade civil das pessoas com deficiência e os perfis da curatela. Belo 

Horizonte: Fórum, 2019. p. 102-103. 
150  COSTA FILHO, Waldir Macieira da. Do reconhecimento igual perante a lei. . In: LEITE, Flávia Piva 

Almeida; RIBEIRO, Lauro Luiz Gomes Ribeiro; COSTA FILHO, Waldir Macieira da. (org.) Comentários 
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  Esse modelo social deve ser interpretado a partir da correlação entre a pessoa com 

deficiência e as barreiras atitudinais e ambientais que impedem ou que dificultam sua 

participação plena e efetiva com as outras pessoas no meio social em que vive. Esse 

pensamento advém dessas legislações, fazendo surgir um novo arquétipo nessa matéria e 

renovando a imagem social desses indivíduos.151 

 Contudo, mesmo reconhecendo que o conceito do termo “deficiência” ainda está 

em evolução, para os autistas e demais pessoas com deficiência, serem vistos socialmente 

como capazes, e ao mesmo tempo, hipervulneráveis, representa uma contradição a ser 

debatida e reparada. 

 

3.4 O AUTISTA COMO HIPERVULNERÁVEL 

  

 Diante das circunstâncias presentes na vida do autista, em que pese existir pessoas 

com graus extremamente leves do transtorno e quase imperceptíveis, apresentando nível 

funcional preservado e eficaz, com capacidade de estudar, trabalhar ou ocupar cargos de 

destaque na sociedade, é fundamental mencionar a condição de vulnerabilidade da 

maioria dos autistas. 

Essa vulnerabilidade, conforme o grau individual de comprometimento do 

transtorno, pode (e deve) ser vista como acentuada, compreendendo ser uma característica 

fornecedora de proteção especial nas relações jurídicas e sociais, conhecida como 

hipervulnerabilidade.152 

 A doutrina e jurisprudência que debate sobre o Direito do Consumidor, por 

exemplo, já reconhece a pessoa com deficiência como hipervulnerável, devido às suas 

condições particulares, uma vez que essa deficiência pode diminuir a capacidade ou 

possibilidade de compreensão sobre determinado assunto ou situação, intensificando os 

deveres de cuidado, informação, transparência e boa-fé, e o respeito pela confiança e 

dignidade humana, que são alguns dos princípios basilares da relação de consumo. 

 
ao Estatuto da Pessoa com Deficiência – Lei n° 13.146/2015.  2. ed. p. 236-258. São Paulo: Saraiva 

Educação, 2019.  p. 425. 
151 ALMEIDA, Vitor. A capacidade civil das pessoas com deficiência e os perfis da curatela. Belo 

Horizonte: Fórum, 2019. p. 101-102. 
152 MARQUES, Cláudia Lima; MIRAGEM, Bruno. O novo direito privado e a proteção dos vulneráveis. 

2ª ed. rev. ampliada. São Paulo: RT, 2014. p. 174-175. 
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 Segundo Renato Porto153, a concepção do termo “vulnerabilidade” encontra 

sustentáculo no desequilíbrio, na real submissão do sujeito passivo da relação, ou seja, o 

consumidor, fragilizado diante da supremacia técnica, jurídica, informacional ou relativa 

ao processo da relação de consumo, assim, se submete às condições obrigadas pelo 

fornecedor no intuito de satisfazer seus contentamentos. Diz ainda que, “o prefixo hiper 

deriva do grego hypér, que designa alto grau, ou aquilo que excede a medida normal”, 

logo, acoplado à palavra “vulnerabilidade” intensifica os limites do que se considera a 

fragilidade de algo ou alguém.154 

 De acordo com Cláudia Lima Marques e Bruno Miragem155, diante dessas 

peculiaridades, há uma “escada de graduação da vulnerabilidade (geral ou agravada)”, 

onde “certas qualidades pessoais do consumidor podem dar causa a uma soma de fatores 

de reconhecimento de vulnerabilidade, razão pela qual se pode falar em situação de 

vulnerabilidade agravada”. Além das pessoas com deficiência, entram nessa graduação 

os idosos, as crianças, os analfabetos que também necessitam de proteção específica pelo 

Código de Defesa do Consumidor (artigo 4°, I e 39, IV)156, e por outras fontes normativas. 

 O entendimento acerca dos hipervulneráveis se mantém consolidado no Superior 

Tribunal de Justiça (STJ), sendo mais abrangente do que o disposto na lei consumerista. 

Segundo a fala do Ministro Herman Benjamin durante o seu voto no Recurso Especial nº 

586.316/MG: 

Ao Estado Social importam não apenas os vulneráveis, mas sobretudo os 

hipervulneráveis, pois são esses que, exatamente por serem minoritários e 

amiúde discriminados ou ignorados, mais sofrem com a massificação do 

consumo e a ‘pasteurização’ das diferenças que caracterizam e enriquecem a 

sociedade moderna.157 

 

 
153 PORTO, Renato Cesar de Araújo. A ética na garantia de proteção da vulnerabilidade agravada do 

consumidor virtual. 2016. 172 p. Tese (Doutorado em Direito Público e Evolução Social) – Curso de Pós 

Graduação em Direito, Universidade Estácio de Sá, Rio de Janeiro. p. 32. 
154 Para Renato Porto, “hipervulnerabilidade remete à noção de grau excepcional da vulnerabilidade geral 

dos consumidores e a tratamento especial (idosos, crianças, doentes, deficientes físicos e mentais), para que 

a nova igualdade se efetive com ‘calma e com alma’, permitindo superar os padrões mecânicos e formalistas 

do direito de igualdade no direito privado”. (PORTO, Renato Cesar de Araújo. A ética na garantia de 

proteção da vulnerabilidade agravada do consumidor virtual. 2016. 172 p. Tese (Doutorado em Direito 

Público e Evolução Social) – Curso de Pós Graduação em Direito, Universidade Estácio de Sá, Rio de 

Janeiro. p. 41-42). 
155 MARQUES, Cláudia Lima; MIRAGEM, Bruno. O novo direito privado e a proteção dos vulneráveis. 

2ª ed. rev. ampliada. São Paulo: RT, 2014. p. 197-201. 
156 BRASIL, Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990. Código de Defesa do Consumidor. Brasília. DF. 

1990. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm. Acesso em: 22 out 2019. 
157 STJ. RECURSO ESPECIAL: REsp 586316 MG 2003/0161208-5. Relator: Ministro Herman Benjamin. 

DJ: 17/04/2007. Ministério Público de São Paulo, 2007. Disponível em: 

http://www.mpsp.mp.br/portal/pls/portal/docs/1/2008885.PDF. Acesso em: 19 ago. 2020. 



54 

 A questão da hipervulnerabilidade envolve duas premissas fundamentais, segundo 

Enrique Vadillo158, sendo uma delas a relevância direta e imediata que é a pessoa humana, 

e por isso o diálogo entre direito e saúde é imprescindível. Outra premissa é a ligação 

estreita com o princípio da dignidade da pessoa humana que norteia a hermenêutica 

jurídica sobre o assunto, no intuito de salvaguardar, concretamente, os direitos 

dispensados às pessoas com deficiência159. 

 Entretanto, não se deve associar a hipervulnerabilidade como sendo um empecilho 

para a inclusão social. De acordo com Gabriel Schulman160, “a deficiência é um atributo 

da pessoa (como a altura, força física, a cor do cabelo e o gênero); as limitações decorrem 

do meio e das oportunidades que não são oferecidas”. Destarte, a interpretação em 

conjunto dos dois termos (hipervulnerabilidade, capacidade e pessoa com deficiência) 

deve ser feita para suprir as necessidades reais dessas pessoas, facilitando as relações 

sociais e contratuais, e não para criar mais obstáculos no alcance aos direitos, além das 

barreiras impostas pelo cotidiano161. 

Observa-se, por exemplo, que os desafios para garantir o disposto em um contrato 

entre consumidor e plano de saúde, deixam evidente o tratamento desigual dado às partes 

que compõem esse pacto de prestação de serviço. Nesses casos, a vulnerabilidade, 

característica básica da relação de consumo, deve ser potencialmente interpretada, quando 

o contratante é um autista ou outra pessoa com deficiência, principalmente quando a 

capacidade de decisão está fragilizada por uma deficiência intelectual. 

 Sobre a capacidade, antes da Lei Brasileira de Inclusão, a doutrina consumerista 

afirmava que era indispensável a declaração de incapacidade absoluta da pessoa 

intelectualmente deficiente ou descapacitada, para se definir a proteção de seus direitos, 

além de depender previamente da determinação judicial de um curador para representá-

 
158 VADILLO, Enrique R. Derecho y Salud, Barcelona (Espanha), v.1, n.1, p. 1-2, jul.-dez., 1993. p. 01-

02. 
159 TEPEDINO, Gustavo. A parte geral do novo Código Civil: estudos na perspectiva civil-constitucional. 

2. ed. São Paulo: Renovar, 2003. p. 37. 
160 Segundo Gabriel Schulman, “é necessário esmero na tarefa de aproximar o sentido jurídico do 

significado da deficiência no mundo real”. (SCHULMAN, Gabriel. Planos de saúde e Pessoas com 

Deficiência: acesso, desenvolvimento sustentável e autodeterminação. In: MENEZES, Joyceane Bezerra 

de (org.) Direito das pessoas com deficiência psíquica e intelectual nas relações privadas: Convenção sobre 

os direitos da pessoa com deficiência e Lei Brasileira de Inclusão. 2 ed. rev. e ampliada. Rio de Janeiro: 

Processo, 2020. p. 870). 
161 SCHULMAN, Gabriel. Planos de saúde e Pessoas com Deficiência: acesso, desenvolvimento sustentável 

e autodeterminação. In: MENEZES, Joyceane Bezerra de (org.) Direito das pessoas com deficiência 

psíquica e intelectual nas relações privadas: Convenção sobre os direitos da pessoa com deficiência e Lei 

Brasileira de Inclusão. 2 ed. rev. e ampliada. Rio de Janeiro: Processo, 2020. p. 871-872. 
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la no exercício dos atos da vida civil162, mas hoje é possível presumir a 

hipervulnerabilidade da pessoa com deficiência interpretando a redação constitucional 

dos artigos 5°, inciso XXI; 23, inciso II; 24, inciso XIV; 37, inciso VIII; 40, §4°-A; 100, 

§2°; 201, §1°, inciso I; 203, incisos IV e V; 208, inciso III; 227, §1°, inciso II e §2° e 244 

caput, que garantem especificamente uma proteção e integração social diferenciada para 

essa minoria163, além de ser encontrada nos artigos 5° e 10°, em seus parágrafos únicos, 

da Lei Brasileira de Inclusão (LBI), baseada no texto constitucional.164 

Frise-se que a posição hipervulnerável dada à pessoa com autismo não deve 

significar característica exclusiva das relações de consumo, uma vez que está ligada ao 

princípio da igualdade que norteia a Constituição Federal do Brasil, e que, por sua vez, 

baliza as demais legislações. A capacidade plena da pessoa com deficiência deve ser 

interpretada de modo diferenciado, voltada para a avaliação biopsicossocial do indivíduo, 

reconhecida com essa ressalva de vulnerabilidade, no intuito primordial de efetivar a 

adaptação social, sem restringir o acesso ao convívio com outras pessoas. Essa 

diferenciação seria uma prova de solidariedade social. 

Entendendo isso, cabe mencionar que os indivíduos que apresentam condição 

especial ou atribuição diferenciada como, idosos, crianças, autistas ou qualquer pessoa 

com deficiência, estão sempre mais suscetíveis às práticas abusivas, discriminatórias, 

perigosas, constrangedoras de toda espécie. Portanto, a valorização ao princípio da 

dignidade da pessoa humana e o reconhecimento da hipervulnerabilidade das pessoas 

com deficiência, sujeitam a uma sensível interpretação e ao tratamento diferenciado165, 

tanto nas relações jurídicas e sociais, quanto nas políticas públicas e ações inclusivas para 

essa minoria, evitando assim, potenciais violações aos seus direitos e interesses166. 

 
162 MARQUES, Cláudia Lima; MIRAGEM, Bruno. O novo direito privado e a proteção dos vulneráveis. 

2ª ed. rev. ampliada. São Paulo: RT, 2014. p. 174-175. 
163 BRASIL, Constituição Federal do Brasil. Brasília. DF. 1988. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 24 abr. 2019. 
163 BRASIL, Emenda Constitucional n° 41, de 19 de dezembro de 2003. Brasília. DF. 2003. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 14 jun. 2019. 
164 BRASIL, Lei 13.146 de 06 de julho de 2015. Estatuto da Pessoa com Deficiência. Brasília. DF. 2015. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm. Acesso em: 24 

abr. 2019. 
165 KONDER, Carlos N. Vulnerabilidade patrimonial e vulnerabilidade existencial: por um sistema 

diferenciador. Revista de Direito do Consumidor, v. 99, p. 101-123, mai-jun, 2015. p. 110-113. 
166LAGE, Juliana Gomes. A tutela da hipervulnerabilidade do consumidor com deficiência. In: SALES, 

Raquel Bellini; PASSOS, Aline Araújo; LAGE, Juliana Gomes. (org.) Direito, vulnerabilidade e pessoa 

com deficiência. Rio de Janeiro: Processo, 2019. p. 280-283. 
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As leis Berenice Piana (artigo 3°)167 e o Estatuto da Pessoa com Deficiência 

(artigo 5°)168 possuem vários dispositivos sobre a igualdade e não discriminação, 

especificamente, assim como sobre a proteção das pessoas com deficiência e a defesa 

contra toda forma de exploração, opressão e quaisquer sujeições de grupos vulneráveis. 

São proteções muito discutidas na esfera dos direitos humanos, e cobrada, com 

frequência, a efetiva participação do Estado e da sociedade no combate às violações 

desses direitos. Portanto, é obrigação de todos respeitar e proteger essas pessoas e adotar 

ações necessárias para resguardar os autistas, e demais pessoas com deficiência, de abusos 

e explorações.169 

 Ademais, entende-se que a hipervulnerabilidade do autista vai além dos serviços, 

públicos e privados, ineficazes para atendê-los. Segundo especialistas em psiquiatria 

infantil e desenvolvedores de programas para o atendimento do Transtorno do Espectro 

Autista (TEA) em entrevista dada à jornalista Carolina Oliveira170, o problema começa 

desde a formação médica, e dos cursos voltados para a saúde, uma vez que não há na 

graduação, nem na residência, disciplina voltada para o estudo e diagnóstico da condição. 

O acompanhamento dos pacientes diagnosticados com autismo nesses programas 

independentes está sobrecarregado, assim como as clínicas particulares, porque os 

serviços públicos não conseguem suprir a demanda de autistas que é extraordinária, em 

todo país, e nem mesmo possuem profissionais suficientes ou capacitados para atendê-los 

devidamente.171 

Ainda assim, a falta de qualidade nos serviços prestados ao indivíduo com TEA é 

uníssona entre as reclamações apresentadas pelos profissionais de saúde, pelas famílias e 

pelos próprios autistas que relatam a inobservância das leis e diretrizes nos mais diversos 

 
167 BRASIL, Lei n° 12.764, de 27 de dezembro de 2012. Lei Berenice Piana. Política Nacional de Proteção 

dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Brasília. DF. 2012. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12764.htm. Acesso em: 14 de jun. 2019. 
168 BRASIL, Lei 13.146 de 06 de julho de 2015. Estatuto da Pessoa com Deficiência. Brasília. DF. 2015. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm. Acesso em: 24 

abr. 2019. 
169 CUNHA, Felipe Hotz de Macedo. Proteção contra qualquer forma de abuso e exploração e contra 

tratamentos desumanos ou degradantes. In: TIBYRIÇÁ, Renata Flores; D’ANTINO, Maria Eloisa Famá 

(org.). Direitos das pessoas com autismo: comentários interdisciplinares à Lei 12.764/12. 1 ed. São Paulo: 

Memnon Edições Científicas, 2018. p. 181-183. 
170 Segundo Carolina Oliveira, “apesar dos relativos avanços na legislação, a inclusão de crianças especiais 

ainda é difícil”. (OLIVEIRA, Carolina. Um retrato do autismo no Brasil. Revista Espaço Aberto USP. 

Edição 170. São Paulo: USP, 2005. Disponível em: http://www.usp.br/espacoaberto/?materia=um-retrato-

do-autismo-no-brasil. Acesso em: 19 jun. 2019). 
171 OLIVEIRA, Carolina. Um retrato do autismo no Brasil. Revista Espaço Aberto USP. Edição 170. São 

Paulo: USP, 2005. Disponível em: http://www.usp.br/espacoaberto/?materia=um-retrato-do-autismo-no-

brasil. Acesso em: 19 jun. 2019. 
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setores nas políticas e ações voltadas para a defesa dos direitos dessas pessoas. As 

supostas soluções para a inclusão e acessibilidade da pessoa com autismo são questões 

que permanecem em discussão constante por se apresentarem superficiais, inacabadas, 

inadequadas e insatisfatórias, enfatizando a vulnerabilidade majorada do indivíduo 

autista.172 

O histórico de exclusão, discriminação e invisibilidade social ainda traz sequelas 

de descaso e desrespeito aos direitos das pessoas com deficiência, inclusive para os 

autistas que anteriormente nem eram assim considerados. Isso faz com que o status de 

“ser capaz”, porém hipervulnerável, aumente o desafio de reduzir as desigualdades, 

efetivar a acessibilidade e proporcionar a autonomia baseada no princípio da igualdade. 

 

3.5 O AUTISTA COMO SUJEITO DE DIREITOS 

  

 Estamos num século tecnologicamente avançado, porém caracterizado por um 

medo que se globaliza rapidamente, e que envolve dentre outras ações o sensacionalismo 

e auto exposição em busca de visibilidade. Tudo isso gira em torno do indivíduo e seu 

medo de cair no esquecimento, de não pertencer a nenhum grupo, como se fosse 

desaparecer instantaneamente no ar, tornando-se invisível ou chegando ao fim de sua 

própria existência.173 

 Os autistas e as pessoas com deficiência intelectual, em muitas situações, podem 

ser invisíveis para alguns na sociedade, contudo querem ser vistos, respeitados e pertencer 

ao grupo social onde vivem, de modo justo e igualitário.  

O interessante é perceber que qualquer fenômeno que saia da “normalidade”, 

advindo do comportamento dos indivíduos autistas, pode causar rejeição pelas pessoas, 

como por exemplo, quando ocorre uma desorganização comportamental e o autista 

apresenta suas estereotipias (flappings174, autoflagelo). As reações de medo, compaixão, 

repulsa e exclusão se misturam entre os presentes que não sabem como agir ou reagir, e 

nem estavam “preparados” para presenciar tal comportamento. Por causa dessas e de 

outras peculiaridades, alguns questionam a capacidade civil dos autistas. 

 
172 MACHADO, Márcia F. L.; SILVA, Milena E. C.; ROCHA, Ophélia S.; CRUZ, Marinez L. A lei protege 

as pessoas com autismo? In: TIBYRIÇÁ, Renata Flores; D’ANTINO, Maria Eloisa Famá (org.). Direitos 

das pessoas com autismo: comentários interdisciplinares à Lei 12.764/12. 1 ed. São Paulo: Memnon 

Edições Científicas, 2018. p. 09-10. 
173 BAUMAN, Zygmunt; DONSKIS, Leonidas. Cegueira Moral: A perda da Sensibilidade na modernidade 

líquida. Trad. Carlos Alberto Medeiros. 1 ed. 263 p. Rio de Janeiro: Zahar, 2014. p. 115. 
174 Flappings: movimentos agitados dos braços e mãos, semelhante ao bater de asas dos pássaros. 
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Como se sabe, o Código Civil175 inicia dizendo que “toda pessoa é capaz de 

direitos e deveres na ordem civil” (artigo 1°, CC), isto é, todos os indivíduos, sem 

exceção, estão aptos a exercer seus direitos e contrair obrigações, reconhecendo a 

capacidade, de fato e de direito, e a personalidade desses sujeitos, incluindo os autistas e 

demais pessoas com deficiência. A personalidade, vale lembrar, é reconhecida desde o 

nascimento, mas a lei protege o nascituro desde a concepção (artigo 2°, CC). 

Podemos interpretar a personalidade do indivíduo em dois formatos: como 

capacidade de usufruto sendo sujeito de direitos (objetiva), e como valor próprio e natural 

que envolve as qualidades da pessoa humana (subjetiva). Assim, quando a personalidade 

da pessoa com TEA é interpretada de maneira objetiva, a dignidade da pessoa humana 

ocupa lugar privilegiado no ordenamento jurídico176. 

O modelo social do indivíduo177 é definido por cada sociedade, de acordo com os 

princípios locais, suas regras e sua cultura, e muitas vezes esse modelo exclui as pessoas 

com deficiência das atividades sociais, discriminando esses indivíduos por não 

acreditarem que podem ser incluídos na comunidade e, muitas vezes, pela falta de 

informação quanto às suas características.178 

A alteração da capacidade das pessoas com deficiência, do ponto de vista da 

personalidade e como legítimo sujeito de direitos, demonstra a lucidez do legislador sobre 

suas necessidades, mas remete a uma reflexão mais aprofundada em relação à capacidade 

das pessoas com deficiência intelectual. O autista que apresenta grau de 

comprometimento intelectual mais grave, por exemplo, dependerá da curatela 

(interdição) ou da tomada de decisão apoiada para exercer seus atos civis como sujeito de 

direito.  

O grupo social que define os autistas como sendo pessoas capazes ou incapazes 

de viver em comunidade, exercendo ou não seu papel de cidadão, cumprindo ou não com 

as suas atividades civis como sujeitos de direito, não imagina que o desenvolvimento 

dessas pessoas, quando é direcionado seu tratamento para a inclusão, os tornam mais 

capazes de interagir e participar integralmente com o grupo, trazendo ganhos para ambas 

 
175 BRASIL, Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Código Civil. Brasília. DF. 2002. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm. Acesso em: 14 jun. 2019. 
176 TEPEDINO, Gustavo; OLIVA, Milena Donato. Personalidade e capacidade na legalidade 

constitucional. In: MENEZES, Joyceane Bezerra de (org.) Direito das pessoas com deficiência psíquica e 

intelectual nas relações privadas: Convenção sobre os direitos da pessoa com deficiência e Lei Brasileira 

de Inclusão. 2 ed. rev. e ampliada. Rio de Janeiro: Processo, 2020. p. 295-298. 
177 O conceito e discussões sobre o modelo social do indivíduo será desenvolvido no capítulo 4. 
178 ALMEIDA, Vitor. A capacidade civil das pessoas com deficiência e os perfis da curatela. Belo 

Horizonte: Fórum, 2019. p. 67. 
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as partes.179 A deficiência é uma condição humana e não pode ser vista como 

impedimento para o exercício de qualquer dos direitos inerentes a ela. 

