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Apresentação
Sinto-me honrado pelo convite de apresentar ao público a
relevante obra A presença profética das pessoas com deficiência no
atual contexto cultural do Dr. Claudio Vicente Immig, professor no
Curso de Teologia da PUCRS. O texto resultou de uma pesquisa
para sua tese de doutorado em Teologia moral, apresentada e
defendida no Instituto Alfonsiano da Universidade Lateranense de
Roma. Está estruturado em quatro capítulos: 1) Aspectos
antropológicos relativos às pessoas com deficiência; 2) Bioética e
pessoas com deficiência; 3) A presença profética das pessoas com
deficiência; 4) As pessoas com deficiência: aspectos éticos e
práticos. Com talento e sensibilidade o autor parte de uma
experiência familiar para traduzir valores humanos e cristãos na
experiência prática da vida.
A questão moral ou ética não começou com o cristianismo.
A sabedoria popular na longínqua Antiguidade já formulou uma
“regra de ouro” para a convicência social: “Não faças aos outros o
que não queres que te façam!”. Os grandes filósofos da antiga
Grécia, inspirados na racionalidade e na natureza humana,
refletiram muito sobre as condições que possibilitam a boa
convivência dos cidadãos. Segundo eles, o sábio se comporta de
acordo com os ditames da razão. Agir moralmente então significa
conformar-se à natureza humana e levá-la à perfeição. Um
elemento de muita importância, próprio da filosofia estoica, que
exerceu notável influência no pensamento moral cristão é a
animação da natureza pelo logos divino. No pensamento cristão, o
logos converte-se na lei eterna. A participação das criaturas
racionais na lei eterna constitui a lei natural. Na elaboração

sistemática da moral, Tomás de Aquino realizou uma síntese entre
a “lei do espírito” e a “lei da natureza” racional do homem.
Segundo a ética cristã, as pessoas devem julgar pessoalmente a
conduta conveniente em sua condição concreta. As proposições
morais apresentam ao homem algo a realizar de maneira livre e
responsável, pois é capaz de discernir entre bondade e malícia de
seus atos. Contudo não deve esquecer que é parte de um todo
maior: a sociedade.
A conduta ética eleva o ser humano a sua verdadeira
dignidade de filho de Deus e o introduz na participação da vida
divina. Ora, o Deus da revelação cristã amou o mundo a ponto de
entregar seu filho não para condená-lo mas para salvá-lo (Jo 3,16).
No centro da mensagem de Jesus Cristo está o amor ao próximo,
sobretudo ao pobre, ao doente, ao marginalizado. O amor a Deus
se expressa no amor ao próximo. Este é o caminho a ser seguido
por seus discípulos: Amar a Deus amando o próximo.
O livro do prof. Immig é atual numa sociedade na qual
avançamos na exigência dos direitos, esquecendo que a cada
direito corresponde um dever, numa sociedade que pouco se
dedica ao cultivo dos valores espirituais. O estudo apresentado é,
sem dúvida, uma relevante contribuição para humanizar mais
nossa sociedade. Nenhum povo se mantém numa situação de bemestar durante longo tempo sem educação sólida. Ora, a educação
não se reduz à transmissão de conhecimentos sem valores
espirituais como respeito, bondade e amor aos mais fracos.
Immig não se limita a expor uma teoria abstrata sobre ética.
Sua brilhante exposição está vinculada à experiência concreta: as
pessoas com deficiência. É um livro escrito em linguagem acessível,
de leitura fluente e agradável. Merece ser lido com atenção e
divulgado o mais amplamente possível, pois é uma contribuição
séria e valiosa para humanizar e cristianizar as relações sociais.
Porto Alegre, 26 de novembro de 2017.
Prof. Dr. Urbano Zilles
Professor emérito da PUCRS
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Introdução1

A presente pesquisa surge como resposta a um grande
desafio pessoal iniciado já na minha infância, quando a Graça de
Deus e o fato de ter nascido em uma família com verdadeiros
princípios cristãos, fez com que o olhar sobre o próximo tivesse
como medida o amor de Deus. Um amor verdadeiro e profundo
que se revela na gratuidade original, que não se manifesta em
preferências classificando as capacidades dos filhos, mas que se
multiplica diante das necessidades e limitações, estando ao lado
daquele que é mais vulnerável, reconhecendo assim a primazia
intrínseca da dignidade humana. Esta escola de vida foi marcada
pela presença especial de um irmão com deficiências múltiplas
graves, que mesmo sem enxergar, falar, entender, caminhar e
raciocinar como os outros nove irmãos, deu para toda a família a
oportunidade especial de aprender através do convívio quotidiano,
que muitas vezes a Graça de Deus está ali onde os homens pensam
que está a desgraça.
O confronto com uma sociedade muitas vezes marcada pelo
egoísmo, individualismo, relativismo e falta de fé, manifestadas em
uma cultura de morte, desperta a necessidade de traduzir as
intuições pessoais em uma linguagem científica, com
1

Por esta tese de doutorado estar sendo publicada na íntegra em 2017, observo que no ano de 2010
em Roma foi impresso o extrato desta pesquisa com a introdução geral, terceiro capítulo, conclusão
geral e bibliografia, sendo disponibilizados 50 exemplares para a Academia Alfonsiana tornar pública
a aprovação do respectivo trabalho. Outrossim, na Revista TEOCOMUNICAÇÃO, foi publicada parte
do segundo capítulo como segue na citação: C.V. IMMIG, «Correntes da bioética frente às pessoas
com
deficiência»
in
Teocomunicação,
42/2
(2010)
106-146.
Link:
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/teo/article/viewFile/8066/5705
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fundamentação teórica, que de modo profético, denuncie o risco
que a sociedade corre quando não busca seus fundamentos em
uma antropologia de fundo e toma suas decisões partindo de um
pragmatismo utilitarista. Paralelamente impõe-se a importância de
anunciar os valores da vida que deve ser defendida e tutelada de
modo especial quando está ameaçada ou ferida, demonstrando que
a situação de necessidade ou limitação, pode ser oportunidade de
crescimento e superação quando os valores cristãos da
solidariedade nos ajudam a descobrir o mistério de Deus que se
revela no mais pobre e no mais frágil, fazendo com que a
necessidade se transforme num dom de promoção humana
ajudando o homem a redescobrir a sua verdadeira identidade e seu
lugar no mundo.
O tema escolhido para a tese, descrito no título da pesquisa:
a presença profética das pessoas com deficiência perpassará os
quatro capítulos do trabalho, descrevendo as questões
antropológicas, éticas e sociais que estão contidas de diferentes
modos no atual contexto cultural, com as respectivas implicações
teóricas e práticas, decorrentes desta realidade humana. Este
estudo aprofundará a intuição de que no atual contexto cultural, as
pessoas com deficiência grave, através da sua presença, revelam-se
uma voz profética, que provoca e desafia o resgate da dignidade
humana que está ameaçada por um certo tipo de incoerência
social. Ao mesmo tempo em que se avançou de forma
extraordinária na defesa dos direitos humanos nos mais diversos
âmbitos da sociedade, inclusive através da Convenção Internacional
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, cada vez mais se
difunde a negação do princípio da dignidade diante das pessoas
mais incapazes de se defender e necessitadas de acolhida e
cuidados especiais. Esta realidade se torna evidente quando as
deficiências impedem a pessoa de manifestar-se, quando as
mesmas não se enquadram na compreensão utilitarista da
qualidade de vida ou na compreensão contratualista de autonomia
enquanto autodeterminação, surgindo assim falsas soluções
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através das propostas de aborto terapêutico, eutanásia e ausência
de suporte social.
A contribuição da pesquisa se encontra na constatação de
que o conceito de dignidade humana no atual contexto cultural
está exageradamente vinculado ao princípio da autonomia e
autodeterminação, sendo que o reconhecimento e a interação com
as pessoas com deficiência, de modo especial quando é múltipla ou
mental grave, demonstra claramente na prática a importância de
considerar o princípio da vulnerabilidade e de individuar a
dignidade humana não apenas na sua capacidade racional, mas nas
suas necessidades e limitações que são uma contribuição para
despertar e aprofundar o conceito de pessoa humana como
unitotalidade na era da bioética e da tecnociência.
A delimitação do tema aponta para a novidade da tese. Pela
sua amplitude uma tese de teologia moral sobre as pessoas com
deficiência exige que alguns temas da moral, já tratados em outros
trabalhos, sejam retomados por sua relevância, mas torna-se
impossível tratá-los de modo completo e abrangente. A presente
pesquisa colocará o foco central na presença profética das pessoas
com deficiência, sem ter como elemento condutor a pessoa com
deficiência enquanto obrigatoriamente agente moral, mas
colocando a ênfase nos apelos que brotam desta presença humana
concreta que não permite a indiferença diante da sua condição de
deficiência, mas que reivindica o reconhecimento ético-moral da
sua dignidade intrínseca no contexto da cultura hodierna. O tema
também está delimitado pela distinção que se faz entre doença e
deficiência, deixando claro que nem sempre a pessoa com uma
deficiência está enferma, mas sobretudo distinguindo a deficiência
mental da doença psíquica, deixando de focalizar os problemas que
dizem respeito aos casos de psicopatologias.
No desenvolvimento da tese será demonstrado que este
tema tem uma importância atual explícita, mas pouco
sistematizada e desenvolvida até o momento. Através da pesquisa
se verá que são muitos os artigos, citações, definições conceituais e
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publicações direta ou indiretamente relacionadas ao tema, mas
uma vez que não foi individuado nenhum trabalho que tratasse a
questão como dissertação de doutorado, se apresentará a tentativa
de realizar uma contribuição e sistematização originais.
O método usado ao longo da pesquisa será misto, estando
bastante relacionado com o desenvolvimento de cada capítulo com
seus respectivos temas. No primeiro capítulo será usado o método
descritivo-histórico esclarecendo a conceituação e a definição da
tipologia, os quais acompanharão o desenvolvimento da pesquisa
com uma bibliografia técnico-científica, auxiliada por dicionários e
manuais. A descrição história ajudará a ler os fatos do passado, os
quais explicitados nos seus conceitos darão as luzes para
compreender o contexto da cultura atual, bem como nos
permitirão perceber os avanços e os paradoxos que marcam o
presente. Esta parte será enriquecida com a pesquisa em alguns
autores antigos e com a contribuição de alguns livros que focalizam
de modo especial a história das pessoas com deficiência,
procurando preencher esta lacuna que se encontra na maior parte
dos livros de história. Com a passagem pela Segunda Guerra
Mundial e o despertar da luta pelos direitos humanos, se perceberá
a grande virada cultural e uma nova sensibilidade que nasce
juntamente com códigos, declarações e conquistas legais e sociais.
Esta parte da tese contará com o auxilio da internet de modo
especial para o acesso aos documentos internacionais. Este capítulo
será finalizado com um tópico sobre uma nova perspectiva
antropológica que surge como consequência de todos os fatores
relacionados anteriormente, assinalando com o advento da
fenomenologia o conceito de corporeidade. Neste momento serão
usados alguns autores que nos ajudarão a compreender esta
dimensão essencial para acolher as pessoas com deficiência para
além de um corpo apenas físico ou de uma mente dissociada.
No segundo capítulo será usado o método descritivo
analítico, apresentando a bioética como disciplina que têm seu
advento exatamente no atual contexto cultural em que o avanço da
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ciência e da biotecnologia com os novos problemas colocados,
requer um posicionamento ético frente aos limites que devem ser
estabelecidos entre o tecnicamente possível e os meios e
procedimentos eticamente recomendados para alcançar certos fins.
Serão apresentadas diferentes correntes bioéticas com seus
respectivos posicionamentos e suas consequências práticas na vida
das pessoas com deficiência. Nesta parte da pesquisa serão usadas
de modo especial algumas obras específicas dos principais
representantes das correntes referidas e alguns críticos destes
autores e de suas publicações e orientações bioéticas. Também se
fará uso de alguns manuais, artigos de revista e livros que tratam
da problemática. Através de algumas citações das obras de Peter
Singer e Hugo T. Engelhardt, se constatará a urgência de
denunciar os perigos desta corrente utilitarista e deste modelo
contratualista, pois ao negarem o status de pessoa para os seres
humanos com deficiência mental grave, anulam a sua dignidade,
negando os direitos proclamados pelas nações. Em seguida, serão
individuados alguns conceitos e algumas considerações bioéticas
relativas às pessoas com deficiência percebendo a necessidade de
uma antropologia de fundo para que o conceito de pessoa não
fique restrito às capacidades, à autonomia e autodeterminação[,]
mas que superem esta leitura parcial que reduz a dignidade
humana à decisão dos agentes morais. A condição de
vulnerabilidade das pessoas com deficiência mental grave
denunciará neste segundo capítulo os riscos que o atual contexto
cultural oferece nesta nova disciplina, quando a mesma está
desprovida de princípios de tutela e reconhecimento da dignidade
do ser humano na sua dimensão pessoal. Através da bioética
personalista se verá a importância de considerar a pessoa em todas
as suas dimensões, acentuando o aspecto da dignidade humana
que é anterior às capacidades e às transcende exigindo acolhida e
respeito, de modo especial nas situações de vulnerabilidade,
questionando assim o agir ético. Também serão apresentadas
algumas luzes que anunciam a profecia da pessoa com deficiência
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na era da biotecnologia, aprofundando a compreensão do ser
humano através das suas necessidades, repensando a justiça nos
elementos de sua reciprocidade.
No capítulo terceiro será usado o método narrativo,
buscando evidenciar através do relato de vivências a presença das
pessoas com deficiência em sua razão de ser. Sem dúvida o
testemunho é um modo de comunicar ao mundo realidades que
são desveladas através de convicções profundas que ao serem
partilhadas podem servir como denúncia e como anúncio profético.
A função da profecia é falar em nome de Deus e Deus escolheu
falar através das pessoas, deste modo será realizado o esforço de
traduzir esta presença profética da pessoa com deficiência através
da narração de fatos e vivências. A pesquisa seguirá refletindo
sobre a alteridade como orientação ética, para isso a bibliografia
usada será em grande parte filosófica. Buscando muitos conceitos
em Emmanuel Lévinas será questionado o modo de fazer filosofia
centrado unicamente no sujeito e será proposta a
intersubjetividade como ponto central no respeito pelo outro que
me interpela. O elemento de novidade está na introdução da pessoa
com deficiência, junto ao pobre, ao órfão, à viúva e ao estrangeiro
como apelo que não permite a indiferença, mas exige uma resposta
ética através do reconhecimento e acolhimento que humaniza. Em
seguida o leitor será convidado a visitar a Sagrada Escritura e
perceber a presença profética das pessoas com deficiência no
Antigo e no Novo Testamento, bem como prestar atenção às
atitudes de Jesus frente as pessoas com deficiência que as toca e
liberta, realiza-se assim o que foi anunciado pelos profetas. A
bibliografia será de modo particular a Bíblia Sagrada acompanhada
por alguns comentários e documentos da Igreja. Jesus vem salvar o
homem todo e todos os homens. Os sinais anunciados no passado
se realizam, as realidades são transformadas, o próprio Deus age
na história, mas para manifestar a Sua glória, serve-se dos homens
e das mulheres que sempre foram desprezados, discriminados e
rejeitados, é tempo de conversão. No final deste terceiro capítulo
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através de documentos e diversos pronunciamentos o leitor terá a
oportunidade de perceber a importância das pessoas com
deficiência ao longo do pontificado de João Paulo II.
No quarto capítulo através do método analítico reflexivo,
serão evidenciadas algumas questões éticas e práticas que terão
como foco a própria pessoa com deficiência, sua família e a
sociedade. Serão tratadas questões pertinentes sobre a sexualidade
e a afetividade das pessoas com deficiência. A prevenção e a
reabilitação serão apresentadas como via de justiça, alertando para
os perigos da diagnose pré-natal quando realizada sem uma
orientação moral fundada no respeito pela vida intrauterina diante
de prováveis deficiências do nascituro, bem como da importância
da reabilitação para a sociedade como um todo. Os últimos tópicos
da tese tratarão de dois modelos de intervenção, um em âmbito
nacional brasileiro através da Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais, e outro, em âmbito internacional através das
comunidades da Arca com suas casas família, enfatizando a
importância dos mesmos em diferentes aspectos conforme suas
histórias e finalidades usando publicações privilegiadamente das
próprias fontes.
A tese não responderá todas as questões, mesmo porque sua
finalidade não é achar soluções para os problemas abertos. Muito
mais do que responder dúvidas, se evidenciará o mistério contido
no homem, constituído no seu ser e existir pela fragilidade e pelas
limitações que fazem parte de sua natureza e evidenciará nas
pessoas com deficiência a presença profética que recorda ao
homem constantemente que sua importância não está na
onipotência ilusória, mas na solidariedade oblativa.

Capítulo I
Aspectos antropológicos relativos às
pessoas com deficiência

Diante da complexidade e abrangência do tema proposto
nesta tese, se faz necessário identificar e delimitar alguns aspectos
antropológicos relativos às pessoas com deficiência. Quem é, onde
e como se situa a pessoa com deficiência nos âmbitos da cultura, da
ciência, da sociologia e da história. Com uma elaboração que leva
em consideração a situação concreta das pessoas com deficiência
no atual contexto cultural, busca-se as bases para um diálogo
esclarecido com alguns ramos das ciências humanas que serão
tratados nos próximos capítulos (com destaque à bioética, filosofia
e teologia moral), abrindo perspectivas na linha da inclusão e
promoção da pessoa em particular e da sociedade como um todo,
com uma especial atenção para os mais vulneráveis.
1. Conceituação e compreensão da situação
Quando nos referimos às pessoas com deficiência surgem
muitas questões, que refletem de modo muito concreto uma
tomada de posição, frente a uma realidade que diz respeito a
pessoas que vivem uma situação real, inseridas em uma sociedade
e em um momento da história. A posição que assumimos frente a
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esta realidade revela um juízo de valor influenciado por nossas
experiências pessoais, pela educação formal e informal que
vivenciamos, pelas ideologias e preconceitos que imperam na
sociedade e na política, pela experiência de fé que temos e de modo
muito especial pelas relações pessoais que estabelecemos com
maior ou menor grau de reconhecimento e abertura frente ao
outro com as suas deficiências. “Diante de uma pessoa com
deficiência física ou motora, sensorial ou mental, as pessoas vivem
sentimentos contraditórios: desde a repulsa até a compaixão”1.
Estes sentimentos têm como consequência uma maior ou menor
aceitação, integração ou inclusão social. Mas, além dos
sentimentos, fica o desafio de fazer uma leitura aprofundada, no
sentido de perceber o que significa a presença das pessoas com
deficiência no atual contexto cultural, enquanto fator de
humanização.
Num mundo como o nosso, pautado por padrões culturais que
atribuem normalidade a uma série de características humanas,
mas não a outras, é difícil falar na deficiência como fator de
humanização. Ser “humano” em nosso contexto cultural implica
para o indivíduo reunir aquelas características eleitas como
normais, ou seja, partilhadas por uma (suposta) maioria
populacional, enquanto que aqueles indivíduos marcados por
características anormais seriam seres humanos de segunda
categoria, quando não reduzidos a simples representantes
defeituosos de uma espécie animal.2

Nos últimos anos houve um avanço extraordinário no
reconhecimento dos direitos humanos, acompanhado de um
discurso que reclama o respeito pelo diferente e propõe leis que

1

CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL, Campanha da Fraternidade 2006: Levante-te, vem
para o meio! Manual, Salesiana, São Paulo 2005, 28.
2

F.N. CERIGONI – M.P. RODRIGUES, Deficiência: uma questão política?, Paulus, São Paulo 2005, 05.
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facilitam a inclusão das minorias dentro de uma sociedade plural.3
No entanto, muitas vezes, o discurso fica distanciado da prática,
bem como encobrindo ou deixando de apresentar certas facetas de
fundamental importância para uma coerente e orgânica
transformação da realidade que circunda estas pessoas.4
Um dos elementos que ajuda a perceber a sensibilidade
frente ao tema proposto é o debate sobre o melhor termo ou
conceito a ser usado para fazer referência às pessoas com
deficiência. O debate sobre a terminologia usada para designar as
pessoas com deficiência está presente em diferentes idiomas5,
demonstrando o quanto a linguagem interage sobre a
compreensão que se tem ou se deixa de ter para com a pessoa que
é reconhecida ou negada através de um conceito. Uma vez que
certas expressões usadas de forma inadequada podem favorecer
preconceitos e causar prejuízos6, bem como dificultar a real
3

As referências ao manual da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil relativos à Campanha da
Fraternidade 2006 passam a ser citados a partir de agora do seguinte modo: Cf. CNBB, CF 2006…,
51-56.
4

Cf. E. SGRECCIA, Manuale di bioetica. Aspetti medico-sociali, Vol. II, Vita e Pensiero, Milano 20063,
446-447.
5

Considerando que a presente pesquisa é escrita em português, mas tem por base bibliografia em
outras línguas, o conceito será aprofundado no texto em língua portuguesa. Aqui apenas são
referidas algumas fontes nas quais a problemática é trabalhada em outras línguas: “Behinderung
(impairment; handicap; disability) Alle länger anhaltenden funktionellen Beeinträchtingungen der
Wahrnehmungs-, Denk-, Sprach-, Sprech-, Lern-, Bewegungs- und/oder Verhaltensfähigkeit in
Abweichung von alterstypischen Normen”, W.D. FRÖHLICH, Wörterbuch Psychologie, Deutscher
Taschenbuch Verlag, München 2005, 96; F.J. ZUZA GARRALDA, La persona con discapacidad grave.
Desafíos y líneas de acción pastoral, Sal Terrae, Maliaño 2000, 14-18; F. LAROCCA, «Handicap», in V.
MERCHIORRE, Enciclopedia Filosofica, Vol. V, Bompiani, Milano 2006, 5129-5130; M. LO GIUDICE,
«Handicap» in S. LEONE – S. PRIVETERA (edd.), Nuovo Dizionario di Bioetica, Città Nuova, Roma
2004, 565; M. PAVONE, «Disabilità. Aspetti generali», in G. RUSSO (ed.) Enciclopedia di Bioetica e
sessuologia, Elledici, Torino 2004, 663; G. MELIS, Io mi prendo cura di te. Racconto dell’Andicap, San
Paolo, Milano 2007, 18-24.
6

“Como nomear as pessoas com deficiência? Diante dessa realidade complexa, as sociedades
construíram termos e expressões para designar, caracterizar e diferenciar as pessoas com
deficiência. A lista é enorme: paralítico, anormal, mongoloide, alienado, aleijado, portador de
necessidades especiais, coxo, manco, especial, cego, inválido, surdo-mudo, imperfeito, retardado,
débil mental, excepcional [...] Esses termos foram incorporados pela cultura, encontram-se
presentes nos dicionários atuais e até no texto bíblico. Todas essas palavras e rótulos expressam
posicionamentos diante dessas realidades humanas, em diversos contextos históricos e culturais,
mais ou menos preconceituosos. Bem-intencionadas ou rotuladoras, essas expressões podem ser
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compreensão da situação de vida ou o respeito frente à pessoa em
questão, se faz necessário buscar o termo que melhor ajuda a
preservar a sua integridade e dignidade.7
Cada época introduz novos termos para designar as pessoas com
deficiência e condena os termos anteriores. Muitas vezes, a
semântica amaciada pretensamente não discriminatória e bemintencionada acaba escondendo, e não explicitando uma condição
humana e pessoal irredutível e bem específica. Está-se diante de
uma realidade inegável. Mesmo quando os termos empregados
parecem ser ou pretendem parecer politicamente corretos. Não
se trata de criar uma cultura da deficiência, um modelo
déficitário como parâmetro de vida para as pessoas especiais.
Cada um é muito maior do que sua deficiência e suas
circunstâncias. Uma pessoa não deve ser reduzida, nem
identificada com seus limites sensoriais, mentais ou motores. Mas
ela também não pode ser entendida e acolhida sem eles. Hoje, a
tendência é para uma suavização dos termos. A busca sempre
renovada de expressões mais adequadas, socialmente positivas,
para designar essas condições diferenciadas, não deve ser a
ocasião de uma nova alienação. Um dos primeiros passos para
transformar em graça o que poderia tornar-se uma desgraça, está
na capacidade de nomear, sem subterfúgios, as realidades
vividas, mesmo se indesejadas.8