 

3.6 A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 

 Diante dos relatos históricos registrados, pode-se verificar que, o direito à 

acessibilidade e à inclusão foi gradativamente assegurado e hodiernamente chegou a ser 

reconhecido como um direito fundamental. Assim, impulsionar a inclusão e o acesso 

social igualitário das pessoas com deficiência, em especial os autistas é um modo de 

assegurar e defender a dignidade humana e o efetivo exercício da cidadania, viabilizando 

a libertação, autonomia, independência, iniciativa, liberdade e condições de paridade, 

similitude, equilíbrio e semelhança a todos os indivíduos.180 

O indivíduo acometido pelo autismo deve ser visto antes de tudo como um ser 

humano como qualquer outro que possui necessidades, vontades, sentimentos e, como 

todas as pessoas, merecem receber o que há de melhor para seu bem estar e sua 

sobrevivência na sociedade. Todos os autistas que precisam de atenção especial quando 

crianças, crescerão, serão adultos e depois serão idosos, ainda com autismo, e continuarão 

necessitando de atenção e cuidados especiais, mas não devem ser vistos nem tratados 

como crianças grandes, fato que os deprecia e os diminui como pessoa.181 

 De acordo com os princípios da universalidade e da solidariedade é obrigação do 

Estado fornecer mínimas condições de vida em sociedade para que as pessoas com 

deficiência possam efetivamente serem incluídas, e assim se sentirem, e para que possam, 

realmente, participar com dignidade e autonomia das atividades comuns dos seres 

humanos como trabalhar, estudar, ter momentos de lazer, tudo com dignidade, segurança 

e acessibilidade, visado seu desenvolvimento como indivíduo.182 

 Os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988 fazem com 

que a doutrina e o Poder Judiciário busquem regular e garantir o bem estar de todas as 

 
179 CRUZ, Talita; MARCHI, William. Sintonia e conexões: direito comparado, autismo, dispositivos legais 

e práticas sociais. 1 ed. Americana, SP: Adonis, 2016. p. 97-101. 
180 NISHIYAMA, Adolfo Mamoru; TEIXEIRA, Carla Noura. A evolução histórica da proteção das pessoas 

com deficiência nas Constituições brasileiras: os instrumentos normativos atuais para a sua efetivação. 

Revista de Direito Privado. v. 17. n. 68. p. 225-240. RDPriv: São Paulo, ago. 2016. p. 235. 
181 MACHADO, Márcia F. L.; SILVA, Milena E. C.; ROCHA, Ophélia S.; CRUZ, Marinez L. A lei protege 

as pessoas com autismo? In: TIBYRIÇÁ, Renata Flores; D’ANTINO, Maria Eloisa Famá (org.). Direitos 

das pessoas com autismo: comentários interdisciplinares à Lei 12.764/12. 1 ed. São Paulo: Memnon 

Edições Científicas, 2018. p. 09-14. 
182 GUERRA, Sidney. Direitos humanos: curso elementar. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 74-80; 334-

337. 
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pessoas para que vivam em sociedade de maneira ordeira e justa. O princípio da dignidade 

da pessoa humana vem nortear essas normas jurídicas e sociais buscando tutelar a 

integridade física e psíquica do indivíduo sendo ou não pessoa com deficiência.183 

 A Declaração Universal dos Direitos Humanos é considerada um marco na 

trajetória histórica dos direitos humanos. Proclamada pela Assembleia Geral das Nações 

Unidas, em Paris, em 10 de dezembro de 1948, pela Resolução 217 A (III) da Assembleia 

Geral, foi produzida por diferentes grupos jurídicos e culturais de toda parte do mundo. 

Esses representantes desenvolveram uma norma comum que fosse destinada a todos os 

povos e nações existentes, sendo pioneira em estabelecer a proteção universal dos direitos 

humanos.184 

 Desde o artigo 1° a igualdade, liberdade e dignidade são dispostas a todas as 

pessoas dotadas de razão e consciência, devendo se relacionarem com fraternidade. 

Percebemos aí que a questão da “razão e consciência” acaba por excluir quem não as tem, 

como algumas pessoas com autismo ou outra deficiência intelectual. 

 O artigo 2°, falando sobre capacidade para gozar os direitos e as liberdades 

estabelecidas na Declaração, vem trazendo uma correção desse equívoco quando 

acrescenta no texto “sem distinção de qualquer espécie, [...] ou qualquer outra condição”. 

 Ao final dos 30 artigos, o último fala que “nenhuma disposição da presente 

Declaração pode ser interpretada como o reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou 

pessoa, do direito de exercer qualquer atividade ou praticar qualquer ato destinado à 

destruição de quaisquer dos direitos e liberdades aqui estabelecidos”.  

 As legislações que se seguem tomaram por base, além da Constituição Federal de 

1988185, a Declaração Universal dos Direitos Humanos como alicerces na continuidade 

em defesa dos direitos dessas pessoas com deficiência. 

 

3.6.1 A Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência 

  

 
183 CARVALHO, Raissa Mara A. M. A.; THEMUDO, Tiago Seixas. A curatela à luz da dignidade da 

pessoa humana. Relações privadas, direitos humanos e desenvolvimento nos 30 anos da Constituição de 

1988. In: João Luis Nogueira Matias. (org) 1 ed. Fortaleza: Mucuripe, 2018. p. 274-276. 
184 ONU, Organização das Nações Unidas. A Declaração Universal dos Direitos Humanos. Assembleia 

Geral das Nações Unidas. Paris: [s.n.], 1948. Disponível em: 

https://nacoesunidas.org/direitoshumanos/declaracao/. Acesso em: 02 mar. 2020. 
185 BRASIL, Constituição Federal do Brasil. Brasília. DF. 1988. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 24 abr. 2019. 
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 Em 2006, na sede geral da ONU, em Nova Iorque, 192 países reuniram-se para 

discutir sobre os direitos das pessoas com deficiência em diversas áreas, com o objetivo 

de “proteger e garantir o total e igual acesso a todos os direitos humanos e liberdades 

fundamentais por todas as pessoas com deficiência, e promover o respeito pela sua 

inerente dignidade” (artigo 1°). 

 A Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência186 (CDPD) 

ficou conhecida por ser o primeiro grande tratado do sistema universal de Direitos 

Humanos do século XXI, onde os alicerces principiológicos foram o da “intervenção 

mínima” e do “in dubio pro capacitas” (na dúvida, a favor da capacidade). Essa nova 

interpretação estabelecida no artigo 12, passa a reconhecer a capacidade legal de fato das 

pessoas com deficiência para o exercício dos atos civis. Assim, a deficiência não seria 

mais uma causa ou justificativa única da incapacidade de uma pessoa187, operando-se a 

validação do texto da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. 

 Em seus 50 artigos, a Convenção tratou de igualdade; não de discriminação; tratou 

de mulheres e crianças com deficiência; de conscientização; de acessibilidade; sobre o 

direito à vida; o acesso à justiça; sobre a liberdade e segurança; sobre a prevenção contra 

tratamentos desumanos; sobre violência e abuso; sobre proteção da integridade; sobre 

autonomia e inclusão; sobre mobilidade; sobre liberdade de expressão; acesso à 

informação; respeito à privacidade, ao lar e a família; educação; saúde; moradia; trabalho; 

proteção social; participação política e pública; acesso à cultura, lazer e esporte; coleta de 

dados e estatísticas; monitoramento e cooperação internacional.188 

 No primeiro artigo, a Convenção apresenta o conceito de pessoa com deficiência 

e o propósito do tratado que inicialmente aparenta uma preocupação maior na fruição dos 

 
186 BRASIL, Secretaria Especial dos Direitos Humanos. A Convenção sobre Direitos das Pessoas com 

Deficiência comentada. In: Ana Paula Crosara de Resende e Flavia Maria de Paiva Vital (org.) Brasília: 

Secretaria Especial dos Direitos Humanos, 2008. Disponível em: https://www.oab.org.br/arquivos/a-

convencao-sobre-os-direitos-das-pessoas-com-deficiencia-comentada-812070948.pdf. Acesso em: 13 mar 

2020. 
187 VIVAS-TESÓN, Inmaculada. La Convención ONU de 13 de diciembre de 2006 sobre losderechos de 

las personas com discapacidad. La experiência española. In: MENEZES, Joyceane Bezerra de (org.) Direito 

das pessoas com deficiência psíquica e intelectual nas relações privadas: Convenção sobre os direitos da 

pessoa com deficiência e Lei Brasileira de Inclusão. 2 ed. rev. e ampliada. Rio de Janeiro: Processo, 2020. 

p. 31- 36. 
188 Flávia Vital “ressalta que mesmo apesar dos diversos tratados, pactos e convenções internacionais em 

vigência que protegem os direitos humanos das pessoas, as com deficiência estão mais vulneráveis a 

situações de discriminação. A discriminação, a tutela e a caridade são instrumentos que tornam inválidas 

pessoas produtivas”. (BRASIL, Secretaria Especial dos Direitos Humanos. A Convenção sobre Direitos 

das Pessoas com Deficiência comentada. In: Ana Paula Crosara de Resende e Flavia Maria de Paiva Vital 

(org.) Brasília: Secretaria Especial dos Direitos Humanos, 2008. Disponível em: 

https://www.oab.org.br/arquivos/a-convencao-sobre-os-direitos-das-pessoas-com-deficiencia-comentada-

812070948.pdf. Acesso em: 13 mar 2020). 
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direitos humanos e de sua liberdade fundamental, do que mesmo em criar novos 

direitos.189 Mesmo assim, a CDPD tornou-se um instrumento jurídico e vinculante, 

enfatizando em seus artigos a importância em relação à capacidade da pessoa com 

deficiência, o que acaba sendo uma questão sensível e deve ser analisada com cautela, 

respeitando o direito à liberdade individual e autonomia desses indivíduos, inclusive suas 

decisões, vontades e preferências. 

 A curatela e a tomada de decisão apoiada passam a ser os suportes das pessoas 

com deficiência intelectual, com o objetivo de salvaguardá-los de prováveis ilegalidades 

e abusos. Por isso, já recebe reforço e consolidação em decisões dos tribunais superiores, 

com o apoio do Ministério Público, na maioria das vezes.190 

 A Convenção mostra que a vulnerabilidade aparente das pessoas com deficiência 

não as torna incapazes de exercer seus direitos, de reger a própria vida, de fazer parte da 

sociedade, de terem condições dignas de trabalho, de educação e de saúde, podendo 

escolher, por si mesmas, como querem direcionar seu modo de vida.191 

 A CDPD sugere uma mudança no modo convencional de tratar as pessoas com 

deficiência, diferente do modelo social do indivíduo que estamos acostumados a ver e ser, 

seguindo padrões e normas de comportamento pré-determinados e criados para pessoas 

“comuns”, sem limitações. Dessa forma, a deficiência deixa de ser considerada uma 

consequência ou um problema individual da pessoa (surdez, cegueira, limitação 

intelectual, sensitiva etc.), e passa a ser vista dentro de um contexto humano e social, mais 

justo e digno.192 

 O princípio da dignidade da pessoa humana como base fundamental dos direitos, 

posiciona o indivíduo como figura maior, sendo sempre fim e nunca meio, e visto como 

um dos instrumentos básicos utilizados para não deixar que as minorias sejam 

 
189 BRASIL, Secretaria Especial dos Direitos Humanos. A Convenção sobre Direitos das Pessoas com 

Deficiência comentada. In: Ana Paula Crosara de Resende e Flavia Maria de Paiva Vital (org.) Brasília: 

Secretaria Especial dos Direitos Humanos, 2008. Disponível em: https://www.oab.org.br/arquivos/a-

convencao-sobre-os-direitos-das-pessoas-com-deficiencia-comentada-812070948.pdf. Acesso em: 13 mar 

2020. 
190 VIVAS-TESÓN, Inmaculada. La Convención ONU de 13 de diciembre de 2006 sobre los derechos de 

las personas com discapacidad. La experiência española. In: MENEZES, Joyceane Bezerra de (org.) Direito 

das pessoas com deficiência psíquica e intelectual nas relações privadas: Convenção sobre os direitos da 

pessoa com deficiência e Lei Brasileira de Inclusão. 2 ed. rev. e ampliada. Rio de Janeiro: Processo, 2020. 

p. 36-38. 
191 ALMEIDA, Vitor. A capacidade civil das pessoas com deficiência e os perfis da curatela. Belo 

Horizonte: Fórum, 2019. p. 100-107. 
192 BARIFFI, Francisco J. El derecho a decidir de las personas com discapacidad: dignidad, igualdad y 

capacidad. In: MENEZES, Joyceane Bezerra de (org.) Direito das pessoas com deficiência psíquica e 

intelectual nas relações privadas: Convenção sobre os direitos da pessoa com deficiência e Lei Brasileira 

de Inclusão. 2 ed. rev. e ampliada. Rio de Janeiro: Processo, 2020. p. 48-49. 
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desvalorizadas por suas limitações. Junto à dignidade podemos posicionar a liberdade, 

significando o poder de decisão do indivíduo sobre sua própria vida com independência 

e autonomia. 

 Para fortalecer esses dois princípios, devemos incluir a igualdade reforçando o 

escudo de proteção às pessoas com deficiência, compreendendo que somos iguais perante 

a lei no que se refere a valores sociais e humanos, mas enxergando e respeitando as 

diferenças físicas, intelectuais, sensoriais e sociais existentes. Esse conjunto de princípios 

são norteadores dos direitos humanos e também da Convenção, que buscam juntos 

garantir o desenvolvimento das pessoas como sujeitos capazes de realizar socialmente 

suas atividades civis.193 

 Nesse diapasão, a CDPD exige que os Estados se comprometam a proporcionar 

condições dignas de acessibilidade, assim como batalhar pela eliminação de toda e 

qualquer desigualdade e discriminação contra as pessoas com deficiência dando chance 

para que desenvolvam suas habilidades e possam ser efetivamente incluídas na sociedade. 

 No Brasil, a Convenção Internacional e o seu Protocolo facultativo foram 

aprovados pelo Congresso Nacional, e por meio do Decreto n° 6.949/2009194 foi o 

primeiro tratado internacional a receber o status de emenda constitucional. 

 

3.6.2 A Lei Brasileira de Inclusão (LBI) ou Estatuto da Pessoa com Deficiência 

(EPD) 

 

A Lei Brasileira de Inclusão apresenta grande semelhança no texto de seus 

dispositivos com boa parte do que diz a Convenção, contudo, aperfeiçoa detalhes sobre a 

inclusão e a acessibilidade, voltados para as carências reais do país. 

A necessidade de legislação voltada a promover inclusão social das pessoas com 

deficiência propriamente dita, e não apenas visando a função assistencialista, veio na 

Constituição Federal de 1988. 

Depois de inovações normativas relativas ao tema, legislações ordinárias e 

específicas surgiram visando aperfeiçoar os direitos e garantias em defesa e proteção das 

 
193 BARIFFI, Francisco J. El derecho a decidir de las personas com discapacidad: dignidad, igualdad y 

capacidad. In: MENEZES, Joyceane Bezerra de (org.) Direito das pessoas com deficiência psíquica e 

intelectual nas relações privadas: Convenção sobre os direitos da pessoa com deficiência e Lei Brasileira 

de Inclusão. 2 ed. rev. e ampliada. Rio de Janeiro: Processo, 2020.  p. 50-56. 
194 BRASIL, Decreto n. 6.949, de 25 de agosto de 2009. Brasília. DF. 2009. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm. Acesso em: 23 jun. 2020. 
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pessoas com deficiência, focando a integração social, ocasião em que foi consolidada a 

Lei Brasileira de Inclusão (LBI) ou Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146 de 

2015).195 

 No artigo 2º da LBI está disposta a definição de pessoa com deficiência como 

sendo aquela que tem “impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual 

ou sensorial”, o qual, deparando-se com uma ou mais barreiras, pode “obstruir sua 

participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 

pessoas.”196 O autista se enquadra por completo nesse conceito, mas nem sempre o 

transtorno é entendido como sendo uma deficiência. 

 Vem também disposto nesse mesmo artigo uma descrição de deficiência muito 

semelhante ao texto da Convenção Internacional reforçando que as limitações sejam de 

longo prazo, acrescentando que a repetição constante de perícia ou avaliação da 

deficiência seja de fato desnecessária. Porém, sendo preciso avaliar para constatar a 

limitação, a pessoa deve ser analisada pela ótica biopsicossocial, considerando todo seu 

contexto clínico e social.197 

 O artigo 3° fala sobre os conceitos das importantes e diferentes formas para 

garantir a acessibilidade, entre elas: as tecnologias assistivas que ajudam a promover a 

funcionalidade e a participação da pessoa com deficiência relacionada à atividade 

exercida por ela; as barreiras que limitam ou impedem a participação social desse 

indivíduo; as formas de comunicação; as adaptações necessárias para o exercício de seus 

direitos em igualdade de condições com as demais pessoas; os profissionais de apoio 

escolar, o acompanhante e o atendente pessoal, diferenciando cada um deles.198 

 A defesa da igualdade e da não discriminação vem disposta nos artigos 4° a 8°, 

garantindo tratamento igualitário de oportunidades como as demais pessoas; afirmando 

 
195 NISHIYAMA, Adolfo Mamoru; TEIXEIRA, Carla Noura. A evolução histórica da proteção das pessoas 

com deficiência nas Constituições brasileiras: os instrumentos normativos atuais para a sua efetivação. 

Revista de Direito Privado. v. 17. n. 68. p. 225-240. RDPriv: São Paulo, ago. 2016. p. 232-233. 
196 BRASIL, Lei 13.146 de 06 de julho de 2015. Estatuto da Pessoa com Deficiência. Brasília. DF. 2015. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm. Acesso em: 24 

abr. 2019. 
197 LOPES, Laís de Figueiredo. Disposições Preliminares – Arts. 1° a 3°. In: LEITE, Flávia Piva Almeida; 

RIBEIRO, Lauro Luiz Gomes; COSTA FILHO, Waldir Macieira da. (org.) Comentários ao Estatuto da 

Pessoa com Deficiência – Lei n° 13.146/2015.  2. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. p. 40-63. 
198 De acordo com Inmaculada Vivas-Tesón, “por accesibilidadno há de entendersesólola física o 

arquitectónica, sino la universal, em la que se compreende, ademásla sensorial y la cognitiva”. (VIVAS-

TESÓN, Inmaculada. La Convención ONU de 13 de diciembre de 2006 sobre losderechos de las personas 

com discapacidad. La experiência española. In: MENEZES, Joyceane Bezerra de (org.) Direito das pessoas 

com deficiência psíquica e intelectual nas relações privadas: Convenção sobre os direitos da pessoa com 

deficiência e Lei Brasileira de Inclusão. 2 ed. rev. e ampliada. Rio de Janeiro: Processo, 2020. p. 720). 
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que a deficiência não afeta a plena capacidade civil, nem o direito de constituir família; e 

protegendo as pessoas com deficiência de toda forma de negligência, exploração, 

violência e tratamento desumano ou degradante, devendo ser comunicada à autoridade 

competente quando for detectada tal violação.199 

 Foi excluída do artigo 4° do Código Civil200, a expressão “enfermidade ou doença 

mental” que impedia a prática dos atos civis por falta de discernimento, dando inclusive 

aptidão aos autistas de exprimir a sua vontade e decidir sobre sua própria vida, além disso, 

a curatela é agora considerada medida protetiva extraordinária (artigo 85, LBI).201 Logo, 

os únicos considerados absolutamente incapazes são os menores de 16 anos (artigo 3°, 

Código Civil202). A questão ainda merece reflexão, tanto que já tramita Projeto de Lei 

para modificar nos Códigos Civil e de Processo Civil, o que dispõe sobre essa nova 

capacidade das pessoas com deficiência e o exercício dela.203 

 Essas medidas consistem em providências necessárias para de fato assegurar 

direitos que os demais indivíduos já exercem. Portanto, é preciso desenvolver políticas 

públicas que proporcionem condições reais de acesso ao exercício desses direitos, para 

que as pessoas com deficiência alcancem a concreta igualdade. 

 O direito ao atendimento prioritário vem disposto no artigo 9° da LBI204 incluindo 

o rol de serviços ofertados pelas instituições públicas e privadas; recursos humanos, 

 
199 Para Macedo Cunha, “o maior e mais necessário passo, contudo, segue sendo a incorporação às práticas 

cotidianas, em todos os setores da sociedade, doa stands normativos e jurisprudenciais estabelecidos no 

tema, que não podem mais existir apenas nas folhas de papel”. (CUNHA, Felipe Hotz de Macedo. Proteção 

contra qualquer forma de abuso e exploração e contra tratamentos desumanos ou degradantes. In: 

TIBYRIÇÁ, Renata Flores; D’ANTINO, Maria Eloisa Famá (org.). Direitos das pessoas com autismo: 

comentários interdisciplinares à Lei 12.764/12. 1 ed. São Paulo: Memnon Edições Científicas, 2018. p. 

190). 
200 Art. 4° São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: I - os maiores de dezesseis 

e menores de dezoito anos; II - os ébrios habituais e os viciados em tóxico; III - aqueles que, por causa 

transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; IV - os pródigos. (BRASIL, Lei n° 10.406, 

de 10 de janeiro de 2002. Código Civil. Brasília. DF. 2002. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm. Acesso em: 14 jun. 2019). 
201 Art. 85A curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e 

negocial. (BRASIL, Lei 13.146 de 06 de julho de 2015. Estatuto da Pessoa com Deficiência. Brasília. DF. 

2015. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm. Acesso 

em: 24 abr. 2019). 
202 Art. 3° São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 

(dezesseis) anos. (BRASIL, Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Código Civil. Brasília. DF. 2002. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm. Acesso em: 14 jun. 

2019). 
203 BARBOZA, Heloisa Helena. Desafios para a efetividade da Lei Brasileira de Inclusão. Direito, 

vulnerabilidade e pessoa com deficiência. In: SALES, Raquel Bellini; PASSOS, Aline Araújo; LAGE, 

Juliana Gomes. (org.) Direito, vulnerabilidade e pessoa com deficiência. Rio de Janeiro: Processo, 2019. p. 

62-65. 
204 Art. 9° A pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário [...]. (BRASIL, Lei 13.146 

de 06 de julho de 2015. Estatuto da Pessoa com Deficiência. Brasília. DF. 2015. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm. Acesso em: 24 abr. 2019). 
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tecnológicos e de comunicação que permitam o acesso em condições dignas; 

acessibilidade e segurança nos transportes coletivos; restituição do imposto de renda; e 

predileção na tramitação processual judicial e administrativa. Percebe-se aí o 

reconhecimento da vulnerabilidade da pessoa com deficiência.205 

 Vale ressaltar que todos esses direitos, exceto a tramitação processual e a 

restituição do imposto de renda, são extensivos ao acompanhante ou atendente pessoal do 

autista ou outra pessoa com deficiência (artigo 9°, § 1°).206 Obviamente, o Estatuto vem 

reforçar o direito à vida (artigos de 10 a 13207); à habilitação e reabilitação (artigos de 14 

a 17208); à saúde (artigos 18 a 26209), que já estavam dispostos na Constituição Federal e 

na Convenção Internacional, enfatizando sempre a igualdade e a dignidade da pessoa 

humana. 

 O direito à educação, disposto nos artigos 27, 28 e 30210, trouxe algumas alterações 

positivas para as pessoas com deficiência, além de assegurar a inclusão no sistema 

educacional no intuito de desenvolver ao máximo os talentos e habilidades desses 

 
205 RAIOL, Raimundo Wilson Gama. Do atendimento prioritário. In: LEITE, Flávia Piva Almeida; 

RIBEIRO, Lauro Luiz Gomes Ribeiro; COSTA FILHO, Waldir Macieira da. (org.) Comentários ao 

Estatuto da Pessoa com Deficiência – Lei n° 13.146/2015.  2. ed. p. 236-258. São Paulo: Saraiva Educação, 

2019. p. 109-124. 
206 Art. 9° A pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário [...]. §1° Os direitos 

previstos neste artigo são extensivos ao acompanhante da pessoa com deficiência ou ao seu atendente 

pessoal, exceto quanto ao disposto nos incisos VI e VII deste artigo.  (BRASIL, Lei 13.146 de 06 de julho 

de 2015. Estatuto da Pessoa com Deficiência. Brasília. DF. 2015. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm. Acesso em: 24 abr. 2019). 
207 Segundo Linamara Battistella, “sob a ótica da LBI, o direito à vida inclui na sua interpretação, valores 

agregados que adicionem qualidade de vida”. (BATTISTELLA, Linamara Rizzo. Do Direito à Vida. In: 

LEITE, Flávia Piva Almeida; RIBEIRO, Lauro Luiz Gomes Ribeiro; COSTA FILHO, Waldir Macieira da. 

(org.) Comentários ao Estatuto da Pessoa com Deficiência – Lei n° 13.146/2015.  2. ed. p. 236-258. São 

Paulo: Saraiva Educação, 2019. p. 128). 
208 De acordo com Battistella, “o direito à reabilitação e habilitação, assim como o direito à saúde, está 

umbilicalmente ligado ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana”. (BATTISTELLA, 

Linamara Rizzo. Do Direito à Habilitação e Reabilitação. In: LEITE, Flávia Piva Almeida; RIBEIRO, 

Lauro Luiz Gomes Ribeiro; COSTA FILHO, Waldir Macieira da. (org.) Comentários ao Estatuto da Pessoa 

com Deficiência – Lei n° 13.146/2015.  2. ed. p. 236-258. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. p. 133). 
209 Conforme Eduardo Dias Ferreira, “apesar da LBI ressaltar em seus dispositivos benéficos o direito à 

saúde, não muda a realidade; é sua aplicação que ode fazer a diferença, ou seja, o seu uso pelos 

representantes do Poder Executivo, em todas as suas esferas, nos termos de suas atribuições e 

competências”. (FERREIRA, Eduardo Dias de Souza. Do Direito à Saúde. In: LEITE, Flávia Piva Almeida; 

RIBEIRO, Lauro Luiz Gomes Ribeiro; COSTA FILHO, Waldir Macieira da. (org.) Comentários ao 

Estatuto da Pessoa com Deficiência – Lei n° 13.146/2015.  2. ed. p. 236-258. São Paulo: Saraiva Educação, 

2019. p. 182). 
210 Para Luiz Antônio Miguel Ferreira, “espera-se com tal dispositivo facilitar o acesso da pessoa com 

deficiência aos cursos oferecidos pelas instituições de ensino superior e de educação profissional e 

tecnológica. A preocupação legal começa com a garantia do acesso para seguir tratando da permanência no 

sistema educacional inclusivo”. (FERREIRA, Luiz Antônio Miguel. Do Direito à Educação. In: LEITE, 

Flávia Piva Almeida; RIBEIRO, Lauro Luiz Gomes Ribeiro; COSTA FILHO, Waldir Macieira da. (org.) 

Comentários ao Estatuto da Pessoa com Deficiência – Lei n° 13.146/2015.  2. ed. p. 236-258. São Paulo: 

Saraiva Educação, 2019.  p. 203-204.). 
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indivíduos, como já defendia a Lei Berenice Piana. O veto do artigo 29, que trazia a 

obrigação de reserva de 10% das vagas dos cursos de ensino médio profissionalizante, 

ensino superior e de pós-graduação destinado para pessoas com deficiência, foi 

justificado por questões de critérios de proporcionalidade para cada Estado. 

 Uma das garantias é o aprimoramento dos sistemas educacionais, eliminando 

barreiras e facilitando o acesso, aprendizagem, permanência e participação das pessoas 

com deficiência no âmbito escolar (artigo 28, seus incisos e parágrafos). Outra garantia, 

é a implementação do Atendimento Educacional Especializado (AEE) para suprir 

pedagogicamente as necessidades das pessoas com deficiência, em condições de 

igualdade e dignidade, com o objetivo de conquistar e exercitar a sua autonomia com 

participação e aprendizagem.211 

 Além disso, tem a oferta da educação bilíngue, sendo a Língua Brasileira de Sinais 

(LIBRAS) considerada a primeira e a Língua Portuguesa a segunda; o desenvolvimento 

de novos métodos pedagógicos, materiais didáticos e recursos de tecnologia assistiva, 

como o Sistema Braille (para cegos e pessoas de baixa visão), no intuito de ampliar as 

habilidades diante das limitações de cada aluno com deficiência. A educação superior 

profissional e tecnológica deve fazer parte desse formato educacional.212 

 Ainda falando sobre o direito à educação, cabe ressaltar uma questão que foi 

matéria de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 5.357)213, discutida no STF em 

2015, que pretendia impugnar o § 1° do artigo 28 e o caput do artigo 30 da LBI. A 

discussão girava em torno da vedação de cobrança de valores adicionais para a inclusão 

de pessoas com deficiência em instituições privadas, incluindo mensalidades, anuidades 

e matrículas (Artigo 28, § 1°), e as medidas que deveriam ser adotadas pelas instituições 

no processo seletivo do ensino superior, profissional e tecnológico, como por exemplo, a 

dilação de tempo para realizar as provas, a disponibilização de provas em formatos 

acessíveis, a tradução completa do edital em Libras, além do atendimento prioritário e a 

 
211 LOPEZ, Gonzalo. Direito educacional e o processo de inclusão: Normas e diálogos para entender a 

escola do século XXI. 316 p. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018. p. 91. 
212 FERREIRA, Luiz Antônio Miguel. Do Direito à Educação. In: LEITE, Flávia Piva Almeida; RIBEIRO, 

Lauro Luiz Gomes Ribeiro; COSTA FILHO, Waldir Macieira da. (org.) Comentários ao Estatuto da Pessoa 

com Deficiência – Lei n° 13.146/2015.  2. ed. p. 236-258. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. p. 193-197. 
213 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Escolas particulares devem cumprir obrigações do Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, decide STF. Brasília. DF. 2016. Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=318570. Acesso em: 20 jun. 2019. 
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disponibilização de tecnologias assistivas quando necessário.214 Os artigos se mantiveram 

sem alteração após o julgamento.215 

 A Lei Brasileira de Inclusão abordou também os direitos fundamentais à moradia 

(artigos 31 a 33)216; ao trabalho (artigos 34 a 38)217; assistência social e previdência 

(artigos 39 a 41)218; o direito à cultura, ao esporte, ao turismo e lazer (artigos 42 a 45)219, 

ou seja, assegurando o pleno exercício de seus direitos básicos, com acessibilidade e em 

condições iguais às demais pessoas. O lazer pode abranger shows, espetáculos, cinema, 

enquanto a cultura pode se referir ao desenvolvimento humano, intelectual, 

comportamental dos indivíduos na sociedade.220 

 
214 LOPEZ, Gonzalo. Direito educacional e o processo de inclusão: Normas e diálogos para entender a 

escola do século XXI. 316 p. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018. p. 193-203. 
215 Acórdão ADI 5.357: “Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo 

Tribunal Federal, em sessão plenária virtual de 10 a 16 de fevereiro de 2017, sob a Presidência da Senhora 

Ministra Carmen Lúcia, na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, por unanimidade 

e nos termos do voto do Relator, em rejeitar os embargos de declaração”. (Inteiro teor do acórdão disponível 

em: http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=311341726&ext=.pdf. Acesso em: 20 jun. 

2019). 
216 Para Antônio Malheiros e Márcio Camacho, “há, ainda, que se garantir e facilitar o acesso de referido 

direito a alguns grupos de destaque, em face de suas vulnerabilidades ou condições peculiares: pessoas 

idosas, mulheres, crianças e adolescentes, enfermos, vítimas de desastres naturais e as pessoas com 

deficiência, As leis e políticas habitacionais devem levar em consideração as peculiaridades e condições de 

tais grupos, priorizando-os”. (MALHEIROS, Antônio Carlos; CAMACHO, Márcio Gomes. Do Direito à 

Moradia. In: LEITE, Flávia Piva Almeida; RIBEIRO, Lauro Luiz Gomes Ribeiro; COSTA FILHO, Waldir 

Macieira da. (org.) Comentários ao Estatuto da Pessoa com Deficiência – Lei n° 13.146/2015.  2. ed. p. 

236-258. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. p. 206). 
217 Segundo Maria Aparecida Gugel, “a adaptação razoável (no ambiente de trabalho) envolve direito 

personalíssimo da pessoa com deficiência, não só com os atributos gerais de acessibilidade, como também 

com aqueles decorrentes de seu caso em particular, segundo a natureza de sua deficiência”. (GUGEL, Maria 

Aparecida. Do Direito ao Trabalho In: LEITE, Flávia Piva Almeida; RIBEIRO, Lauro Luiz Gomes Ribeiro; 

COSTA FILHO, Waldir Macieira da. (org.) Comentários ao Estatuto da Pessoa com Deficiência – Lei n° 

13.146/2015.  2. ed. p. 236-258. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. p. 220). 
218 De acordo com Renato Benine e Symone Bonfim, “a assistência social é um dos tripés da seguridade 

social, ao lado das políticas de saúde e previdência social. Caracteriza-se como política não contributiva e 

universal, prestada a quem, no curso da vida, encontrar-se em situação de risco e vulnerabilidade social”. 

(BENINE, Renato Jaqueta; BONFIM, Symone Maria Machado. Do Direito à Assistência Social. In: LEITE, 

Flávia Piva Almeida; RIBEIRO, Lauro Luiz Gomes Ribeiro; COSTA FILHO, Waldir Macieira da. (org.) 

Comentários ao Estatuto da Pessoa com Deficiência – Lei n° 13.146/2015.  2. ed. p. 236-258. São Paulo: 

Saraiva Educação, 2019. p. 229). 
219 Deborah Kelly Affonso defende que “ao garantir a inclusão da pessoa com deficiência e sua participação 

em todos os aspectos da vida em sociedade, é fundamental que lhes seja assegurado o acesso à cultura, ao 

esporte, ao turismo e ao lazer”. (AFFONSO, Deborah Kelly. Do direito à cultura, ao esporte, ao turismo e 

ao lazer. In: LEITE, Flávia Piva Almeida; RIBEIRO, Lauro Luiz Gomes Ribeiro; COSTA FILHO, Waldir 

Macieira da. (org.) Comentários ao Estatuto da Pessoa com Deficiência – Lei n° 13.146/2015.  2. ed. p. 

236-258. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. p. 238). 
220 AFFONSO, Deborah Kelly. Do direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer. In: LEITE, Flávia 

Piva Almeida; RIBEIRO, Lauro Luiz Gomes Ribeiro; COSTA FILHO, Waldir Macieira da. (org.) 

Comentários ao Estatuto da Pessoa com Deficiência – Lei n° 13.146/2015.  2. ed. p. 236-258. São Paulo: 

Saraiva Educação, 2019. p. 236-241. 
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 Os artigos 46 a 52221 tratam do direito ao transporte e mobilidade que envolve o 

transporte coletivo terrestre, aquaviário e aéreo, seja de competência municipal, estadual 

ou federal, além dos espaços onde eles transitam, como terminais, estações, portos, 

aeroportos e a prestação de serviço em si, devendo, tudo isso, ser acessível. 

Falando em acessibilidade, a LBI tem um título inteiro (III) sobre o assunto, 

contendo quatro capítulos divididos em: disposições gerais, acesso à informação e 

comunicação e tecnologia assistiva, além do direito à participação na vida pública e 

política, dispostos nos artigos 53 a 76. O primeiro capítulo desse título traz as disposições 

gerais e aborda o direito das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida utilizar 

a acessibilidade para viver melhor, podendo exercer cidadania e participação social com 

autonomia. 

 No artigo 54 encontramos o rol do que está sujeito às regras de acessibilidade que 

constam nos incisos I a IV, como por exemplo, aprovação de projeto arquitetônico e 

urbanístico e a execução de obras públicas destinadas à coletividade. Essas obras devem 

atender às exigências referentes aos padrões normativos de acessibilidade da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT222. 

 Nesse título inclui as construções e adaptações das edificações públicas e privadas 

de uso coletivo, de uso privado multifamiliar, visando eliminar barreiras de toda ordem 

que impeçam ou limitem a pessoa com deficiência de exercer seus direitos no lugar aonde 

vive, não deixando de observar a segurança, o livre trânsito das pessoas e veículos, 

mantendo a acessibilidade de todos durante o andamento das construções, alterações ou 

adaptações.223 

 O acesso à informação, à comunicação e às tecnologias assistivas envolve a 

utilização dos sítios de internet em qualquer local, inclusive nos ambientes públicos, nas 

 
221 Segundo Luiz Cláudio Almeida, “um ponto relevante, reconhecido pela lei, é o caráter sistêmico do 

serviço de transporte, ou seja, não é possível reconhecer como acessível um veículo sem que o mesmo 

esteja integrado à cidade onde ele transita, ao espaço urbano como um todo”. (ALMEIDA, Luiz Cláudio 

Carvalho de. Do Direito ao Transporte e à Mobilidade. In: LEITE, Flávia Piva Almeida; RIBEIRO, Lauro 

Luiz Gomes Ribeiro; COSTA FILHO, Waldir Macieira da. (org.) Comentários ao Estatuto da Pessoa com 

Deficiência – Lei n° 13.146/2015.  2. ed. p. 236-258. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. p. 236-241). 
222 LEITE, Flávia Piva Almeida. Da acessibilidade. In: LEITE, Flávia Piva Almeida; RIBEIRO, Lauro Luiz 

Gomes Ribeiro; COSTA FILHO, Waldir Macieira da. (org.) Comentários ao Estatuto da Pessoa com 

Deficiência – Lei n° 13.146/2015.  2. ed. p. 236-258. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. p. 276-292. 
223 Segundo Flávia Leite, “o impacto das barreiras, principalmente das barreiras físicas, mas não só estas, 

encontradas pelas pessoas com deficiência nos espaços e equipamentos urbanos e nos edifícios de domínio 

público e privado, impede que elas expressem suas habilidades e consigam circular livremente”. (LEITE, 

Flávia Piva Almeida. Da acessibilidade. In: LEITE, Flávia Piva Almeida; RIBEIRO, Lauro Luiz Gomes 

Ribeiro; COSTA FILHO, Waldir Macieira da. (org.) Comentários ao Estatuto da Pessoa com Deficiência 

– Lei n° 13.146/2015.  2. ed. p. 236-258. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. p. 292). 
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escolas, assim como os recursos pedagógicos adaptados, a comunicação alternativa, 

promovendo a acessibilidade com dignidade. 

 Quanto à participação na vida pública e política, do artigo 76, é garantido o direito 

a votar e ser votado, obrigando o poder público a assegurar os mecanismos e 

equipamentos necessários para tornar acessíveis espaços, protocolos e procedimentos no 

período eleitoral, para a pessoa com deficiência exercer tais direitos em condições de 

igualdade com os demais.224 

 Os artigos 77 e 78 abrangem a fomentação do desenvolvimento científico, da 

pesquisa, da capacitação científica e tecnológica e a inovação, como dispõe o caput do 

artigo 218 da Constituição Federal de 1988, para a redução dos problemas e melhora do 

desenvolvimento do país, voltados ao benefício na qualidade de vida das pessoas com 

deficiência.225 

 A parte especial da LBI inicia com os artigos 79 a 83 versando sobre o acesso da 

pessoa com deficiência à justiça, garantindo a participação durante todo o processo 

judicial, devendo o Poder Judiciário capacitar seus servidores quanto aos direitos desses 

indivíduos, incluindo aqueles que por ventura estejam submetidos à restrição de 

liberdade. As tecnologias assistivas voltam a compor o texto como recursos que devem 

ser oferecidos quando figurar pessoa com deficiência em uma das partes do processo ou 

ocupando lugar de testemunha, terceiro interessado, partícipe, advogado ou servidor 

público.226 Para aqueles com deficiência que forem julgados e condenados, deve ser 

respeitado o que traz o Estatuto, assegurando os princípios de igualdade e dignidade da 

pessoa humana (artigo 81). 

 
224 Nas palavras de Joelson Dias e Ana Luísa Junqueira, “garantir meios que igualem as oportunidades de 

acesso aos direitos fundamentais é contribuir para a radicalização democrática, emancipação e mudança 

social. A liberdade de se expressar politicamente é por si um valor essencial, mas deve ser garantida de 

forma igual a todos para que seja alcançada a justiça social”. (DIAS, Joelson; JUNQUEIRA, Ana Luísa 

Cellular. Do Direito à Participação na Vida Pública e Política. In: LEITE, Flávia Piva Almeida; RIBEIRO, 

Lauro Luiz Gomes Ribeiro; COSTA FILHO, Waldir Macieira da. (org.) Comentários ao Estatuto da Pessoa 

com Deficiência – Lei n° 13.146/2015.  2. ed. p. 236-258. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. p. 334). 
225 BETTINI, Lúcia Helena Polleti. Da ciência e tecnologia. In: LEITE, Flávia Piva Almeida; RIBEIRO, 

Lauro Luiz Gomes Ribeiro; COSTA FILHO, Waldir Macieira da. (org.) Comentários ao Estatuto da Pessoa 

com Deficiência – Lei n° 13.146/2015.  2. ed. p. 236-258. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. p. 348-356. 
226 Para Antônio Carlos Coltro, “o termo acesso à justiça deve ser compreendido de forma ampla, para 

abranger não somente o acesso ao Poder Judiciário, mas também o acesso a meios alternativos de soluções 

de conflitos e a projetos de educação de direitos”. (COLTRO, Antônio Carlos Mathias. Do acesso à justiça. 

In: LEITE, Flávia Piva Almeida; RIBEIRO, Lauro Luiz Gomes Ribeiro; COSTA FILHO, Waldir Macieira 

da. (org.) Comentários ao Estatuto da Pessoa com Deficiência – Lei n° 13.146/2015.  2. ed. p. 236-258. São 

Paulo: Saraiva Educação, 2019. p.  395). 
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 Sobre os serviços notariais e de registro, o procedimento preferencial deve ser 

cumprido, não podendo haver obstáculos que limitem ou impeçam as pessoas com 

deficiência de usufruir dessas prestações de serviço de caráter privado. 

 Qualquer violação desses acessos pode constituir discriminação em razão da 

condição de pessoa com deficiência, portanto passível de punição (artigo 83, parágrafo 

único).227 

 Os artigos 84 a 87 dissertam sobre o reconhecimento igual perante a lei, falando 

sobre a curatela como medida extraordinária, apenas quando necessário; sobre a decisão 

de tomada apoiada; assim como as obrigações e restrições para os curadores. No intuito 

de proteger os interesses da pessoa com deficiência que seja submetida à curatela, o 

Ministério Público pode ser ouvido para apresentar parecer sobre o caso. A curatela deve 

prevalecer de acordo com a circunstância de cada situação e não deve se estender mais 

do que o tempo necessário.228 

 Há, inclusive, dispositivos no Estatuto da Pessoa com Deficiência tratando sobre 

os crimes e infrações administrativas (artigos 88 a 91) pela violação de qualquer dos 

direitos; acerca da prática discriminatória contra as pessoas com deficiência; o abandono 

físico; deixar de prestar assistência às necessidades básicas de subsistência dessas 

pessoas; desviar ou utilizar de maneira vantajosa e indevida os benefícios financeiros 

destinados à assistência desses indivíduos, punindo com sanções de multa e reclusão de 

até cinco anos.229 Os artigos restantes, do 92 ao 127, tratam das disposições finais e 

transitórias.230 

 
227 COLTRO, Antônio Carlos Mathias. Do acesso à justiça. In: LEITE, Flávia Piva Almeida; RIBEIRO, 

Lauro Luiz Gomes Ribeiro; COSTA FILHO, Waldir Macieira da. (org.) Comentários ao Estatuto da Pessoa 

com Deficiência – Lei n° 13.146/2015.  2. ed. p. 236-258. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. p. 393-395. 
228 ALMEIDA, Vitor. A capacidade civil das pessoas com deficiência e os perfis da curatela. Belo 

Horizonte: Fórum, 2019. p. 229-244. 
229 Segundo Augusto Rossini e Leonardo Rangel, “a criminalização dessas condutas veio a suprir uma 

lacuna existente na responsabilização de atos atentatórios à dignidade das pessoas com deficiência existente 

desde a Constituição de 1988, além de representar cumprimento ao mandamento de tutela protetiva contra 

qualquer forma de discriminação e a favor da igualdade constante do artigo 5° da Convenção dos Direitos 

das Pessoas com Deficiência”. (ROSSINI, Augusto Eduardo de Souza; RANGEL, Leonardo Carvalho. Dos 

Crimes e das Infrações Administrativas. In: LEITE, Flávia Piva Almeida; RIBEIRO, Lauro Luiz Gomes 

Ribeiro; COSTA FILHO, Waldir Macieira da. (org.) Comentários ao Estatuto da Pessoa com Deficiência 

– Lei n° 13.146/2015.  2. ed. p. 236-258. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. p. 444). 
230 Segundo Cláudio Siqueira, “a LBI veio reafirmar direitos anteriormente previstos em leis esparsas, tendo 

por finalidade reforçar na promoção do resgate da dignidade daquelas pessoas com deficiência, que, quando 

muito, estão em posição de maior vulnerabilidade e risco em relação aos outros integrantes da sociedade”. 

(SIQUEIRA, Cláudio Drewes José de. A pessoa com deficiência: aspectos tributários, benefício da 

prestação continuada e auxílio-inclusão. In: LEITE, Flávia Piva Almeida; RIBEIRO, Lauro Luiz Gomes 

Ribeiro; COSTA FILHO, Waldir Macieira da. (org.) Comentários ao Estatuto da Pessoa com Deficiência 

– Lei n° 13.146/2015.  2. ed. p. 236-258. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. p. 486). 
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 Assim, o surgimento da Lei Brasileira de Inclusão demonstrou significativo 

avanço nas atenções voltadas a assegurar os direitos das pessoas com deficiência, 

inclusive complementando o texto penal que antes não criminalizava as violações à 

dignidade dessas pessoas. 

 

3.6.3 A Lei Berenice Piana 

 

 A Lei Ordinária Federal n° 12.764/2012 instituiu a Política Nacional de Proteção 

dos Direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), originária de 

uma sugestão legislativa que foi apresentada por uma associação defensora dessa causa. 