O esforço de encontrar a melhor terminologia ajuda a
perceber que existem diferentes compreensões e pontos de vista,
conceitos ou preconceitos. Elas retratam a dificuldade de se nomear, não somente um evento
biológico ou acidental, mas todo um relacionamento afetivo e social com o outro, em sua diferença e
alteridade”, CNBB, CF 2006..., 33-34.
7

“Apesar de vários esforços no sentido de buscar uma terminologia mais adequada para
caracterizar as pessoas com deficiências, ainda persiste a confusão. Por exemplo: a vaga expressão
‛portador de necessidades especiais’ permitiu ampliar o grupo de tal forma, que ficou difícil definir
quem de fato seria ou não uma pessoa com deficiência. Um adolescente morador de rua, por
exemplo, tem necessidades especiais, diferenciadas com relação a um adolescente inserido no
contexto familiar – mas isso não quer dizer que ele tenha alguma deficiência. Outro rótulo muito
utilizado, principalmente para caracterizar pessoas com deficiência intelectual, ‛excepcional’ – o qual
tende também a perder espaço, por ser inadequado a uma mentalidade em luta contra o
preconceito”, F.N. CERIGONI – M.P. RODRIGUES, Deficiência: uma questão..., 11.
8

CNBB, CF 2006..., 34-35.
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que contribuem para uma maior clareza do que queremos dizer ou
expressar. Dentro desta compreensão, hoje busca-se superar
algumas expressões que por muito tempo fizeram parte da
linguagem usual e até mesmo passaram a constar em textos
oficiais e na legislação. Cada mudança no uso do termo reflete a
preocupação de um uso politicamente correto, procurando
aperfeiçoar a linguagem na busca da expressão mais próxima da
verdade referida. Assim podemos citar como exemplo o termo
portador de deficiência, que nos últimos tempos constava como
uma das expressões de uso mais generalizado e que no entanto
passou a ser questionado, pois tanto o verbo portar como o
substantivo ou o adjetivo portador não se aplicam a uma condição
inata ou adquirida que faz parte da pessoa.9 Considera assim o
pressuposto que a deficiência é parte integrante da pessoa como tal
e não algo que ela carrega como se fosse um objeto externo que
pode ser descartado através de um ato de vontade. É importante
que a primeira referência esteja voltada para o termo pessoa,
ressaltando que os outros elementos que vão fazer parte da sua
identificação, devem considerar a dignidade do ser humano dotado
de sentido em si mesmo,10 afastando o perigo de transformar ou
usar o sujeito como objeto de adjetivação preconceituosa.
Diante das múltiplas terminologias, o termo pessoas com
deficiência foi acolhido pela Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil (CNBB) na Campanha da Fraternidade (CF)11 de 2006,
9

Cf. D.L. MARIN, «Campanha da Fraternidade 2006 (entrevista com D. Odilo e Côn. José Carlos)»,
in Vida Pastoral, 247 (2006) 4.
10
11

Cf. F.N. CERIGONI – M.P. RODRIGUES, Deficiência: uma questão..., 12.

“Em 1961, três padres responsáveis pela Cáritas Brasileira idealizaram uma campanha para
arrecadar fundos para as atividades assistenciais e promocionais da instituição e torná-la, assim,
autônoma financeiramente. A atividade foi chamada Campanha da fraternidade e realizada, pela
primeira vez, na Quaresma de 1962, em Natal (RN), com adesão de outras três dioceses e apoio
financeiro dos bispos norte-americanos. No ano seguinte, dezesseis dioceses do Nordeste realizaram
a Campanha. Não teve êxito financeiro, mas foi o embrião de um projeto anual dos Organismos
Nacionais da CNBB e das Igrejas Particulares no Brasil, realizado à luz e na perspectiva das Diretrizes
Gerais da Ação Pastoral (Evangelizadora) da Igreja em nosso país. [...] A CF tornou-se especial
manifestação de evangelização libertadora, provocando, ao mesmo tempo, a renovação da vida da
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considerando o amplo debate que precedeu a Convenção
Internacional para Proteção e Promoção dos Direitos e Dignidade
das Pessoas com Deficiência, no qual os movimentos mundiais de
pessoas com deficiência, incluindo os do Brasil, debateram o nome
pelo qual elas desejam ser chamadas. Os princípios básicos que
serviram de base para que os movimentos fizessem esta escolha
ajudam a compreender o conceito.12
1- Não esconder ou camuflar a deficiência; 2- Não aceitar o
consolo da falsa ideia de que todo o mundo tem deficiência; 3Mostrar com dignidade a realidade da deficiência; 4- Valorizar as
diferenças e necessidades decorrentes da deficiência; 5- Combater
neologismos que tentam diluir as diferenças [...]; 6- Defender a
igualdade entre as pessoas com deficiência e as demais pessoas
em termos de direitos e dignidade, o que exige a equiparação de
oportunidades para pessoas com deficiência, atendendo às
diferenças individuais e necessidades especiais, que não devem
ser ignoradas; 7- Identificar nas diferenças todos os direitos que
lhes são pertinentes e a partir daí encontrar medidas especificas
para o Estado e a sociedade diminuírem ou eliminarem as
“restrições de participação” (dificuldades ou incapacidades
causadas pelos ambientes humano e físico contra as pessoas com
deficiência).13

Os princípios citados acima ajudam a refletir algumas
questões importantes, que por muito tempo criaram dificuldades
concretas na vida das pessoas com deficiência. Muitas vezes, por
motivo de vergonha ou preconceito, as deficiências são camufladas
e escondidas, interferindo na autoestima da pessoa, outras vezes
são os familiares ou a sociedade que escondem as pessoas com
deficiência, impedindo uma maior socialização desta realidade.
Uma outra forma de minimizar a situação real das pessoas com
Igreja e a transformação da sociedade, a partir de problemas específicos, tratados à luz do Projeto de
Deus”, CNBB, CF 2006, 12-14.
12
13

Cf. D.L. MARIN, «Campanha da Fraternidade 2006»..., in Vida Pastoral, 47/2 (2006) 3.

R. KAZUMI SASSAKI, Vida independente: história, movimento, liderança, conceito, filosofia e
fundamentos, RNR, São Paulo 2003, 12-16.
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deficiência é a generalização: com a desculpa de consolá-las, diluise a responsabilidade, deixa-se de atender necessidades específicas
em nome de um discurso descontextualizado de que todos temos
em maior ou menor grau algum tipo de deficiência e por isso
somos todos iguais. A realidade das pessoas com deficiência nos
ajuda a perceber a importância de jamais confundir a igualdade no
que se refere à dignidade humana, com a igualdade nas
capacidades de participação e de acesso num mundo competitivo e
desigual, onde as diferenças devem ser consideradas na aplicação
das leis e na busca de uma equidade que garanta um mínimo de
justiça social.
A Organização Mundial de Saúde (Programa de Ação
Mundial para as Pessoas com Deficiência)14 em dezembro de 1982,
estabelece que: “Deficiência (impairment) é toda perda ou anomalia
de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou
anatômica”.15 Representa o desvio de alguma norma no estado
biomédico do indivíduo; pode ser temporal ou permanente; não se
subordina a sua etiologia ou ao modo em que apareceu ou se
desenvolveu a situação; não indica que se deva considerar enfermo
o indivíduo; a deficiência se segue somente quando o agente
desencadeia uma reação no corpo, de forma que se coloque em
marcha o processo patológico.16 A deficiência representa a
exteriorização de um estado patológico e em linha de princípio
reflete os distúrbios a nível de órgão.17
14

O Programa de Ação Mundial para as Pessoas com Deficiência foi aprovado pela Assembleia Geral
das Nações Unidas em seu trigésimo sétimo período de sessões, pela Resolução 37/52, de 3 de
dezembro de 1982. Esta Resolução consta no documento A/37/51, Documentos Oficiais da
Assembleia Geral, trigésimo sétimo período de sessões, Suplemento nº 51. Cf. ONU, World
Programme of action concerning disabled persons, in http://www.leeds.ac.uk/disabilitystudies/archiveuk/united%20nations/world%20programme.pdf (05/01/2008).
15

WORLD HEALTH ORGANIZATION, International Classification of Impairments, Disabilities and
Handicaps. A manual of disease (resolution WHA 29.35 of twenty ninth World Health Assembly, May
1976), Ginebra 1980, in http://www.aihw.gov.au/publications/dis/dda-mnc-c03.pdf (05.01.2008). A
partir de agora citado WHO, ICIDH.
16

Cf. F.J. ZUZA GARRALDA, La persona con discapacidad…, 30.

17

Cf. M. PAVONE, «Disabilità. Aspetti generali…», 664.
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“Incapacidade (disability) é toda restrição ou impossibilidade
(devido a uma deficiência) para realizar uma atividade dentro dos
parâmetros considerados normais para um ser humano”.18 É uma
limitação funcional como consequência da deficiência; se refere a
atividades complexas e integradas que se esperam da pessoa ou do
corpo em seu conjunto, como podem ser as representadas por
tarefas, aptidões e condutas; representa um desvio da norma do
ponto de vista da atuação como indivíduo; toma forma no tempo
em que o indivíduo toma consciência de uma mudança em sua
identidade.19 A incapacidade pode surgir como consequência direta
ou indireta de uma deficiência ou como reação do sujeito,
especialmente de um ponto de vista psicológico, a uma deficiência
física, sensorial ou de outra natureza. A incapacidade representa a
objetivação da deficiência e como tal reflete distúrbios a nível da
pessoa.20
“Invalidez (handicap) é uma situação desvantajosa para um
determinado indivíduo, em consequência de uma deficiência ou de
uma incapacidade que limita ou impede o desempenho de uma
função considerada normal (levando-se em conta idade, sexo e
fatores sociais e culturais).”21 Representa um desvio de uma norma
estrutural, funcional ou de atuação, seja por parte do próprio
individuo ou de seus semelhantes no grupo com o qual se
relaciona; a avaliação depende das normas culturais, de tal modo
que uma pessoa pode ser inválida em um grupo e em outro não. O
tempo, o lugar, status e função são todos elementos com os quais
se deve contar.22 A invalidez diz respeito ao significado assumido
por uma situação ou experiência individual quando esta se afasta
do normal, representa a socialização de uma deficiência ou de uma
18

WHO, ICIDH.

19

Cf. F.J. ZUZA GARRALDA, La persona con discapacidad…, 30-31.

20

Cf. M. PAVONE, «Disabilità. Aspetti generali…», 664.

21

Cf. WHO, ICIDH.

22

F.J. ZUZA GARRALDA, La persona con discapacidad…, 31.
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incapacidade e como tal reflete as consequências (culturais, sociais,
econômicas e ambientais) que para o indivíduo derivam da
presença da deficiência ou da incapacidade. A desvantagem
provém da diminuição ou da perda da capacidade de conformar-se
às expectativas ou às normas próprias do universo que circunda o
indivíduo.23
A realidade não funciona sempre conforme o modelo linear
causal descrito, a deficiência deve ser entendida como uma
interação dinâmica e complexa entre as condições de saúde e
fatores contextuais. Anos de trabalhos e estudos provam que
considerar apenas a visão consequencialista não é suficiente para
pesquisa, nem para a execução de projetos ou implantação de
programas de reabilitação ou integração social, pois não dão uma
ideia clara de quais são efetivamente as necessidades globais das
pessoas envolvidas nesta realidade. A comunidade científica e a
sociedade sentem a exigência de um novo modelo descritivo que se
demonstre adequado às necessidades práticas em contextos
diversos e que seja sensível às diferenças culturais dos numerosos
países envolvidos, dando uma atenção especial ao fator ambiental,
compreendido no sentido físico, antropológico, cultural e mental.
Quanto ao plano cultural, consolida-se uma dupla
interpretação da condição de deficiência: o modelo médico e o
modelo socioambiental. O primeiro tende a voltar-se
prioritariamente à patologia: a pessoa vem definida em base à
deficiência e em função do grau de impedimento a um normal
desenvolvimento humano. O acesso aos serviços e atendimentos,
tanto na escola como na vida, é regulado pela certificação
diagnóstica; também a capacidade para o mercado de trabalho é
subordinado ao resíduo ativo relativo ao grau de invalidez pessoal.
No modelo socioambiental, a pessoa com deficiência é percebida
como um sujeito ao qual a capacidade de autonomia e de
aprendizado pode ser comprometida pelas carências e
23

Cf. M. PAVONE, «Disabilità. Aspetti generali…», 664-665.
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inadequações presentes nas múltiplas articulações do sistema
social. A deficiência vem a ser uma construção social, muito mais
que apenas o resultado de um dano físico ou psíquico; como
consequência, ao invés de concentrar-se em reparar a pessoa, o
objetivo é prover serviços voltados à remoção de barreiras sociais e
ambientais para render possível uma participação em todos os
campos.24
No mês de maio de 2001 a OMS publicou a nova
Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e
Saúde abreviada em ICF25, que 191 países reconhecem como a nova
norma para saúde e pessoas com deficiência.26 Se trata de uma
classificação muito mais complexa e articulada que: fala de
funcionamento humano em geral e não puramente de
24

Cf. M. PAVONE, «Disabilità. Aspetti generali…», 665-666.

25

“Infelizmente para nós, que lutamos há décadas pelo uso de terminologias corretas, a acima
referida CIF, em inglês ICF – International Classification of Functionality, Disability, and Health
(www.who.int/icf/onlinebrowser/icf.cfm), foi oficialmente traduzida para o português como
CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE FUNCIONALIDADE, INCAPACIDADE E SAÚDE
(www.fsp.usp.br/~cbcd). A tradução é inconsistente, pois consta na capa o título ‛Classificação
Internacional de Funcionalidades, Incapacidades e Saúde’ (no plural) e esse título aparece várias
vezes no singular no corpo do documento. E o pior é que só é utilizada a palavra incapacidade toda
vez que, no texto original, aparece o vocábulo ‛disability’ (deficiência). Imaginemos o Brasil inteiro
voltando agora, como 50 anos atrás, a falar e a escrever: ‛Quantas incapacidades existem no Brasil?’,
‛As empresas estão contratando pessoas incapacitadas’, ‛Que tipo de incapacidade seu filho tem?’. A
tradução espanhola está correta: CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DEL FUNCIONAMENTO, DE LA
DISCAPACIDAD Y DE LA SALUD”. R. KAZUMI SASSAKI, «Atualizações semánticas na inclusão de
pessoas: Deficiência mental ou intelectual? Doença ou transtorno mental?» in Revista Nacional de
Reabilitação, 43 (2005) 9-10.
26

“Non si può parlare di disabilità senza considerare la classificazione ICF (International
Classification of Functioning, Disability and Health). Approvata nel 2001 dalla 54ª World Health
Assembly come lo strumento per la misurazione del funzionamento, della salute e della disabilità,
l’ICF fa parte della famiglia delle classificazioni internazionali dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS). Il suo utilizzo, congiunto con quello dell’ICD-10 (International Classification of
Diseases), permette di avere una diagnosi e un profilo di funzionamento della persona disabile. A
seguito di questa classificazione i concetti di “handicap” e di “persona handicappata” sono stati
sostituiti dalle nuove definizioni di “disabilità” e “persona con disabilità”. Il cambiamento, non
meramente semantico, è inizio di un mutamento cultuale e di politica sanitaria, che si può
sintetizzare nei principi di base che reggono l’ICF e qui sotto ilustrati: universalità, ambiente,
linguaggio neutrale, parità e modello biopsicosociale”. M. LEONARIDI – A. RAGGI – E. MOLINARI,
«Disabilità e riabilitazione», in V. MELCHIORRE (ed.), Enciclopedia Filosofica, Vol. III, Bompiani,
Milano 2006, 2986.
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incapacidade; fornece um modelo universal e não considera
somente uma minoria; integra seja os aspectos médicos, bem como
os sociais; não considera somente os adultos mas cobre o inteiro
arco da vida (crianças e idosos); passa de consequências de um
distúrbio a componentes de saúde. Portanto não se articula mais
sobre três condições (deficiência, incapacidade, invalidez), mas
elabora para cada condição uma específica avaliação do déficit
funcional que o sujeito apresenta.27
Considerando as diferentes terminologias usadas nas
referências bibliográficas e nos vários contextos históricos e
culturais, bem como associações ou movimentos que muitas vezes
no próprio nome tem precisado termos que passaram a fazer parte
da sua identidade jurídica, ao longo da pesquisa as citações serão
feitas conforme indicados nas fontes. No entanto, conforme as
motivações descritas acima, a opção terminológica assumida ao
longo da pesquisa segue sendo pessoas com deficiência. Tendo
presente a dinamicidade do conceito, conforme a Convenção sobre
os Direitos das Pessoas com Deficiência, propõe-se como definição:
“Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de
natureza física, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com
diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva
na sociedade com as demais pessoas”.28
2. Tipologia
Quando se faz referência às pessoas com deficiência, mesmo
procurando usar a terminologia mais adequada, percebe-se a
27

Cf. M. LO GIUDICE, «Handicap», 566; “Sono molte le implicazioni di politica sociale, indotte e
propiziate dall’ICIDH-2 (ora ICF): il sostegno agli sforzi per offrire opportunità; massimalizzazione
della partecipazione delle stesse persone disabili; ricerca di risposte della società che permettono di
aumentare l’indipendenza e la scelta; miglioramento delle condizioni di vita e della qualità della vita
delle persone; consapevolezza e cambiamento nella prassi sociale; l’handicap come domanda e non
solo come bisogno”. C.M. MOZZANICA, Marginalità e devianza. Itinerari educativi e percorsi legislativi,
Monti, Saronno 2002, 389.
28

ONU,
Convenção
sobre
os
Direitos
das
http://www.bengalalegal.com/convencao.php (03/05/2008).
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importância de precisar o tipo de deficiência, pois sempre estamos
falando de uma pessoa com deficiência que pode ou não ter alguma
doença, bem como, pode ter uma ou mais deficiências, sendo a
mesma congênita ou adquirida, com diferentes graus de
intensidade. Estas considerações são de grande importância, uma
vez que são fatores relevantes que incidem diretamente na vida das
pessoas em questão e que requerem uma atenção especial
conforme a tipologia. Ajudam a compreender que mesmo que
existisse um conceito universal para fazer referência às pessoas
com deficiência, sempre teríamos que considerar cada pessoa com
suas capacidades ou habilidades, bem como de seus limites e
necessidades, pois a diversidade se apresenta de forma concreta e
sensível.
2.1. Pessoa com deficiência física, motora e sensorial
A deficiência, enquanto perda parcial ou total da capacidade
ou funcionalidade de alguma parte do corpo se manifesta com
diferentes modalidades. Em alguns casos apresenta-se pela falta de
algum membro do corpo: de uma perna, de um braço, de uma mão
ou de um dedo, sendo assim identificada facilmente pela sua
manifestação externa. Outras situações ocorrem em função de
algum excesso de membros ou deformidade física. Estes tipos de
deficiência são caricaturados ao longo da história e das culturas
identificando as pessoas pela sua aparência: anão, caolho,
corcunda, capitão gancho, perneta, monstro. Com certeza este tipo
de atitude não ajuda em nada e se torna altamente ofensiva, pois
em geral, estas pessoas, através de próteses e outros processos
adaptativos, tem plenas condições de participarem com autonomia
na vida social.
Com o objetivo de facilitar a identificação da tipologia e dos
graus de comprometimento físico de algumas deficiências, pode-se
considerar a seguinte nomenclatura mínima:
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Deficiência motora: comprometimento da função motora,
causada por alguma deformidade, sequela de alguma
enfermidade ou idade avançada. Hemiplegia: paralisia de um dos
lados do corpo (geralmente, braços e pernas). Paraplegia:
paralisia dos membros inferiores. Paresia: diminuição da força
em um ou mais grupos musculares. Tetraplegia: paralisia
simultânea dos membros superiores e inferiores.29

As pessoas com deficiência física ou motora, muitas vezes
dependem do uso de uma cadeira de rodas, bem como de bengalas
ou muletas, que passam a fazer parte do espaço corporal da
pessoa. Diante disso é recomendado que se favoreça atitudes de
respeito, colocando-se à altura da pessoa para facilitar o diálogo,
evitando que estas pessoas tenham que ficar muito tempo em pé e
auxiliando-as na locomoção, sempre perguntado para a própria
pessoa qual o melhor modo de proceder.30
Além da deficiência física ou motora, pode-se individuar as
deficiências associadas aos órgãos do corpo que não expressam de
modo explícito e imediato o tipo e grau de comprometimento, pois
estão relacionados aos órgãos dos sentidos (visão, audição, olfato e
paladar) e por isso são classificados com testes padrões que
associam o uso de instrumentos científicos e o grau de percepção e
sensibilidade da pessoa. As deficiências sensoriais muitas vezes
podem ser amenizadas nos graus de comprometimento através do
uso de aparelhos especialmente desenvolvidos para cada situação.
O auxílio de animais treinados para guiar as pessoas em muitas
situações de limitação prática e o uso de códigos apropriados de
comunicação alternativa podem ser muito preciosos na superação
de barreiras nos casos em que não existem recursos tecnológicos
de reabilitação. Os principais tipos de deficiência sensorial podem
ser assim classificados:

29

F.N. CERIGONI – M.P. RODRIGUES, Deficiência: uma questão..., 14.

30

Cf. CNBB, CF 2006..., 125-126.
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- Deficiência auditiva: perda parcial ou total da audição, da
percepção dos sons. De acordo com o Art. 4ºdo Decreto 3.298, de
20 de Dezembro de 1999, considera-se deficiência auditiva a
perda parcial ou total das possibilidades auditivas sonoras,
variando de graus: a) de 25 a 40 decibéis (db) – surdez leve; b) de
41 a 55 db – surdez moderada; c) de 71 a 90 db – surdez severa;
e) acima de 91 db – surdez profunda; e f) anacusia – surdez total.
Deficiência visual: pode ser subdividida em baixa visão e cegueira.
A baixa visão ocorre quando existe uma visão residual, que
permite distinguir apenas luzes ou vultos, mesmo utilizando-se
lentes corretivas. A cegueira ocorre quando há ausência total de
visão. – Deficiência da fala: perda parcial (exemplo: gagueira) ou
total (mudez) das possibilidades da fala. É totalmente distinta da
deficiência auditiva; por isso, é inadequado referir-se a uma
pessoa surda pela expressão surdo-mudo.31

A maneira de se relacionar com as pessoas surdas ou com
deficiência auditiva, requer sensibilidade na comunicação,
mantendo sempre o contato visual com boa gesticulação, com
expressões faciais, gestos e movimentos do corpo indicando o que
se quer dizer. No caso de não compreender de imediato o que a
pessoa surda fala, deve-se pedir que ela repita, pois o importante é
encontrar o melhor meio para comunicar-se, evitando a
indiferença ou a exclusão.32 As pessoas cegas ou com deficiência
visual muitas vezes são independentes, por isso sempre convém
perguntar sobre a necessidade de auxílio, recordando que neste
caso a comunicação visual não será percebida, portanto as
informações que são transmitidas devem levar este fator em
consideração, proporcionando todas as possibilidades de
participação das atividades normais.33
2.2. Pessoa com deficiência mental

31

F.N. CERIGONI – M.P. RODRIGUES, Deficiência: uma questão..., 14-15.

32

Cf. CNBB, CF 2006…, 127-128.

33

Cf. CNBB, CF 2006…, 124-125.
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A deficiência mental faz parte de um grupo heterogêneo com
quadros clínicos muito diferenciados. Existe a situação que é
caracterizada essencialmente por um defeito de inteligência e
dificuldade de integração social, presentes desde o nascimento e
que acompanham a pessoa de modo crônico, chamado retardo
mental ou deficiência intelectual. Por outro lado existem situações
em que se manifestam patologias da mente com diferentes graus
de gravidade, desde a psicose e a esquizofrenia até os transtornos
de personalidade que se subdividem em diferentes grupos. Nestas
patologias, frequentemente as capacidades intelectivas são
normais, sendo que a manifestação do transtorno é episódico ou,
se crônico, muitas vezes oscilante ou totalmente imprevisível.34
Para delimitação da pesquisa, e considerando a opção de
evitar a identificação das pessoas com deficiência com pessoas
doentes, uma vez que a maior parte dos transtornos são tratados
no campo da psiquiatria, tendo por isso também, implicações
éticas de diversa natureza,35 fica estabelecido que o uso da
expressão deficiência mental irá privilegiar o retardo mental ou
deficiência intelectual com as suas decorrentes características
comportamentais.
A característica fundamental do Retardo Mental é uma
capacidade intelectual geral significativamente abaixo da media
(critério A),36 que é acompanhado por significativas limitações no
funcionamento adaptativo em ao menos duas das seguintes áreas
da habilidade: comunicação, zelo pessoal, vida em família,
capacidades sociais/interpessoais, uso dos recursos comunitários,
34

Cf. G. LANZI, «Handicap mentale tra ricerca di normalità e ricerca di salute», in Dignità e diritti
delle persone com handicap mentale. Atti del Simposio promosso dalla Congregazione per la Dottrina
della Fede, Roma, gennaio 2004, LEV, Città del Vaticano 2007, 55-56.
35
36

Cf. E. SGRECCIA, Manuale di bioetica…,Vol. II, 32-110; G. LANZI, «Handicap mentale…», 63-70.

“Funzionamento intellettivo significativamente al di sotto della media: un QI di circa 70 o
inferiore ottenuto con un test di QI somministrato individualmente (in età infantile, un giudizio
clinico di funzionamento intellettivo significativamente al di sotto della media)”. AMERICAN
PSYCHIATRIC ASSOCIATION, DSM-IV-TR. Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, Masson,
Milano 2002, 63 (a partir de agora citado: DSM-IV-TR).
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autodeterminação, capacidade de aproveitamento escolar,
trabalho, ócio, saúde, segurança (Critério B)37. O início deve
apresentar-se antes dos 18 anos de idade (Critério C)38. O retardo
mental apresenta muitas etiologias diferentes entre si, e pode ser
visto como o resultado final comum de vários processos
patológicos que agem sobre o funcionamento do sistema nervoso
central. A capacidade intelectual geral se define pelo quociente
intelectual (QI), obtido por avaliação mediante um ou mais testes
de inteligência reconhecidos, administrados individualmente. Uma
capacidade intelectual significativamente inferior à média se define
como um QI situado em torno de 70 ou abaixo de 70. Ao avaliar
um QI, deve se considerar uma margem de erro em torno de 5
pontos, que todavia pode variar de um instrumento ao outro. Deste
modo é possível diagnosticar um retardo mental em sujeitos com
um QI entre 70 e 75 que apresentam déficit significativos de
adaptação comportamental. A escolha dos instrumentos de
avaliação e a interpretação dos resultados deveriam levar em
consideração fatores que podem limitar a apresentação dos
resultados.
Considerados os aspectos acima elencados, o retardo mental
não é um simples transtorno cognitivo, medido com um teste
psicométrico em relação ao QI que dele deriva, mas uma síndrome
psicopatológica complexa, caracterizada pela presença de um
déficit cognitivo. Vale ressaltar que, por estar presente desde as
primeiras fases do desenvolvimento, o déficit cognitivo condiciona
de modo negativo a evolução do sujeito, a sua personalidade, as
suas relações sociais e em síntese todo o seu comportamento
adaptativo. Por ser o sintoma de maior duração e importância

37

“Concomitanti déficit o compromissioni nel funzionamento adattivo attuale (cioè, la capacità del
soggetto di adeguarsi agli standard propri della sua età e del suo ambiente culturale) in almeno due
delle seguenti aree: comunicazione, cura della propria persona, vita in famiglia, capacità di
funzionamento scolastico, lavoro, tempo libero, salute e sicurezza”, DSM-VI-TR…, 63.
38

“L’esordio è prima dei 18 anni di età”, DSM-VI-TR…, 63.
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prática, ao retardo mental se juntam habitualmente transtornos e
patologias diversas conforme as causas e a evolução.39
Sempre partindo dos critérios do DSM-VI-TR, os diferentes
quadros de retardo mental são classificados em 4 grupos conforme
a gravidade, refletindo o nível de comprometimento intelectivo.
Retardo mental leve (nível de QI de 50-55 a cerca de 70),
constitui a parte maior, em torno de 85% dos sujeitos acometidos
por este transtorno. Tipicamente desenvolvem capacidade social e
comunicativa nos anos pré-escolares (de 0 a 5 anos de idade), tem
um comprometimento mínimo na área sensorial e motora e em
geral não são distinguidos das crianças sem retardo mental
enquanto não atingem uma idade mais avançada. Antes dos 20
anos, podem desenvolver a capacidade escolar correspondente a
quinta série do ensino fundamental.
Retardo mental moderado (nível de QI de 35-40 a 50-55)
constitui em torno de 10% da população acometida por este
transtorno. A maior parte dos sujeitos com este nível de retardo
mental adquire capacidade comunicativa durante a primeira
infância. Dificilmente conseguem superar a segunda série do
ensino fundamental.
Retardo mental grave (nível de QI de 20-25 a 35-40)
constitui em torno de 3-4% dos sujeitos com retardo mental.
Durante a primeira infância adquirem um nível mínimo ou nulo de
linguagem comunicativa. Durante o período escolar podem
aprender a falar e podem ser treinados em atividades elementares
de zelo pessoal. Tem um aproveitamento limitado do ensino das
matérias pré-escolares, como familiarizar-se com o alfabeto e
desenvolver operações aritméticas simples.
Retardo mental profundo (nível de QI abaixo de 20-25)
constitui em torno de 1-2% dos sujeitos com retardo mental. A
maior parte dos sujeitos com este diagnóstico tem uma condição
neurológica diagnosticada que explica o retardo mental. Durante a
39

Cf. G. LANZI, «Handicap mentale…», 57.
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primeira infância, mostram considerável comprometimento do
funcionamento sensorial e motor. Pode verificar-se um
desenvolvimento otimizado em um ambiente altamente
especializado com assistência e supervisão constante e com uma
relação personalizada com a figura que se ocupa deles. O
desenvolvimento motor e as capacidades de zelo pessoal e de
comunicação podem melhorar com um adequado treinamento.
Alguns podem desenvolver funções simples em ambientes
altamente protegidos.
Retardo mental de gravidade não especificada: pode ser
usado quando existe forte motivo de supor um retardo mental,
mas a inteligência do sujeito não pode ser avaliada
satisfatoriamente pelos testes padrões. Este pode ser o caso de
certas crianças, adolescentes ou adultos com comprometimento
excessivo ou falta de cooperação, o que impede que sejam
avaliados. Também pode ocorrer em casos de crianças que são
consideradas clinicamente abaixo da média mas os testes
disponíveis não fornecem valores de QI.40
O retardo mental e a sua realidade clínica não são
considerados de forma estática, mas devem frutificar na interação
contínua entre a criança biológica com suas limitações e o
ambiente de vida em que cresce e se adapta como melhor pode.
Este processo deve seguir por toda a vida. Os primeiros processos
mentais que emergem do mundo biológico da criança em tenra
idade, são aqueles da integração em vários níveis, para chegar
assim, nos primeiros esboços da identidade. Em função desta
progressiva e contínua integração a níveis sempre mais altos a
criança poderá chegar aos poucos ao mundo do conhecimento, da
crítica, da vida afetiva, do juízo moral e adaptar-se ao mundo em
que cresce e vive. Toda a análise é incompleta e parcial quando
deixa de levar em consideração como o mundo por sua vez aceita,

40

Cf. DSM-VI-TR…, 57-58.
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acolhe e ajuda o sujeito com retardo mental a crescer e adaptar-se
na sociedade e no ambiente de vida.41
2.3. Pessoa com deficiência congênita
Assim como um dos aspectos que permite individuar o tipo
de deficiência é o modo como se apresenta enquanto físico, motor,
sensorial e mental, outro aspecto a ser considerado é a sua causa e
momento em que se manifesta. As pessoas com deficiência
congênita já nascem com a deficiência, sendo que isto têm diversas
implicações de diferentes âmbitos. Uma das perguntas que
normalmente surge imediatamente diante das deficiências
congênitas é sobre a causa, se é genética, hereditária, ou fruto de
alguma doença durante a gravidez. Com certeza o diagnóstico prénatal e o modo como o mesmo é transmitido aos pais e familiares
tem uma repercussão fundamental no acolhimento ou na rejeição
da pessoa que está por nascer. Por incrível que possa parecer,
diante do diagnóstico de alguma deficiência do embrião ou do feto,
muitas vezes a “terapia” encontrada é o assim chamado “aborto
terapêutico”, mas que na verdade consiste no “aborto
eugenético”.42 Outro elemento a ser considerado nas deficiências
congênitas é que muitas vezes existem terapias ou cirurgias que
através da intervenção precoce podem corrigir a deficiência ou
diminuir os seus efeitos sensivelmente. Ao mesmo tempo deve se
ter presente a possibilidade de a família e a própria pessoa
defrontar-se com a necessidade de conviver com a deficiência por
toda uma vida buscando os recursos para tornar isto possível.
41
42

Cf. G. LANZI, «Handicap mentale…», 60-62.

“È l’aborto eseguito per evitare la nascita di un soggetto affetto da grave malattia congenita
(malformativa, genetica ecc.). Anche questo tipo di aborto è detto da alcuni terapeutico cioè curativo,
ma a torto, perché non cura né la madre né il figlio. Viene anche propagato come un modo per
prevenire le malattie genetiche: la prevenzione in verità consisterebbe nell’impedire il concepimento
di individui malati, no nel sopprimere il concepimento di individui malati, non nel sopprimere quelli
che già esistono”. M.P. FAGGIONI, La vita nelle nostre mani. Manuale di Bioetica teologica, Edizioni
Camilliane, Torino 20092, 301.
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2.4. Pessoa com deficiência adquirida
Se por um lado as deficiências congênitas acompanham a
pessoa desde o nascimento, existem muitas circunstâncias que
podem levar a pessoa a adquirir uma deficiência ao longo da vida.
Uma das causas das deficiências adquiridas são os acidentes de
trânsito, de trabalho e domésticos, os quais podem ter seu
percentual diminuído sensivelmente através de medidas de
prevenção. Outra causa de muitas deficiências adquiridas são
problemas de saúde como o acidente vascular ou o diabetes.
Certamente existem desafios a nível de saúde pública e de
educação que devem ser enfrentados neste sentido. A violência
urbana e as guerras também vão incluídas como causas de
deficiências adquiridas, questionando as instituições políticas
mundiais e locais sobre responsabilidades e soluções.43 Outra causa
de deficiência adquirida que não pode ser esquecida de modo
nenhum, ainda mais em se tratando de Europa, é o próprio curso
natural de envelhecimento, sendo que na idade avançada, para uns
mais e para outros menos, manifestam-se deficiências que devem
ser consideradas, pois vão ter repercussão sobre toda a sociedade.
3. Na história e na cultura
Pesquisar sobre as pessoas com deficiência na história e na
cultura, se apresenta como um verdadeiro desafio, pois, mais que
dados concretos, surgem muitas questões abertas que comprovam
a complexidade do tema. Nos parágrafos precedentes foi realizado
um esforço, no sentido de trabalhar um conceito, que permita
definir a pessoa com deficiência. Constata-se assim a importância
de considerá-la em primeiro lugar como um sujeito, que continua
sendo pessoa na sua globalidade, muito para além da presença de
uma ou mais limitações no exercício das capacidades físicas ou
43

Cf. CNBB, CF 2006…, 121-122.

Cláudio Vicente Immig | 43

mentais. Estas capacidades, influenciadas pelo ambiente
biopsicossocial, se apresentam de forma diversificada e por isso
requerem uma atenção personalizada. Preservar este olhar exige
uma atenção constante, pois esta compreensão é muito recente e
somente nos últimos anos passou a envolver na sua construção
diversos setores da sociedade, dando voz e vez às próprias pessoas
com deficiência. Os conceitos continuam em mutação, exigindo
aprimoramentos que estejam em conformidade com os avanços
científicos, com os parâmetros diagnósticos, com os sistemas de
avaliação e com as situações concretas de maior ou menor
integração, interligadas com a cultura e a situação socioeconômica
de cada nação.
Reconstruir a história das pessoas com deficiência se torna
uma tarefa complexa, apresentando de imediato a escassez de
registros e a imprecisão dos termos usados. A grande diversidade
de conceitos e definições que se modificam conforme os grupos
sociais, épocas e lugares, dificulta a identificação do objeto de
estudo. Escrever sobre a presença das pessoas com deficiência na
história significa ocupar-se das fontes e dos lugares de produção
destas mesmas fontes. Significa perguntar quem escreveu e porque
escreveu sobre este tema, significa circunscrever o período da
história e as articulações políticas, sociais, econômicas e culturais
correlativas. Significa que não se pode falar genericamente das
pessoas com deficiência, mas se faz necessário definir a tipologia,
os documentos e as motivações que levaram a produzir as fontes
de referência.44
Apresentar o argumento da presença das pessoas com
deficiência significa definir o valor que se dá a esta realidade
humana. Tal significado reside principalmente no modo em que a
pessoa com deficiência é interpretada na cultura. Cada período da
história influencia no modo como o individuo define os próprios
44

Cf. A. GOUSSOT, «Storia e handicap: fonti, concetti e problematiche», in A. CANEVARO – A. GOUSSOT
(edd.), La difficile storia degli handicappati, Carocci, Roma 20055, 27.
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valores em uma relação contínua com os outros indivíduos com os
quais convive. Em uma cultura primitiva, por exemplo, alguns
tipos de doença ou deficiência, cuja causa não era conhecida e que
se manifestavam em um membro da comunidade, eram
interpretadas como uma possessão do espírito, que assim
orientava o destino na direção de uma participação no mundo do
sagrado e do mistério. Na época medieval a mesma doença ou
deficiência era classificada como obra do demônio e expunha o
sujeito a graves riscos de ser considerado impuro e responsável ou
cúmplice do mal. Nos tempos da cultura tecnocientífica a mesma
situação se limita a gerar uma avaliação de desvantagem especifica
de um sujeito que, como tal, vem tratado através de terapia,
reabilitado, assistido.45
A escassez de dados referente às pessoas com deficiência ao
longo da história mais remota é um indicador claro do quanto este
tema foi silenciado. Este silêncio, certamente deve dizer algo, pois é
reflexo da indiferença e do medo que esconde e muitas vezes apaga
os sinais da presença indesejada e considerada de pouco valor.
Quando dentro de uma cultura temos situações ou personagens
que representam um problema para o qual não se encontra uma
explicação ou solução se recorre à estratégia de eliminá-los, anulálos ou passá-los para segundo plano.46 As pessoas com deficiência,
45

Cf. A.M. SORRENTINO, Figli disabili. La famiglia di fronte all’handicap, Raffaello Cortina, Milano
2006, 11.
46

“La sensazione che si prova, ricercando immagini che documentino la presenza degli handicappati
nella storia, è quella di incontrare più assenze che presenze, silenzi più che voci. […] I silenzi sono
dunque molto significativi perché sono lo specchio di presuntuose indifferenze e di paure che si
vorrebbero rimuovere, soffocando la voce e cancellando le tracce di presenze indesiderate. Per dare
voce al silenzio, è importante ricercare e interrogare i documenti appartenenti ai generi minori,
quelli che fanno riferimento al quotidiano delle persone, alla loro vita materiale, al loro immaginario:
i riti, gli eventi della storia biologica e familiare, gli elementi magici, i regimi alimentari, l’iconografia.
Si tratta generalmente di documenti non organizzati con criteri storiografici e solitamente confinati
nel folclore e trattati come oggetti strani e curiosi. Incontrando il silenzio, è poi importante non
sottovalutare certi rischi. Potremmo infatti desiderare di riempirlo proiettando su di esso i nostri
paradigmi culturali. Si tratta di un rischio molto serio, perché è inconsapevole, nascosto», A. ERRANI,
«Le immagini degli handicappati nella storia. Permanenze e cambiamenti”, in A. CANEVARO – A.
GOUSSOT (edd.), La difficile storia..., 189-190.
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devido a suas limitações eram mais vulneráveis e sempre
estiveram mais expostas, que qualquer outro grupo humano, às
consequências das ideologias sociopolíticas e aos modelos
antropológicos predominantes nos distintos períodos históricos.
Submetidas ao abandono, confinamento e até mesmo ao
infanticídio tinham uma expectativa de vida muito reduzida
perante uma sociedade em que a luta pela sobrevivência muitas
vezes era ditada pela lei do mais forte.47
3.1. Algumas indicações da história mais remota
No que diz respeito à Pré-História, o homem primitivo
considera que as enfermidades e as suas consequências
manifestadas nas pessoas com deficiência são provocadas por
espíritos, deuses ou poderes alheios à intervenção humana e que
exigem um tratamento espiritual. Assim, as deficiências são
abarcadas como um problema ligado ao fator religioso, no qual a
magia, a bruxaria e as religiões animistas recorrem a intervenção
com práticas e agentes externos enfrentando as deficiências
mentais, a epilepsia e outros tipos de incapacidades com rituais
mágicos relacionados com os maus espíritos. O infanticídio como
prática comum na maior parte dos povos animistas, muitas vezes
com formas mais drásticas, sacrificava, além da criança
malformada, também a mãe. Enquanto pessoas com algum tipo de
deficiência leve conseguem sobreviver ou até mesmo passam
desapercebidas, as situações mais acentuadas são mais difíceis de
administrar, uma vez que a sobrevivência dependia em grande
parte da força e das habilidades individuais para a caça e o
nomadismo, sendo que muitos não sobreviviam pelas suas
limitações de defesa e da reduzida capacidade de autossustentação.
Alguns registros históricos fazem referência a formas
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Cf. J.R. AMOR PAN, Afectividad y sexualidad…, 36.
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rudimentares de tratamento das dificuldades funcionais dos órgãos
de locomoção, redução de fraturas e da cirurgia nos ossos.48
Os registros escritos sobre as pessoas com deficiência na
Antiguidade são muito raros, restando algumas menções relativas
a povos e culturas. Na China Antiga, Confúcio (551-479 a.C.) fala de
responsabilidade moral, amabilidade, auxilio aos mais fracos
indicando princípios de moderação, constata-se que existem
práticas sociais que são indicadores de relatividade cultural da
deficiência física conforme a influência do contexto social. Na Índia
Antiga, as crianças com deficiência eram jogadas no rio Ganges e
existem leis que regulam o infanticídio de crianças afetadas pela
cegueira e outras enfermidades graves. Buda (563-483 a.C.)
aparece como uma das vozes de moderação, dando princípios de
compaixão, caridade e generosidade. Na Mesopotâmia e Pérsia, a
enfermidade e a deficiência mental são consideradas castigos dos
deuses e possessão de espíritos do mal. Na Assíria e Babilônia, a
enfermidade é considerada castigo dos deuses por um pecado de
quem a padece indicando impureza moral. No Egito, existem
indícios de diversos tipos de doenças e de suas deformidades
físicas, constando uma certa relevância social por parte de algumas
pessoas com deficiência. Os egípcios inauguram a tradição dos
anões nas cortes, onde desempenham funções variadas, desde
palhaços até conselheiros dos faraós. Certamente é no Egito que
encontramos sinais de avanço na medicina que deixaram como
herança as primeiras manifestações na área da ortopedia e de
próteses. Alguns papiros contém indicações sobre diagnóstico,
tratamento e prognóstico de diversos tipos de lesões e paralisias ou
traumatismos cranianos e da espinha dorsal. Os israelitas não
praticavam o infanticídio e nem o aborto. O livro do Pentateuco,
que apresenta particular sensibilidade para com os pobres e
oprimidos, não faz menção sobre a eliminação das pessoas com
deficiência, mas ao contrário recomenda que se ajude ao cego e ao
48

Cf. A.L. AGUADO DÍAZ, Historia de las deficiencias, Escuela Libre, Madrid 1995, 34-39.
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surdo.49 No entanto, percebe-se uma clara conotação de castigo
divino no que se refere a alguns tipos de deficiência, configurando
a exclusão social, de modo especial proibindo as pessoas com
deficiência de participar das atividades religiosas como ministros
do culto, conforme está referido no Livro do Levítico.50
Javé falou a Moisés: “Nenhum de seus descendentes, nas futuras
gerações, se tiver algum defeito corporal, poderá oferecer o
alimento do seu Deus. Não poderá apresentar-se ninguém
defeituoso, que seja cego, coxo, atrofiado, deformado, que tenha
perna ou braço fraturado, que seja corcunda, anão, que tenha
defeito nos olhos ou catarata, que tenha pragas pustulentas, ou
que seja eunuco. Nenhum dos descendentes do sacerdote Aarão
se apresente, com algum defeito, para apresentar ofertas
queimadas a Javé. É que tem defeito e, por isso, não se
apresentará para oferecer o alimento do seu Deus. Ele poderá
comer das porções sagradas e santíssimas, mas não ultrapassará
o véu, nem se aproximará do altar: ele tem defeito corporal, e não
deverá profanar as minhas coisas sagradas, porque eu sou Javé,
que as santifico”. Moisés falou tudo isso a Aarão e seus filhos, e a
todos os filhos de Israel. (Lev 21,16-24).

Na Antiguidade Clássica a Grécia marca o início da medicina
técnica51 na qual a ideia da physis ou natureza é um princípio
49

Cf. A.L. AGUADO DÍAZ, Historia de las deficiencias…, 40-44.

50

Cf. J.R. AMOR PAN, Afectividad y sexualidad…, 38.