 Esta lei foi chamada de “Lei Berenice Piana”, em homenagem a uma mãe de 

pessoa autista que sempre lutou pelos direitos de seu filho, Felipe, assim como tantas 

outras fazem.231 

 Desde muito tempo o transtorno mental ou intelectual é considerado uma 

deficiência, no entanto, algumas pessoas ainda resistem em reconhecer o autista como 

pessoa com deficiência, mesmo apresentando variados graus de comprometimento 

cognitivo. Diante disso a Lei Berenice Piana encerrou essas discussões quando trouxe em 

seu artigo 1° a afirmativa de que, para todos os efeitos legais, a pessoa acometida pelo 

TEA é considerada uma pessoa com deficiência.232 

 A específica legislação trouxe garantias importantes para os autistas e 

consequentemente para suas famílias, porém na prática o grupo de ações voltadas para a 

Política Nacional de proteção proposta são superficiais, fragilizadas e desorganizadas, 

mas apresentadas como convenientes soluções.233 

 Na saúde, o artigo 2°, inciso III e as alíneas a, b, c, d, e do artigo 3° discorrem 

sobre o direito à atenção integral que deve ser dada ao autista, nas questões que envolvam 

 
231AMARAL, Carlos Eduardo Rios. Lei nº 12.764/2012: Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro 

Autista. Piauí: Revista Jus Navigandi, 2016. Disponível em: https://jus.com.br/artigos/48333/lei-n-12-764-

2012-direitos-da-pessoa-com-transtorno-do-espectro-autista. 
232 D’ANTINO, Maria Eloisa Famá; TIBYRIÇÁ, Renata Flores. Autismo e deficiência. In: TIBYRIÇÁ, 

Renata Flores; D’ANTINO, Maria Eloisa Famá (org.). Direitos das pessoas com autismo: comentários 

interdisciplinares à Lei 12.764/12. 1 ed. São Paulo: Memnon Edições Científicas, 2018. p. 26. 
233 MACHADO, Márcia F. L.; SILVA, Milena E. C.; ROCHA, Ophélia S.; CRUZ, Marinez L. A lei protege 

as pessoas com autismo? In: TIBYRIÇÁ, Renata Flores; D’ANTINO, Maria Eloisa Famá (org.). Direitos 

das pessoas com autismo: comentários interdisciplinares à Lei 12.764/12. 1 ed. São Paulo: Memnon 

Edições Científicas, 2018. p. 09. 
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o diagnóstico precoce, medicamentos, atendimento multiprofissional, nutrição adequada, 

ou seja, o tratamento em geral.234 

 O diagnóstico precoce pode ser possível por meio de sinais de alerta antes do final 

do primeiro ano de vida, como por exemplo, a falta do contato visual, a ausência da 

imitação e também não compartilhar a atenção, o que favorece o início imediato do 

tratamento específico e talvez possa melhorar o prognóstico. O atendimento 

multiprofissional é importante, especialmente quando é focado na aplicação de análise 

comportamental, portanto as atividades de fisioterapia, terapia ocupacional, 

fonoaudiologia, musicoterapia, psicomotricidade que seguem esse modelo de tratamento 

sugerido trouxeram melhores resultados.235 

 Na área educacional, inclui as diretrizes da Lei 12.764/2012 o acesso à educação 

e o ensino profissionalizante (artigo 3°, IV, a), punindo o gestor escolar ou a autoridade 

competente que por ventura venha a negar matrícula de pessoa com TEA, ou qualquer 

tipo de deficiência, desde multa até a perda do cargo, em caso de reincidência (artigo 7°, 

§ 1°).236 

 O artigo 2°, inciso IV dessa lei trazia o direito à inclusão de estudantes autistas 

nas escolas regulares, garantindo Atendimento Educacional Especializado (AEE) 

gratuito, quando tiver necessidades especiais e se não for possível acompanhar sozinho 

as salas comuns do ensino regular. Porém, esse inciso foi vetado com o fundamento de 

que abriria margem para a exclusão e contrariava a Convenção Internacional sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência. Além disso, esse texto violava as diretrizes do 

sistema nacional de educação inclusiva que tratava como complementar e suplementar o 

AEE.237 

 Nos casos em que o autista precise de acompanhamento especializado (ou auxiliar 

de apoio) em sala de aula, cita o artigo 3°, parágrafo único que, com a comprovação dessa 

 
234  BRASIL, Lei n° 12.764, de 27 de dezembro de 2012. Lei Berenice Piana. Política Nacional de Proteção 

dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Brasília. DF. 2012. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12764.htm. Acesso em: 14 de jun. 2019. 
235 SCHWARTZMAN, José Salomão; BRUNONI, Décio. Saúde. In: TIBYRIÇÁ, Renata Flores; 

D’ANTINO, Maria Eloisa Famá (org.). Direitos das pessoas com autismo: comentários interdisciplinares à 

Lei 12.764/12. 1 ed. São Paulo: Memnon Edições Científicas, 2018. p. 45-48. 
236 Os Estados devem trabalhar para garantir a inclusão das pessoas com autismo no sistema educacional, 

proibindo o uso da deficiência como uma justificativa para a exclusão. (BRASIL, Lei n° 12.764, de 27 de 

dezembro de 2012. Lei Berenice Piana. Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com 

Transtorno do Espectro Autista. Brasília. DF. 2012. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12764.htm. Acesso em: 14 de jun. 2019). 
237 TIBYRIÇÁ, Renata Flores; D’ANTINO, Maria Eloisa Famá. Educação. In: TIBYRIÇÁ, Renata Flores; 

D’ANTINO, Maria Eloisa Famá (org.). Direitos das pessoas com autismo: comentários interdisciplinares à 

Lei 12.764/12. 1 ed. São Paulo: Memnon Edições Científicas, 2018. p. 53-58. 



74 

necessidade, o estudante com TEA incluído em escolas regulares, tem direito a esse 

suporte psicopedagógico. O intuito é minimizar os obstáculos da inclusão escolar, 

garantindo a igualdade na participação das atividades com os outros alunos. Não pode ser 

confundido com privilégio, mas sim visto como direito. 

 O primeiro requisito pode ser classificado como simples: ser autista incluído em 

escola e classe regular, mas a questão complexa vem com a comprovação da necessidade 

do acompanhante especializado ou auxiliar de apoio no contexto escolar. Isso porque, 

dependendo do grau de comprometimento neuropsicomotor do estudante com TEA, ele 

poderá necessitar de cuidados que vão além das questões pedagógicas, como cuidados 

pessoais de higiene, para alimentar-se, vestir-se, locomover-se, além do apoio para se 

comunicar e interagir com os colegas, professores e funcionários da escola.238 

 Uma dificuldade que as escolas têm é a contratação de profissionais formados, 

especializados em AEE e indicados para aquelas necessidades específicas de cada autista, 

como por exemplo, a apraxia da fala (ausência de comunicação verbal) que deve ser 

tratada por fonoaudiólogos e exercitada pelos outros profissionais que acompanham o 

aluno com TEA nas demais atividades escolares. Esse apoio é mais eficiente quando é 

realizado individualmente, ou seja, cada autista deve ter seu próprio acompanhante 

especializado.239 

 A Lei Berenice Piana trouxe ainda artigos versando sobre o acesso ao mercado de 

trabalho (artigo 2°, V e artigo 3°, IV, c) estimulando a inserção do autista desde que sejam 

observadas as singularidades apresentadas pelo transtorno, mencionando o cuidado nas 

disposições da Lei 8.069/1990, quando se tratar de criança e adolescente.240 

 Vale ressaltar que sendo o autista considerado pessoa com deficiência, deve 

usufruir da lei de cotas, cumprindo o que determina o artigo 37, III da Constituição 

 
238 BRAGA-KENYON, Paula; TIBYRIÇÁ, Renata Flores; ANDRADE, Maria América. Acompanhante 

Especializado no Ensino Regular. In: TIBYRIÇÁ, Renata Flores; D’ANTINO, Maria Eloisa Famá (org.). 

Direitos das pessoas com autismo: comentários interdisciplinares à Lei 12.764/12. 1 ed. São Paulo: 

Memnon Edições Científicas, 2018. p. 65-66. 
239 DUARTE, Cintia Perez; VELLOSO, Renata de Lima. Formação e Capacitação de Profissionais da Área 

de Saúde. In: TIBYRIÇÁ, Renata Flores; D’ANTINO, Maria Eloisa Famá (org.). Direitos das pessoas com 

autismo: comentários interdisciplinares à Lei 12.764/12. 1 ed. São Paulo: Memnon Edições Científicas, 

2018. p. 109-114. 
240 Art. 2° São diretrizes da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do 

Espectro Autista: V - o estímulo à inserção da pessoa com transtorno do espectro autista no mercado de 

trabalho, observadas as peculiaridades da deficiência e as disposições da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 

1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente); Art. 3º São direitos da pessoa com transtorno do espectro 

autista: IV - o acesso: c) ao mercado de trabalho. (BRASIL, Lei n° 12.764, de 27 de dezembro de 2012. Lei 

Berenice Piana. Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. 

Brasília. DF. 2012. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-

2014/2012/lei/l12764.htm. Acesso em: 14 de jun. 2019). 
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Federal241, do Decreto Federal 3.298/99242 (referente ao setor público) e o artigo 93, §3° 

da Lei 8.213/91243 (referente ao setor privado), onde consta a obrigatoriedade de 

contratação de percentual específico de pessoas com deficiência para o quadro de 

empregados. 

 As informações públicas relativas ao Transtorno do Espectro Autista são de 

responsabilidade do poder público, diz o inciso VI do artigo 2° 244, que deve divulgar para 

a sociedade as implicações sobre a condição nos diversos meios de comunicação, no 

intuito de ampliar o espaço social de convivência com essas pessoas. A princípio pode 

ser difícil, devido aos padrões sociais e comportamentais impostos, mas se buscamos a 

união e a igualdade real entre os indivíduos, a caminhada pode começar pela informação. 

 A Lei 12.764/2012 apresenta ainda, no artigo 2°, inciso VII245, o incentivo à 

formação e capacitação de profissionais da área de saúde especializados, bem como dos 

pais e responsáveis desses autistas. A ideia é trabalharem de maneira multidisciplinar para 

permitir o conhecimento e aprendizado sobre as multifaces do transtorno e proporcionar 

aos autistas e sua família um atendimento integral e efetivo.246 

 
241 Art. 37 A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos 

públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. (BRASIL, 

Constituição Federal do Brasil. Brasília. DF. 1988. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 24 abr. 2019). 
242 BRASIL, Decreto n. 3.298, de 20 de dezembro de 1999. Política Nacional para a Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência. Brasília. DF. 1999. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3298.htm. Acesso em: 24 abr. 2019. 
243 Art. 93 A empresa com 100 (cem) ou mais empregados está obrigada a preencher de 2% (dois por cento) 

a 5% (cinco por cento) dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, 

habilitadas, na seguinte proporção: §3° Para a reserva de cargos será considerada somente a contratação 

direta de pessoa com deficiência, excluído o aprendiz com deficiência de que trata a Consolidação das Leis 

do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.( BRASIL, Lei n° 8.213, 

de 24 de julho de 1991. Planos de Benefícios da Previdência Social. Brasília. DF. 1991. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213cons.htm. Acesso em: 14 jun. 2019). 
244 Segundo Maria Eloisa D’Antino e Renata Tibyriçá, “a responsabilidade do poder público quanto à 

informação pública relativa ao transtorno e suas implicações pode ser uma das mais complexas diretrizes. 

Se, de um lado, depende do poderoso universo dos meios de comunicação de massa para promover 

informação à população em geral, por outro lado, envolve um universo bastante complexo, relativo a 

pessoas que apresentam diferenças significativas”. (D’ANTINO, Maria Eloisa Famá; TIBYRIÇÁ, Renata 

Flores. Informação, mídia e preconceito. In: TIBYRIÇÁ, Renata Flores; D’ANTINO, Maria Eloisa Famá 

(org.). Direitos das pessoas com autismo: comentários interdisciplinares à Lei 12.764/12. 1 ed. São Paulo: 

Memnon Edições Científicas, 2018. p. 85). 
245 Conforme Enicéia Mendes, “para a construção dessa nova escola, cada vez mais inclusiva, os programas 

de formação de professores são basilares e, por isso, esse tema tem tomado relevância nas políticas 

educacionais de todos os países”. (MENDES, Enicéia. Formação de professores. In: TIBYRIÇÁ, Renata 

Flores; D’ANTINO, Maria Eloisa Famá (org.). Direitos das pessoas com autismo: comentários 

interdisciplinares à Lei 12.764/12. 1 ed. São Paulo: Memnon Edições Científicas, 2018. p. 93). 
246 DUARTE, Cintia Perez; VELLOSO, Renata de Lima. Formação e Capacitação de Profissionais da Área 

de Saúde. In: TIBYRIÇÁ, Renata Flores; D’ANTINO, Maria Eloisa Famá (org.). Direitos das pessoas com 
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 Dentro da questão trabalhista, o artigo 6° trazia a redução de jornada de trabalho 

para os pais, mães ou responsáveis legais por pessoas autistas, porém foi vetado com a 

justificativa de se tratar de assunto que envolvia direitos e remunerações de servidores 

públicos e, portanto, poderia alterar despesas orçamentárias, sendo de competência do 

Presidente da República propor projetos de lei desse porte. Todavia, o artigo 1°, §3° da 

Lei 13.370/16247 veio regulamentar esta falha em relação aos servidores públicos federais, 

afastando a compensação de jornada, quando comprovada a necessidade da redução 

através de perícia ou atestado médico oficial, e retirando a palavra “física” após 

deficiência, por representar prejuízo às pessoas com outros tipos de comprometimento. 

 O estímulo à pesquisa científica e aos estudos epistemológicos no Brasil voltados 

a dimensionar as magnitudes do TEA, também foram considerados importantes na lei 

específica (artigo 2°, VIII248), porém, mesmo com um número considerável de 

dissertações e teses sobre o assunto, a quantidade de publicações em forma de artigo ainda 

é pequena, tanto nos periódicos brasileiros quanto nos estrangeiros. 

 Tomando como base os últimos dados do IBGE de 2010249, cerca de 600 mil 

crianças e adolescentes e mais de um milhão de trezentos mil adultos e idosos são autistas, 

ou seja, a maioria nem sabe que possui o transtorno e grande parte deles é composta por 

adultos. Houve grande avanço nos estudos e publicações sobre o tema entre 2005 e 2014, 

com a contribuição de artigos internacionais, mas é necessário ampliar essa pesquisa no 

Brasil para estimar a prevalência do autismo, na infância, adolescência ou fase adulta, no 

sexo masculino ou feminino, nas questões genéticas ou hereditárias e os graus de 

 
autismo: comentários interdisciplinares à Lei 12.764/12. 1 ed. São Paulo: Memnon Edições Científicas, 

2018. p. 109. 
247 Art. 1° O § 3º do art. 98 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, passa a vigorar com a seguinte 

redação: § 3º As disposições constantes do § 2º são extensivas ao servidor que tenha cônjuge, filho ou 

dependente com deficiência. (BRASIL, Lei 13.370 de 12 de dezembro de 2016. Brasília. DF. 2016. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13370.htm. Acesso em: 

12 fev. 2020). 
248 Segundo Décio Brunoni, ainda há postergação no diagnóstico do TEA o que prejudica a pesquisa 

científica que objetiva dimensionar a extensão do problema relativo ao transtorno no País. (BRUNONI, 

Décio. Pesquisa Científica e Estudos Epistemológicos. In: TIBYRIÇÁ, Renata Flores; D’ANTINO, Maria 

Eloisa Famá (org.). Direitos das pessoas com autismo: comentários interdisciplinares à Lei 12.764/12. 1 ed. 

São Paulo: Memnon Edições Científicas, 2018. p. 118). 
249 IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Demográfico 2010: características gerais da 

população, religião e pessoas com deficiência. Rio de Janeiro: IBGE, 2010. Disponível em: 

https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/caracteristicas_religiao_deficiencia/caract

eristicas_religiao_deficiencia_tab_uf_xls.shtm. Acesso em: 19 jun. 2019. 
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comprometimento. Ampliando os estudos e a pesquisa, pode-se buscar melhor a 

dimensão do transtorno.250 

 Entram também nas diretrizes da Política Nacional de Proteção dos Direitos das 

Pessoas com TEA (artigo 2°, parágrafo único), as questões de contratos e convênios do 

poder público com as pessoas jurídicas de direito privado buscando uma participação 

conjunta na prestação de serviços essenciais para os autistas. Essa parceria inclui saúde, 

educação, assistência social, devendo ser regulamentada, fiscalizada e controlada pelo 

Estado.251 

 Os direitos à vida, integridade física e moral, segurança, lazer e ao  

desenvolvimento da personalidade contidos no artigo 3°, inciso I da Lei 12.764/2012, tem 

relação direta com o inciso II do mesmo artigo, e com o artigo 4°, que protege o autista 

contra qualquer forma de abuso e exploração, assim como tratamentos desumanos e 

degradantes, pois o potencial de desenvolvimento de um autista não pode ser medido, 

nem pode ser tolhido.252 

 Quando é dado a esse indivíduo tratamento justo, sensível e igualitário, o autista 

pode demonstrar evolução positiva do seu quadro clínico. Todavia, quando esse mesmo 

indivíduo é exposto a qualquer tipo de violência, abuso ou maus tratos, ele tende a isolar-

se, desenvolver a agressividade própria e ao terceiro, regredindo como ser humano 

sociável.253 

 
250 BRUNONI, Décio. Pesquisa Científica e Estudos Epistemológicos. In: TIBYRIÇÁ, Renata Flores; 

D’ANTINO, Maria Eloisa Famá (org.). Direitos das pessoas com autismo: comentários interdisciplinares à 

Lei 12.764/12. 1 ed. São Paulo: Memnon Edições Científicas, 2018. p. 117-119. 
251 ARAÚJO; Aexandra Fuchs de; COSTA, Rodrigo Gruppi Carlos da. Contratos e convênios com pessoas 

de direito privado. In: TIBYRIÇÁ, Renata Flores; D’ANTINO, Maria Eloisa Famá (org.). Direitos das 

pessoas com autismo: comentários interdisciplinares à Lei 12.764/12. 1 ed. São Paulo: Memnon Edições 

Científicas, 2018. p. 120-124. 
252 Segundo Patrícia Carlos Magno, “a primeira ideia de igualdade se refere a chamada igualdade como não 

discriminação, segundo o qual o Estado precisa ser cego quanto às diferenças e razoável quanto às 

distinções”. (MAGNO, Patrícia Carlos. Direito à vida, à integridade física e moral, ao livre 

desenvolvimento da personalidade, à segurança e ao lazer. Pesquisa Científica e Estudos Epistemológicos. 

In: TIBYRIÇÁ, Renata Flores; D’ANTINO, Maria Eloisa Famá (org.). Direitos das pessoas com autismo: 

comentários interdisciplinares à Lei 12.764/12. 1 ed. São Paulo: Memnon Edições Científicas, 2018. p. 

134). 
253 CUNHA, Danilo Fontenele Sampaio. A Justiça Sensível. Perspectivas incomuns e possibilidades 

utópicas. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2019. p. 181-190. 
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 Ao autista é dado o direito à previdência e assistência social como consta no artigo 

3°, inciso IV, d254, e garantido pela Constituição Federal de 1988 (artigo 203, IV)255, por 

meio do Benefício de Prestação Continuada (BPC), pela Lei Orgânica de Assistência 

Social (LOAS) de 1993256, pela Política Nacional de Assistência Social (PNAS) de 

2004257, ou pelo Sistema Único de Assistência Social (SUAS)258 implementado em 2005. 

Esses benefícios são concedidos (não cumulativos) no intuito de garantir o atendimento 

às necessidades básicas, desde que o beneficiário solicitante preencha todos os requisitos 

exigidos, como por exemplo, comprovação de renda familiar inferior a 1/4 de salário 

mínimo vigente.259 

 O artigo 5° da lei 12.764/2012 afirma que o autista não será impedido de contratar 

e participar de planos de saúde devido à sua condição, até porque o Estado não supre 

efetivamente as necessidades de atendimento e tratamento médico especializado no 

transtorno.260 Os planos de saúde podem celebrar contratos com particulares de prestação 

de serviço médico-hospitalar, mas devem prestar serviço de qualidade sob pena de 

 
254 Art. 3º São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista: IV - o acesso: d) à previdência social 

e à assistência social. (BRASIL, Lei n° 12.764, de 27 de dezembro de 2012. Lei Berenice Piana. Política 

Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Brasília. DF. 2012. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12764.htm. Acesso em: 14 

de jun. 2019). 
255 Art. 203 A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à 

seguridade social, e tem por objetivos: IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência 

e a promoção de sua integração à vida comunitária. (BRASIL, Constituição Federal do Brasil. Brasília. DF. 

1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. 

Acesso em: 24 abr. 2019). 
256 BRASIL, Lei n° 8.742, de 07 de dezembro de 1993. Lei Orgânica de Assistência Social. Brasília. DF. 

1993. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8742compilado.htm. Acesso em: 19 jun. 

2020. 
257 BRASIL, Ministério da Cidadania. Política Nacional de Assistência Social - PNAS. Brasília. DF. 2004. 

Disponível em: 

http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Normativas/PNAS2004.pdf.  Acesso 

em: 19 jun. 2020. 
258 BRASIL, Ministério da Cidadania. Sistema Único de Assistência Social - SUAS. Brasília. DF. 2005. 

Disponível em: 

http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Cadernos/Consolidacao_Suas.pdf. 

Acesso em: 19 jun. 2020. 
259 SAIKI, Elizabete. Assistência Social. In: TIBYRIÇÁ, Renata Flores; D’ANTINO, Maria Eloisa Famá 

(org.). Direitos das pessoas com autismo: comentários interdisciplinares à Lei 12.764/12. 1 ed. São Paulo: 

Memnon Edições Científicas, 2018. p. 164-168. 
260 Segundo Trettel e Grostein, “há duas dimensões a serem observadas pelos estados que ratificam tais 

tratados internacionais: de um lado, há o dever de respeitar os direitos humanos de seus cidadãos e, 

adicionalmente, surge o dever de promover tais direitos”. (TRETTEL; Daniela Batalha; GROSTEIN, Júlio. 

Planos de Saúde: Legislação Aplicável e Tratamento Jurispeudencial. In: TIBYRIÇÁ, Renata Flores; 

D’ANTINO, Maria Eloisa Famá (org.). Direitos das pessoas com autismo: comentários interdisciplinares à 

Lei 12.764/12. 1 ed. São Paulo: Memnon Edições Científicas, 2018. p. 206). 
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responsabilização administrativa, civil e penal em razão de vício ou inadequação desse 

serviço.261 

 Em que pese a Lei Berenice Piana ter trazido certa visibilidade para as questões 

vividas por esses indivíduos, fortalecendo famílias em situação semelhante, apresentando 

informações a quem não tinha consciência do mundo autista, é preciso continuar 

fiscalizando o cumprimento dela. A existência da lei não impede o preconceito, nem supre 

necessidades, muito menos se impõe respeito. Políticas públicas sobre o TEA devem ser 

postas em prática. 