51

“En cuanto a los personajes, como ya hemos avanzado, la figura pionera corresponde a
Hipócrates (460-377 a.C.), padre de la medicina, integrante ya de la medicina técnica, de espaldas a la
magia y en favor de la técnica, padre de la psiquiatría clínica, autor que describe prácticamente todos
los cuadros clínicos relevantes hoy, que propone una etiología biológica con sus tratamientos
correspondientes y que quita el carácter sagrado de la epilepsia al incluirla en su teoría de los
humores y relacionarla con la flema y recalcar su origen biofísico. En consonancia con tal concepción,
recomienda para esta enfermedad tratamientos naturales, ejercicio, masaje, baños, dieta y
preparados médicos. […] Las aportaciones de Hipócrates al campo de las deficiencias también son
relevantes. Por un lado, como ya hemos dicho, la enfermedad mental y, en ocasiones, la deficiencia
mental, son atribuidas al estancamiento de la bilis negra, por tanto a causas y procesos naturales,
con lo que se habla de enfermedad y no de castigo de los dioses ni de posesión por los espíritus del
mal. Por otro lado, algunos de sus Aforismos, que reflejan humanismo y filantropía, se refieren a
epilepsia y a niños débiles y, entre otras, a microcefalia y craneostenosis. Igualmente, Hipócrates
describe diversas discapacidades físicas […]”, A.L. AGUADO DÍAZ, Historia de las deficiencias…, 46-48.
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chave, fundamento e ponto de partida, tendo como derivação deste
princípio a novidade de considerar as deficiências, incluídos os
transtornos mentais, como fenômenos naturais. No que diz
respeito à cultura da Grécia Antiga, onde nasce a filosofia, a
exclusão é a norma, pois o ser humano se define pela linguagem e
pela razão, consequentemente quem não pode desenvolver estas
capacidades não se enquadra plenamente dentro do conceito de ser
humano. O infanticídio, além de ser uma prática comum, é
recomendado pelos grandes autores da época.52 Expor as pessoas
com deficiência é remetê-las aos deuses, tais nascimentos
anunciam possíveis males e podem despertar a ira de uma
divindade. Não são os pais que decidem o destino dos filhos com
deficiência, mas «a coisa publica», o estado, os sábios.53 Platão
afirma que os filhos com deficiência devem ser escondidos em um
lugar secreto, onde não possam ser vistos.54 Aristóteles refere que a
lei determine que não seja criada nenhuma criança com
deficiência.55 Esparta, conhecida pelo culto à força física, pratica a
eugenia e o infanticídio, jogando as crianças com algum tipo de
deficiência no despenhadeiro do monte Taigeto.56
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Cf. J.R. AMOR PAN, Afectividad y sexualidad…, 38.

53

Cf. A. CANEVARO, «Handicap, le storie e la storia» in A. CANEVARO – A. GOUSSOT (edd.), La difficile
storia…, 18.
54

“E allora, penso, prenderanno i figlioli dei buoni e li porteranno al nido d’infanzia, presso nutrici
abitanti a parte in un determinato settore della città. Invece i figlioli degli elementi peggiori e anche
l’eventuale prole minorata degli altri, li nasconderanno, come è bene, in un luogo segreto e celato
alla vista”, PLATONE, «La Repubblica, V, 460 c.», in F. SARTORI (ed.), Platone Opere, Vol. II, Laterza,
Roma-Bari 19743, 283.
55

“Quanto all’esposizione e all’allevamento dei piccoli nati sia legge di non allevare nessun bimbo
deforme, mentre le disposizioni consacrate dal costume impongono di non esporne nessuno, a causa
dell’eccessivo numero dei figli: si deve però fissare un limite alla procreazione e se alcune coppie
sono feconde oltre tale limite, bisogna procurare l’aborto, prima che nel feto siano sviluppate la
sensibilità e la vita, perchè è la sensibilità e la vita che determinano la colpevolezza e la non
colpevolezza dell’atto”, ARISTOTELE, «Politica, VII (H), 16, 1335 b.», in R. LAURENTI (ed.), Aristotele
Opere, Vol. IV, Laterza, Roma-Bari 1973, 258.
56

“En cuanto a Esparta, que lleva el culto a la fuerza física y a la agresividad al extremo, pratica la
eugenesia y el infanticidio. Es de sobra conocida la exposición del recién nacido ante un consejo de
ciudadanos que lo examina y, en caso de apreciar algún tipo de tara, lo despeña por el monte
Taigeto. Por otra parte, las condiciones de vida extremadamente duras y rígidas deben procar una
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Na cultura de Roma, desde a sua fundação (800 a.C.) até a
queda do Império (476 d.C.) as pessoas com deficiência estão
expostas a tratamentos e circunstâncias de vida muito variáveis. O
infanticídio é pratica comum, bem como a compra de deficientes
para a diversão e a mutilação de crianças e jovens para mendigar,
crueldade praticada com filhos indesejados como com nascidos
com má formação. Finalmente a partir do século IV, através da
influência do cristianismo inicia uma sensível mudança, proíbe-se
o infanticídio e a venda de crianças como escravos.57 Enquanto na
zona rural, as pessoas com deficiências mais leves podiam
trabalhar no campo, provendo assim o seu sustento, nas cidades
ficavam reclusos em suas casas, ou recolhidos em instituições
distantes da cidade, onde misturados com muitas realidades
diferentes, entre pessoas consideradas possuídas pelo demônio,
doentes psíquicos, criminosos e outros, ficavam confinados em
espaços que os isolavam da vida social. Estes centros de
aglutinação de pessoas, consideradas anormais, além de não
estarem preparados para nenhum tipo de reabilitação, tinham o
objetivo de vigiar e prover o mínimo indispensável para
sobrevivência, em termos de alimentação e subsistência. Muitas
vezes estes internatos mais pareciam depósitos humanos, sem
nenhum tipo de acompanhamento médico, com um número
insuficiente de atendentes, que sem nenhum tipo de formação para
trabalhar em tal realidade, usavam métodos nada apropriados para
controlar a ordem. As práticas sociais são de rejeição e ignorância,
sendo dispensado um tratamento de massa no qual a pessoa é
reduzida a um nível de dignidade inaceitável.
3.2. Um lento processo de reconhecimento

elevada tasa de mortalidad”, A.L. AGUADO DÍAZ, Historia de las deficiencias, 49; “È noto che a Sparta i
bambini deformi venivano gettati dalla Rupe Tarpea”, L.M. MACROBIO, L’eugenismo. Una prospettiva
storica, IF, Roma 2007, 21.
57

Cf. A.L. AGUADO DÍAZ, Historia de las deficiencias…, 49. L.M. MACROBIO, L’eugenismo…, 21-24.
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O cristianismo, através dos ensinamentos de Jesus Cristo que
promove a igualdade entre todos os seres humanos, a prática do
amor e da misericórdia, bem como a sensibilidade para com os
enfermos, tem uma repercussão positiva nas atitudes, modificando
o tratamento e a orientação relativa às pessoas com deficiência.
A Igreja, desde os primeiros séculos, engajou-se nessa via da
caridade e da inviolabilidade da vida humana. [...] Graças à
influência da Igreja, o infanticídio foi definitivamente condenado
no século IV. As mulheres, mães de crianças com deficiência,
foram encorajadas a poupar a vida desses pequeninos e deixá-los
nas igrejas. Dispositivos foram instalados para acolher esses
bebês e pequenas estruturas foram criadas para cuidar da sua
vida e educação. O rei Carlos Magno, coroado no ano 800
imperador do Sacro Império Romano, decretou que todas as
crianças recolhidas pelas ordens religiosas se tornavam seus
cidadãos, criando pela primeira vez um sistema de Estado e
dando-lhes um lugar na sociedade. No ano 1000, em Bizâncio, a
Igreja mantinha um centro com 7 mil leitos destinados a todos os
tipos de deficiências.58

Diante da grande heterogeneidade do universo das pessoas
acolhidas, as ordens religiosas começam a se especializar neste
atendimento, hospedando doentes e pessoas com deficiência.
“Também por volta de 1200, São Francisco de Assis, que faleceu
cego, enfermo e marcado pelos estigmas, transformou o pobre, o
frágil e excluído num ser sagrado. Ajudá-los passou a ser um sinal
de alta religiosidade e moral. Dentro da visão do século XIII, os
franciscanos criaram grandes espaços de acolhida e
desenvolvimento em ambiente amoroso para as pessoas com
deficiência”.59 Surgem asilos, orfanatos e hospitais que acolhem
pessoas com transtorno mental e se abrem as primeiras
possibilidades de reverter a tese da imutabilidade reconhecendo
que os pacientes podem melhorar. Assim surgem os precursores
58

CNBB, CF 2006…, 44.

59

CNBB, CF 2006…, 45.
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da reabilitação. Sem dúvida será necessário muito tempo para
recolher os frutos desta nova orientação.60
No final do século XIV, na Europa, a situação das pessoas com
deficiência se deteriorou. O ser humano, mais distante de Deus,
começa a tomar outro sentido social. As pessoas com deficiência
são reprimidas, como os malfeitores e os mendigos, em muitos
lugares, perdendo o direito de viver nas cidades. Alguns
identificam a deficiência mental com o pecado, a ponto de São
Tomás de Aquino ter de afirmar categoricamente: “A
imbecilidade não é ligada ao pecado”. Contraditoriamente, ao
mesmo tempo, as pessoas com deficiência são tratadas como
inocentes e infantilizados.61

Devido às epidemias e frequentes guerras ocorridas na Idade
Média, tendo como consequência grande número de pessoas que
perdem membros do corpo, a técnica de próteses é desenvolvida.62
No século XVI foram desenvolvidos pelos jesuítas pequenos
sistemas para permitir a locomoção às pessoas com deficiência
motora.63 No que diz respeito à medicina especializada, existem
registros do século XVIII que relatam maiores avanços na luta
contra as deficiências físicas.64
60

Cf. J.R. AMOR PAN, Afectividad y sexualidad…, 40.

61

CNBB, CF 2006…, 45.

62

“En relación con los físicos, debido a las grandes epidemias y a las frecuentes guerras, invasiones,
cruzadas, etc., aumenta considerablemente el número de discapacitados de todo tipo, lo cual trae
consigo algunas consecuencias también ambivalentes. Por un lado, la mendicidad y el asilo de la
iglesia se convierten en prácticamente sus únicas posibilidades de subsistencia. En cualquier caso, las
legiones de mendigos llegan a constituir una amenaza social y sobre ellos se descargan las
acusaciones de brujería y de posesión de artes diabólicas. Por otro lado, el incremento de
discapacitados físicos, en especial los amputados como consecuencia de heridas de guerra, provoca el
desarrollo de la técnica protésica. Las primeras manifestaciones de esta técnica datan de finales de la
edad media y principios de la moderna. Así, se suele datar hacia 1400 una prótesis manual de hierro
con pulgar rígido y flexión de los restantes dedos”, A.L. AGUADO DÍAZ, Historia de las deficiencias…,
61-62.
63
64

Cf. CNBB, CF 2006…, 38.

“Así, el cirujano francés Nicolás André (1704-1780) emplea por primera vez el término ortopedia
en L’Orthopedie ou l’art de prevenir et corriger dans les enfants defformités du corps, publicada en
1741.[…] De igual forma, es menester recordar a Jean Louis Petit (1674-1750), autor de L’art de
guérir les maladies des os, publicada en 1705, y a Benjamín Rush (1745-1813), redactor de un clásico
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Os séculos XVII e XVIII, período da Razão e das Luzes, são
também de violência e sombras, produzindo segregação e
transformando os internatos em verdadeiras prisões para aqueles
que não se adaptam ao modelo de razão adotado. Alguns
personagens se destacam por constituir exceção a este panorama
tão inumano e cruel, abrindo caminhos para descoberta de novos
horizontes de superação da exclusão social e introduzindo algo
revolucionário e inovativo. São Vicente de Paulo (1581-1660), além
de fundar uma congregação religiosa que acolhia as pessoas menos
afortunadas, era defensor da ideia de que os doentes e deficientes
mentais devem ser atendidos e reabilitados.65 No século XVI na
Espanha, Pedro Ponce de León (1520-1584), monge beneditino,
ensina uma pessoa com deficiência auditiva a falar, rompendo com
os moldes estabelecidos desde a Antiguidade Clássica e provando
que é possível um método de educação especial para uma pessoa
que não se expressa através da linguagem convencional.66 Somente
dois séculos mais tarde, em Paris surgirá a primeira escola para
surdos.67 No século XVIII na França, Valentin Haüy (1745-1822),
secretário interprete do rei Luis XVI para tradução das línguas
estrangeiras e dos escritos com letras ilegíveis para a maior parte
dos homens, iniciou o ensino dos cegos de forma sistemática.
Através de um projeto de impressão de palavras e música em
relevo que pudessem ser percebidas pelo tato, fundou em 1784 a
manual de medicina militar, Directions for Preserving the Health of the Soldiers”, A.L. AGUADO DÍAZ,
Historia de las deficiencias…, 109-110.
65

Cf. A.L. AGUADO DÍAZ, Historia de las deficiencias…, 112-113; J.R. AMOR PAN, Afectividad y
sexualidad…, 41.
66

“Finalmente, se rompen los moldes establecidos, y aceptados sin discusión desde Hipócrates y
Aristóteles, cuando a un monje benedictino, Pedro Ponce de León, en un remoto lugar de Burgos, el
Monasterio de San Salvador de Oña, se le ocurre enseñar a hablar a un mudo-sordo, con lo que se
pone en práctica por primera vez en la historia la educación especial a través de un método
revolucionario, la sordomudística”, A.L. AGUADO DÍAZ, Historia de las deficiencias…, 76.
67

“Progresos que se institucionalizan. En 1760, abre sus puertas una escuela para sordomudos, la
primera escuela para disminuidos, la Institution Nationale des Sourds-Muets de París, fundada por
Charles Michel, el abate de L’Epée (1712-1789) y en la que se impulsa la comunicación manual”, A.L.
AGUADO DÍAZ, Historia de las deficiencias…, 103.
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primeira escola destinada à educação e preparação profissional
para cegos. Em 1837 Louis Braille (1809-1852), discípulo de
Valentin Haüy, desenvolveu o seu sistema de escrever as palavras
por meio de pontos em relevo, para uso das pessoas com
deficiência visual.68
3.3. A passagem para o século XX
Na passagem para o século XIX, começam novos estudos
sobre doenças e deficiências mentais, inicia um processo de
mudança na concepção dos transtornos e das perspectivas de
tratamento, passando da indiferença ou de uma compreensão de
possessão demoníaca para um modelo organicista e biologista, no
qual a deficiência mental se converte em um fato suscetível de ser
analisado utilizando a lógica do pensamento científico e os afetados
passam a ser pacientes, os quais devem ser tratados com o objetivo
de alcançar sua recuperação funcional e sua reinserção social.69 O
médico Philippe Pinel (1745-1826), considerado o fundador da
psiquiatria na França, introduz o tratamento moral70 em sua
dimensão institucional, baseado em critérios de reeducação e de
controle emotivo, envolvendo o paciente. Liberta seus pacientes
das correntes e os classifica em quatro grupos distintos conforme
um diagnóstico estabelecido. Também é conhecido como o pai da
terapia ocupacional, por sua insistência em incluir no tratamento
uma rotina de descanso, supressão dos abusos físicos, tratamento

68

Cf. A. CANEVARO, «Handicap, le storie e la storia…», 16; A.L. AGUADO DÍAZ, Historia de las
deficiencias…, 103-104; CNBB, CF 2006…, 39.
69
70

Cf. J.R. AMOR PAN, Afectividad y sexualidad…, 42,

“Nel suo Traité médico-philosophique sur l’aliénation mentale – pubblicato nel 1809 – Philippe
Pinel, ‛il liberatore dei folli’, sviluppa la sua idea del ‛trattamento morale’; aveva scritto una
Nosografia filosofica dove divideva gli alienati in 4 gruppi: maniaci, malinconici, dementi e idioti. Il
‛trattamento morale’ partiva dal concetto di ‛curabilità’ ed era basato su criteri di rieducazione e
contenimento emotivo”, A. GOUSSOT, «Storia e handicap…», 34-35.
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amável com suavidade e humanidade, entretenimento com livros
música e ocupação no trabalho agrícola.71
Somente no século XIX vão ser sentidos os avanços no
cenário da medicina e consequentemente das deficiências mentais,
quando começam a ser percebidas como problema científico e
sociopolítico. Também um crescente interesse pelo estudo das
deficiências mentais traz consigo uma maior compreensão,
descrição, classificação e identificação de formas clínicas e
associadas, com uma diferenciação clara entre deficiência e doença
mental. Inicia uma maior atenção e reconhecimento relativo aos
problemas enfrentados pelas pessoas com deficiência física, a
escolarização para pessoas com deficiência visual e auditiva
prossegue com aperfeiçoamento dos tratamentos. O senso de
responsabilidade diante das condições de vida das pessoas com
deficiência mental, manifestado num clima de entusiasmo e
compromisso humanitário e romântico, fruto da ideologia do
momento, inicia um processo de mudança de perspectiva
espetacular, reconhecendo o direito das pessoas com retardo
mental de serem beneficiadas com a educação. Grande parte destas
iniciativas são projetos individuais, que na sua grande maioria
provém de profissionais da área médica. A sociedade da época
ainda comporta muitas incompreensões e preconceitos,
dificultando o acesso e a participação das pessoas com deficiência
mental no reconhecimento da sua dignidade humana.72
Jean-Marc-Gaspard Itard (1774-1838), preceptor de Victor, o
menino selvagem de Aveyron,73 reconcilia o individual e social ao
conjugar as insuficiências biológicas de Victor com a ação
possibilitadora da sociedade. Jean-Etienne-Dominique Esquirol
(1782-1840) introduz a primeira mudança substancial: diferencia
71

Cf. A.L. AGUADO DÍAZ, Historia de las deficiencias…, 113-114; J.R. AMOR PAN, Afectividad y
sexualidad…, 42.
72

Cf. J.R. AMOR PAN, Afectividad y sexualidad…, 43-44.

73

Cf A. GOUSSOT, «Storia e handicap…», 48-53.
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claramente o retardo mental da doença mental.74 Onésime
Édouard Seguin (1812-1880) passou a posteridade como o pai da
educação especial. Dividiu a deficiência mental em quatro níveis,
insistia que a instituição deveria situar-se dentro da localidade de
onde eram provenientes seus alunos, que não deveria acolher
muitos residentes e que deveria comprometer-se com a pesquisa.75
John Langdon Down (1826-1896) contribuiu com a primeira
classificação e descrição geral dos afetados pela síndrome que leva
seu nome. “Em 1866, em um de seus escritos que se tornou
realmente histórico, descreve uma condição de retardo mental
então confundida com hipotireoidismo, a que chamou de idiotia
mongoloide”.76 Destacou a importância de prevenir o retardo
mental mediante a moderação e o consumo de álcool e uma correta
assistência pré-natal. Lutou pelo acesso à educação das pessoas
afetadas pela síndrome de Down, insistindo na necessidade do
ensino precoce.77
Uma das raízes da psicologia, da antropologia e da sociologia
contemporânea foi o evolucionismo biológico, como grande
acontecimento da segunda metade do século XIX. A teoria sobre a
evolução natural de Charles Darwin (1809-1882)78 foi aplicada aos
problemas antropológicos, tendo efeitos decisivos na vida social,
74

“En su obra Enfermedades mentales: tratado de la locura diferencia nítidamente la enfermedad
mental (demencia) de la deficiencia mental (amencia), dentro de la que distingue dos niveles,
imbecilidad e idiocia, con grados variables cada uno. El concepto de imbecilidad de Esquirol
corresponde a nuestro actual deficiente mental leve, mientras que la idiocia a niveles inferiores”, A.L.
AGUADO DÍAZ, Historia de las deficiencias…, 119.
75

Cf. J.R. AMOR PAN, Afectividad y sexualidad…, 44-45.

76

V. DANIELSKI, Síndrome de Down, Editora Ave Maria, São Paulo 1999, 19.

77

Cf. J.R. AMOR PAN, Afectividad y sexualidad…, 45.

78

“La teoria darwiniana dell’evoluzione introdusse una concezione drammatica della vita biologica.
Concetti come ‛selezione’, ‛lotta per la vita’ ‛sopravvivenza del più adatto’, postulavano la presenza
in natura di leggi implacabili, improntate ad un rigido determinismo, e tali concetti, come si sa,
vennero poi trasferiti in ambiti anche molto diversi, come la sociologia e l’economia (darwinismo
sociale). Tuttavia la nascente dottrina eugenetica fini con l’insistere sul ruolo della selezione
artificiale, argomentando che la selezione naturale operava su tempi lunghi, mentre il problema del
miglioramento razziale richiedeva interventi immediati e certi”. G. WIDMANN, «Origine e breve storia
dell’eugenetica», in Humanitas 59/4(2004) 653.
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nas ideologias e na religião. No campo da psicologia o
evolucionismo parte do ponto de vista do seu valor funcional e
segue propondo que não influencia somente as espécies, mas
também os comportamentos. No campo social se afirmou que
alguns indivíduos e algumas raças eram mais capazes de enfrentar
os problemas devido a sua dotação natural. Um dos grandes
divulgadores do evolucionismo na Inglaterra é Herbert Spenser
(1820-1903), que desenvolve uma teoria geral do progresso
humano e da evolução cósmica e biológica, aplicando estas teorias
ao sistema social. A ideia de que a sobrevivência do mais forte faz
parte da ordem natural da evolução, impõe ao Estado o dever de
não interferir, permitindo assim a mais cruel das competições.
Assim se justifica a opressão dos mais fortes sobre os mais fracos.79
Francis Galton (1822-1911), primo de Darwin, propunha que o peso
fundamental da conduta correspondia ao fator hereditário e ao
meio, propagando uma melhoria racial e da espécie humana
através da eugenesia.80 A prevenção se concebia através da
institucionalização prolongada da proibição do matrimônio e
dessexualização das pessoas com retardo mental.81 Convém
ressalvar que, na história da psicologia, Galton é reconhecido por
ter dado uma grande contribuição no estudo estatístico das
diferenças individuais e hereditárias, de modo especial na
psicologia diferencial com os laboratórios antropométricos.82 Estas
teorias afirmavam, pela primeira vez de forma tão clara, a

79

Cf. L.M. MACROBIO, L’eugenismo…, 55-59.

80

“Galton si espresse a favore di un’eugenetica positiva, finalizzata alla creazione di un’élite
biologica attraverso l’accoppiamento di individui superiori, anche se negli ultimi anni di vita egli
arrivò a proporre pure misure di eugenetica negativa, come la segregazione sessuale dei malati
mentali (1907), o l’internamento dei degenerati in colonie di lavoro, con l’impedimento di procreare
(1910)”, G. WIDMANN, «Origine e breve…», 660.
81

Cf. J.R. AMOR PAN, Afectividad y sexualidad en la persona con deficiencia mental, Universidad
Pontificia Comillas Madrid, Madrid 1997, 46-47.
82

Cf. M. REUCHLIN, Storia della psicologia, Tascabili Economici Newton, Roma 19962, 38-41.
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legitimidade do determinismo biológico, que reduz o homem a um
produto do mapa genético e das condições sociais.83
Por outro lado é importante destacar que, no final do século
XIX e início do século XX, os governos assumem crescentes
responsabilidades e acontece uma melhora de qualidade dos
serviços. Inicia o desenvolvimento da educação especial com a
qualificação profissional de pessoas para trabalhar nesta área.84
Em 1905 Alfred Binet (1857-1911) e seu aluno Théodore Simon
(1873-1961) desenvolvem a primeira escala métrica de inteligência
com o objetivo de classificar e avaliar a capacidade de
aproveitamento escolar e de detectar os alunos incapazes de seguir
o programa da escola ordinária. Binet e Simon desenvolveram
escalas de medida objetiva, baseadas no conceito de idade mental e
na necessidade de comparação com indivíduos sem deficiência
mental de outros grupos de idade. Aqui constata-se na história
uma das estratégias mais importantes e mais empregadas para a
avaliação da inteligência: as escalas clínicas, elaboradas desde a
perspectiva psicométrica e diferencialista em base a estratégias
racionais, foram desenvolvidas partindo dos transtornos de
inteligência para classificar a possibilidade de inclusão das pessoas
com deficiência mental no sistema de educação. Do mesmo modo,
a contribuição de Wiliam Stern (1871-1938) que em 1912 propõe o
famoso teste de quoeficiente de inteligência (QI), o qual
revoluciona o panorama do diagnóstico da deficiência mental e
passa a ser usado na avaliação da inteligência de modo geral.85
Maria Montessori (1870-1952), primeira mulher estudante
de medicina na Itália, se defrontou com o mundo da deficiência
mental na Clínica Psiquiátrica da Universidade de Roma. Destacou
que a deficiência mental não era tanto um problema médico
quanto pedagógico, considerando que, com um adequado
83

Cf. L.M. MACROBIO, L’eugenismo…, 59-62.

84

Cf. A.L. AGUADO DÍAZ, Historia de las deficiencias…, 148.

85

Cf. A.L. AGUADO DÍAZ, Historia de las deficiencias…, 146.
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tratamento didático, o estado das pessoas afetadas pelo retardo
mental poderia melhorar consideravelmente. Paralelamente a
criação de escolas para pessoas com deficiência, sua proposta
pedagógica passou a ser usada para o contexto geral da educação
formal.86
Quanto às pessoas com deficiência física e sensorial, a
mudança de século revela um maior senso de responsabilidade dos
governos através da adoção de medidas legais e institucionais
consideráveis. São adotadas duas linhas de atuação que se
distinguem claramente: os chamados anormais (termo usado para
designar as pessoas com deficiência mental, visual e auditiva) e de
outro modo as disposições concretas em relação aos que sofrem
acidentes de trabalho. No que diz respeito aos então chamados
anormais, em 1857, na Espanha, são decretadas leis sobre a
educação pública que contemplam os cegos e surdos. Em 1884,
Bismarck sanciona na Alemanha a primeira lei de acidentes de
trabalho que será imitada em quase todos os países ocidentais,
prevendo pensões, seguros, sistemas de declaração de incapacidade
e invalidez, abrigos para acidentados. Também se criam nesta
época algumas associações de profissionais com a finalidade de
fomentar a prática, a formação e a pesquisa relacionada às
situações de deficiência física.87
É importante ressaltar que se existem algumas iniciativas
positivas, as mesmas são muito restritas, prosseguindo a situação
de exclusão no cenário geral. As práticas sociais, neste período, são
de paternalismo protetor e de um nível muito baixo de
sensibilidade social e profissional frente às pessoas com deficiência
mental, pois o negativismo presente nas discussões de final de
século vem a ter uma incidência prática nas decisões tomadas no
início do novo século. Nos Estados Unidos da América, de modo
86

Cf. G. GASTALFAMO, «Montessori, Maria», in V. MERCHIORRE, (ed.), Enciclopedia filosofica,Vol. 8,
Bompiani, Milano 2006, 7602-7604.
87

Cf. A.L. AGUADO DÍAZ, Historia de las deficiencias…, 151.
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especial, manifesta-se o reflexo de algumas teorias que contribuem
na difusão da crença de que a deficiência mental é uma das chagas
sociais. As pesquisas genealógicas com a redescoberta das leis de
Gregor Mendel (1822-1884)88 e estudos sobre a relação entre
delinquentes e deficientes mentais, substituem o imbecil moral do
século anterior pelo delinquente deficiente. Como consequência
nos Estados Unidos da América se difunde um ambiente de
controle e prevenção social traduzido por um alarme eugenético.89
3.4. O período das grandes Guerras Mundiais e suas
consequências
Outro fator relevante neste início de novo século é a
incorporação de pessoas com deficiência mental na Primeira
Guerra Mundial (1914-1919), selecionadas conforme suas
capacidades, para integrar os exércitos combatentes. A Alemanha
as rechaça, enquanto os Estados Unidos da América fazem uma
avaliação prévia, sendo que um grande número de deficientes
mentais deixa a vida reclusa e desprezada dos internatos para
combater no exército norte americano. Finalizada a guerra são
reconduzidos para os internatos e permanecem outra vez excluídas
da vida social.90
88

“Scopri ed enunciò le leggi sulla dominanza, disgiunzione e indipendenza dei caratteri[…]. Queste
leggi rimasero ignorate fino alla fine del XIX secolo, quando tre scienziati (De Vries, Tschermak e
Correns) indipendentemente da Mendel e l’uno dall’altro, le riscoprirono, riconoscendo poi che
Mendel li aveva preceduti nella scoperta, e le chiamarono col nome del primo scopritore. Le leggi di
Mendel sono a fondamento degli sviluppi della genetica”, S. CONTRI, «Mendel, Gregor» in V.
MERCHIORRE, (ed.), Enciclopedia Filosofica, Vol. VIII, Bompiani, Milano 2006, 7260.
89

“Como consecuencia de estos estudios, se crea un ambiente de control y prevención social, la
alarma eugenésica: la Asociación de Eugenistas de Estados Unidos propone medidas del tipo de
segregación de por vida de los deficientes mentales, eutanasia, esterilización, restricción matrimonial,
etc... Incluso, treinta y nueve estados prohiben el matrimonio entre deficientes mentales o decretan
su anulación. De igual forma, se produce una fuerte polémica sobre la esterilización, llegándose a su
regulación en ocho estados de la Unión en torno a 1912”, A.L. AGUADO DÍAZ, Historia de las
deficiencias…, 152.
90

Cf. A.L. AGUADO DÍAZ, Historia de las deficiencias…, 154-155. J.R. AMOR PAN, Afectividad y
sexualidad…, 51.
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No que diz respeito à Segunda Guerra Mundial, Henry
Friedlander, historiador hebreu alemão, desenvolve a tese de que
os nazistas ampliaram uma linha de conduta que já vinha sendo
usada abundantemente nos anos precedentes na Alemanha,
quando promoveram a eliminação das pessoas com deficiência
mental. A política de extermínio, que mais tarde foi aplicada aos
hebreus e aos povos considerados inferiores pela raça ou
degeneração, não seria algo totalmente original, nem mesmo de
tradição somente alemã, mas de origem europeia e norte
americana, através de vias diversas como por exemplo as práticas e
ideias fundadas no eugenismo dos Estados Unidos.91 Entre os
difusores da teoria determinista, que mais tarde veio a justificar o
extermínio de inteiros grupos, entre os quais as pessoas com
deficiência, é citado o médico italiano Cesare Lombroso,
considerado pai da antropologia criminal.92 As operações de
extermino que tiveram início com a Segunda Guerra Mundial
foram o resultado de velhas crenças e novas políticas. Era corrente
desde 1920 a tendência para autorizar a destruição das vidas que
não valem a pena ser vividas, conforme a expressão dos médicos
Karl Binding e Alfred Hoche, referindo-se às pessoas com
deficiência.93 As câmeras de gás e as cremações teriam sido
91

“The American psychologists […] Considering mental disabilities as innate and immutable
qualities running in families by the laws of Mendelian heredity, they interpreted their findings, as
had earlier scientists, to “prove” the validity of popular prejudices. But unlike their predecessors,
they proposed to change the human population through the manipulation of heredity. The
psychologists therefore joined like-minded scientists from the biological sciences in the growing
eugenics movement”, H. FRIEDLANDER, The Origins of Nazi Genocide. From Euthanasia to the Final
Solution, The University of North Carolina Press, Chapel Hill-London 1995, 4.
92

“Lombroso not only attributed atavistic criminality to individuals from the lower classes who
committed crimes but also depicted entire groups as criminal. The handicapped were one such
group. He thus defined ‛epilepsy as a mark of criminality’ asserting ‛that almost every born criminal
suffers from epilepsy to some degree’. The Gypsies were another group Lombroso characterized as
criminal […] As we shall see, the Nazi killers used the language of Lombroso to target the same
victim groups, including Gypsies and the handicapped. Thus members of the judiciary considered
the killing of convicted criminals if their ‛physical shape no longer deserved to be called human’”, H.
FRIEDLANDER, The Origins of Nazi Genocide…, 3.
93

Cf. H. FRIEDLANDER, The Origins of Nazi Genocide..., 21-22.
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soluções encontradas pelos médicos nazistas que já haviam sido
utilizadas anteriormente,94 na assim chamada “eutanásia”95
relativa à eliminação dos cidadãos alemães com deficiência,
referida como uma Auschwitz antes de Auschwitz.96
Uma descrição, em sucessivas etapas, chama a atenção sobre
a íntima ligação entre o nazismo e o extermínio de milhares de
pessoas com deficiência; ajuda a compreender este momento da
história a partir das vítimas que em geral são esquecidas e convida
a tomar cuidado com as ideologias que insistem em eliminar os
mais vulneráveis. Em um primeiro momento segue uma análise
dos fundamentos teóricos e antecedentes que podem ser lidos na
obra Mein Kampf de Hitler, publicada em 1924. Nela é defendida a
melhoria da raça, declarando não aptos para a reprodução todos os
que apresentam uma enfermidade manifesta ou que tenham
herdado um transtorno. A leitura de alguns parágrafos da obra de
Hitler deixa claro com todas as letras esta conexão.
Hitler escreve que aquilo que não é realizado por outros
setores deve ser compensado pelo Estado, pois é seu dever colocar
a raça como ponto central na vida da nação e deve conservá-la
pura. A infância é apresentada como a mais preciosa propriedade
do Estado, sendo que o mesmo deve garantir que somente pessoas
saudáveis possam gerar filhos. Chama a atenção para a situação
vergonhosa de certas pessoas, doentes ou com certos defeitos,

94

Cf. A. GOUSSOT, «Storia e handicap…», 54.

“The euthanasia killings – that is, the ‛systematic and secret execution’ of the handicapped – were
Nazi Germany’s first organized mass murder, in which the killers developed their killing technique.
They created the method for selecting the victims. They invented techniques to gas people and burn
their bodies. They employed subterfuge to hide the killings, and they did not hesitate to pillage the
corpses. The euthanasia killings proved to be the opening act of Nazi genocide. The mass murder of
the handicapped preceded that of Jews and Gypsies; the final solution followed euthanasia”, H.
FRIEDLANDER, The Origins of Nazi Genocide..., 22.
95

96

“Si può dire con Friedlander che c’era stata una Auschwitz prima di Auschwitz nel senso che gran
parte dei meccanismi di sterminio che regolavano il sistema concentrazionario nazista,
trasformandolo in una efficiente macchina di produzione di morte, erano stati rodati con l’eutanasia
degli handicappati”, A. GOUSSOT, «Storia e handicap…», 55.
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colocarem filhos no mundo.97 Quem, física e espiritualmente não é
sadio e digno, não deve perpetuar o seu sofrimento através dos
seus filhos. Declara que nisto consiste a maior tarefa educativa do
Estado nacionalista e que, no futuro, isto será visto como uma obra
mais elevada que as mais vitoriosas guerras do atual século
burguês. O Estado deve ensinar que não é uma vergonha, mas uma
lamentável infelicidade ser doente ou fraco. No entanto, é um
crime e uma vergonha que criaturas inocentes se arrastem nesta
infelicidade por mero egoísmo.98 Em seguida Hitler declara que
somente uma proibição, durante seis séculos, da procriação de
degenerados físicos e de doentes de espírito, não só libertaria a
humanidade dessa imensa infelicidade como produziria uma
inacreditável situação de saúde. Afirma que a realização de um
planejamento de procriação terá como resultado a constituição de
uma raça que trará em si as qualidades primitivas, evitando assim
a degradação física e intelectual de hoje.99 Convoca os médicos e
cientistas a tomarem medidas práticas através dos mais modernos
avanços da medicina para que o Estado popular faça da raça o
centro de toda a vida. Aqueles que são física e mentalmente
97

“Was auf diesem Gebiete heute von allen Seiten versäumt wird, hat der völkische Staat
nachzuholen. Er hat die Rasse in den Mittelpunkt des allgemeinen Lebens zu setzen. Er hat für ihre
Reinerhaltung zu sorgen. Er hat das Kind zum kostbarsten Gut eines Volkes zu erklären. Er muß
dafür Sorge tragen, daß nur, wer gesund ist, Kinder zeugt; daß es nur eine Schande gibt: bei eigener
Krankheit und eigenen Mängeln dennoch Kinder in die Welt zu setzen; doch eine höchste Ehre:
darauf zu verzichten”, A. HITLER, Mein Kampf, Verlag Franz Eher Nachfolger, München 193352, 446.
98

“Wer Körperlich und geistig nicht gesund und würdig ist, darf sein Leid nicht im Körper seines
Kindes verewigen. Der völkische Staat hat hier die ungeheuerste Erziehungsarbeit zu leisten. Sie
wird aber dereinst auch als eine größere Tat erscheinen als es die siegreichsten Kriege unseres
heutigen bürgerlichen Zeitalters sind. Er hat durch Erziehung den einzelnen zu belehren, daß es
keine Schande, sondern nur ein bedauernswertes Unglück ist, krank und schwächlich zu sein, daß es
aber ein Verbrechen und daher zugleich eine Schande ist, dieses Unglück durch eigenen Egoismus zu
entehren, indem man es unschuldigen Wesen wieder aufbürdet”, A. HITLER, Mein Kampf…, 447.
99

“Eine nur sechshundertjährige Verhinderung der Zeugungsfähigkeit und Zeugungs-möglichkeit
seitens körperlich Degenerierter und geistig Erkrankter würde die Menschheit nicht nur von einem
unermeßlichen Unglück befreien, sondern zu einer Gesundung beitragen, die heute kaum faßbar
erscheint. Wenn so die bewußte planmäßige Förderung der Fruchtbarkeit der gesündesten Träger
des Volkstums verwirklicht wird, so wird das Ergebnis eine Rasse sein, die, zunächst wenigstens, die
Keime unseres heutigen körperlichen und damit auch geistigen Verfalls wieder ausgeschieden haben
wird”, A. HITLER, Mein Kampf…, 448.
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insanos ou fracos não tem o direito de perpetuar seus sofrimentos
na carne de seus filhos.
A fase sistemática começa em outubro de 1939 com o
programa metódico Aktion T4. Com critérios de seleção amplos e
imprecisos, as pessoas física e mentalmente insanas, frágeis ou
degeneradas se convertem em um amplo leque de enfermidades e
deficiências incuráveis com o agravante de serem culpabilizadas
pela prolongada permanência em instituições e por representarem
um perigo para a sociedade. Assim são formadas equipes médicas
que percorrem o país identificando através de exames diretos as
pessoas com suspeitas de alguma enfermidade incurável. Nesta
primeira fase do programa, a grande maioria das crianças foram
assassinadas com injeções e os adultos com gás. Existe um certo
consenso que, nesta primeira fase do programa Aktion T4, a soma
das execuções supera amplamente 70.000 mortos.100 Este grupo é
conhecido como anjos da morte tendo como um dos seus
principais protagonistas o famoso Mengele.101 Depois da execução,
a família é informada por carta que o paciente foi transferido por
motivos ligados à guerra. Em seguida é enviada outra carta
comunicando a morte repentina e inesperada, acrescentando que,
por perigo de contágio, se procedeu com a imediata cremação do
cadáver. As características do programa tornam impossível que o
mesmo se mantivesse em segredo. O protesto de vários familiares
e membros do clero, tanto protestante quanto católico, obrigam a
suspensão do programa. O protesto de maior alcance e eficácia foi
100
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Cf. A.L. AGUADO DÍAZ, Historia de las deficiencias…, 162-164.

“Diversi tecnici che negli anni dello sterminio degli ebrei ricoprirono posti di responsabilità nel
sistema concentrazionario avevano iniziato la loro carriera politica e scientifica già negli organismi
deputati allo sterminio degli handicappati. È il caso degli angeli della morte come Mengele, il medico
che ad Auschwitz dirigeva la selezione sulle banchine dei treni e conduceva esperimenti sui gemelli, o
di Franz Stangi, comandante del campo di sterminio di Treblinka: ambedue avevano lavorato nel
famigerato T4, reponsabile dei programmi di eutanasia. La guerra contro i disabili e gli handicappati
i nazisti l’avevano dichiarata già pochi mesi dopo la presa del potere, emanando una normativa
eugenica e razziale che negli anni a venire avrebe coinvolto anche gli zingari, gli ebrei e i cosiddetti
“asociali” in genere (piccoli delinquenti, malati di mente e vagabondi)”, A. GOUSSOT, «Storia e
handicap»…, 55.
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realizado no dia 3 de agosto de 1941, em Munique, protagonizado
pelo cardeal Clemens Count Galen. Como consequência de tais
denúncias e de seu eco popular, no dia 23 de agosto de 1941, Hitler
ordena a interrupção das execuções. Apesar da suspensão, uma
nova fase do programa passou a ser realizada de forma mais
dissimulada: ampliando o extermínio são colocados na lista de
condenados os nomes de pessoas com “convicções
antigermânicas”, com “tendências fortemente psicopáticas” e
judeus. No que diz respeito a quantidade global de inocentes
sacrificados, os cálculos giram em torno de cem mil enfermos e
pessoas com deficiência assassinadas pelo nacional socialismo.102
O tema da relação entre pessoas com deficiência e nazismo
se refere a uma tradição explicitamente racista em vários campos
das ciências, que não está restrita somente à Alemanha, mas se
estende a outras regiões e tem suas origens no positivismo. Teorias
que compreendem as pessoas com deficiência como “pacientes
cujas vidas não merecem serem vividas”, “estorvo”, “seres
inferiores e inúteis”, estão relacionadas a uma síntese perversa
entre um produtivismo absurdo e uma tradição teórica racista e
eugenética.103
È interessante observar como Aguado Díaz descreve e
fundamenta com dados precisos como nos Estados Unidos da
América, durante a Segunda Guerra Mundial, as pessoas com
deficiência mental pela primeira vez na história são valorizadas,
confiando a elas responsabilidades, exigindo resultados e até
102
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Cf. A.L. AGUADO DÍAZ, Historia de las deficiencias…, 164-165.

“In tema di handicap i nazisti si riferivano ad uma tradizione esplicitamente razzista nei vari
campi della psichiatria, della biologia, dell’antropologia, della criminologia e della genetica, la quale
risaliva all’ottocento e al positivismo. Una tradizione non solo tedesca, ma anche europea – basti
pensare al francese Gobineau e all’italiano Cesare Lombroso. Per i medici nazisti – che riprendevano
le classificazioni razziali e biologizzanti di Haeckel, Gobineau e Lombroso – gli handicappati erano
pazienti le cui vite non meritano di essere vissute, zavorra, bocche da sfamare, esseri inferiori inutili,
ossia persone da eliminare sia perché consumavano senza avere la possibilità di produrre, sia perché
i loro handicap erano incompatibili con i requisiti razziali della società nazista. Si trattava di una
sintesi perversa fra un assurdo produttivismo e la tradizione teorica razzista ed eugenetica”, A.
GOUSSOT, «Storia e handicap…», 55.
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mesmo dando-lhes uma remuneração equiparada aos demais. A
descrição é realizada tendo como parâmetro de classificação das
capacidades os testes de QI que vão distribuir as pessoas com
deficiência em diferentes frentes: através da participação direta no
serviço militar ativo; trabalhos realizados fora das instituições em
especial como operários nas industrias de guerra e em trabalhos
nas próprias instituições, como nas granjas, no cultivo de
alimentos, produção de conservas e enlatados e outros trabalhos
domésticos. A situação de emergência e escassez de mão de obra,
dentro do contexto da guerra, condiciona a concepção de
deficiência possibilitando uma momentânea integração. Os
critérios de seleção são adequados às necessidades da situação,
eclipsando as atitudes negativas e o controle de prevenção social
usados no alarme genético, desaparecem a desconfiança sobre a
responsabilidade social e moral. As pessoas com deficiência são
convocadas a abandonar as instituições e o regime de reclusão,
para integrar a sociedade e suprir, dentro de uma lógica
oportunística, setores e serviços que anteriormente sempre lhes
foram negados em função de suas incapacidades. É interessante
observar que se por um lado tem início um processo de integração
social mediante a realidade da guerra, por outro lado, percebe-se
que na verdade a mentalidade não se modificou. Tão somente
terminada a Segunda Guerra Mundial, as pessoas com deficiência
voltam a ser reclusas nas instituições, pois como os soldados que
voltam da guerra vão ocupar os postos de trabalho, é necessário
reconduzir aqueles que já não servem mais para o lugar de origem,
restabelecendo a ordem.104
O período da Segunda Guerra Mundial demonstra sua
crueldade com as pessoas com deficiência através de duas faces
diferentes. Por um lado, o extermínio realizado através da pratica
eutanásica e eugenética do regime nazista; por outro lado, através
da mentalidade utilitarista da América do Norte, que descobre as
104

Cf. A.L. AGUADO DÍAZ, Historia de las deficiencias…, 166-181.
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capacidades de muitas pessoas com deficiência diante de uma
necessidade histórica, mas nega a continuidade do processo de
integração através do restabelecimento do sistema de exclusão
social.
Com o final da Segunda Guerra Mundial e como
consequência da mesma, começa o movimento reabilitador. O
grande número de soldados e ex-combatentes feridos e mutilados
na guerra, muitos dos quais com deficiências físicas e motoras,
provoca a necessidade de intensificar as terapias de reabilitação. A
própria necessidade de mão de obra para reconstrução das nações
destruídas pelos bombardeios exige que sejam desenvolvidas
técnicas de reabilitação e próteses que venham suprir as
necessidades da recuperação fisicossomática, funcional, bem como
a psicologia de reabilitação. Assim é ampliado o conceito de
reabilitação que não é mais somente física, mas também fruto da
inteiração de variáveis psicológicas e sociais com o envolvimento
de profissionais de diferentes áreas, como as ciências sociais do
comportamento. Os benefícios da reabilitação se estendem para
outras pessoas com deficiência física e sensorial que, mesmo não
sendo ex-combatentes da guerra, sofreram mutilações no trabalho
profissional. Assim começa-se a investir na reabilitação
profissional, incluindo as pessoas com deficiências sensoriais. Com
a expansão do movimento, passa-se para a reabilitação integral,
incluindo as pessoas com deficiência mental. Com o enfoque
comunitário e biopsicossocial, expande-se o campo da psicologia
clínica e educativo-pedagógico com um pluralismo conceitual e
técnico. Este é mais um momento da história, onde as necessidades
de desenvolvimento, relacionados com a realidade das deficiências
física, motora, sensorial e mental, trazem benefícios para outras
áreas.105
A partir da década de sessenta do século XX, se produz um
sensível avanço das conquistas sociais para as pessoas com
105

Cf. A.L. AGUADO DÍAZ, Historia de las deficiencias…, 182-190.
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deficiência mental. Dentro do amplo movimento de reivindicação e
de crítica social dos direitos civis dos grupos mais vulneráveis,
encontram espaço, de modo especial através das associações de
pais e amigos, também as pessoas com deficiência mental. Assim
começam muitas conquistas através das reivindicações políticas e
institucionais de reconhecimento como membros de pleno direito
da coletividade na qual devem ter espaço e condições de
participação e integração.
Nas décadas seguintes cada vez mais se expande a
consciência de que deve ser ultrapassado o modelo médico que
trata as pessoas com deficiência como pacientes e parte-se para o
modelo biopsicossocial, como já consta acima, onde é desenvolvido
o ponto sobre a conceituação e compreensão da situação. Também
chegam os tempos de muitas conquistas e avanços com o objetivo
de integrar plenamente as pessoas com deficiência na sociedade,
através do reconhecimento da dignidade e da promoção humana,
com os direitos humanos e conquista de espaço na sociedade, como
será aprofundado nos próximos pontos deste capítulo.
4. Novas perspectivas na superação de preconceitos
O dicionário explica a palavra preconceito como sendo:
qualquer opinião ou sentimento, quer favorável quer desfavorável,
concebido sem exame crítico. Ideia, opinião ou sentimento
desfavorável formado a priori, sem maior conhecimento,
ponderação ou razão. Atitude, sentimento ou parecer insensato,
assumido em consequência da generalização apressada de uma
experiência pessoal ou imposta pelo meio, intolerância. Como
sinônimos de preconceito são apresentados implicância, prejuízo,
prejulgamento, prenoção e xenofobia.106
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Cf. F. S. BORBA (ed.), «Preconceito», in Dicionário de usos do Português do Brasil, Ática, São Paulo
2002, 1252; INSTITUTO ANTÔNIO HOUAISS (ed.),«Preconceito», in Dicionário Eletrônico Houaiss da
Língua portuguesa, versão 1.0, © Instituto Antônio Houaiss, Objetiva, Rio de Janeiro, 2001.
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Conforme a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência:
Discriminação por motivo de deficiência significa qualquer
diferenciação, exclusão ou restrição baseada em deficiência, com
o propósito ou efeito de impedir ou impossibilitar o
reconhecimento, o desfrute ou o exercício, em igualdade de
oportunidades com as demais pessoas, de todos os direitos
humanos e liberdades fundamentais nas esferas política,
econômica, social, cultural, civil ou qualquer outra. Abrange todas
as formas de discriminação, inclusive a recusa de adaptação
razoável.107

O preconceito geralmente gerado pela ignorância e falta de
conhecimento, ou pior ainda, enquanto opinião ou sentimento
desfavorável gerado por uma generalização imposta pelo meio,
normalmente provoca atitudes discriminatórias.108 A história das
pessoas com deficiência não deixa sombra de dúvidas sobre as
consequências negativas do preconceito. A linguagem usada para
fazer referência às pessoas com deficiência, como já descrito no
estudo sobre a conceituação e compreensão da situação, expressa a
carga de falta de informação e preconceito que se esconde por
detrás das expressões usadas. No momento em que a normalidade
é medida pelos padrões culturais que classificam a pessoa a partir
de características humanas que pertencem a uma suposta maioria,
corre-se o risco de classificar como anormais as pessoas que não se
enquadram dentro destas características. Assim é gerada uma
lógica da normalidade que consequentemente deve esconder,
rejeitar, excluir os anormais, pois uma vez que eles não se
enquadram dentro do esquema representam um elemento de
desordem. É interessante observar que num mundo onde
107
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ONU, Convenção sobre os Direitos das Pessoas com deficiência, Art. 2.