 

3.6.4 A Lei Romeo Mion  

 

 A Lei n° 13.977/2020 criou a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno 

do Espectro Autista (CIPTEA), e foi batizada de “Lei Romeo Mion”, em homenagem ao 

filho do apresentador de televisão Marcos Mion que tem o transtorno.262 

 Esse documento de identidade reforça e garante atenção prioritária e integral aos 

autistas, tanto no atendimento em serviços públicos quanto privados, especialmente na 

saúde, educação e assistência social, reforçando ao que garantem a LBI e a própria 

Constituição Federal de 1988. 

 Os órgãos que executam a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa 

com Transtorno do Espectro Autista são os responsáveis pela expedição do documento, 

de maneira gratuita, que, para ser emitido necessita de um relatório médico atestando a 

condição do autismo e indicando o código na Classificação Internacional de Doenças 

(CID), assim como o requerimento devidamente preenchido constando os dados pessoais 

incluindo o Registro Geral (RG), o Cadastro de Pessoa Física (CPF), podendo ser incluído 

o fator RH (tipo sanguíneo), além dos dados postais.263 

 Constará ainda uma foto 3x4, e a assinatura ou impressão digital do autista, caso 

não seja alfabetizado. É necessário que estejam cadastrados e registrados no documento 

os dados pessoais e de contato do pai, da mãe ou responsável legal do autista. 

 
261 TRETTEL; Daniela Batalha; GROSTEIN, Júlio. Planos de Saúde: Legislação Aplicável e Tratamento 

Jurisprudencial. In: TIBYRIÇÁ, Renata Flores; D’ANTINO, Maria Eloisa Famá (org.). Direitos das 

pessoas com autismo: comentários interdisciplinares à Lei 12.764/12. 1 ed. São Paulo: Memnon Edições 

Científicas, 2018. p. 202-204. 
262 BRASIL, Lei 13.977 de 08 de janeiro de 2020. Lei Romeo Mion. Brasília. DF. 2020. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L13977.htm. Acesso em: 06 fev. 2020. 
263 BRASIL, Senado Federal. Lei Romeo Mion cria carteira para pessoas com transtorno do espectro autista. 

Brasília. DF. 2020. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/01/09/lei-romeo-

mion-cria-carteira-para-pessoas-com-transtorno-do-espectro-autista, Acesso em: 22 fev. 2020. 
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 Entende-se que seja estritamente necessário que a família mantenha os dados 

cadastrais atualizados, para que se permita o registro estatístico de crescimento do 

transtorno no Brasil, mas não se vislumbra sentido que a carteira tenha prazo de validade 

obrigatório de cinco anos, como se nesse lapso de tempo a condição do autista possa 

modificar ou desaparecer. Nos casos dos imigrantes com visto temporário, refugiado ou 

similar utilizarão identidade de estrangeiro ou o registro migratório.264 

 No entanto, foram vetados dois dispositivos da lei. Um deles obrigava os cinemas 

a proporcionarem pelo menos uma sessão por mês voltada para os autistas, ou seja, com 

os recursos de acessibilidade necessários, tais como, luzes mais fracas e som mais baixo 

para minimizar os transtornos sensoriais típicos da condição e outro dava um prazo de 

180 dias para que todos regulamentassem a lei, mas entendeu-se que o tal dispositivo 

violava o princípio da separação dos poderes.265 

 

 
264 BRASIL, Presidência da República. Presidente Bolsonaro sanciona lei que institui a carteira nacional 

do autista. Disponível em: https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-

planalto/noticias/2020/01/presidente-bolsonaro-sanciona-lei-que-institui-a-carteira-nacional-do-autista. 

Acesso em: 22 fev. 2020. 
265 SZPIZ, Fernanda Glezer. Lei Romeo Mion, autismo e saúde: os direitos da pessoa com TEA. São Paulo: 

Estadão online, 2020. Disponível em: https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/lei-romeo-

mion-autismo-e-saude-os-direitos-da-pessoa-com-tea/. Acesso em: 01 mar. 2020. 
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4 O AUTISTA NA SOCIEDADE 

 

A sociedade moderna compôs novos formatos de famílias. Ainda existe a família 

nuclear, composta por pai, mãe e filhos, mas há também aquela família composta por dois 

pais, duas mães, pai ou mãe solteiros, divorciados ou aquela que tem avô e avó, tio e tia 

entre outros. Inclusos nessas famílias estão indivíduos diversos, crianças, adolescentes, 

jovens, idosos, cada um com a sua particularidade, como por exemplo, o autismo. 

Famílias com pessoas autistas estão sempre passando por situações peculiares para viver 

em sociedade.266 

A visão social do indivíduo está ligada ao que ele representa para a sociedade em 

seus diversos papéis. A visão social da pessoa com autismo, e das demais pessoas com 

deficiência, tem sido atualmente tema de discussão, uma vez que esses cidadãos têm 

mostrado surpreendente capacidade de superar desafios desde o extermínio (de séculos 

atrás)267, a inferiorização, a incapacidade, a institucionalização, a exclusão social, o 

preconceito e a discriminação.268 

As pessoas com deficiência, em geral, ainda formam um grupo social menos 

abastado, portanto vulneráveis às condições de saúde e sustento próprios. Essa relação 

entre deficiência e pobreza pode ser considerada bijetora269, uma vez que “a pobreza, por 

si só é um fator de produção de deficiências e incapacidades”, devido ao ambiente em 

que vivem, em condições deletérias, demonstrando a grande desigualdade que ainda 

existe.270 

 A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, em 

2007, e a Lei Brasileira de Inclusão, em 2015, trouxeram uma mudança substancial na 

maneira de ver as pessoas com deficiência, principalmente do ponto de vista da igualdade 

 
266 WHITMAN, Thomas L. O desenvolvimento do autismo: social, cognitivo, linguístico, sensório-motor 

e perspectivas biológicas - The developmentof autismo: a self-regulatory perspective. Trad. Dayse Batista. 

São Paulo: M. books do Brasil, 2015. p. 223. 
267 Lembrando passagens do capítulo 1 sobre os episódios grotescos que foram registrados na Roma Antiga 

de extermínio das pessoas nascidas com alguma deficiência ou abandonadas quando as limitações e 

anormalidades físicas eram percebidas. (ALVES, José Carlos Moreira. Direito Romano. Volume I. 15. ed. 

Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 15-28). 
268 ALMEIDA, Vitor. A capacidade civil das pessoas com deficiência e os perfis da curatela. Belo 

Horizonte: Fórum, 2019. p. 101-103. 
269 “Bijetora” refere-se as palavras “deficiência” e “pobreza” no sentido de uma estar diretamente 

relacionada à outra, e serem vistas num sentido amplo como iguais. 
270 SOUSA, J. et e al. Mais Qualidade de Vida para as Pessoas com Deficiências e Incapacidades - uma 

estratégia para Portugal. Lisboa: Centro de Reabilitação Profissional de Gaia, 2007. Disponível em: 

https://repositorio.iscte-

iul.pt/bitstream/10071/11914/1/publisher_version_Mais_qualidade_de_vida_para_as_pessoas__PT.pdf. 

Acesso em: 29 ago. 2020. 
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e da dignidade, redimensionando o modelo social do indivíduo e sua participação na 

sociedade, substituindo o modelo da prescindência271 e o modelo médico272 anteriormente 

conhecidos e adotados, passando a valorizar mais o indivíduo em si. Anteriormente, o 

fato de alguém ter uma deficiência já era motivo suficiente para ser considerada 

inadequada a sua convivência social, demonstrando que, o problema estava na 

“anormalidade” do indivíduo e não nas práticas sociais.273 

Para o chamado modelo social do indivíduo formato adotado após a Convenção 

Internacional e a LBI, a deficiência propriamente dita pode ser desencadeada pelas 

desvantagens, barreiras ou restrições causadas pela sociedade moderna que desconsidera 

aqueles que apresentam condições físicas ou intelectuais comprometidas e, por isso são 

excluídos das atividades sociais fundamentais, como a escola, o trabalho e a vida social 

em geral.274 

A condição de pessoa com deficiência não deve impedir a realização e a 

participação em atividades sociais ou de convivência em comum, uma vez que a 

sociedade, o ambiente e os demais indivíduos devem estar adaptados e estruturados para 

acolhê-la, e livres de quaisquer restrições. O que torna a deficiência um impedimento 

limitador do desempenho social é exatamente a existência de barreiras atitudinais, 

 
271 Segundo Agustina Palacios, “o modelo de prescindência supõe que a causa da deficiência advém da 

religião, um castigo divino, e por isso são pessoas portadoras de mensagens e ódios diabólicos, sendo 

consideradas desnecessárias para a sociedade, uma vez que são incapazes de contribuir com a comunidade.” 

(PALACIOS, Agustina. El modelo social de discapacidad: orígenes, caracterizacíon y plasmacíon em 

laConvencíon Internacional sobre losderechos de las personas com Discapacidad. CERMI. Madri: 

Ediciones Cinca, 2008. p. 25). 
272 De acordo com Heloisa Helena Barboza e Vitor Almeida, “o modelo médico substitui a divindade pela 

ciência e se origina de padrões científicos modernos que veem as deficiências como uma patologia 

individual a ser tratada, ou seja, devem ser reabilitadas e controladas com intervenções médicas no intuito 

de chegar ao mais ‘normal’ possível, capaz serem admitidas socialmente.” (BARBOZA, Heloisa Helena; 

ALMEIDA JÚNIOR, Vitor de A. Reconhecimento, inclusão e autonomia da pessoa com deficiência: novos 

rumos na proteção dos vulneráveis. In: BARBOSA, H.H.; MENDONÇA, B.L. de; ALMEID JÚNIOR, V. 

de A. (coords.) O código Civil e o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Rio de Janeiro. Editora Processo, 

2017. p. 14). 
273 SALLES, Raquel Bellini de Oliveira; PASSOS, Aline Araújo; ZAGHETTO Nina Bara. A experiência 

extensionista do “Núcleo de Direitos das Pessoas com Deficiência” e necessidades prementes para a 

efetividade da Lei Brasileira de Inclusão. In: SALLES, Raquel B.; PASSOS, Aline A.; LAGE, Juliana G. 

(coord.) Direito, Vulnerabilidade e Pessoa com Deficiência. Rio de Janeiro: Editora Processo, 2019. p. 28-

29. 
274 BAMPI, Luciana Neves da Silva; GUILHEM, Dirce; ALVES, Elioenai Dornelles. Modelo social: uma 

nova abordagem para o tema deficiência. Revista Latino-Americana de Enfermagem, Ribeirão Preto, v. 18, 

n. 4, jul-ago, 2010. p. 02-03. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/rlae/v18n4/pt_22.pdf. Acesso em: 

29 set. 2020. 
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estruturais, tecnológicas, de comunicação e de informação, supressoras da acessibilidade 

e inclusão social.275 

Por isso, o novo modelo social da pessoa com deficiência passou a ser interpretado 

e diretamente relacionado à dignidade da pessoa e ao princípio da igualdade, baseado nos 

direitos humanos e entendendo que as limitações apresentadas pelos indivíduos não 

podem determinar ou restringir suas potencialidades. Assim, o ambiente onde vivem deve 

dispor de recursos que facilitem a participação plena e efetiva de todos.276 

Para o exercício da igualdade de oportunidades nos mesmos fundamentos e 

condições, os autistas e as demais pessoas com deficiência devem estar sempre inseridos 

no rol de assuntos de interesse público, no intuito de garantir o reconhecimento social, a 

independência e autonomia, uma vez que estão intrinsecamente ligadas à dignidade da 

pessoa humana, devendo ser regra de observância geral.277 

A execução plena dessas atividades sociais (escola, trabalho e convivência em 

geral) depende da efetiva acessibilidade, da verdadeira inclusão e da almejada 

solidariedade social, que pode ser configurada de diversas formas, por gestos ou atitudes, 

demonstrando empatia com o outro, intenção em incluir e reconhecimento das diferenças, 

sobretudo fazendo valer os direitos previstos. A visibilidade dada às limitações dos 

autistas e demais pessoas com deficiência no intuito de manifestar, reivindicar e reforçar 

 
275 LOPES, Laís de Figueiredo. Disposições Preliminares – Arts. 1° a 3°. In: LEITE, Flávia Piva Almeida; 

RIBEIRO,Lauro Luiz Gomes; COSTA FILHO, Waldir Macieira da. (org.) Comentários ao Estatuto da 

Pessoa com Deficiência – Lei n° 13.146/2015.  2. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019.p. 63-65. 
276 Segundo Laís Lopes, “essa nova abordagem em relação às pessoas com deficiência exige que os demais 

direitos humanos sejam revisitados para que, no seu exercício, possam cumprir com a acessibilidade como 

um dispositivo reconhecidamente universal, que garante a equiparação de oportunidades para as pessoas 

com deficiência”. (LOPES, Laís de Figueiredo. Disposições Preliminares – Arts. 1° a 3°. In: LEITE, Flávia 

Piva Almeida; RIBEIRO, Lauro Luiz Gomes; COSTA FILHO, Waldir Macieira da. (org.) Comentários ao 

Estatuto da Pessoa com Deficiência – Lei n° 13.146/2015.  2. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019.p. 

65). 
277 O Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (ou Lei n. 13.019/2014) que trata sobre 

execução de políticas públicas menciona acessibilidade nos artigos 14 e 24, §1°, inciso X. O artigo 14 diz 

que: A administração pública divulgará, na forma de regulamento, nos meios públicos de comunicação por 

radiodifusão de sons e de sons e imagens, campanhas publicitárias e programações desenvolvidas por 

organizações da sociedade civil, no âmbito das parcerias previstas nesta Lei, mediante o emprego de 

recursos tecnológicos e de linguagem adequados à garantia de acessibilidade por pessoas com deficiência. 

E o artigo 24, §1°, inciso X, afirma: Exceto nas hipóteses previstas nesta Lei, a celebração de termo de 

colaboração ou de fomento será precedida de chamamento público voltado a selecionar organizações da 

sociedade civil que tornem mais eficaz a execução do objeto: §1° - O edital do chamamento público 

especificará, no mínimo: X - de acordo com as características do objeto da parceria, medidas de 

acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e idosos (Redação dada pela Lei 

Brasileira de Inclusão). (BRASIL, Lei n. 13.019 de 31 de julho de 2014. Marco Regulatório das 

Organizações da Sociedade Civil – MROSC. Brasília. DF. 2014. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13019.htm. Acesso em: 30 set 2020). 
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seu lugar de igualdade no meio social reverbera sempre positivamente, favorecendo o 

convívio social. 

Segundo Norval Baitello Júnior278, “um gesto é sempre uma emoção do corpo, 

Emoção é movimento interno que se manifesta para fora, contaminando o entorno. Quem 

se manifesta, levanta o braço. É sinal de presença e de existência”, ou seja, os autistas e 

as demais pessoas com deficiência estão há muito de braços levantados no que diz 

respeito a consagração de seus direitos e, assim, esperam ser vistos. 

Quando a sociedade perceber de fato a existência deles e sua importância, os 

acolhendo solidariamente como iguais e dignos de estar entre os outros, com gestos e 

atitudes inclusivas, deixarão o cargo de invisíveis e ignorados. O que faria essa 

perspectiva não ser tão somente utópica constitui exatamente as atitudes de respeito e 

atendimento a legislação aplicável com maior conscientização empática da sociedade.279 

Afinal, somos responsáveis por tudo que acontece no mundo, onde a realidade 

advém de atitudes nossas. Então, quando nos calamos, aceitamos tudo como está, e 

acabamos concordando que poucos têm direito a existir. Essa é a importância da 

solidariedade social. 

Essas e outras razões torna essencial envolver toda sociedade no debate sobre o 

autismo. Não deve ser restrito às pesquisas científicas, uma vez que se trata de uma 

questão humana que afeta diretamente as relações sociais. O enigma que envolve o 

autismo talvez possa ser decifrado com mais facilidade e inserido no meio social, quando 

coadunam com o mesmo objetivo o direito, a ciência, a política e a sociedade. 

 

4.1 A VISÃO SOCIAL DA PESSOA COM AUTISMO 

 

 A visão social dos cidadãos é, a maioria das vezes, baseada naquilo que se espera 

deles em termos de produtividade, ou seja, estudar, trabalhar, produzir, criar, propor, 

defender, reivindicar, como uma pessoa comum que se comporta de maneira “normal”. 

 
278 BAITELLO JÚNIOR, Norval. Existências penduradas: selfies, retratos e outros penduricalhos. São 

Leopoldo, RS: Editora Unisinos, 2019. p. 57. 
279 Segundo Norval Baitello Júnior, “vemos o acelerado desenvolvimento de ferramentas e gestos voltados 

para o oposto da geração de alteridade. Onde não há alteridade, não sabemos quem somos, noão temos 

noção sequer de que seremos os prejudicados pelos atrasos e retrocessos que provocamos nos outros e em 

nós mesmos, com nossas escolhas”. (BAITELLO JÚNIOR, Norval. Existências penduradas: selfies, 

retratos e outros penduricalhos. São Leopoldo, RS: Editora Unisinos, 2019. p. 97).  
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Nesse caso, de acordo com Hermínio Miranda280, “cabe uma pergunta – o que é ser 

normal? O que é normalidade de comportamento? Montamos um sistema consensual que 

nos permite viver confortavelmente dentro de uma faixa razoável de aceitabilidade 

social”. É o tal sistema padrão de comportamento, norteador das atitudes pessoais de cada 

um, assim como dos modos e atitudes alheios. Aquele que estiver fora dessas arbitrárias 

regras de tolerância, deixa de ser considerado normal para ser “atípico”. 

Todavia, desde a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, em 2007, e a Lei Brasileira de Inclusão, em 2015, houve uma mudança na 

aferição do comportamento e na visão social das pessoas com deficiência. 281 A igualdade 

e da dignidade, redimensionaram o molde de como deveria ser visto socialmente um 

indivíduo, independentemente de suas limitações. 

Anteriormente, como já mencionado, o modelo adotado era o da “prescindência” 

que justificava como causa religiosa e punitiva a existência de pessoas com deficiência, 

relacionando à ira divina. A eugenia, caracterizada pelo infanticídio (presente na 

sociedade greco-romana, na Antiguidade Clássica) logo após o nascimento e a 

confirmação da deficiência, pela inconveniência de suportar o sustento de pessoa 

considerada incapaz e sem serventia social, assim como a marginalização, um 

comportamento habitual dispensado aos indivíduos com deficiência, eram atitudes típicas 

desse modelo. Após a eliminação da prática do infanticídio, a sociedade ainda tratava as 

pessoas com deficiência com desprezo, tornando-os dependentes da caridade alheia, 

vivendo à margem da sociedade.282 

Com o final da Primeira Guerra Mundial, o modelo médico adotado para a pessoa 

com deficiência, e que superou o da “prescindência”, passou a ser conhecido e adotado, 

devido às mutilações e limitações provenientes dos campos de batalha que se tornaram 

frequentes. Esse modelo médico objetivava reabilitar os soldados e combatentes que 

ainda poderiam servir socialmente. Aos que permaneceram inválidos, o modelo médico 

adotado demonstrava gratidão, caridade e retribuição ao esforço e dedicação pelo trabalho 

 
280 MIRANDA, Hermínio C. Autismo: uma leitura espiritual. 3. ed. Bragança Paulista, SP: Instituto 

Lachâtre, 2018. p. 13-19. 
281 Segundo Luciana Bampi, Dirce Guilhem e Elioenai Alves, “para esse modelo, a deficiência é fruto das 

desvantagens ou restrições provocadas pela organização social contemporânea que pouco ou nada considera 

aqueles que possuem lesões físicas e os exclui das principais atividades da sociedade”. (BAMPI, Luciana 

Neves da Silva; GUILHEM, Dirce; ALVES, Elioenai Dornelles. Modelo social: uma nova abordagem para 

o tema deficiência. Revista Latino-Americana de Enfermagem, Ribeirão Preto, v. 18, n. 4, jul-ago, 2010. 

p. 02-03. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/rlae/v18n4/pt_22.pdf. Acesso em: 29 set. 2020). 
282 MELO, Thanyson Dornelas de. O modelo médico e sua importância para a inclusão social da pessoa 

com deficiência no Brasil. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. 4 ano, 7 ed., Vol. 

12, p. 170-171, jul. 2019. 
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realizado na guerra, deixando de considerar a deficiência um castigo divino e passando a 

ser uma questão médica e científica. Entretanto, enquanto esses indivíduos não 

estivessem reabilitados e podendo participar normalmente das atividades sociais, 

continuavam “anormais” na visão social.283 

Se o fato de alguém possuir uma deficiência física, perceptível, já era motivo 

suficiente para ser considerada “anormal” para viver em sociedade, é possível esboçar 

ideia de como seria o tratamento social nas hipóteses em que a pessoa apresentava sequela 

intelectual e dependente de realizar suas atividades diárias de vida, mormente ao que se 

refere aos autistas. 

Segundo Temple Grandin e Richard Panek, “estamos à mercê de um sistema 

médico repleto de pensadores presos à rótulos”, ou seja, todos querem saber a descrição 

dos sintomas ou a causa de uma particularidade do transtorno e esquecem o que é mais 

importante para o desenvolvimento da pessoa autista. De acordo com os autores, “as 

pessoas ficam tão preocupadas com a palavra para a coisa (autismo), que já não veem a 

coisa em si. [...] Todos somos indivíduos, todos temos uma série de hábitos, capacidades, 

preferências, limitações”. A visão e o pensamento existentes por meio de rótulos pode ser 

nocivo tanto para quem rotula quanto para quem é rotulado.284 

Abstratamente, o autista e demais pessoas com deficiência ainda são vistos por 

alguns pela ótica da compaixão e por outros da intolerância, levando a exclusão social. 

SegundoThomas Whitman, praticamente todas as famílias descrevem os desconfortáveis 

olhares, os comentários perversos, a evitação ativa que acontecem em ambientes comuns 

de convivência, como por exemplo, o supermercado, onde as pessoas reagem de maneira 

exagerada diante de uma estereotipia, substancialmente quando acreditam na fictícia 

normalidade dos autistas. No entanto, esses encontros esporádicos, constrangedores e 

dificultosos são necessários para inteirar a sociedade das diferenças, mas algumas vezes 

as famílias preferem evitar esse encontro na intenção de preservar o bem estar pessoal, 

dos pais e dos autistas, de situações inconvenientes.285 

 
283 MELO, Thanyson Dornelas de. O modelo médico e sua importância para a inclusão social da pessoa 

com deficiência no Brasil. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. 4 ano, 7 ed., Vol. 

12, p. 171, jul. 2019. 
284 GRANDIN, Temple; PANEK, Richard. O cérebro autista: pensando através do espectro. (The 

autisticbrain: thinkingacrossthespectrum). Trad. Cristina Cavalcanti. 11ª ed. Rio de Janeiro: Record, 2019. 

p. 112-114. 
285 WHITMAN, Thomas L. O desenvolvimento do autismo: social, cognitivo, linguístico, sensório-motor 

e perspectivas biológicas - The developmentof autismo: a self-regulatory perspective. Trad. Dayse Batista. 