“La discriminación es violenta, dura, brutal. Diferencia a los seres humanos de acuerdo a criterios
no válidos. En base a los prejuicios, a los caprichos, a los desbordes de poder de unos pocos.”, C.
EROLES, «La discapacidad come…», 30.
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teoricamente avançou-se tanto nos direitos humanos e, dentre eles,
o direito à diferença, na prática continue com tantos preconceitos
que levam a discriminações muitas vezes veladas, mas que têm
consequências muito concretas.
A rejeição da deficiência e de quem a vive, por parte da sociedade
de normais, é uma realidade. Conforme esta lógica, deficiência é
sinônimo de sofrimento – como se ela fosse necessariamente
penosa em si, e não devido à marginalização decorrente da
relação com um mundo que rejeita a diferença. Por essa lógica, é
questionável a viabilidade de alimentar, cuidar, educar, conviver,
ouvir, abrir espaços de participação... enfim, investir esforços de
qualquer tipo em pessoas que não correspondem aos padrões de
normalidade. Nos casos em que a deficiência pode ser detectada
sequer o esforço da gestação seria justificável.109

A deficiência é sinônimo de sofrimento para a sociedade na
medida em que a dignidade humana é submetida a uma ideologia
funcionalista. A ordem estabelecida é prejudicada propriamente
por inverter os valores fundamentais, antepondo o bem estar da
maioria ao valor da humanidade que reside em cada pessoa como
tal. Este preconceito é tão forte ao ponto de muitas vezes se refletir
no juízo apresentado em nome e no lugar do outro, avaliando o
grau de sofrimento alheio. Por muito tempo negou-se a
possibilidade de integração social das pessoas com deficiência por
não acreditar nas capacidades a serem desenvolvidas, pois toda a
atenção era voltada para as incapacidades.110
A superação do preconceito se dá no momento em que são
derrubados os muros que separam os seres humanos, que estão
109
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F.N. CERIGONI – M.P. RODRIGUES, Deficiência: uma questão..., 1.

“Cuántas veces, frente a personas que sufren graves deficiencias, ha surgido en nosotros esa
insidiosa pregunta que se impone como una dogmática sentencia: ¿Merece la pena la vida en esta
condiciones? ¿No sería mejor…? Preguntas que no tienen respuesta, porque nuestros ojos son
capaces de ver sólo esa inmensa capa de la discapacidad grave que apabulla y ciega nuestro
entendimiento, de modo que se nos hace muy difícil pensar que estas personas puedan ser felices,
acomodarse a su situación y vivir dignamente la propia vida”, F.J. ZUZA GARRALDA, La persona con
discapacidad…, 68-69.
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distantes uns dos outros em função da ignorância, da falta de
conhecimento recíproco, do medo de relacionar-se com o outro.
Para que seja superado o preconceito em relação às pessoas com
deficiência, o melhor modo é conhecê-las como de fato são.
Exatamente por serem tão diversos os tipos de deficiência, todo
preconceito se torna injusto, pois aumenta a distância entre seres
que, acima de qualquer outra coisa, são pessoas e que na sua
humanidade conservam a mesma dignidade, a qual deve ser vivida
em plenitude naquilo que é diferente e distingue uns dos outros,
como naquilo que identifica e torna semelhante. A história das
pessoas com deficiência demonstra que a falta de conhecimento
muitas vezes foi causa de injustiça, pois uma ou outra
característica da pessoa foi o suficiente para excluí-la do convívio
ou até mesmo para eliminá-la. Mas, a história das pessoas com
deficiência também demonstra que no momento em que são
superados os preconceitos e se caminha na direção do encontro e
reconhecimento das pessoas que estão para além da sua
deficiência, a humanidade pode superar muitos limites em diversas
áreas, seja da psicologia, da educação, da medicina, das ciências e
sobretudo da própria identidade humana. O homem passa a
conhecer melhor a sua própria humanidade quando aprende a
respeitar a dignidade que está presente em cada pessoa. A
superação dos preconceitos e discriminações muitas vezes passa
pela conquista paulatina de espaços que vão sendo garantidos na
história. Algumas vezes o percurso realizado não é tão explícito,
pois os registros escritos que temos privilegiam de forma explícita
ou mesmo foram usados com outros objetivos, e por isso,
requerem uma releitura de modo que se possa perceber a sua
relevância em diferentes direções. Nos parágrafos que seguem são
apresentados alguns documentos escritos nos últimos anos com
maior ou menor relação às pessoas com deficiência que podem
ajudar a compreender o despertar de uma nova consciência sobre
o tema na cultura atual.
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4.1. Processo de Nuremberg
Com certeza as repercussões da Segunda Guerra Mundial
fazem parte de um momento da história que provocaram uma
revisão dos limites aceitáveis da violência cometida contra as
pessoas e do significado do respeito à dignidade dos seres humanos
que deve ser preservada mesmo nas situações de guerra. Tendo já
individuado alguns aspectos da relação deste momento da história
com as pessoas com deficiência, surge o desafio de reler um dos
principais documentos produzidos no impacto do pós-guerra,
destacando a sua correlação indireta com as pessoas envolvidas.
Muitos prisioneiros, mutilados em consequência da ação natural da
guerra, foram expostos a intervenções cirúrgicas que nada tinham
a ver com o interesse do paciente. Para satisfazer a curiosidade da
ciência, prisioneiros sem deficiência física ou mental foram
submetidos a experimentos com o objetivo de verificar a
capacidade humana de suportar a dor e assim passaram a fazer
parte do contingente de pessoas com deficiência, com sérios
traumas físicos e mentais. Nesta condição, seres humanos foram
usados sem o livre consenso como cobaias dos experimentos de
médicos que sem nenhum tipo de escrúpulo foram capazes de
tratar estas pessoas como ratos de laboratório. Desconsiderando o
interesse do paciente, amputaram membros e manipularam órgãos
provocando uma série de deficiências, sejam físicas como mentais.
O processo de Nuremberg é um marco histórico referencial
para análise dos conflitos morais verificados como resultado dos
crimes de guerra realizados nos campos de extermínio durante a
Segunda Guerra Mundial. A audiência de abertura foi realizada
pelo Tribunal Militar Internacional no dia 18 de outubro de 1945 no
edifício da Corte de Apelo de Berlim. O processo prossegue em
Nuremberg do dia 20 de novembro ao dia 31 de agosto de 1946.111
Este processo torna públicas as experiências realizadas com seres
111

Cf L.M. MACROBIO, L’eugenismo…, 78-79.
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humanos e provoca debates filosóficos, teológicos, sociológicos e
políticos em torno dos limites e procedimentos aceitos eticamente
em pesquisas com seres humanos. Como resultado dos debates e
discussões que o processo suscitou, foi elaborada a primeira
regulamentação sobre experimentos com seres humanos,
promulgada com o nome de Código de Nuremberg (dia 20 de
agosto de 1947), servindo como base para elaboração de
posteriores documentos.112
Convém ressaltar que o conjunto de atos abomináveis
realizados com seres humanos durante a Segunda Guerra teve
origem oficialmente com a permissão, através da assinatura do
próprio Hitler, de proceder com a «eutanásia» das crianças com
deficiência. Com uma lógica perversa, que parte de uma premissa
simplória, são realizadas aberrações que buscam sua justificação
no bem comum da sociedade. Estabelecidas algumas características
não desejáveis, que se justificam através das deficiências mentais
ou físicas, se busca o consenso na autoridade institucional do
Estado para legalizar a eliminação das pessoas com estas
características. Assim, as vítimas inocentes, além de sofrerem as
consequências desta lógica perversa, ainda são usadas como
experiência e base científica para justificar o genocídio dos demais
membros da sociedade considerados um prejuízo social.113
Diante do Processo de Nuremberg constata-se que a
pesquisa médica pode ser usada para cometer crimes. Assim o
Processo de Nuremberg fica registrado na história, como
testemunho negativo das aberrações que podem ser realizadas
quando o poder absoluto é desvinculado da moral ou se torna
pressuposto detentor da moral como tal. Outro elemento
112

“La prima regolamentazione della sperimentazione sull’uomo nacque nel 1947 con il Codice di
Norimberga, che faceva seguito alla sentenza del processo internazionale contro i medici nazisti, i
quali avevano eseguito criminali esperimenti nei campi di sterminio. Questo documento è stato la
base di partenza per ogni successiva elaborazione di linee-guida”, D. TETTAMANZI, Nuova bioetica
cristiana, Piemme, Casale Monferrato (AL) 20013, 399.
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Cf L.M. MACROBIO, L’eugenismo…, 80.
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importante a ser considerado é a colaboração de médicos e
pesquisadores que se deixam instrumentalizar pelo poder político,
considerando-se justificados porque constrangidos a tal situação.
Assim, mesmo considerando que a pesquisa biomédica, em função
do método experimental, sempre tenha sido mais ou menos
controlada, a preocupação específica dos aspectos éticos implícitos
na condução das pesquisas se manifestou concretamente, de forma
explícita e contundente, depois da Segunda Guerra Mundial. A
documentação das atrocidades cometidas pelos médicos nazistas
em nome das pesquisas se transforma em exigência permanente
de tutela das pessoas envolvidas.114 A confiança incondicionada no
ethos profissional dos médicos, já não era mais suficiente como
garantia contra possíveis abusos.115
Estas constatações não querem exaltar o Código de
Nuremberg como o evento que assinala a passagem de uma préhistória antiga e escura para um momento novo e iluminado. Não
seria justo considerar o período precedente a Nuremberg como
totalmente desprovido de princípios éticos. Ocorre que, em função
da falta de reconhecimento de uma separação clara entre a prática
ordinária e a experimentação clínica em seres humanos, não era
perceptível a necessidade de um regulamento formal para este fim.
O Código de Nuremberg não exerceu uma influência imediata
sobre o comportamento ético na profissão médica, pois tinha
claramente o objetivo de punir os responsáveis pelos crimes de
guerra, sem implicações sobre os médicos que trabalhavam nos
países livres e democráticos. Os conteúdos éticos, de modo especial
a doutrina sobre o consenso voluntário e livre, foram
114

Cf. A. SPAGNOLO, «Comitati di etica per la ricerca: procedure e qualità della revisione etica», in E.
SGRECCIA– J. DE D. VIAL CORREA (edd.), Etica della ricerca biomedica per una visione cristiana, Atti
della nona Assemblea Generale della Pontificia Accademia per la Vita (Città del Vaticano, 24-26
febbraio 2003), LEV, Città del Vaticano 2004, 255.
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“La fiducia incondizionata nell’ethos professionale dei medici, come garante contro la possibilità
di abusi, è stata messa a dura prova. Sull’onda dell’emozione si è fatta strada la necessità di una
severa regolamentazione in questo campo”, S. SPINSANTI, Etica bio-medica, Paoline, Milano 19882,
148.
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redescobertos praticamente duas décadas depois da publicação do
Código.116
As primeiras vítimas dos crimes de guerra, cometidos pelos
médicos nazistas, foram realizados com crianças e depois com
adultos, tendo como motivação para a seleção a característica da
deficiência. Também não deve ser ignorado o fato de que grande
parte das experiências realizadas posteriormente com prisioneiros
de guerra, provocaram uma infinidade de deficiências nos
mesmos, levando muitos à morte. Através da simples leitura do
Código de Nuremberg percebe-se uma preocupação forte no que
diz respeito a preservação da integridade e da tutela das pessoas
envolvidas, de modo especial quando estão em situação de
vulnerabilidade.
O consentimento voluntário do ser humano é absolutamente
essencial. Isso significa que as pessoas que serão submetidas ao
experimento devem ser legalmente capazes de dar
consentimento; essas pessoas devem exercer o livre direito de
escolha sem qualquer intervenção de elementos de força, fraude,
mentira, coação, astúcia ou outra forma de restrição posterior;
devem ter conhecimento suficiente do assunto em estudo para
tomar uma decisão. Esse último aspecto exige que sejam
explicados às pessoas a natureza, a duração e o propósito do
experimento; os métodos segundo os quais será conduzido; as
inconveniências e os riscos esperados; os efeitos sobre a saúde ou
sobre a pessoa do participante que eventualmente possam
ocorrer devido à participação no experimento. O dever e a
responsabilidade de garantir a qualidade do consentimento
repousam sobre o pesquisador que inicia ou dirige um
experimento ou se compromete nele. São deveres e
responsabilidades pessoais que não podem ser delegados a
outrem impunemente.117
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Cf. G. HERRANZ, «Alcuni contributi cristiani all’etica della ricerca biomedica: una prospetiva
storica» in E. SGRECCIA– J. DE D. VIAL CORREA (edd.), Etica della ricerca..., 128-131.
117

A tradução para o português do texto do CÓDIGO DE NUREMBERG se encontra no livro: L. PESSINI –
C. P. DE BARCHIFONTAINE, Problemas Atuais de Bioética, Loyola, 20057, 483-484.
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Esta primeira proposição do código faz referência direta à
necessidade do consenso informado e, neste sentido, claramente
tutela as pessoas com deficiência mental grave, uma vez que
devem ser legalmente capazes de dar consentimento e devem ter
conhecimento suficiente do assunto em estudo para tomar uma
decisão. Com esta proposição temos uma clara defesa das pessoas
em situação de vulnerabilidade, preservando-as de serem usadas
simplesmente como meio para alcançar um fim, não permitindo o
uso de subterfúgios conceituais para justificar experimentos em
seres humanos que não contam com um grau de autonomia
mínima.
As proposições que seguem demonstram uma clara e direta
preocupação com a prevenção recomendando que sejam evitados
procedimentos que possam causar deficiência física ou mental.
Percebe-se esta incidência na proposição onde está escrito que “o
experimento deve ser conduzido de maneira a evitar todo
sofrimento e danos desnecessários, quer físicos, quer mentais”
seguindo declara: “Não deve ser conduzido nenhum experimento
quando existirem razões para acreditar que possa ocorrer morte
ou invalidez permanente”. Na sétima proposição consta que
“devem ser tomados cuidados especiais para proteger o
participante do experimento de qualquer possibilidade de dano,
invalidez ou morte, mesmo que remota”. O documento conclui
dizendo que “o pesquisador deve estar preparado para suspender
os procedimentos experimentais em qualquer estágio, se ele tiver
motivos razoáveis para acreditar que a continuação do
experimento provavelmente causará dano, invalidez ou morte para
os participantes”. É interessante constatar que um documento com
apenas dez proposições faça constar em cinco delas a repetida
preocupação com a preservação da integridade física e mental das
pessoas envolvidas.
É importante observar o quanto a interpretação ideológica,
que direciona seu olhar tão somente para um momento histórico,
ou enquanto julgamento de atos de um grupo de pessoas, muitas
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vezes fecha os olhos para a problemática como tal, eximindo outros
grupos e ideologias que cometem os mesmos erros da
responsabilidade que lhes cabe. Um dos limites do Código de
Nuremberg se apresenta no fato de praticamente ter sido usado
como instrumento de referência ético para punição dos
protagonistas de atos atrozes cometidos pelos nazistas em nome da
ciência, deixando de verificar as atrocidades cometidas por
médicos e cientistas das nações promotoras do julgamento. Um
alto grau de parcialidade ideológica permitiu que os erros
continuassem a ser cometidos desde que os autores não tivessem
ligações com o nazismo.
Erroneamente, e como viria a demonstrar a história das
pesquisas envolvendo presidiários e deficientes mentais nos
Estados Unidos, subentendeu-se que o controle ético proposto
por Nuremberg direcionava-se apenas aos bárbaros
pesquisadores nazistas, nada tendo a acrescentar aos
pesquisadores comuns, aos cientistas humanistas engajados no
avanço da ciência e da cura para as doenças. Para os médicos e
pesquisadores clínicos norte-americanos, por exemplo, o Código
de Nuremberg se referia a uma espécie de má medicina ou
mesmo a uma medicina do mal, típica e exclusiva do nazismo,
distante da prática médica de países com tradição política
democrática. O documento seria, portanto, antes o resultado de
um julgamento político que mesmo um tratado universal de
direitos humanos no campo da pesquisa científica.118

Mesmo que o Código de Nuremberg não tenha tido o alcance
e repercussão globais, pois dentro do contexto de pós-guerra, foi
aplicado pelos vencedores sobre os vencidos, ficou o fundamento
para um futuro aprofundamento das responsabilidades diante da
pesquisa científica e das experiências com seres humanos. Ao
mesmo tempo, este período de amadurecimento que segue o pósguerra, tendo um instrumento precioso como o Código de
118

D. DINIZ – M. CORRÊA, «Declaração de Helsinki: relativismo e vulnerabilidade», in Cadernos de
Saúde Pública 17/3 (2001) 680.
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Nuremberg, sem uma aplicação mais ampla do mesmo, onde se
continua a praticar pesquisa e experiência em seres humanos
inocentes, sem o consentimento das pessoas usadas como objeto de
estudo, deve questionar as forças ideológicas que estão por detrás
de tão grande parcialidade ideológica e política.
4.2. Direitos Humanos
Fazer referência sobre os direitos humanos é um ponto
evidentemente obrigatório para uma pesquisa que se apresenta
com título: A presença profética das pessoas com deficiência no
atual contexto cultural. Questões antropológicas, éticas e sociais.
Ainda mais se for considerado que em 2008 são celebrados os 60
anos da proclamação da Declaração Universal dos Direitos
Humanos. No entanto, é importante ressaltar desde o princípio
que, reconhecendo a amplitude do tema, serão tratados apenas
alguns pontos de convergência para que se possa estreitar o
vínculo entre a reflexão sobre as pessoas com deficiência e a sua
correlação com os direitos humanos.
A afirmação história dos direitos humanos é realmente
muito ampla, girando em torno do homem e da sua eminente
posição no mundo. As religiões, a filosofia, a política e as ciências,
sucessivamente procuram responder em que consiste a dignidade
humana. Todos os povos da Terra, através das instituições
jurídicas de defesa da dignidade humana: contra a violência civil, o
aviltamento, a exploração e a miséria são desafiados a construir
mecanismos que garantam este direito fundamental e
inalienável.119 O direito primário à vida não pode ser concedido e
nem derrogado por nenhum poder humano. Este direito não tem
seu fundamento em um ato da vontade, mas na própria natureza e
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1.

Cf. F.K. COMPARATO, A afirmação histórica dos direitos humanos, Editora Saraiva, São Paulo 1999,
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dignidade humana.120 “A dignidade do ser humano, fonte e medida
de todos os valores, está sempre acima da lei, vale dizer, de todo o
direito positivo. Mas a expressão jurídica dessa dignidade se
enriquece continuamente no curso da História”.121 Não podemos
submeter os direitos humanos à lei positiva, mesmo que a tradição
na cultura ocidental considere válido somente aquilo que está
escrito no direito positivo, pois existem direitos concernentes à
dignidade humana que precedem a lei. Bem por isso é importante
lutar para que as leis respeitem o ser humano como tal para que
assim sejam coerentes com o fim para o qual são criadas.
A pessoa humana deve ser respeitada na sua integralidade, pois
nela reside o fundamento dos direitos humanos: sua dignidade
enquanto humana. O respeito da pessoa humana implica o
respeito dos direitos que surgem da sua dignidade de criatura.
Estes direitos humanos são o fundamento da legitimidade moral
de toda autoridade: uma sociedade que os escarnece ou rejeite de
reconhecê-los na própria legislação positiva mina a própria
legitimidade moral.122

No dia 10 de dezembro de 1948, a Assembleia Geral das
Nações Unidas aprovou a Declaração Universal dos Direitos
Humanos que foi redigida sob o impacto das atrocidades cometidas
durante a 2ª Guerra Mundial.123 O reconhecimento e a observância
120

Cf. J. HERRANZ, «La dignità della persona umana e il diritto» in J. DE D. VIAL CORREA – E. SGRECCIA
(edd.), Natura e dignità della persona umana a fondamento del diritto alla vita. Le sfide del contesto
culturale contemporâneo, Atti dell’ottava Assemblea Generale della Pontificia Accademia per la Vita
(Città del Vaticano, 25-27 febbraio 2002), LEV, Città del Vaticano 2003, 21.
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F.K. COMPARATO, A afirmação histórica..., 30.
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J.F.A. DIAS, Direitos Humanos. Fundamentação onto-teológica dos direitos humanos, Unicorpore,
Maringá 2005, 234.
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“Negli anni del dopoguerra, dopo il processo di Norimberga che svelò gli orrori dei campi di
concentramento nazista, in cui si erano compiuti delitti ignobili in nome delle leggi dello Stato e nei
quali gli stessi medici avevano praticato le sperimentazioni più folli e atroci, si avvertì la necessità di
ritrovare, prima di ogni legislazione e del diritto positivo, prima delle ragioni della legge e della
scienza, un fondamento transculturale e universale a tutela e promozione della dignità dell’uomo.
Questa radice comune di eticità si è espressa nella elaborazione dei diritti umani”, M.P. FAGGIONI, La
vita nelle nostre mani…, 13.
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a nível mundial dos valores supremos de igualdade, liberdade e
fraternidade entre os homens, contidos no artigo I da declaração,
será promovido progressivamente, no plano nacional e
internacional, como fruto de um esforço sistemático de educação
em direitos humanos.124 A implementação dos direitos humanos
não se faz por imposição e nem através de um passe de mágica,
mas através de um processo de conquistas que se reflete de forma
concreta na legislação e na mentalidade dos povos e das nações.125
No mundo, em virtude de deficiências mentais, físicas e
sensoriais, há mais de 500 milhões de pessoas com deficiência.
Este número equivale a 10% da população total, ou seja, de cada 10
pessoas, pelo menos uma tem uma deficiência. A este dado deve-se
acrescentar que estas deficiências repercutem diretamente no
grupo familiar, sendo que pelo menos 25% da população é afetada
por esta realidade.126 Segundo a OMS 350 milhões de pessoas com
deficiência vivem em regiões carentes, sem os serviços necessários
para ajudá-las a superar suas limitações. Grande porcentagem das
crianças com deficiência não está matriculada na escola. Cerca de
80% a 90% das pessoas com deficiência estão desempregadas.
Aqueles que trabalham muitas vezes recebem um salário mais
irrisório.127 Estas cifras mostram a dimensão universal e a extensão
do problema, chamando a atenção para o impacto que tem sobre o
conjunto da sociedade. Sem dúvida, os números por si só não
bastam para avaliar a relevância do fenômeno. Com frequência
124

Cf. F.K. COMPARATO, A afirmação histórica..., 209.
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“Interessa piuttosto rilevare come il dato giuridico ha fatto emergere sempre più il bisogno d’una
riflessione filosofica ed etica, l’unica capace di dare una giustificazione razionale alle domande che il
dato giuridico inevitabilmente poneva: dove si fondano i diritti dell’uomo? Fin dove si estendono?
Non basta enunciarli per volontà di maggioranza. È necessario giustificarli con un’analisi razionale,
mediante l’interrogazione propriamente filosofica ed etica. Non basta, allora, il diritto; occorre la
filosofia del diritto. Non basta il diritto alla vita; occorre la filosofia del diritto alla vita. A sua volta la
riflessione filosofica ed etica rimanda all’indagine sull’uomo, sui suoi valori, sulle sue esigenze: certo,
in ogni ambito del vivere umano”, D. TETTAMANZI, Nuova bioetica cristiana…, 17.
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Cf. CNBB, CF 2006…, 35.
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Cf. CNBB, CF 2006…, 183.
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estas pessoas vivem em condições deploráveis devido a existência
de barreiras arquitetônicas e sociais que impedem sua integração e
plena participação na sociedade. Muitas vezes este contingente de
milhões de pessoas passa desapercebido como se não existisse. O
resultado é que, no mundo inteiro, grande parte destas pessoas é
segregada do convívio social e privada de quase todos os seus
direitos e submetida a uma existência marcada pela
marginalização.128
A experiência de vida da pessoa com deficiência é, antes de tudo,
uma contínua experiência de marginalização e exclusão em todos
os níveis. Excluída do convívio social (e, eventualmente, até
mesmo do convívio familiar) desde a infância, devido aos
preconceitos, ou diminuída pela superproteção, continua a
experimentar a exclusão a escola, devido à falta de adequação
física e pedagógica; segue na vida sem participar do convívio
social e sem poder construir um projeto pessoal, por inexistência
de postos de trabalho adaptados e oferta de vagas; e culmina com
o total isolamento no final da vida.129

A luta pela inclusão integral das pessoas com deficiência se
defronta com a ideologia que esconde o diferente. Manifestar a
presença das pessoas com deficiência desnuda os traços mais
profundos de uma sociedade e revela os valores culturais que a
sustentam. Com efeito, uma sociedade que ignora, maltrata ou
segrega as pessoas com algum tipo de deficiência, além de atentar
contra a dignidade de alguns de seus membros, está se auto
agredindo e ao mesmo tempo revelando nítidos traços de
perversão e decadência. Identificar as pessoas com deficiência
como sujeitos de direitos humanos tem múltiplas implicações e
derivações, pois no momento em que são reconhecidas como
detentoras dos mesmos direitos que possuem os outros membros
128

Cf. L. DESPOUY, «Prólogo», in C. EROLES – C FERRERES (edd.), La discapacidad: una cuestión de
Derechos Humanos, Editorial Espacio, Buenos Aires 2002, 7.
129

F.N. CERIGONI – M.P. RODRIGUES, Deficiência: uma questão..., 29.
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da sociedade, estas pessoas terão que ter o acesso concreto
viabilizado para gozar destes direitos. O mais importante é que a
temática das pessoas com deficiência deixou de ser uma questão
meramente caritativa ou humanitária e passou a ter um teor
normativo, responsabilizando o Estado de conferir a exigibilidade
que gozam as normas jurídicas em geral. Toda a sociedade,
qualquer que seja o nível de desenvolvimento econômico
alcançado, tem a obrigação de fazer o necessário para que as
pessoas com deficiência possam exercer, em um plano de
igualdade, o conjunto de seus direitos humanos. 130
Conforme as informações das Nações Unidas, a fome está
relacionada como um dos problemas que fere e condena com
crescente intensidade grande parte da humanidade, sendo que, nos
casos em que não leva à morte prematura do faminto, se traduz
num estado crônico de insuficiência alimentar que reduz a
capacidade psíquica e física das pessoas. Desta forma, mais de cem
milhões de seres humanos no mundo padecem distintos tipos de
deficiência causadas por uma alimentação déficitária, isto
corresponde a mais de 20% do total de pessoas com deficiências. É
importante observar a diferença de circunstâncias em que o
vínculo entre causa e efeito é perceptível e manifesto. A relação
entre o fenômeno da fome e das deficiências dela decorrentes
geralmente é pouco visível. Também as dificuldades práticas para a
atribuição concreta de responsabilidades frente à fome são
maiores. É mais fácil identificar e punir os responsáveis por um
crime cruel e degradante, que identificar os responsáveis pela fome
e pela miséria. Sem dúvida as consequências decorrentes de um
longo estado de fome ou a morte por inanição configuram uma
negação do direito à vida e um ato de crueldade tão repudiável
como o assassinato e a tortura.131
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Cf. L. DESPOUY, «Prólogo», 8.
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Cf. L. DESPOUY, «Prólogo», 11.
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Certamente alguns artigos da Declaração Universal dos
Direitos Humanos, muito interessantes na sua proposição,
somente passam a ter efeito quando a situação concreta do
indivíduo permitir o acesso a estes direitos. O artigo VI, por
exemplo, requer grande clareza sobre o conceito de pessoa, uma
vez que propõe que todo homem tem direito de ser, em todos os
lugares, reconhecido como pessoa perante a lei. O artigo VII que
propõe a igualdade de direitos perante a lei e a proteção contra a
discriminação, requer a tutela das pessoas que não possuem
autonomia perante a lei e deve considerar a discriminação indireta.
Quanto ao artigo XIII, que proclama o direito à locomoção, exige
uma atenção especial sobre o acesso aos meios de locomoção, bem
como a adequação das barreiras que impedem a locomoção, no
contexto das deficiências. O artigo XXII, que trata dos direitos de
seguridade social, dos direitos econômicos, sociais e culturais,
exigirá adequações especiais, conforme o tipo de deficiência. O
artigo XXIII que trata do direito ao trabalho, livre escolha do
emprego, proteção contra o desemprego e remuneração justa,
requer uma consideração especial no que diz respeito á equidade.
O artigo XXV, que proclama o direito a um padrão de vida
adequado que assegure a saúde, bem-estar, alimentação, vestuário,
habitação, cuidados médicos e serviços sociais indispensáveis,
prevê as situações concretas de vida que a grande maioria das
pessoas com deficiência vive no seu cotidiano. O artigo XXVI, que
trata sobre o direito à educação e o artigo XXVII, sobre a
participação na vida cultural da comunidade e da participação do
progresso científico e de seus benefícios, exigem um grande
esforço de inclusão.
Olhar a realidade das pessoas com deficiência a partir dos
direitos humanos, significa colocar-se diante de um conjunto
complexo de condições sociais que interagem com a pessoa.
Exigem o reconhecimento da sua dignidade frente aos modelos
ideológicos de exclusão e de negação política e socioeconômica que
violentam as vítimas da injustiça. Quando o valor da pessoa é
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medido de forma utilitarística se torna incompatível com a
dignidade humana.132
4.3. Declaração de Helsinque133
Somente vinte anos depois da promulgação do Código de
Nuremberg e da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a
sociedade norte-americana se confrontou com a realidade de
algumas pesquisas com seres humanos, que não estavam tão
distantes daquelas realizadas pelos médicos nazistas. Verdadeiros
abusos sistematicamente organizados de experimentação selvagem
sobre seres humanos que geraram profundo sofrimento moral. Em
1963 em um hospital de Brooklyn foram injetadas, durante uma
experiência, células tumorais em pacientes idosos, sem o consenso
dos mesmos, com o fim de estudar as modalidades de difusão do
tumor. No período entre 1965 a 1971 em um hospital de Nova York
132

“El rechazo del diferente, la invisibilización, el dominio paternalista de los ámbitos culturales y los
espacios públicos, se sigue practicando en nuestra sociedad, plagada de prejuicios, prepotencias y
negaciones de la dignidad humana. Todo lo diferente – se afirma desde ciertos modelos culturales y
socio-económicos –, puede y debe ser invisibilizado. A los distintos o diversos se los considera
inexistentes (invisibles) o parte del mundo de lo que vale menos (minusválido). Hoy los excluidos,
los marginados, los pobres extremos, los débiles, las víctimas de diversas formas de violencia, los
discriminados racial y socialmente y la mayoría de las personas con discapacidad, forman parte del
subsuelo de la Patria. En rigor siempre lo fueron. Simplemente recién ahora, a principios del siglo
XXI podemos percibir estos hechos como una injusticia incompatible con la dignidad humana. En
rigor, el poder, en la economía de mercado y en el marco de la concepción neoliberal imperante, lo
ejerce quién tiene la potestad de establecer que y cuánto vale cada persona, utilitariamente. El
pensamiento humanista y sobre todo la doctrina de los derechos humanos, tiene una manera
diferente de pensar y de actuar. Lo más importante de los seres humanos es lo que todos tienen en
común, que es precisamente su dignidad, su igualdad esencial, sus derechos”, C. EROLES, «La
discapacidad come eje de un movimiento social de afirmación de derechos», in C. EROLES – C
FERRERES (edd.), La discapacidad: una cuestión de Derechos Humanos, Espacio, Buenos Aires 2002,
16-17.
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“Declaração de Helsinque (Outubro de 2000) Princípios éticos para pesquisa clínica envolvendo
seres humanos. Adotados pela 18ª Assembleia Geral da Associação Médica Mundial, Helsinque,
Finlândia, junho 1964, e emendada 29ª Assembleia Geral da Associação Médica Mundial, Tóquio,
Japão, outubro 1975, 35ª Assembleia Geral da Associação Médica Mundial, Veneza, Itália, outubro
1983, 41ª Assembleia Geral da Associação Médica Mundial, Hong Kong, setembro 1989, 48ª
Assembleia Geral da Associação Médica Mundial, Somerset Oeste, República da África do Sul,
outubro 1996, 52ª Assembleia Geral da Associação Médica Mundial, Edimburgo, Escócia, outubro
2000”, L. PESSINI – C. P. DE BARCHIFONTAINE, Problemas Atuais de Bioética..., 485.
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foram realizadas uma série de estudos sobre imunização contra a
hepatite viral, injetando o vírus em algumas crianças órfãs com
deficiências psíquicas, que estavam internadas nesta instituição de
saúde. Henry Beecher, professor na Faculdade de Medicina da
Universidade de Harvard publicou em 1966 um famoso artigo no
qual apresentava algumas dezenas de exemplos de pesquisadores
que tinham colocado em risco a vida e a saúde de pessoas sem
informá-las dos perigos que a pesquisa comportava e sem obter
previamente o consenso das mesmas.134 “Da compilação original de
50 artigos, Beecher publicou 22 relatos em que os alvos de
pesquisa eram os tradicionalmente tidos como subumanos:
internos em hospitais de caridade, adultos com deficiência mental,
crianças com retardo mental, idosos, pacientes psiquiátricos, recém
nascidos, presidiários, enfim, pessoas interditadas de assumirem
uma postura moralmente ativa diante do pesquisador e do
experimento”135
Assim se dá a redescoberta do Código de Nuremberg, sendo
reconhecida explicitamente a importância do seu conteúdo ético,
de modo particular a doutrina sobre o consenso voluntário e livre,
que será explicitada e redigida na Declaração de Helsinque em
1964. A assimilação prática dos princípios nos códigos de ética das
associações médicas nacionais seguiu um percurso lento, quase
letárgico. Teve impulso somente a partir de 1975, quando a
Associação Médica Mundial publicou a segunda versão da
Declaração de Helsinque.136 A sociedade não pode permitir que o
equilíbrio entre os direitos individuais e o progresso científico
venha determinado unicamente pela comunidade científica. Nos
ambientes científicos é muito difundida uma mentalidade de tipo
positivista que se manifesta com uma desconfiança ou indiferença
em relação à cultura filosófico-humanística. O mundo científico
134

Cf. A. SPAGNOLO, «Comitati di etica per la ricerca»..., 246-247.
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D. DINIZ – M. CORRÊA, «Declaração de Helsinki...», 681.
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Cf. G. HERRANZ, «Alcuni contributi…», 130.
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considera desnecessário uma orientação ética e em geral uma
hermenêutica, sendo estas disciplinas humanas consideradas
portadoras de visões ideologizadas que prejudicam a perfeita
imparcialidade e objetividade dos fatos.137 A Declaração de
Helsinque, a partir da versão de 1975, contém uma proposição de
profundo significado moral: afirma a prioridade ética dos
interesses dos indivíduos sobre os interesses da ciência e da
sociedade.138 A Declaração de Helsinque projetou-se para o futuro
como um guia ético obrigatório para todos os pesquisadores, sendo
que, apesar da série de pequenas modificações, continua com o
espírito original de defesa e proteção dos direitos humanos de
homem e mulheres envolvidos em pesquisas clínicas.139
Mais uma vez fica comprovado que uma sociedade somente
se reconhece verdadeiramente humana quando se preocupa em
defender os seus membros mais frágeis. Assim, o progresso
médico pode e deve prosseguir lastreado por pesquisas baseadas
parcialmente em experiências envolvendo seres humanos, mas
respeitando o procedimento ético que cumpre os princípios
básicos, e que garantem a dignidade das pessoas envolvidas.
Também a distinção entre a pesquisa médica, cuja meta é
essencialmente diagnóstica ou terapêutica para um paciente, e a
pesquisa médica, cujo objeto essencial é puramente científico e não
implica um valor diagnóstico ou terapêutico direto para a pessoa
submetida, deve ser clara e sempre preservar o bem-estar do
participante.140 A expectativa, a situação psicológica da pessoa
implicada, bem como as indicações éticas da pesquisa, são
elementos que devem ser considerados, pois podem ter
repercussão na decisão do indivíduo.
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M.P. FAGGIONI, La vita nelle nostre mani..., 25.
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Cf. G. HERRANZ, «Alcuni contributi... », 141.
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Cf. D. DINIZ – M. CORRÊA, «Declaração de Helsinki... », 682.
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Cf. L. PESSINI – C. P. DE BARCHIFONTAINE, Problemas Atuais de Bioética..., 486.
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Levando em consideração a história, de modo especial, da
segunda Guerra Mundial até a segunda edição da Declaração de
Helsinque, bem como a multiplicidade de tipologias das
deficiências e de situações ambientais em que vivem as pessoas
com deficiência, é de extrema importância que existam normas
claras e sempre atualizadas sobre a experimentação em seres
humanos. O progresso da ciência médica deve ocupar um lugar
privilegiado, sendo que o mesmo, muitas vezes depende da
experimentação em seres humanos. No entanto a tutela da
dignidade humana deve respeitar a situação concreta de cada
indivíduo que se dispõe a contribuir com a experimentação
proposta. Os elementos éticos de respeito à vulnerabilidade,
evitando transformar o sujeito em simples objeto de pesquisa,
requerem uma atenção constante, exigindo cada vez mais uma
relação de diálogo entre os sujeitos envolvidos na pesquisa e na
experimentação.
4.4. Conquista de espaço na sociedade
Com a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948
e com a paulatina superação de tantos preconceitos relativos às
pessoas com deficiência, pode-se constatar que a década de 70 dá
início a um período de avanços na conquista de espaço na
sociedade. Muitos esteriótipos são derrubados, caminha-se para a
superação de um modelo de segregação institucional, para uma
dinâmica de integração social, onde as pessoas com deficiência
passam a ser participantes e protagonistas das transformações,
interferindo nas decisões políticas e sociais que vão ter incidência
direta em um novo modo de se relacionar com o mundo. Alguns
documentos internacionais, que registram esta mudança de
postura, nos ajudam a vislumbrar a mudança de enfoque das
autoridades públicas que vão gerar maiores oportunidades para as
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pessoas com deficiência em geral.141 É interessante observar que
estes documentos vêm dar maior visibilidade e relevância aos
princípios, já incluídos na Declaração Universal dos Direitos
Humanos, mas no contexto das pessoas com deficiência, requerem
uma atenção especial na luta pela eliminação das discriminações e
na promoção concreta de iguais oportunidades.
Na Assembleia Geral das Nações Unidas do dia 20 de
dezembro de 1971, promulgada pela ONU, a Declaração de Direitos
do Deficiente Mental142 vem reforçar a titularidade dos direitos
fundamentais das pessoas com deficiência. O texto inicia
explicitando que o deficiente mental deve gozar, até o grau
máximo de viabilidade, dos mesmos direitos que os demais seres
humanos. Assim segue elencando os direitos específicos já contidos
na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948,
especificando-os no contexto das pessoas com deficiência mental,
privilegiando o direito de viver com a própria família. A declaração
sublinha a importância da nomeação de um tutor qualificado, nos
casos específicos de retardo mental grave, para garantir a condição
de titular de tais direitos. Outro documento não vinculante
expressamente voltado ao tema da presente pesquisa é a
Declaração de Direitos das Pessoas Deficientes, resolução aprovada
pela ONU no dia 9 de dezembro de 1975.143 A declaração de 1975,
além de reforçar alguns dos direitos reconhecidos no plano
internacional, reconhece expressamente às pessoas com deficiência
o direito de viver com a própria família ou com pais adotivos em
um lar alternativo e de reunir-se em associações, atribuindo às
organizações uma importante função consultiva em mérito à
definição das problemáticas relativas ao exercício dos direitos de
pessoas com deficiência.
141

Cf. J.R. AMOR PAN, Afectividad y sexualidad…, 56.
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Declaração de Direitos do Deficiente Mental, http://www.cedipod.org.br/w6dddm.htm
(03.06.2008).
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ONU - Declaração de Direitos das Pessoas Deficientes, http://www.direitoshumanos.
usp.br/counter/Onu/Deficiencia/texto/texto_3.html (03/06/2008).
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As declarações acima citadas ainda se baseavam na
impostação médico-assistencial em relação às deficiências, sendo
este gradualmente abandonado e substituído por modelos culturais
e por instrumentos jurídicos que colocaram o acento sobre a
exigência de assegurar concretamente a igualdade de
oportunidades das pessoas com deficiência. No início dos anos 80
do século XX, a ONU declara o ano de 1981: Ano Internacional das
Pessoas Deficientes, ocasião em que se desenvolvem amplos
debates, que vão frutificar em diversas conquistas nos anos
subsequentes. Com o Programa de Ação Mundial para as Pessoas
Deficientes,144 todos os esforços a partir de 1982 são realizados com
a meta de promover medidas eficazes que além da sensibilização
dos organismos internacionais relativos às pessoas com deficiência,
também se adotassem medidas jurídicas para a prevenção da
deficiência e para a reabilitação e realização dos objetivos de
igualdade e participação plena das pessoas deficientes na vida
social e no desenvolvimento, significando participação equitativa
na melhoria das condições de vida resultante do desenvolvimento
social e econômico. É interessante observar que o documento
refere que muitas deficiências poderiam ser evitadas por meio da
adoção de medidas contra a subnutrição, a contaminação
ambiental, a falta de higiene, a assistência pré e pós-natal
insuficiente, as moléstias transmissíveis pela água e os acidentes de
todo o tipo. Adverte que mediante a expansão, a nível mundial, dos
programas de imunização, a comunidade internacional poderia
alcançar progressos importantes contra as deficiências causadas
por várias doenças. Destaca a importância dos programas de
desenvolvimento econômico e social, a redistribuição de renda e o
esforço no sentido de evitar guerras. Relata claramente a relação
entre deficiência e pobreza fazendo referência aos grupos especiais
144