São Paulo: M. books do Brasil, 2015. p. 237. 
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A convivência com a rotina do autista ou da pessoa com deficiência, acompanhando 

sua realidade, pode proporcionar àquela pessoa que não possui informações consistentes 

sobre o transtorno ou a deficiência, uma mescla de sentimentos. Nesse caso, duas atitudes 

são comumente verificadas: a compaixão existente pela pessoa autista e demais 

deficiências evoluir para a rejeição ao observar seu comportamento, ou a intolerância 

anteriormente instalada progredir para a inclusão social. 

As mudanças nas relações sociais das famílias que recebem o diagnóstico de 

autismo num filho são constantes, uma vez que a própria praxe de tratamento desvia o 

tempo livre para as demandas de saúde, que os isola dos eventos sociais, e é comum que 

os amigos e demais familiares passem a evitar o convívio com a família do autista, por 

não saberem lidar com o transtorno.286 Ademais, pode acontecer de outros parentes 

evitarem conviver com o autista, ou deixarem de apresentá-lo a outras pessoas como 

membro da família. Segundo Wolf, Noh, Fisman e Speechley287, estudos sobre o apoio 

social e o bem estar de mães de autistas indicam uma relação direta com o estresse e a 

depressão que poderiam ser minorados ou mesmo evitados caso lhes fosse dado maior 

apoio durante e após o diagnóstico. 

Assim, a reformulação da visão ou modelo social referente à convivência com a 

pessoa com deficiência enseja a inclusão de todos a começar pela adaptação da sociedade 

de acordo com as necessidades apresentam, percebendo que as questões atribuídas 

anteriormente aos autistas e demais pessoas com deficiência, no tocante às suas limitações 

físicas e intelectuais, são decorrentes do próprio comportamento social, isto é, dos 

obstáculos impostos às suas participações sociais.288 

De acordo com Vitor Almeida289, “o cerne do modelo social repousa na interação 

da pessoa com deficiência e o ambiente onde vive, que, em geral não está preparado para 

propiciar meios dignos de vivência”. Para o autor, o compromisso de mudança no modelo 

social do indivíduo visa derrubar os altos muros de isolamento institucional e viabilizar o 

 
286 DONENBERG, G. e BAKER, B. L. The impacto of young children with externalizing behaviors on 

their families. Jornal of Abnormal Child Psychology, Department of Psychology, University of California 

at Los Angeles, ed. 21, abr. 1993, p. 179-198. Disponível em: https://doi.org/10.1007/BF00911315.  Acesso 

em: 11 set. 2020. 
287 WOLF, Lucille. C.; NOH. Samuel; FISMAN, Sandra. N. e SPEECHLEY, M. Brief report: psychological 

effects of parenting stress on parentes of autisti cchildren. Journal of Autism and Developmental Disorders, 

Department of Epidemiology and Public Health, Yale University, ed 19, Mar. 1989, p. 157-166.Disponível 

em: https://doi.org/10.1007/BF02212727. Acesso em: 11 set. 2020. 
288  SASSAZAKI, Romeu Kazumi. Inclusão: construindo uma sociedade para todos. Rio de Janeiro: WVA, 

1997. p. 41. 
289 ALMEIDA, Vitor. A capacidade civil das pessoas com deficiência e os perfis da curatela. Belo 

Horizonte: Fórum, 2019. p. 105-106. 
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exercício pleno da participação social dos autistas e demais pessoas com deficiência. Esse 

compromisso dos países signatários da Convenção Internacional, fez o Brasil conceder 

status e eficácia constitucionais ao novo modelo social da pessoa com deficiência, porém 

na prática verifica-se que tal entendimento apresenta-se de maneira meramente simbólica, 

tendo em vista a desatenção e reafirmando a invisibilidade dos autistas e demais pessoas 

com deficiência. 

Em que pese todo armamento legislativo, não houve grande evolução no quesito 

acessibilidade e inclusão social propriamente dita, mas sim uma encenação ilusória, 

paliativa e assistencialista, uma vez que os costumes sociais não advém apenas das 

mudanças legislativas, mas sim de um verdadeiro exercício diário da solidariedade 

traduzida pelo respeito e aprimoramento de acesso real aos direitos das pessoas com 

deficiência. É necessário que a convivência social com as pessoas em condição do TEA 

e demais deficiências seja analisada individualmente, incluindo uma reflexão mais 

aprofundada sobre a realidade desse cotidiano, ou seja, saber de fato como vive um autista 

e suas necessidades. 

A sociedade ainda utiliza a ótica da abstração e da invisibilidade, assim, pratica a 

rejeição pelo fato de imaginar como são os autistas, mas sem saber exatamente como lidar 

com eles. 

  

4.2 O PRINCÍPIO DA IGUALDADE, O MODELO SOCIAL DO INDIVÍDUO E A 

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

 O princípio da igualdade, o modelo social do indivíduo (aquele que se comporta 

socialmente de acordo com hábitos e costumes ditos corretos) e a dignidade da pessoa 

humana são os três elementos que se entrelaçam quando falamos na realidade vivida pelos 

autistas e demais pessoas com deficiência. 

 A dignidade da pessoa humana ocupa a importante posição de princípio 

fundamental que orienta as normas jurídicas e de onde derivam todos os outros princípios. 

Segundo Vitor Almeida290, tal retificação do ordenamento jurídico com base nessa 

 
290 Para Vitor Almeida, “a consagração do princípio da dignidade humana em diversas Declarações 

Internacionais do Direitos Humanos e na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, art. 1°, 

inciso III, teve mérito de fortalecer e priorizar a proteção da pessoa humana, inaugurando o reconhecimento 

de sua primazia, em todos os aspectos, no ordenamento jurídico pátrio”. (ALMEIDA, Vitor. A capacidade 

civil das pessoas com deficiência e os perfis da curatela. Belo Horizonte: Fórum, 2019. p. 112-113). 
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dignidade na esfera do direito privado é conhecida pela doutrina como “repersonalização” 

e busca centralizar a pessoa humana no sistema normativo.  

 No Brasil, a C.F. de 1988 trouxe um progresso importante na no reconhecimento 

da necessidade de aprimoramento das condições visando o bem estar global do indivíduo, 

assim como a inclusão social das pessoas com deficiência. A dignidade da pessoa humana 

e o princípio da igualdade (dispostos respectivamente nos artigos 1°, inciso III e 5°, caput) 

construíram a base de toda a norma protetiva em vigor.291 

Segundo Heloisa Helena Barboza292, seguindo essa ideia da dignidade ser 

fundamental e norteadora, o legislador, visando alcançar igualdade material entre as 

pessoas, buscou identificar distinções sociais e individuais para salvaguardar aqueles que 

estão em situação desigual aos demais, ofertando respaldo jurídico compatível com a 

vulnerabilidade de cada um. Infelizmente, lembra a autora, os idosos, por exemplo, só 

tiveram regulamentação protetora específica quinze anos após a promulgação da 

Constituição Federal, em 2003, e as pessoas com deficiência, um pouco depois disso, em 

2008, com a ratificação da Convenção Internacional. Nessa época, os autistas não tinham 

amparo legal específico e nem eram considerados pessoas com deficiência, o que veio a 

ocorrer apenas em 2012 com a Lei Berenice Piana. 

A reverência do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, em 

declarações, convenções, decretos e leis específicas e na própria Constituição Federal de 

1988, teve o merecimento de reforçar e antepor a tutela do indivíduo como pessoa, 

estabelecendo e reconhecendo sua preponderância, em sentido amplo, no sistema 

normativo brasileiro.293 

Segundo Jorge Reis Novais294, “o princípio da dignidade da pessoa humana acaba, 

assim, por constituir o fundamento da concepção dos direitos como trunfos”, dessa forma, 

 
291 BRASIL, Constituição Federal do Brasil. Brasília. DF. 1988. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 24 abr. 2019 
292 BARBOZA, Heloisa Helena. Desafios para a efetividade da Lei Brasileira de Inclusão. Direito, 

vulnerabilidade e pessoa com deficiência. In: SALES, Raquel Bellini; PASSOS, Aline Araújo; LAGE, 

Juliana Gomes. (org.) Direito, vulnerabilidade e pessoa com deficiência. Rio de Janeiro: Processo, 2019. p. 

52. 
293 ALMEIDA, Vitor. A capacidade civil das pessoas com deficiência e os perfis da curatela. Belo 

Horizonte: Fórum, 2019. p. 111-112. 
294 NOVAIS, Jorge Reis. Direitos fundamentais: trunfos contra a maioria. Coimbra: Ed. Coimbra, 2006. p. 

30. 
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foi reconhecida como princípio fundamental robustamente valorizado e atribuído aos 

direitos humanos.295 

Para Sidney Guerra296, “a dignidade é atributo que deve ser preservado e garantido 

a toda e qualquer pessoa humana, sem qualquer tipo de discriminação, possuindo 

conotação universal”, isto é, o reconhecimento desse princípio simboliza a valorização 

máxima do indivíduo em sua essência, reafirmando sua posição como sujeito de direitos, 

observados e protegidos pelo Estado e suas normas, que devem regular a vida social, 

tratando seus cidadãos de maneira igualitária. 

Sobre a igualdade cabe mencionar dois pontos de vista, um positivo e outro 

negativo. Segundo Rafael de Asís297, a igualdade como diferenciação negativa pressupõe 

a igualdade de tratamento em diferentes circunstâncias que, no entanto, podem ser 

consideradas irrelevantes para o exercício de certos direitos ou para a aplicação das leis, 

mas com um possível vislumbre de discriminação indireta, incidindo negativamente 

naquele grupo de pessoas. Por exemplo, o atendimento prioritário para pessoas com 

deficiência. 

Já a igualdade como diferenciação positiva supõe um tratamento específico, em 

distintas circunstâncias, consideradas relevantes, mas que podem vislumbrar uma 

discriminação direta, por exemplo, a necessidade de intérprete de libras nos programas 

de TV. No entanto, de acordo com Asís298, ambas devem pressupor um juízo de relevância 

e razoabilidade, sempre importando a análise basilar da dignidade como fundamento do 

exercício dos direitos. 

 
295 Para Novais, “é dessa igual dignidade de todos que resulta o direito de cada um conformar 

autonomamente existência segundo as suas próprias concepções e planos de vida que têm à luz do Estado 

de Direito fundado na dignidade da pessoa humana, o mesmo valor de quaisquer outras concepções ou 

planos de vida, independentemente da maior ou menor adesão social que concitem”. (NOVAIS, Jorge Reis. 

Direitos fundamentais: trunfos contra a maioria. Coimbra: Ed. Coimbra, 2006. p. 30). 
296  GUERRA, Sidney. Direitos humanos: curso elementar. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 209. 
297 ASÍS, Rafael. Derechos humanos y discapacidad: algunas reflexiones derivadas delanálisis de 

ladiscapacidad desde la teoria de losderechos. In: MENEZES, Joyceane Bezerra de (org.) Direito das 

pessoas com deficiência psíquica e intelectual nas relações privadas: Convenção sobre os direitos da pessoa 

com deficiência e Lei Brasileira de Inclusão. 2 ed. rev. e ampliada. Rio de Janeiro: Processo, 2020. p. 06. 
298 Para Asís, “laincursión de ladiscapacidadenel contexto de laspolíticas jurídicas igualitárias ha 

provocado, laaparición de normas que recogen uma serie de principiosapoyados y justificados enlaidea 

de razonabilidad”. (ASÍS, Rafael. Derechos humanos y discapacidad: algunas reflexiones derivadas 

delanálisis de ladiscapacidad desde la teoria de losderechos. In: MENEZES, Joyceane Bezerra de (org.) 

Direito das pessoas com deficiência psíquica e intelectual nas relações privadas: Convenção sobre os 

direitos da pessoa com deficiência e Lei Brasileira de Inclusão. 2 ed. rev. e ampliada. p. 03-30. Rio de 

Janeiro: Processo, 2020. p. 06). 
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Sobre a dignidade, lembra Francisco Bariffi299, deve ser interpretada a partir de 

uma ótica formal kantiana, ou seja, isenta de justificativas metafísicas, onde o ser humano, 

por ser provido de razão, é sempre um fim em si mesmo, nunca um meio, sendo esta 

máxima a base dos direitos humanos. Esse mesmo conceito figura como ferramenta 

teórica para o modelo social do indivíduo com deficiência, que deve ser visto a partir de 

suas utilidades e não medido somente por suas possibilidades produtivas, sobretudo 

aquelas voltadas para a esfera econômica, uma vez que o termo “produtivo” pode ser 

analisado de maneira irresoluta e duvidosa. 

Bariffi300 acredita que, se nossas utilidades como seres humanos ativos forem 

desvalorizadas, diminuídas e percebidas como limitadas, nossa valorização como 

indivíduos propriamente ditos, tenderão a diminuir da mesma forma. 

Segundo Denise Vieira Carrá e Bruno Câmara Carrá301, “é pela valorização da 

liberdade que se chega ao conceito de dignidade da pessoa humana, ou, simplesmente, 

dignidade do homem”. Somente o homem é detentor da consciência e da liberdade, 

gerando sofrimento quando é diminuída, extraída ou privada de ser exercida 

integralmente. 

A valorização dessa liberdade envolve diretamente a autonomia e o poder de 

decisão sobre a própria vida, um direito harmonizado com a dignidade da pessoa humana, 

balizadores do modelo social independente trazido pelas normas específicas atuais, ou 

seja, segundo Francisco Bariffi, “implica considerar a pessoa como sujeito moral, com o 

poder de decidir sobre seus planos de vida. Casualmente, este seria o lema que iniciou os 

direitos humanos: para garantir o desenvolvimento das pessoas como sujeitos morais, isto 

 
299 BARIFFI, Francisco J. El derecho a decidir de las personas com discapacidad: dignidad, igualdad y 

capacidad In: MENEZES, Joyceane Bezerra de (org.) Direito das pessoas com deficiência psíquica e 

intelectual nas relações privadas: Convenção sobre os direitos da pessoa com deficiência e Lei Brasileira 

de Inclusão. 2 ed. rev. e ampliada. p. 47-112. Rio de Janeiro: Processo, 2020. p. 50. 
300 Segundo Bariffi, “lanoción de dignidade humana es lapiedra fundamental sobre la que se asientan los 

derechos humanos. Esta idea de dignidade humana deberíare forzar la idea de que las personas condis 

capacidade tiene nun papel enla sociedade”. (BARIFFI, Francisco J. El derecho a decidir de las personas 

com discapacidad: dignidad, igualdad y capacidad. In: MENEZES, Joyceane Bezerra de (org.) Direito das 

pessoas com deficiência psíquica e intelectual nas relações privadas: Convenção sobre os direitos da pessoa 

com deficiência e Lei Brasileira de Inclusão. 2 ed. rev. e ampliada. p. 47-112. Rio de Janeiro: Processo, 

2020. p. 51). 
301 CARRÁ, Denise Sá Vieira; CARRÁ, Bruno Leonardo Câmara. Danos a um projeto de vida? CARRÁ, 

Denise Sá Vieira; CARRÁ; Bruno Leonardo Câmara. Danos a um Projeto de Vida? Revista Jurídica FA7, 

Fortaleza, 30 abr. 2010, p. 39-52. Disponível em: 

https://periodicos.uni7.edu.br/index.php/revistajuridica/article/view/135. Acesso em: 24 jul. 2020. p. 42. 
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é, moralmente livres”. Nesse caso, a liberdade moral seria como uma referência desses 

direitos.302 

A liberdade, a autonomia e a independência têm um ponto de interseção entre eles, 

a escolha, que por sua vez, está ligada à vontade humana. Para Vitor Almeida303, “a 

vontade humana e, por conseguinte, as escolhas individuais são condicionadas e 

restringidas por diversos fatores, tais como: cultural, social, econômico, (neuro) genético, 

entre outros”, ou seja, o ser humano está adestrado pelo ambiente em que vive, mesmo 

sendo naturalmente livre. 

Entretanto, Norberto Bobbio304, alertou anos atrás que “o problema grave de nosso 

tempo com relação aos direitos do homem, não era mais o de fundamentá-los, e sim o de 

protege-los”. A obtenção da dignidade da pessoa humana é uma árdua missão da 

atualidade, uma vez que os direitos que tratam de compaixão e respeito pela vida de 

qualquer pessoa ou espécie ainda estão sendo violados. Além disso, uma parte 

considerável da sociedade, certamente por ignorância dos fatores que caracterizam os 

autistas e demais pessoas com deficiência, podem se inclinar a vê-los como desiguais, 

desacreditando que sejam providos de qualidades próprias, convenientes e satisfatórias. 

Para Sidney Guerra305, “somente a garantia de liberdades não era suficiente para 

proporcionar e promover a dignidade da pessoa humana; era necessário investir no bem-

estar do indivíduo”. Isso significa dizer que, se é dever do Estado promover políticas 

públicas que garantam o respeito à dignidade, é obrigação da sociedade e das pessoas, em 

geral, reconhecer o valor do indivíduo, o seu papel social, libertando o sentimento de 

fraternidade e solidariedade, para então consagrar a igualdade entre os homens, 

independentemente de sua condição física ou intelectual. 

O modelo social do autista e demais pessoas com deficiência, portanto, deve ter 

como cenário principal a inclusão somada à acessibilidade e a autonomia, amparada pelos 

princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana, a partir da consciência e 

 
302 Para Bariffi, “uno de ellos princípios es que generalmente sueleasociarsela discapacidad – especialmente 

la intelectual – con la carência de capacidad para el ejercicio de la liberdad moral”. BARIFFI, Francisco J. 

El derecho a decidir de las personas com discapacidad: dignidad, igualdad y capacidad. In: MENEZES, 

Joyceane Bezerra de (org.) Direito das pessoas com deficiência psíquica e intelectual nas relações privadas: 

Convenção sobre os direitos da pessoa com deficiência e Lei Brasileira de Inclusão. 2 ed. rev. e ampliada. 

p. 47-112. Rio de Janeiro: Processo, 2020. p. 52-53. 
303 ALMEIDA, Vitor. A capacidade civil das pessoas com deficiência e os perfis da curatela. Belo 

Horizonte: Fórum, 2019. p. 146-147. 
304 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992. p. 25. 
305GUERRA, Sidney. Direitos humanos: curso elementar. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 77-78. 
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percepção social de atender solidariamente as necessidades de todas as pessoas que nela 

convivem, sem distinção. 

 

4.3 ACESSIBILIDADE, INCLUSÃO E SOLIDARIEDADE SOCIAL 

 

Qual seria o verdadeiro entendimento das demais pessoas sobre o autismo, a 

acessibilidade e a inclusão social ao ponto de serem solidárias e defensoras desses 

elementos intrinsecamente relacionados que coadunam com o aperfeiçoamento social? 

Será que somos socialmente antipáticos com esses temas interligados, por falta de 

informação ou egocentrismo? O ser humano é egoísta por natureza e solidário por 

interesse, ou o contrário? Quem é responsável pela melhoria dessas questões sociais, o 

Estado, a sociedade ou as pessoas que a compõe? 

Para Norval Baitello306, ao analisarmos isoladamente alguém num museu, por 

exemplo, num simples ato de registrar uma selfie (onde a parte principal da foto é a 

própria pessoa, enquanto a obra de arte, o artista, o mundo e tudo ao redor ocupam 

pequeno espaço ao fundo do enquadramento), podemos fazer questionamentos e 

constatações do que está se tornando o ser humano. Norval questiona se “a sociedade está 

nos transformando em sujeitos soberbos, sem percepção para as proporções da vida, do 

outro, do mundo, do entorno imediato? Quer dizer, está construindo seres que perdem 

celeremente o sentimento de alteridade?” Então, se as respostas forem afirmativas e se 

realmente excluímos a alteridade do rol de requisitos para a convivência social, pode-se 

crer que somos egocêntricos e não pensamos efetivamente em contribuir para a redução 

das desigualdades e ajudar no aprimoramento de um mundo melhor para todos. 

Mesmo se a maioria das pessoas for egocêntrica, não se pode dizer que a sociedade 

moderna é totalmente ignorante em relação às questões falhas das políticas públicas em 

defesa das pessoas com TEA. Todavia há um universo de peculiaridades exigindo atenção 

de casos e detalhes específicos que se apresentam de maneira alarmante sobre a violação 

dos direitos dessas pessoas que vão além do preconceito e da discriminação. São 

violações cometidas pelos cidadãos, pela sociedade e pelo Estado. Infelizmente, o que se 

 
306 BAITELLO JÚNIOR, Norval. Existências penduradas: selfies, retratos e outros penduricalhos. São 

Leopoldo, RS: Editora Unisinos, 2019. p. 107. 
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vê ainda no Brasil é uma desobediência sistemática dos direitos humanos essenciais à 

sobrevivência e à dignidade das pessoas em condição do autismo.307 

O pensamento de Aristóteles de que “a igualdade consiste em tratar igualmente os 

iguais e desigualmente os desiguais”, em que pese ter servido para justificar a segregação 

e o tratamento diferenciado para escravos, mulheres, estrangeiros etc., pode ser 

interpretado de maneira favorável pela perspectiva dos direitos humanos somados à 

isonomia e a dignidade da pessoa humana, uma vez que o Estado só existe em função das 

pessoas.  

Sidney Guerra308 afirma que, “o Estado não pode utilizar-se da pessoa como 

simples mecanismo do poder ou mero objeto necessário à realização de determinados 

objetivos, mas deverá sempre procurar proporcionar o máximo de bem-estar possível aos 

indivíduos e promover condições para que toda pessoa possa desenvolver-se com 

dignidade”. 

A dignidade da pessoa humana deve ser um norteador para direcionar a 

acessibilidade e a inclusão social, visando o ser humano como um todo, sem subdividir 

ou destacar suas capacidades ou debilidades, nem as utilizar como requisito balizador 

para quaisquer serviços ou oportunidades. 

Todas as pessoas têm pontos fortes e fracos relacionados às suas atribuições e 

habilidades, assim como o autista, mesmo em relação à convivência social. Segundo 

Grandin e Panek309, “se pudermos reconhecer, de modo realista e caso a caso, os pontos 

fortes de um indivíduo, podemos determinar melhor o seu futuro. As pessoas com autismo 

são muito boas em reparar detalhes”. Eles analisam uma série de funções e propriedades 

em objetos comuns, por exemplo, até entendê-los como um todo310, e isso é uma 

 
307 RIO GRANDE DO SUL. Assembleia Legislativa do Estado. Autismo, direito e cidadania: a trajetória 

social de familiares de pessoas com autismo. Comissão de Cidadania e Direitos Humanos. Rede Gaúcha 

Pró Autismo. Porto Alegre: Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, 2017. 
308 Para Guerra, “outra função do princípio da dignidade humana é justamente contribuir para a garantia da 

unidade da Constituição que, como norma fundamental, é capaz de coordenar o sistema jurídico e, através 

da utilização de outros princípios e regras de interpretação, contribuir para a devida harmonização entre as 

normas”. (GUERRA, Sidney. Direitos humanos: curso elementar. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 211). 
309 GRANDIN, Temple; PANEK, Richard. O cérebro autista: pensando através do espectro. (The autistic 

brain: thinking across the spectrum). Trad. Cristina Cavalcanti. 11ª ed. Rio de Janeiro: Record, 2019. p. 

132-133. 
310 Temple Grandin fala de sua experiência: “a tendência a ver detalhes antes de ver o todo sempre foi uma 

característica central de como me relaciono com o mundo. Quando era criança, meu comportamento 

repetitivo favorito era escorrer areia pelos dedos. Ficava fascinada com as formas; cada grão parecia uma 

pedrinha. Sentia-me como uma cientista trabalhando num microscópio”. Grandin cita ainda um exemplo 

de um paciente autista e seu encontro com o médico: “ele enxergou na porta uma série de propriedades – 

seu aspecto físico (as dobradiças), sua forma (retangular), sua função (permitir que ele entrasse na sala). Só 

ao reunir detalhes suficientes ele entendeu o que via”. (GRANDIN, Temple; PANEK, Richard. O cérebro 
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característica nuclear de como interagem com o mundo, isto é, primeiro tentam 

compreender o que está ao seu redor para depois se relacionar. Isso pode levar tempo, 

diferente para cada grau de comprometimento do TEA, por isso necessita da compreensão 

das demais pessoas. 

É preciso deixar de pensar no homem (espécie) a partir de seus déficits, passando 

a favorecer seus pontos fortes e aproveitar o que todos têm de melhor a oferecer aos 

semelhantes e ao mundo. Isso depende das oportunidades e acessibilidade ofertadas, 

respeitando as diferenças e refletindo sobre o que poderia melhorar na sociedade para 

disponibilizar uma convivência igualitária e digna para todos.  

Todos aqueles que “existem” como pessoa, independentemente de sua condição 

ou de suas limitações, devem, automaticamente, ser considerados incluídos na sociedade, 

como seres humanos que são, operando-se o respeito e assegurando-se a acessibilidade a 

todos os direitos. 

A inclusão social do autista, feita de maneira consciente para ele e para os outros, 

pode trazer maior eficácia a acessibilidade, uma vez que o torna capaz de se envolver 

socialmente com as atividades cotidianas, ao mesmo tempo em que ensina as pessoas com 

quem convivem sobre as particularidades do transtorno. Um fator importante que auxilia, 

consideravelmente, esse envolvimento, é a solidariedade social. 

A diversidade está contida na sociedade em vários aspectos, sendo necessária para 

o desenvolvimento individual e coletivo, mas que ainda depende da solidariedade das 

pessoas, desde que não seja confundida com caridade, piedade ou filantropia. A 

solidariedade dita nesse contexto tem a ver com o dever social de cada um se 

responsabilizar por seus atos, gestos e obrigações para com o outro e o lugar onde vive, 

ou seja, diz respeito à responsabilidade social.311 

Para Émile Durkein312, “a sociologia é uma ciência das instituições, da sua gênese 

e do seu funcionamento”, ou seja, tem como função estudar os fenômenos sociais totais 

que são diretamente relacionados com os fatos sociais oriundos da conduta engendrada 

pela sociedade. Dentre suas análises sobre o fato social, Durkein acredita que existe uma 

necessidade de sempre buscar uma ótica mais atual para o estudo e a compreensão do 

 
autista: pensando através do espectro. (The autistic brain: thinking across the spectrum). Trad. Cristina 

Cavalcanti. 11ª ed. Rio de Janeiro: Record, 2019. p. 132). 
311 ARAÚJO, Maria do Socorro Souza de. Solidariedade social: as ponderações de Émile Durkheim. 

Revista de Políticas Públicas, v. 9, n. 2, p.51-70, jul.- dez., 2005. Disponível em: 

https://core.ac.uk/download/pdf/233143035.pdf. Acesso em: 29 set. 2020. 
312 DURKHEIM, Émile. As regras do método sociológico. 17. ed. Trad. Maria Isaura Pereira de Queiroz. 

São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2002. p. 6. 
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comportamento das pessoas e da sociedade, a consciência individual e coletiva, 

entendendo que a solidariedade sendo um fato social, à princípio, individual, poderá ser 

melhor investigada quando surtir efeitos sociais. 

Para Socorro Araújo, “a solidariedade social é um fenômeno totalmente moral e 

que por si só não se presta à observação exata, nem à medida. Dessa forma necessita ser 

analisada a partir de um fator externo que a simboliza e a expressa”. A solidariedade 

social que os autistas e as pessoas com deficiência almejam envolve o princípio das 

semelhanças, de crenças e sentimentos comuns, sendo essa interseção que mantém as 

pessoas e a coletividade harmônica. A integração social existe mediante a união da 

consciência individual, comum ou coletiva. 

Quando as pessoas de um determinado grupo agem para favorecer a todos de 

maneira igualitária, respeitando uns aos outros, visando objetivos comuns, dando 

preferência ao bem estar mútuo, anulando a predileção individual e sendo sensível à 

dificuldade do outro, a sociedade pode se dizer organizada e igualitária para todos os seus 

componentes. 

 

4.4 RELATOS, EXPERIÊNCIAS E CONDUTAS ASSERTIVAS PARA A EFETIVA 

INCLUSÃO 

 

Quando existe consciência e boa vontade torna-se menos dispendioso desenrolar 

a efetiva inclusão social dos autistas e demais pessoas com deficiência, que precisam de 

respeito aos seus direitos e oportunidade para participar de atividades individuais e 

coletivas como qualquer cidadão. 

As mudanças poderiam começar a partir da análise dos relatos de famílias de 

autistas, associações ou organizações não governamentais que os defendem, estudiosos e 

profissionais especialistas no assunto que lidam direta ou indiretamente com o autismo e 

sabem como descrever, com conhecimento de causa, o que não existe e o que ainda falta 

para efetivar a inclusão e a acessibilidade para pessoas com TEA. Essas análises e 

providências do que deve ser feito na prática, podem ser estendidas às demais pessoas 

com deficiência, resguardadas as suas particularidades.313 

 
313 Sobre as particularidades das demais pessoas com deficiência entende-se, por exemplo, a necessidade 

do intérprete para o surdo, a áudio-descrição para o cego, as rampas e calçadas acessíveis para as pessoas 

com mobilidade reduzida ou prejudicada etc. 



97 

Em entrevista pessoal (por meio virtual314) com advogados e presidentes de 

associações, autores citados nessa pesquisa, médicos e psicólogos especialistas e 

familiares de pessoas com autismo, pode-se desenhar como, de fato, está a situação atual 

para os autistas do ponto de vista do tratamento, da acessibilidade, da inclusão social e da 

efetivação das leis. As observações e relatos a seguir demonstram o longo caminho que 

ainda precisa ser percorrido para conquistar uma sociedade efetivamente igualitária e 

inclusiva. 

 

4.4.1 As Associações (Organizações Não Governamentais) defensoras dos autistas e 

suas atuações 

 

A AMA – Associação Amigos do Autista foi a primeira a ser registrada no Brasil, 

em 1983, na cidade de São Paulo. Quando começaram a divulgar o trabalho que faziam, 

famílias de pessoas com Autismo buscaram a AMA para obter mais informações sobre o 

TEA, que, percebendo a demanda, os pais fundadores da associação compartilharam suas 

vivências incentivando a fundação de grupos e associações em todo país. Em 1988, a 

junção de cinco AMAs (São Paulo, Rio de Janeiro, Sergipe, Distrito Federal e Minas 

Gerais) formou a ABRA – Associação Brasileira de Autismo, em Belo Horizonte – MG, 

primeira em abrangência nacional, em defesa dos direitos e interessas das pessoas com 

autismo e de suas respectivas famílias, ofertando ainda, o treinamento e a capacitação 

para profissionais interessados no atendimento das pessoas com autismo.315 

Um dos objetivos da ABRA é “criar e aprimorar políticas públicas em prol da 

cidadania, educação e qualidade de vida de pessoas com autismo”, por isso trabalham 

diretamente com o Governo Federal. Em 2011, fez algumas reivindicações em prol das 

pessoas com autismo como, por exemplo, promover nacionalmente uma campanha 

informativa sobre o TEA (do diagnóstico ao tratamento e a convivência social) voltada 

para profissionais de saúde e familiares; a elaboração de um protocolo de atendimento 

para elucidar diagnóstico e terapêutica na rede pública de saúde; incluir no cartão de 

vacinação da criança informações pertinentes ao autismo; sugeriu a criação de centros de 

referência e de estudos em todo país sobre o transtorno, entre outros. Essas exigências 

 
314 Devido ao período de pandemia que assola o mundo, por causa do vírus SARS COVID 19, o ano de 

2020, quando foi desenvolvida a dissertação, as plataformas digitais e aplicativos foram os meios de 

comunicação possíveis para conseguir as informações desse tópico. 
315 Disponível em: https://www.autismo.org.br/site/abra/historia-e-atuacao.html. Acesso em: 06 nov. 2020. 
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ainda vêm sendo cobradas até então, sem um retorno muito eficaz, condizente com o 

número de autistas diagnosticados desde 2011.316 

A Associação Fortaleza Azul – FAZ317, sediada em Fortaleza - Ceará, não tem 

fins lucrativos e é composta por autistas e seus familiares. Objetivam o amparo, a defesa 

e a proteção das pessoas com TEA, por meio de assistência social, sugerindo como 

demandas importantes a serem observadas para efetivar a inclusão e a acessibilidade, 

principalmente pelo Poder Público: o treinamento para os médicos pediatras para 

identificação precoce do autismo; o acesso à consulta, exames e acompanhamento com 

médicos especialistas baseado no direito ao diagnóstico e ao tratamento direcionado; o 

acompanhamento terapêutico multidisciplinar adequado para os autistas em todas as fases 

da vida; notificação e registro dos casos de autismo diagnosticados por meio de sistema 

integrado de saúde; distribuição gratuita de medicamento de uso contínuo, caso 

necessário; ampliação do período de renovação do “passe livre” (transporte público) dos 

cartões de estacionamento (vagas especiais) e das perícias, uma vez que trata-se de uma 

condição permanente. 

Além disso, a FAZ sugere o investimento estrutural e profissional nos 

Atendimentos Educacionais Especializados (AEE’s) das unidades escolares voltado para 

a pessoa com autismo; promover cursos profissionalizantes para jovens e adultos autistas 

para que possam concorrer para as vagas destinadas às pessoas com deficiência 

oportunizadas no mercado de trabalho; o treinamento atitudinal para os servidores que 

atendem ao público, em todos os órgãos e entidades, para que saibam direcionar a 

prioridade de atendimento para os autistas, assim como saber agir em casos de 

desorganização comportamental e a isonomia da redução de 50% (cinquenta por cento) 

 
316 A ABRA, juntamente com suas filiadas, está acompanhando a construção dos centros de referência e 

dos serviços que serão prestados pelo SUS/MS, assim como as residências inclusivas e centros dia 

oferecidos pelo SUAS/MDS. Além disso, está acompanhando a efetividade da política de inclusão escolar 

que vem sendo trabalhada e orquestrada pelo MEC. (Disponível em: 

https://www.autismo.org.br/site/abra/historia-e-atuacao.html. Acesso em: 06 nov. 2020). 
317 As ações da FAZ estão voltadas para “promover a defesa judicial e/ou extrajudicial dos interesses e 

direitos protegidos dos associados e representados pela entidade; oportunizar às pessoas com autismo 

espaço de convivência, por meio de atividades recreativas, educacionais, culturais, esportivas e de lazer; 

interagir junto às organizações de Saúde, Educação e Assistência Social para atendimento e tratamento, no 

sentido de facilitar o acesso de pessoas com TEA a tratamento especializado; apresentar sugestões, bem 

como buscar recursos junto a órgãos estatais e privados, visando o amparo constitucional dos autistas no 

que tange ao cumprimento das leis existentes, servindo também como órgão de assessoramento” 

(Disponível em: http://faz.org.br/quem-somos/. Acesso em: 04 nov. 2020). 
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da carga horária para os servidores federais, estaduais e municipais pais ou responsáveis 

por pessoas autistas para que possam acompanhar o tratamento de maneira integral.318 

A Associação Pintando SeTEAzul (APSA-CE)319, nos mesmos moldes da FAZ, 

surgiu, em 2015 e na mesma cidade, devido à falta de profissionais especializados para 

diagnosticar e atender pessoas com autismo. Assim, pais e amigos defensores dos direitos 

dos autistas uniram-se em busca de inserir, com respeito e compreensão, as pessoas com 

TEA na sociedade. A APSA-CE objetiva melhorar a capacidade de adaptação e qualidade 

de vida das pessoas com autismo e seus familiares. 

Atualmente a APSA-CE promove palestras, cursos e oficinas para os associados 

e pessoas interessadas em saber um pouco mais sobre o transtorno. Disponibiliza 

atendimento psicopedagógico, cursos diversos para pais e mães de autistas, fazem visitas 

regulares nas escolas no intuito de orientar a inclusão dos alunos com autismo, organizam 

frequentemente ações sociais de inclusão em locais públicos com profissionais 

especializados para divulgar e informar como lidar com o transtorno. 

A Associação de Pais Espectro Autista de Ubatuba – SP confirma o 

comprometimento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostos 

pela ONU, visando a prosperidade e a paz universal com mais liberdade para todas as 

pessoas. Desde 2014, a Associação de Pais Espectro Autista de Ubatuba surgiu pelo 

mesmo motivo das associações anteriores, “a escassez de recursos existentes no 

Município e da necessidade de acolhimento e apoio as famílias que recebiam o 

diagnóstico de autismo.”320 O grupo oferece apoio às famílias que recebem o diagnóstico 

e atendimento multiprofissional para as pessoas com TEA que não possuem esse serviço 

onde moram. Além disso, fazem reuniões mensais para que as famílias que receberam 

diagnóstico mais recentemente possam trocar experiências e conhecimento com aquelas 

que já convivem há mais tempo com o TEA. 

Diante disso, percebe-se que, no Brasil, a pessoa com autismo ainda enfrenta 

muitas dificuldades para obter o diagnóstico, conseguir um tratamento específico e ser 

incluída efetivamente na sociedade, por falta de informações, centros de atendimento, 

 
318 Diretrizes apresentadas em carta aberta destinada aos políticos com intenção em candidatar-se nos anos 

de eleição. (Disponível em: http://faz.org.br/wp-content/uploads/2020/10/CARTA-CANDIDATOS-PMF-

1-2.pdf. Acesso em: 04 nov. 2020). 
319 Para a APSA-CE “o diagnóstico precoce é fundamental, assim como é necessária uma relação de 

conhecimento, fidelidade, comprometimento e cumplicidade entre família, escola, médicos e a própria 

associação”. (Disponível em: https://prosas.com.br/empreendedores/21850#!#tab_vermais_descricao. 

Acesso em: 06 nov. 2020). 
320  Disponível em: https://transformabrasil.com.br/perfil-ong/associacao-de-pais-espectro-autista-ubatuba. 

(Acesso em: 06 nov. 2020). 
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profissionais especializados e políticas públicas voltadas para as pessoas com TEA e suas 

famílias. Mesmo com a luta diuturna das associações, o retorno para os autistas é muito 

indolente. 

 

4.4.2 Opiniões, críticas e sugestões de estudiosos e especialistas em autismo e pessoas 

com deficiência 

 

A opinião dos especialistas e estudiosos no Transtorno do Espectro do Autismo e 

no cotidiano dos autistas e demais pessoas com deficiência segue, geralmente, o mesmo 

raciocínio, demonstrando que é fácil saber o que deve ser feito para resolver a maioria 

dos problemas enfrentados por esses indivíduos, o difícil é conscientizar as pessoas a 

providenciar a prática da acessibilidade e da inclusão social. 

Para Vitor Almeida321 a dificuldade de se efetivar a inclusão e proporcionar 

acessibilidade aos autistas e demais pessoas com deficiência “decorre desde a superação 

de barreiras atitudinais, sendo uma questão de empatia/sensibilidade, até uma postura 

mais enérgica dos órgãos de fiscalização e das indenizações pelos tribunais”. Segundo 

Almeida, “a lista dos desafios da efetividade dos direitos das pessoas com deficiência é 

longa. É preciso reforço da atuação dos órgãos de fiscalização, além de se observar o 

papel do judiciário na proteção das minorias”. Além disso, lembra-se da possibilidade da 

realização de “programas de compliance322 em empresas e instituições pró-diversidade e 

inclusão”, possibilitando o autista, diante de uma oportunidade de emprego, ter a 

segurança de participar e concorrer a uma vaga no mercado de trabalho. 

Sobre a educação inclusiva, o autor sugere que seja “um instrumento de 

reconhecimento do diferente desde a infância”, ou seja, a inclusão escolar na primeira 

fase da vida permite que as pessoas convivam e percebam as diferentes características de 

cada um, e assim podem aprender a respeitar o outro, independentemente de suas 

limitações. 

 
321 Dr. Vitor Almeida é autor de vários artigos e obras voltados para a defesa dos direitos das pessoas com 

deficiência. Entrevista concedida em 03 nov. 2020, por meio do aplicativo Whatsapp. 
322 O termo “Compliance” origina-se da palavra “comply”, que significa agir de acordo com as normas ou 

as regulamentações. Tem a ver com controle, responsabilização e disciplina para o cumprimento de regras 

preexistentes, e a verificação e correção de algum desvio dessas condutas. 
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Segundo Joyceane Bezerra de Menezes323, o autismo deve ser analisado a partir 

de uma perspectiva transdisciplinar, envolvendo a medicina, a psicologia, a fisioterapia, 

a terapia ocupacional, a fonoaudiologia, não esquecendo a pedagogia e as ciências sociais. 

A autora lembra que “o tratamento voltado para as pessoas com autismo ainda é 

dispendioso, do ponto de vista financeiro e do tempo necessário para realizar as atividades 

propostas pelos profissionais de apoio terapêutico”. Geralmente, as mães são as 

responsáveis por esse tempo dedicado quase que integralmente aos seus filhos, e por isso 

não conseguem trabalhar. Além disso, Joyceane convenientemente lembra que, “nem 

todas as famílias possuem condições financeiras para arcar com as despesas do tratamento 

particular ou contratar um plano de saúde para custear as terapias sugeridas para o 

autista”, demonstrando a falta de políticas públicas necessárias para atender essas 

pessoas. 

Isso comprova que o autista ainda não está visivelmente apresentado à sociedade 

como parte dela, uma vez que o Poder Público não se esforça para desmistificar o TEA 

para as demais pessoas, nem empreende estratégias objetivas para a construção eficaz da 

acessibilidade e da inclusão social. 

Segundo o neuropediatra Dr. José Raimundo Facion324, “é preciso desenvolver 

estratégias e condutas assertivas para que as pessoas que trabalham, tratam e convivem 

com os autistas possam lidar com problemas mais invasivos de maneira correta e eficaz, 

de acordo com cada grau de acometimento”. Se as pessoas forem bem informadas sobre 

o que é o autismo, o seu comportamento e como deve ser a conduta adequada para lidar 

com um autista e suas peculiaridades, de maneira disciplinada e organizada, a 

acessibilidade e a inclusão, propriamente ditas, poderão ser mais eficazes e fatalmente 

será possível conseguir resultados mais precisos. 

Um exemplo de uma conduta assertiva é concentrar na amenização de um sintoma 

por vez, já que o autista apresenta, em sua maioria, diversos tipos de comportamentos, 

simultaneamente, como o autoflagelo, a agressividade e as estereotipias. Trabalhando a 

análise do comportamento, escolhendo os sintomas que devem ser amenizados, cada um 

 
323 Dra. Joyceane Bezerra de Menezes é autora de várias obras sobre os direitos das pessoas com deficiência 

e desenvolve projetos de pesquisa na área do Direito Civil, com ênfase em questões existenciais 

relacionadas à pessoa com deficiência. Entrevista concedida em 03 nov. 2020, por meio do aplicativo 

Whatsapp. 
324 FACION, José Raimundo. Autismo e comportamento humano. Semana Desafios do Autismo – 02 a 06 

de novembro de 2020. Curso online.  São João Del Rey-MG, 2020. Disponível em: 

https://pagina.professorfacion.com.br/blog02?utm_source=leadlovers&utm_medium=email&utm_campai

gn=[CONFIRME%20SUA%20INSCRICAO%20]%20&utm_content=SEMANA%20DESAFIOS%20D

O%20AUTISMO%20-%20Aula%2002%20Liberada. Acesso em: 02 nov. 2020. 
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deles por vez, tende-se a perceber o autista mais detalhadamente, possibilitando 

compreende-lo e auxilia-lo a desenvolver sua autonomia. Dessa forma, a convivência com 

a pessoa com TEA torna-se mais amena tanto para ela e para seus familiares, quanto para 

a sociedade.325 

As condutas assertivas podem ser ações minimizadoras de crises ou da 

sintomatologia que o TEA apresenta, e podem ser realizadas tanto pelos familiares e 

profissionais, quanto por pessoas treinadas para agir diante desses comportamentos. 

Como já foi relatado no capítulo sobre as subdivisões do autismo, as crises, as 

estereotipias e o comportamento desorganizado ou agressivo podem se apresentar em 

níveis diferentes em cada indivíduo com autismo, do mais leve ao mais severo, associados 

ou não. 

Embora não haja uma receita específica ou um protocolo formal de como agir 

diante de um autista em crise, segundo a psicóloga Suzane Lohr326, manter-se calmo e 

controlar o próprio nervosismo é de grande importância para conseguir ajudar a pessoa 

com TEA nesse momento. Identificar e isolar a causa do desencadeamento da crise é um 

ponto crucial para que se possa reorganizar o comportamento do autista. Observar o que 

modificou no ambiente (um objeto, som alto ou barulho diferente, a movimentação de 

pessoas estranhas etc.) pode ser o gatilho da reação agressiva, do autoflagelo ou dos gritos 

e estereotipias apresentados. 

Nesse momento, a pessoa que estiver tentando reorganizar o autista, precisa 

atentar para o tom de voz que fala com ele e a intensidade do toque na pele, já que as 

alterações sensoriais são geralmente exacerbadas no autismo. Quando sair para algum 

lugar, é sempre conveniente explicar ao autista o caminho que será percorrido, o destino, 

as possíveis paradas durante o percurso e as pessoas com quem ele terá contato nesse 

contexto e outras possíveis situações que possam acontecer nesse período até ele retornar 

 
325 Dr. Facion defende que tanto os profissionais que trabalham diretamente com os autistas, quanto seus 

familiares que cuidam dele no cotidiano até as pessoas estranhas à ele que só têm contato esporadicamente, 

se tiverem bem informados do que é basicamente o autismo e suas características, podem ajudar 

consideravelmente no desenvolvimento comportamental e na convivência social desse indivíduo, de 

maneira menos problemática. (FACION, José Raimundo. Autismo e comportamento humano. Semana 

Desafios do Autismo – 02 a 06 de novembro de 2020. Curso online.  São João Del Rey-MG, 2020. 

Disponível em: 

https://pagina.professorfacion.com.br/blog02?utm_source=leadlovers&utm_medium=email&utm_campai

gn=[CONFIRME%20SUA%20INSCRICAO%20]%20&utm_content=SEMANA%20DESAFIOS%20D

O%20AUTISMO%20-%20Aula%2002%20Liberada. Acesso em: 02 nov. 2020). 
326A psicóloga Suzane SchmidlinLohr tem experiência empsicologia clínica, saúde e educação e atua 

principalmente com habilidades sociais, educação, prevenção psicológica, terapia comportamental e 

interação pais-filhos. (Disponível em: https://www.escavador.com/sobre/5888286/suzane-schmidlin-lohr. 

Acesso em: 17 nov. 2020). 
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à sua rotina habitual. Isso, muitas vezes, favorece a estabilidade do comportamento. As 

informações dadas e as ordens que o autista deve obedecer precisam ser ditas de maneira 

clara e objetiva, preferencialmente, uma por vez. A psicóloga reforça que, “entender 

melhor o contexto em que a crise aconteceu, ajuda a evitar a recorrência e torna o dia a 

dia do autista mais agradável para ele e para as demais pessoas à volta dele”. Entretanto, 

Suzane lembra que, “não há uma receita de sucesso e cada crise é única, assim como cada 

pessoa do espectro autista”, assim, mesmo não havendo um protocolo singular e 

notadamente eficaz para todos os casos de autismo, é possível buscar um treinamento 

básico para agir em situações gerais.327 

A falta de informação sobre o transtorno, as condutas assertivas diante do autismo 

e sobre a legislação garantidora dos direitos das pessoas com TEA pode ser uma das 

justificativas que dificulta a acessibilidade e a inclusão do autista na sociedade. 

De acordo com Janielle Severo328, “o arcabouço jurídico existente no Brasil é um 

instrumento protetivo para a pessoa com deficiência, mas infelizmente ainda falta a 

efetivação da norma”. Segundo Janielle, não adianta o país ter leis firmes e claras se não 

são cumpridas, uma vez que existe na sociedade uma concepção preexistente das 

inabilidades e incapacidades agregada à imagem do autista e demais pessoas com 

deficiência. A quantidade de matrículas escolares recusadas para o aluno autista ou com 

alguma deficiência (principalmente intelectual) ainda é significativamente frequente, sob 

as justificativas mais diversas e frívolas como, por exemplo, ter um percentual específico 

de vagas para alunos nessas condições de autismo ou outra deficiência, violando a lei 

vigente. 

Comportam-se dessa maneira, muitas vezes, pela insegurança pedagógica, 

estrutural, profissional e financeira, sendo uma atitude pouco compreendida pelos 

familiares dos autistas e associações defensoras da causa e pelo próprio Ministério 

Público. Todavia, defende Janielle que “a democracia só se efetiva quando os diferentes 

convivem, uma vez que ela envolve o diálogo e o sopesamento de direitos e deveres com 

base no bem social”. Para viver em sociedade é necessário dialogar com o outro, entende-

 
327 Disponível em: https://superspectro.com.br/especialista-responde/como-lidar-com-uma-crise-de-uma-

crianca-com-transtorno-do-espectro-autista. Acesso em: 17 nov2020)-. 
328 Janielle Fernandes Severo é advogada da Associação Fortaleza Azul – FAZ e mãe de pessoa com 

autismo. Entrevista concedida em 05 nov. 2020, por meio do aplicativo Whatsapp. 
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lo, respeita-lo e ter empatia por ele, e vivendo somente com pessoas sem deficiência, não 

é possível saber lidar com as diversidades que cada pessoa apresenta.329 

Embora o avanço tecnológico tenha facilitado a comunicação entre as pessoas, a 

sociedade moderna está desaprendendo a dialogar, ouvir a opinião do outro, saber de suas 

dificuldades, habilidades, capacidades e limitações, tornando-se intolerante. Cada vez 

mais, observa-se que as pessoas tendem a ser portadoras de uma verdade única, e assim 

a democracia se esvai, retrocedendo lentamente a evolução humana e social.  

 

4.4.3 Relatos e experiências vividas por familiares de pessoas com autismo 

 

Em entrevista com familiares de pessoas com autismo, é possível detectar uma 

confluência de opiniões e vivências, independentemente da situação financeira, da 

posição social, do grau de instrução, uma vez que passam por situações semelhantes com 

seus autistas, resguardando as devidas proporções, demonstrando que ainda não 

conseguimos suprir, como sociedade, as necessidades mais simples de acessibilidade e 

inclusão. Deve-se esclarecer que alguns nomes foram ocultados para preservar a 

intimidade dos entrevistados, mas estão mantidos os dados da pesquisa. 

G.B.M.330, mãe de um menino autista, percebeu que desde o início do surgimento 

dos primeiros sintomas, os amigos, a escola e os familiares sugeriam com olhares e 

suposições que a culpa do filho apresentar um comportamento diferenciado era dela que 

não estava sabendo educa-lo, nem o estimular de forma devida. Sabendo que havia algo 

errado no desenvolvimento do filho, e buscando o diagnóstico em vários médicos, 

recebeu o laudo de Transtorno do Espectro do Autismo. Ao receber o diagnóstico do 

TEA, a mãe revela que é “um resultado libertador, mas ao mesmo tempo desesperador, 

porque resolve a questão da culpa e ao mesmo tempo mantém a pessoa perdida, sem saber 

o que fazer, para onde levar, o que tratar primeiro e com quem”.  

Sabendo que os planos de saúde são resistentes quanto à cobertura dos tratamentos 

para os autistas, baseados em técnicas comportamentais como ABA, Denver, que foram 

 
329 Em defesa dos direitos das pessoas com autismo, Janielle Severo atuou em diversos processos no 

Judiciário do Estado do Ceará conquistando o deferimento da Terapia ABA para autistas da Associação 

Fortaleza Azul – FAZ. A associação juntamente com o Ministério Público assinaram um TAC (Termo de 

Ajustamento de Conduta) com uma operadora de saúde para garantir o custeio do tratamento integral e 

beneficiar 80 crianças associadas (ver Anexo II). Entrevista concedida em 05 nov. 2020, por meio do 

aplicativo Whatsapp. 
330 G.B.M. é advogada no Rio de Janeiro e mãe de pessoa com autismo. Entrevista concedida em 06 nov. 

2020, por meio do aplicativo Whatsapp. 
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desenvolvidos para suprir as necessidades que o TEA apresenta, e que dão retorno 

consideravelmente positivo, G.B.M. afirma que “os pais e familiares não querem curar 

seus filhos, porque sabem que autismo não tem cura. Querem apenas capacita-lo, 

possibilitar que ele viva em sociedade, ter o seu próprio sustento, fazer atividades básicas 

que podem parecer simples, mas para o autista é um desafio, assim como para a família”. 

S.G.S.331, pai de um menino autista, busca administrativamente o direito de 

redução na sua carga horária de trabalho para levar o filho aos atendimentos terapêuticos 

e poder dividir as atividades de casa e na clínica com a esposa que não conseguiu mais 

trabalhar desde o diagnóstico do filho. S.G.S. é professor de escola pública estadual e 

com o salário que recebe mal dá para custear o plano de saúde que paga para o filho ter 

acesso à técnica ABA, em clínica credenciada ao plano, que, segundo ele, foi um divisor 

de águas no desenvolvimento comportamental de seu filho.  

Lamenta, ainda, que as escolas e os profissionais de ensino não estejam 

qualificados para atender pessoas com deficiência intelectual em geral, por falta de 

estrutura financeira, estrutural e pedagógica. Seu desejo é que o filho cresça com 

autonomia e independência, numa sociedade inclusiva, podendo frequentar lugares 

comuns, como cinema, praças e shoppings, sem o receio de ser rejeitado por ser autista. 

Como educador, acredita que se a questão do autismo e das demais deficiências fosse um 

assunto abordado desde a primeira infância até a universidade, talvez a sensibilidade das 

pessoas se amoldasse as diversidades existentes, minimizando traumas e abolindo 

preconceitos. 

De acordo com Janielle Severo332, mãe de um menino autista, a falta de 

informação sobre o transtorno é um dos fatores que dificultam a inclusão social, 

principalmente no âmbito escolar. Para as escolas particulares as despesas com 

profissionais de apoio aumentaram consideravelmente após a Lei Brasileira de Inclusão, 

que passou a exigir, desde 2015, que esse gasto deveria ser da escola e não mais dos pais 

e responsáveis. Sugere Janielle que, “se houvesse um programa de incentivo fiscal ou de 

 
331 S.G.S. é professor do ensino fundamental de uma escola pública estadual em Fortaleza e pai de um 

menino autista. A esposa deixou de trabalhar quando receberam o diagnóstico do filho e, desde então, vive 

em função de leva-lo às terapias, aguardando a oportunidade de dividir essa tarefa com o pai da criança, 

que depende da redução da carga horária trabalhada para ajudá-la. Existem leis municipais e federais que 

garantem a redução de 50% na carga horária de servidores pais ou responsáveis legais de pessoas com 

autismo, mas não há lei no Estado do Ceará que garanta essa redução. S.G.S. ainda aguarda a finalização e 

indeferimento de todos os recursos administrativos para judicializar o pedido da redução. Enquanto isso, 

sem opção, a mãe da criança, continua desempregada e sobrecarregada com as atividades do filho, e o pai 

permanece sendo a única fonte de renda da família. Entrevista concedida em 1° jul. 2020. 
332 Janielle Fernandes Severo é advogada da Associação Fortaleza Azul – FAZ e mãe de pessoa com 

autismo. Entrevista concedida em 05 nov. 2020, por meio do aplicativo WhatsApp. 
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subsídio voltado para a inclusão e direcionado a essas instituições, as escolas poderiam 

investir na capacitação de seus profissionais para saber agir corretamente diante de um 

aluno autista”. Do mesmo modo ocorre com as escolas públicas, onde o problema se 

estende desde as questões financeiras até as estruturais, profissionais e pedagógicas. 

Janielle reforça que, “a adaptação do material realizado dentro da própria escola, por um 

profissional capacitado auxiliaria bastante na efetivação da inclusão escolar. Além disso, 

a escola, junto com as famílias, deveriam trabalhar a sensibilização e a empatia das 

crianças, para que saibam conviver e se solidarizar com as diferenças dos colegas, 

tornando mais fácil o entendimento e a tolerância para aceitar as adversidades do outro”. 

Diante disso e da experiência própria, percebe-se como a sociedade precisa 

descortinar seus medos, suas lendas e crenças, suas ignorâncias, sua desinformação a 

respeito dos autistas e das pessoas com deficiência intelectual de uma maneira geral. 

Pode-se crer que haja questões legislativas serem adaptadas e/ou modificadas com relação 

à inclusão social e à acessibilidade, é possível que sim. No entanto, a mudança deve 

começar pelas pessoas, desde o nascimento, com a educação dos pais, depois o reforço 

na escola. Aprender o que é solidariedade, empatia, altruísmo, resiliência. 

O legislador pode garantir o melhor e mais respaldado direito para qualquer 

indivíduo, mas de nada serviria se a sociedade, como um todo, fechasse os olhos para as 

diferenças, as necessidades, as fragilidades, as vulnerabilidades de cada um, optando pelo 

bem estar individual. Punir quem não cumpre o que dizem as normas de proteção às 

pessoas com autismo e demais deficiências é mais conveniente do que tomar para si a 

responsabilidade de ajudar a efetivação desse cumprimento.333 

Se vivemos em comunidade, as oportunidades devem ser disponibilizadas para 

todos. Se, por exemplo, as escolas públicas ou particulares, não têm estrutura para atender 

devidamente seus alunos sem distinção334, ou se um empresário não se enxerga em 

condições de admitir um empregado autista, por não saber lidar com o transtorno, nem 

 
333 Na pandemia causada pelo vírus SARS-COVID 19, a Lei n° 14.019/2020, no texto do seu artigo 3°-A, 

§ 7°, veio dispensar os autistas e demais pessoas com deficiência intelectual a utilizar as máscaras em 

público, alterando a Lei n° 13.979/2020 que obrigava uso do equipamento de proteção individual (EPI) 

para todas as pessoas, demonstrando uma compreensão e respeito aos comprometimentos sensoriais típicos 

das patologias. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14019.htm. 

Acesso: 04 nov. 2020. 
334 O Decreto n° 10.503/2020, que visa instituir a Política Nacional de Educação Especial equitativa, 

inclusiva e com aprendizado ao longo da vida, as discussões sobre possibilidades de segregação social e 

regressão dos direitos adquiridos, vêm sendo matéria de discussão entre pessoas interessadas no assunto. A 

polêmica gira em torno principalmente, de questões sensíveis às pessoas com deficiência intelectual, como 

é o caso de alguns autistas. (Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-

2022/2020/decreto/D10502.htm. Acesso em: 04 nov. 2020). 
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mesmo adaptar sua empresa e seus colaboradores para recebe-lo devidamente, cabe ao 

Poder Público perceber essas dificuldades, e auxiliar esses serviços, seja com isenção de 

impostos, incentivo fiscal ou oferecer algum subsídio. Os problemas são de todos e 

envolve o mundo. A ONU já percebeu que é preciso reduzir as desigualdades. 

A pessoa com TEA busca apenas viver como igual, ou seja, poder circular no lugar 

onde vive, ir ao cinema, ao teatro, ao shopping, subir um elevador, ir ao restaurante, pegar 

uma fila de banco ou de supermercado, frequentar a escola, ter um emprego, utilizar um 

transporte público, ir a lugares e repartições públicas e privadas sem ter que se preocupar 

de ser medida e julgada pelo seu comportamento diferenciado ou suas singulares 

estereotipias. 

Infelizmente ter um filho ou parente com autismo ainda significa deixar de 

frequentar as rodas de amigos e festas de familiares, além de determinados lugares com 

muitos estímulos audiovisuais para não incomodar as pessoas e poupar o autista, e a si 

mesmo, ouvir comentários maldosos, ou ser gentilmente convidado a se retirar. O autista 

quer apenas ser compreendido, não como uma doença contagiosa, mas sim como uma 

pessoa com deficiência com potencial para ocupar sua posição de cidadão, participando 

e exercendo suas atividades sociais e ter os seus direitos respeitados. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Transtorno do Espectro do Autismo permanece enigmático para os especialistas 

que seguem em busca de conclusões genéticas, sem ainda resultados elucidativos, e 

mesmo com o avanço das normas jurídicas os autistas continuam sendo vistos como 

habitantes de um mundo isolado, que parece ter sido criado por eles e entendido pela 

sociedade como algo fatídico, irremediável e aceito.  

A invisibilidade social juntada as atitudes desrespeitosas que acontecem, de forma 

constante, em relação ao conjunto normativo de leis garantidoras e defensoras dos direitos 

dos autistas e demais pessoas com deficiência continua a permear o contexto social, o que 

demonstra a persistência no que cabe a práticas de exclusão e de preconceito alimentadas 

pela desinformação das pessoas sobre o que é realmente o transtorno, como ele se dá e 

sobre como devem ser tratados os indivíduos acometidos por ele. 

Desde a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, em 

2007, passando pela Lei Berenice Piana, considerando as resoluções do Estatuto da 

Pessoa com Deficiência e o texto editado pela Lei Romeo Mion, até o conteúdo sobre o 

referido assunto que se pode utilizar, no caso o que traz o Decreto n° 10.502/2020 é 

notória e significativa a conquista legislativa das pessoas com deficiência, em especial 

dos autistas. Tal conquista é realmente algo de extrema relevância social ao englobar o 

direito à igualdade, à acessibilidade, à inclusão social baseada em princípios como o 

respeito e a dignidade, embora estes ainda sejam, repetidamente, temas de discussão a 

partir do ponto de vista que considera a ineficácia na prática. 

Além disso, a capacidade civil desses indivíduos é sempre questionada, do ponto 

dentro do viés que inclui a possibilidade de viver em comunidade, de exercer a cidadania, 

e de estar apto a cumprir as suas atividades civis como sujeitos de direito. As deficiências 

ainda são vistas, na maioria das vezes, como impedimento para o exercício de direitos e 

para a convivência social, levantando questões controversas, sobretudo à igualdade de 

oportunidades e o tratamento dado a estas pessoas. 

O Transtorno do Espectro do Autismo vem se destacando como um assunto de 

interesse geral diante dos repetidos flashes midiáticos e graças aos ativistas, aos autistas 

famosos e à outras celebridades que em decorrência da exposição de suas imagens 

trouxeram e trazem o tema à tona, embora, todavia, longe dos holofotes, os autistas 

anônimos ainda carreguem as mazelas que resultam da invisibilidade que parecer ser uma 

característica atrelada à sua condição. Assim, eles seguem seus caminhos como constante 
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vítimas da vulnerabilidade que lhes é imposta, e assim institucionalizada, ao serem 

impedidos de exercer seus direitos, enfrentando as mesmas dificuldades presentes em sua 

trajetória, desde os primórdios, em ter determinado um diagnóstico preciso ou um 

tratamento direcionado para minimizar seus comprometimentos. 

Diante disso, as demandas referentes à violação aos direitos da pessoa com 

autismo chegam ao judiciário que, salvo raras exceções, equivocadamente e acabam por 

desinformar os envolvidos – diga-se a sociedade como um todo - sobre as verdadeiras 

necessidades e prioridades do autista. Assim eles enfrentam a ausência de prioridade no 

andamento dos processos, os indeferimentos aos pedidos de tratamento direcionado, o 

que dificulta, muitas vezes, o aproveitamento das “janelas de oportunidades” e, por sua 

vez, a evolução do quadro clínico do autista que necessita de intervenção imediata logo 

após o diagnóstico elucidativo. 

Como cada pessoa com o transtorno, associado (ou não) à outras patologias, pode 

apresentar sintomatologia diferente, o autista deve ser visto como um ser humano único, 

ao se considerar suas particularidades, que tem condições de se reorganizar no contexto 

comportamental considerando a perspectiva de viver dignamente em sociedade, 

independentemente do grau de comprometimento apresentado.  

Quando é direcionado desde cedo à análise do comportamento, o autista pode 

apresentar aptidões que ficam ocultas durante toda sua vida quando não são estimuladas 

ou pelo menos consideradas. Ou seja, o despertar de aptidões que pode ter o autista 

acontece muitas vezes por meio de estimulações programadas e condutas assertivas.  

Todavia, entender o autismo dentro de parâmetros não equivocados para a 

sociedade é uma trajetória longa e árdua, já que esta parece não se importar demanda um 

caminho longo e minucioso do ponto de vista informacional, tanto da condição quanto na 

maneira de lidar com essas pessoas, respeitando seus direitos e suas limitações com 

dignidade, justiça e inclusão. A diversidade social exige cada vez mais das pessoas uma 

tolerância maior, mais abrangente, em razão da inevitável convivência com o diferente, 

circunstância trazida pela globalização e pelo avanço tecnológico. Esses dois fatores 

somados à importância prática da simbologia na vida das pessoas aflora outra questão, 

aparentemente sem importância, mas que vem atrapalhando o convívio social, causando 

transtorno e constrangimento para autistas e outras pessoas com deficiência, como por 

exemplo, os cegos, surdos e aqueles com deficiência intelectual importante, a 

obsolescência do símbolo representativo. 
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A urgência na atualização do símbolo representativo das pessoas com deficiência 

já é uma preocupação da Organização das Nações Unidas desde 2015, percebendo que a 

imagem atual não condiz com as múltiplas deficiências existentes no mundo. O 

desenvolvimento de políticas públicas voltadas para esse grupo social, deve se estender 

desde a providência considerada a mais simplória (a atualização do símbolo) até a mais 

complexa (disponibilização de tratamento especializado para o TEA). 

Assim como saber informações sobre o Transtorno do Espectro do Autismo é 

direito da população, a alteração do símbolo, no caso, precisa alcançar todos os níveis de 

compreensão, ou seja, da pessoa inculta até a mais douta, sem deixar dúvidas sobre o que 

a imagem representa, como ainda ocorre em vagas especiais de estacionamento ou em 

filas de supermercado que estampam o símbolo do cadeirante, que não está ligada em 

absoluto o autista, por exemplo, salvo se ele fizer uso de uma cadeira de rodas, 

obviamente. 

Somos todos dignos de um tratamento social igualitário, justo e respeitoso, e por 

isso, na Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o modelo 

social do indivíduo com deficiência, em respeito aos princípios da igualdade e da 

dignidade da pessoa humana, galgou um patamar majestoso, deixando de ser um castigo 

divino, em seguida uma condição patológica, para então ser reconhecido que suas 

limitações se devem pelos impedimentos sociais impostos e não pela sua condição de 

pessoas com deficiência. Entretanto, a efetiva dignidade somente poderá ser conquistada 

quando os direitos fundamentais forem efetivamente assegurados e haja o 

reconhecimento de igualdade entre as pessoas, independentemente de sua condição. 

Entre esses direitos fundamentais estão a inclusão e a acessibilidade, que por si só 

não se efetivam, ou seja, dependem da solidariedade social para, de fato, acontecer. Essa 

solidariedade não está relacionada ao compadecimento, mas sim a empatia. As pessoas 

que compõem a sociedade moderna vivem, muitas vezes, uma realidade individualista, 

indiferente às relações sociais e insensíveis ao outro. Sabe-se que a vida em sociedade é 

inevitável para a subsistência de cada um, e que a solidariedade é o elo fundamental entre 

as pessoas e a convivência social com acessibilidade e inclusão para todos. Para o autista, 

a solidariedade e compreensão das pessoas diante de sua condição é essencial. 

Nesse diapasão, em observância aos relatos, opiniões e experiências apresentadas 

anteriormente, pelas falhas apontadas por profissionais, estudiosos e familiares, por todo 

arcabouço legal existente, pela condição enigmática que o TEA cientificamente se 

apresenta e pelo justo direito de conviver efetivamente em sociedade, conclui-se que o 



111 

aprendizado sobre o que é o autismo, suas multifaces e como devemos nos comportar 

diante de autista, é uma tarefa a ser desenvolvida diariamente. 

As condutas assertivas sugeridas, como, manter-se calmo para intervir numa crise 

e tentar isolar o motivo desse comportamento atípico, quando são divulgadas 

devidamente aos empregados de um shopping, por exemplo, permite que o autista seja 

compreendido com mais sensibilidade e seus familiares sintam-se acolhidos e seguros.  

Essas condutas podem e devem ser dissipadas pelos responsáveis do autista para 

amigos, familiares, profissionais, leigos, estudiosos, crianças, jovens, adultos e idosos, 

assim como as empresas devem qualificar seus empregados e colaboradores, o Poder 

Público deve capacitar seus servidores e informar devidamente a sociedade, no intuito de 

reforçar o respeito aos direitos do autista, preservando a sua autonomia com dignidade. 

Ainda há muito a descobrir sobre o autismo, mas o certo é que ninguém pode ser 

limitado ou tolhido de exercer seus direitos, mesmo que o caminho a ser percorrido seja 

extenso e lide com a intolerância, a ignorância e os erros interpretativos sobre o transtorno 

e as correspondentes crenças sociais.  

Todavia, a solidariedade e a sensibilidade humana têm o dom de reacender a 

esperança de um mundo acessível e igualitário, e não há impossibilidades para quem 

acredita na Justiça. 
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ANEXO I – THE ACESSIBILITY 
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ANEXO II – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA 

 

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA335 

 

 
335Termo de Ajustamento de Conduta – TAC entre a Associação Fortaleza Azul – FAZ e a operadora de 

plano de saúde Unimed Fortaleza referente ao atendimento dos autistas em clínicas particulares. 
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