ONU – Programa de Ação Mundial para as Pessoas Deficientes, http://www.interlegis.
gov.br/processo_legislativo/copy_of_20020319150524/20030623133227/20030623114443/view
(03/06/2008).
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que sofrem de forma mais acentuada as consequências das
deficiências. Propõe que sejam feitas revisões periódicas do
Programa de Ação Mundial, as quais devem ser realizadas a cada 5
anos com a contribuição ao processo de exame da estratégia
internacional de desenvolvimento para a Terceira Década das
Nações Unidas para o Desenvolvimento.
Ainda sob o influxo das motivações do Ano Internacional das
Pessoas Deficientes, a Organização Internacional do Trabalho
(OIT), reunida no dia 1º de junho de 1983, na convenção
internacional de número 159, aprova a Convenção sobre
Reabilitação Profissional e Emprego de Pessoas Deficientes.145
Sendo este um instrumento juridicamente vinculante, ainda que
restrito a um âmbito particular, passa a ter um significado
relevante. A convenção define que todo o País Membro deverá
considerar que a finalidade da reabilitação profissional é a de
permitir que a pessoa deficiente obtenha e conserve um emprego e
progrida no mesmo, e que se promova assim a integração ou a
reintegração dessa pessoa na sociedade, sendo que as proposições
serão aplicáveis a todas as categorias de pessoas com deficiência no
mercado regular de trabalho. Todo o País Membro deverá esforçarse para assegurar a formação e a disponibilidade de assessores em
matéria de reabilitação e outro tipo de pessoal qualificado que se
ocupe da orientação profissional, da formação profissional, da
colocação e do emprego de pessoas com deficiência. Em alguns
países, como por exemplo o Brasil, a convenção foi aplicada
introduzindo na legislação a reserva de vagas para beneficiários
reabilitados ou pessoas com deficiência nas empresas privadas.146
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OIT – Convenção sobre Reabilitação Profissional e Emprego de Pessoas Deficientes,
http://www.cedipod.org.br/w6oit159.htm (03/06/2008).
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“Em 1991, o Decreto n. 129 promulga a Convenção n. 159, da Organização Internacional do
Trabalho (OIT), sobre a Reabilitação Profissional e Emprego de Pessoas Deficientes e a Lei Federal n.
8.213 (Lei de cotas), estabelece regras para habilitação e reabilitação profissional e disciplina a
reserva de vagas no setor privado, estabelecendo, no art. 93, a obrigatoriedade de a empresa com
mais de cem empregados preencher de 2 a 5% de seus cargos com beneficiários reabilitados ou
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No dia 17 de dezembro de 1991, a Assembleia Geral das
Nações unidas adota os princípios para A Proteção de Pessoas
Acometidas de Transtorno Mental e a Melhoria da Assistência a
Saúde Mental.147 Estes princípios preveem, além das conquistas já
alcançadas nos documentos precedentes: o direito a um sistema
adequado de tratamento dentro do sistema de saúde nacional, o
direito de viver na comunidade de origem, o direito ao tratamento
médico menos invasivo e restritivo possível e exclui a esterilização
do doente mental.148
Em 1992 a Sessão Plenária Especial sobre Deficiência da ONU
adota o dia 3 de dezembro como Dia Internacional das Pessoas com
Deficiência, considerando que ainda falta muito para se resolver os
problemas dos deficientes, que não podem ser deixados de lado
pelas Nações Unidas. A data coincide com o dia da adoção do
Programa de Ação Mundial para as Pessoas com Deficiência, em
1982, tendo como objetivo gerar conscientização, compromisso e
ações que transformem a situação dos deficientes no mundo.
No dia 20 de dezembro de 1993 são adotadas as Regras
Gerais sobre a Igualdade de Oportunidades para Pessoas com
Deficiência149 com o objetivo de reavivar a atenção internacional no
que diz respeito às políticas de prevenção, reabilitação e
reconhecimento na paridade de oportunidades das pessoas com
deficiência.150

pessoas com deficiência, sob pena de multa”, F.N. CERIGONI – M.P. RODRIGUES, Deficiência: uma
questão..., 38.
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ONU – A Proteção de Pessoas Acometidas de Transtorno Mental e a melhoria da Assistência a
Saúde Mental, http://www.direitoshumanos.usp.br/counter/Onu/Deficiencia/texto/ texto_2.html
(03/06/2008).
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Cf. L. MARINI, «I diritti della persona con handicap nella normativa internazionale e comunitaria»
in Dignità e diritti delle persone con handicap mentale. Atti del Simposio promosso dalla
Congregazione per la Dottrina della Fede, Roma, gennaio 2004, LEV, Città del Vaticano 2007, 40-41.
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ONU – Regras Gerais sobra a Igualdade de Oportunidades para Pessoas com Deficiência,
http://www.direitoshumanos.usp.br/counter/Onu/Deficiencia/texto/texto_7.html (03/06/2008).
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Cf. L. MARINI, «I diritti della persona…», 41.
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Em 1994 os delegados da Conferência Mundial de Educação
Especial, representando 88 governos e 25 organizações
internacionais, reunidos entre 7 e 10 de junho na Espanha,
redigiram a Declaração de Salamanca sobre Princípios, Políticas e
Prática em Educação Especial.151 Assim são reafirmados os
compromissos para com a educação para todos, reconhecendo a
necessidade e urgência de providenciar o acesso das crianças,
jovens e adultos com necessidades educacionais especiais dentro do
sistema regular de ensino.
Um documento que é de extrema importância, no que diz
respeito às pessoas com deficiência, é a Classificação Internacional
de Funcionalidade, Deficiência e Saúde (CIF)/OMS, publicada em
2001, a qual como já foi tratado acima, vem prover um padrão de
linguagem e um sistema para descrição da saúde e alguns
componentes ligados à saúde. Por ter sido aceita como uma das
classificações sociais das Nações Unidas, é um instrumento
apropriado tanto para a implementação de legislação internacional
de direitos humanos, quanto para ser usada como referência na
implementação de leis nacionais.
No cenário europeu, o ano de 2003 consta como: Ano
Europeu das Pessoas com Deficiência, tendo como objetivo
principal fazer avançar o programa político que aspira à plena
integração das pessoas com deficiência.152 Assim seguem muitas
declarações a nível internacional que buscam reafirmar os direitos
e promover a integração das pessoas com deficiência.
Estas convenções e declarações devem conferir maior
visibilidade às obrigações internacionais vigentes em matéria de
deficiências, estimulando a aplicação das normas internacionais
sobre direitos humanos às pessoas com deficiência.153 Como pode
151

UNESCO, Declaração de Salamanca sobre Princípios, Política e Prática em Educação Especial,
www.direitoshumanos.usp.br/counter/Onu/Deficiencia/texto/texto_5.html (03/06/2008).
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Cf. L. MARINI, «I diritti della persona…», 49.
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Cf. L. MARINI, «I diritti della persona…», 43.
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ser constatado, as décadas de 1980 e 1990 foram de muitos
avanços explícitos na defesa dos direitos e na promoção da
dignidade das pessoas com deficiência. Estas conquistas se
concretizaram através das múltiplas organizações de pessoas com
deficiência, que através do seu protagonismo na sociedade vão
superando os preconceitos e discriminações, ocupando seu espaço
e derrubando as barreiras que impedem a inclusão e integração
social. Ainda que a maior parte das convenções e declarações
internacionais, pela sua natureza, não sejam vinculantes, a pressão
exercida pelas organizações e associações de pessoas com
deficiência alcançaram resultados significativos nas legislações
nacionais, conquistando muitos direitos que até poucos anos
constavam como esperança remota.
5. Uma nova perspectiva antropológica: a corporeidade
A conquista de espaço das pessoas com deficiência na
sociedade atual passa por uma perspectiva de autoafirmação do ser
humano como sujeito de direitos inalienáveis à dignidade do ser
humano enquanto pessoa. A condição das pessoas com deficiência
nos coloca claramente diante do dilema de uma sociedade que
passa por uma crise de identidade sobre o homem concreto e
visível na sua aparente contradição. Ao mesmo tempo que são
afirmados direitos e conquistados espaços novos por seres
humanos que apresentam no seu corpo deficiências que requerem
a superação de barreiras arquitetônicas, sociais e culturais, com
muita facilidade se nega de forma concreta todos estes direitos
diluindo-os na ausência de uma concepção antropológica do
homem na sua unidade. Mesmo reconhecendo que respeitar a
dignidade humana significa disponibilizar o acesso aos diferentes
meios de vida, superando preconceitos e discriminações, percebese que ainda restam muitas dificuldades em reconhecer esta
dignidade que requer a superação de uma mentalidade dualista e
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intelectualista154 ou de uma mentalidade materialista e monista155
do corpo e de seus valores. Na atual cultura ocidental existe uma
tendência de avaliar a dignidade humana através da capacidade de
autonomia do corpo ou da autoconsciência e autonomia da razão,
acentuando demasiadamente a importância de um ou de outro
aspecto, dividindo aquilo que somente pode ser compreendido na
sua unidade. Fazendo referência à dignidade da pessoa com
deficiência, deixamos claro que o tipo de deficiência é constatado
posteriormente como física ou mental, ou tantas outras
adjetivações que podemos acrescentar, que vão nos ajudando a
conhecer e identificar sempre melhor a pessoa que antecede a estas
características e que somente podemos referi-la na unidade da sua
corporeidade. Diante desta constatação que se torna tão evidente
nas pessoas com deficiência, uma vez que os traços físicos de forma
direta ou indireta chamam a atenção revelando que diante de nós
não temos apenas um corpo humano, mas uma presença que, de
um modo ou outro, nos tira da indiferença. Mesmo que não
queiramos admiti-lo, se faz urgente e necessário perceber a
importância da corporeidade como dimensão essencial para o
diálogo com a cultura atual.
O final do século XX e início do século atual está marcado
fortemente pela tecnociência e pelo retorno do culto ao corpo. O
corpo triunfa nas artes e nos costumes. O ocidente da época
industrial avançada, tendo perdido as tradicionais manifestações
da fé religiosa e das utopias revolucionárias, evaporado o
entusiasmo das grandes ideologias seculares, parece ter
encontrado uma unidade ecumênica no corpo. O fenômeno se
apresenta a olhos vistos. A cultura do corpo não pertence mais
somente aos privilegiados. A pressão exercida pelos meios de
comunicação de massa a estendeu para os diferentes extratos da
154

Cf. E. SGRECCIA, Manuale di bioetica. Fondamenti ed etica biomedica, Vol. I, Vita e Pensiero, Milano
20074, 144-147.
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Cf. E. SGRECCIA, Manuale di bioetica…, Vol. I, 147-148.
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sociedade. A civilização atual oferece a imagem de um feliz retorno
do corpo na busca da perfeita forma física e o coloca no centro do
universo simbólico. Terminada a era da vergonha do corpo, tem-se
a impressão de estar tudo pronto para uma segunda juventude,
tendo aos pés as asas de uma nova mitologia.156
No atual contexto cultural, aparentemente o corpo é
fortemente valorizado. Fala-se em geração saúde fazendo
referência às pessoas que buscam o bem estar do corpo nas
academias de ginástica, no esporte, na contratação de um personal
training, nas dietas balanceadas e nas diversificadas formas e
fórmulas de tratamento estético e de beleza. As imagens de corpos
sedutores e atraentes sorriem nos outdoors de nossas cidades, e
através das diversas formas de publicidade: revistas de diferentes
gêneros, cinema, televisão e internet. A busca do maior grau de
prazer e satisfação física é apresentada como a coisa mais lógica do
mundo. No entanto a realidade não corresponde exatamente com o
imaginário coletivo. O corpo exaltado normalmente não é o corpo
real. Em geral são apresentadas imagens ideais que respondem a
um padrão consumista, submetido a normas determinadas pela
juventude, pelo charme, pelo aspecto esportivo, corpos sarados,
atléticos e em forma, permanentemente bronzeados e
encantadores. Corpos transformados em instrumento para o
trabalho e para o gozo. Corpos que não sofrem a ação do tempo e
não envelhecem. Através da sua exposição exagerada, escondem a
verdadeira condição humana, pois na tentativa de negar a finitude
e o sofrimento, encobrem o verdadeiro mistério que ultrapassa a
aparência.157
A visão do corpo que predomina na cultura ocidental é
fortemente marcada por uma variação do cartesianismo.158 O
156

Cf. S. SPINSANTI, Il corpo nella cultura contemporanea, Queriniana, Brescia 19903, 5.
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Para aprofundar este tema sugere-se a obra: X. LACROIX, Il corpo e lo spirito, Edizioni Qiqajon,
Magnango 1996.
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“Il dualismo platonico nella riedizione moderna di Cartesio dà origine a due opposti filoni di
pensiero, che tuttavia rivendicano la stessa paternità. C’è quello idealista, che assume come pricipio
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modelo epistemológico de Descartes concebe o ser humano como
uma combinação de duas substâncias, a res extensa (corpo) e a res
cogitans (alma). O corpo é entendido como uma máquina cujo
funcionamento é atribuído a interações mecânicas. Como
substância, naquilo que ele é enquanto corpo, é independente de
outras substâncias. Com estas ideias do corpo surgiu a moderna
medicina científica. Assim surge a convicção de que o essencial do
acontecer corporal se deixa conhecer por meio de métodos
objetivos, através de um acesso exterior e instrumental. Através
desta visão a moderna medicina científica se sentiu livre de todos
os escrúpulos ideológicos e preocupações éticas capazes de
sombrear e limitar o acesso ao corpo humano. Isolando o corpo
humano dos contextos ambientais, sociais e biográficos, permite o
controle das conexões de causa e efeito. Através deste processo
aconteceram progressos consideráveis no combate às doenças
infecciosas e a prevenção através da vacinação, os controles dos
sistemas através de hormônios, e sobretudo as intervenções
técnicas na medicina reprodutiva e de transplante. Todas estas
práticas médicas funcionam tecnicamente através do acesso ao
corpo objetualizado, observado e manipulado pelo olhar externo,
fazendo da anatomia e fisiologia as disciplinas fundamentais deste
modo de proceder. As formas de trabalho e intercâmbio exigidas
pelo mundo industrial também tratam o corpo como instrumento,
fazendo-o produzir o rendimento esperado através do controle das
funções corporais no cotidiano. Outra forma de instrumentalização
unico del reale l’elemento immateriale e spirituale. All’altro polo si colloca quello materialista, che
assume come principio risolutivo del reale il secondo elemento, quello della materia. Il dramma che
marca la modernità estendendosi alla contemporaneità è l’attentato all’equilibrio spirito-corpo. Il
dualismo anima-corpo offre la divaricazione del pensiero. Esso genera lo spiritualismo oltranzista
che mutila l’essere dell’uomo nella sua corporeità. Questa viene ridotta a mero corpo-oggetto, gabbia
o prigione dell’anima. E tutto l’uomo resta risolto nel principio spirituale, a sua volta condensato
nella razionalità. Segue il segno del materialismo scientista, che priva l’uomo della sua dimensione
spirituale. Questa viene ridotta a epifenomeno della materialità dell’essere o a mero funzionamento
neurologico ed endocrinologico”, S. PALUMBIERI, L’uomo, questo paradosso. Antropologia filosofica II.
Trattato sulla Con-centrazione e condizione antropologica, Urbaniana University Press, Città del
Vaticano 2000, 76.
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é a redução do corpo a sua aparência, ou do corpo como elemento
essencial de auto-encenação, fazendo da cirurgia estética e das
academias meios necessários para realização pessoal ou realização
de determinadas tarefas.159
Quando a biomedicina dirige sua atenção para o “corpo”
humano, ela vê antes de tudo o lado que lembra doença,
fraqueza, e talvez, também fealdade. O corpo de uma criança
gravemente incapacitada, em contradição não apenas com as
ideias de saúde mas também (ou mais ainda?) com as ideias
normais de beleza, representa uma ameaça, ao passo que o corpo
genética, hormonal ou bioquimicamente corrigido, o corpo
aparentemente imortal, constitui como que uma tentação. O
corpo doente ou envelhecido contradiz ao fetiche social, isto é, ao
ideal de juventude de uma cultura corporal que não vê o corpo
como manifestação da individualidade e da história do ser
humano, mas sim como algo com que se age, como um
instrumento de poder. Mas o controle maior sobre o corpo
humano e sua possibilidade maior de conformação não está na
superfície, não se encontra acima e sim abaixo da pele, na seleção
específica das características e na programação genética.160

A interrogação sobre corpo e corporeidade, considerando o
imaginário simbólico construído na civilização da tecnociência em
confronto com uma reflexão antropológica personalista, oferece
pistas preciosas para uma percepção da importância das pessoas
com deficiência na redescoberta do corpo humano na sua unidade
e harmonia. O pensamento filosófico ao longo dos tempos
apresenta concepções diversas sobre o corpo e a corporeidade que
comportam uma antropologia diversa e consequentemente uma
ética diversa.
O conceito de corpo designa a expressão concreta, a
realidade que está determinada pelo espaço e pelo tempo, feita de
159

Cf. F. AKASHE-BÖHME, «Experiências interculturais – A compreensão ocidental do corpo como
perspectiva global», in Concilium 38 (2002) 243-247.
160

H. HAKER, «O corpo perfeito: as utopias da biomedicina», in Concilium 38 (2002) 145.
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órgãos, de funções, de atitudes físicas, reações químicas e
eletromagnéticas. Enquanto objeto orgânico é interessante
observar a complexidade, perfeição e unidade que constituem a
convergência funcional da estrutura orgânica dos diferentes
membros entre si e seu coligamento com o cérebro e as múltiplas
funções neurotransmissoras. Quanto ao desenvolvimento físico e
sua capacidade de adaptação, em confronto com outros mamíferos,
percebe-se que o corpo humano é totalmente dependente,
indefeso, carente de autonomia e quase indeterminado na sua fase
inicial. Esta carência bio-instintiva é compensada pela progressiva
conquista de autonomia que, integrada ao potencial criativo da
inteligência, permite a superação dos limites e barreiras impostas
ao corpo. Assim o corpo humano de forma continuada ao longo do
seu desenvolvimento, manifesta uma capacidade de adaptação
indeterminada, sempre superando novos limites.
Outra indicação do corpo enquanto objeto orgânico na
ordem da evolução é a verticalidade somática.161 Toda a estrutura
corpórea é impostada em função da estatura ereta. Esta é a
característica imediata de maior evidência no confronto com os
outros animais.162 Esta se apresenta como sinal do estado de saúde,
de vivacidade, de energia, isto é daquelas atitudes que especificam
o homem na sua capacidade de consciência e de operações
consequentes.163
O corpo humano é estruturado para estar em pé, para
mover-se. Esta postura ereta indica, de um ponto de vista
fenomenológico, a transcendência do homem em relação à
realidade do mundo que o circunda e à aptidão ao diálogo com o
seu semelhante. Os pais veem repetir-se no comportamento dos
filhos, desde os primeiros meses até os dois anos de idade, o
161

Cf. S. PALUMBIERI, L’uomo, questa meraviglia. Antropologia filosofica I. Trattato sulla costituzione
antropologica, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2003, 105.
162

Cf. P. LAÍN ENTRALGO, El cuerpo humano. Teoria actual, Espasa Calpe, Madrid 19892, 61-69.

163

Cf. S. PALUMBIERI, L’uomo, questa meraviglia…, 105.
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esforço milenar da evolução. As pessoas com deficiência motora,
sensorial ou mental, muitas vezes não respondem a posição
corporal padrão e algumas vezes são atingidas na sua capacidade
de interagir e dialogar com a sociedade. Por vezes ambas as
possibilidades não se desenvolvem, ou por uma deficiência
adquirida são obstruídas pelo resto da vida. Esta complexa
aspiração do homem a estar em pé, a estar de igual para igual que
a deficiência muitas vezes obstaculiza, atinge o profundo da pessoa
e a própria estrutura moral do sujeito. Por vezes é visível nos seus
efeitos, da parte dos que são saudáveis, uma reação inconsciente e
profunda diante da deficiência. Esta é explicada pelos estudiosos
como uma reação do indivíduo e da coletividade, defronte ao
fracasso do projeto filogenético, imaginado e pensado sempre em
sentido evolutivo, do primitivo ao mais evoluído. A ameaça ao
sentimento de confiança no progresso biológico é apresentado
como explicação para as injustiças cometidas ao longo da história
com as pessoas cujos corpos foram percebidos inconscientemente
como sinais de contradição.164
É interessante observar que em geral as pessoas com
deficiência são identificadas imediatamente pela imagem do seu
corpo. A maior parte das deficiências físicas são visíveis
exatamente por estarem diretamente relacionadas com algum
órgão do corpo. As deficiências motoras são percebidas em geral
quando o corpo manifesta uma limitação explícita no seu
movimento. As deficiências sensoriais em geral revelam uma
dificuldade ou ausência de resposta em algum dos órgãos dos
sentidos. As deficiências mentais normalmente comportam
reflexos diversos que manifestam na expressão do corpo ou nos
movimentos algumas características que muitas vezes são
interpretadas com preconceito. Também é importante observar
que muitas vezes uma síndrome pode apresentar diferentes tipos
de deficiência, que por sua vez se manifestam em diferenciados
164

Cf. E. SGRECCIA, Manuale di bioetica…, Vol. II, 445-446.
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graus de limitação e são percebidos em distintas características
corporais. Outro fator importante a ser considerado é que numa
deficiência, seja ela física, motora, sensorial ou mental, dificilmente
comporta apenas o mal estar mental ou corporal, mas existe uma
associação de reflexos psicológicos, sociais, ambientais e culturais
que devem ser considerados no seu conjunto, pois vão atingir a
pessoa como um todo.165
Olhar para as pessoas com deficiência reduzindo-as ao corpo
compreendido em uma concepção materialista ou espiritualista,
significa diminuí-las na sua dignidade, incorrendo nas mesmas
injustiças que se repetiram tantas vezes ao longo da história. Neste
sentido, é importante recorrer à contribuição que nos é dada pela
concepção fenomenológica da corporeidade,166 neste momento
compreendida dentro de um discurso existencial, o qual será
retomado mais adiante com um suporte ontológico, quando for
tratado o conceito de pessoa.
A realidade corpórea no horizonte da fenomenologia é
introduzida por Edmund Husserl (1859-1938) nos conceitos
filosóficos.167 Através da qual, com a contribuição da língua alemã,
165

“Il titolo di questo nostro intervento, dal quale prende l’avvio la nostra riflessione, condensa e
sintetizza una realtà ampiamente verificata: nell’handicap, sia esso fisico o psichico, non esiste mai il
solo disagio della mente, cosí come non esiste mai il solo disagio del corpo. Ogni menomazione
dell’integrità o funzionalità somatica ha ripercussioni più o meno gravi sullo psichismo,
condizionando la definizione della propria immagine corporea, lo stabilimento della propria identità
personale, la modalità propria di ciascuno di offrirsi all’altro e di restare in relazione con l’altro.
D’altra parte, ogni menomazione o alterazione della sfera psichica comporta riflessi diversi sulla
percezione della propria corporeità e dell’integrità fisica, sul nostro stare nel mondo ed essere in
relazione con gli altri e, quindi, sulla costruzione del Sé e sulla definizione della propria identità»,
M.P. FAGGIONI, «Disagio della mente e disagio del corpo”, in Dignità e diritti delle persone con
handicap mentale. Atti del Simposio promosso dalla Congregazione per la Dottrina della Fede (Roma,
gennaio 2004), LEV, Città del Vaticano 2007, 111-112, remetendo a: E. MONTOBBIO (ed.), Il falso Sé
nell’handicap mentale. Una ipostesi teorica alla luce della teoria di Bion, Del Cerro, Pisa 2001.
166

“La fenomenologia, in quanto indirizzo specifico di una pratica filosofica, risulta essere
suggerimento appropriato per situarci nell’oggi culturale, raccogliendone le sfide e cercando di
rispondere in modo appropriato. Essa ci situa intenzionalmente nel mondo-della-vita (Lebenswelt) e
ci sollecita alla chiarificazione radicale dell’esperire, cioè del dare significato a ciò che siamo e a ciò
che facciamo”, P. MICCOLI, Corpo dicibile. L’uomo tra esperienza e significato, Urbaniana University
Press, Città del Vaticano 2003, 110.
167

P. LAÍN ENTRALGO, El cuerpo humano, 116.
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permite-se fazer a seguinte distinção considerando os termos:
Körper compreendido como corpo orgânico e objeto de estudo; e
Leib, corpo vivido no sentido da vida intencional ou consciência do
próprio corpo, não como uma coisa entre outras, mas a origem da
relação com o próprio mundo. Merleau-Ponty realiza uma síntese
entre os progressos realizados nas pesquisas psicológicas e a
impostação husserliana, supera a subjetividade da corporeidade
transportando-a na direção de uma concreta relação com o
mundo.168 Nos seus escritos sobre a espacialidade do próprio corpo
e a motricidade, analisa um caso concreto de deficiência e conclui
que a experiência do corpo faz reconhecer uma imposição de senso
que não é aquela de uma consciência constituinte universal, mas
leva a reconhecer um senso que adere a certos conteúdos. O corpo
é aquele núcleo significativo que se comporta como uma função
geral e que, não obstante, existe e é acessível à doença. Nisto
aprende-se a conhecer aquele nó da essência e da existência que
geralmente reencontramos na percepção.169
A linguagem do corpo doente é muito rica em ensinamentos,
pois falando através da dor, diz aquilo que se deve saber e que não
se aprendeu no tempo da saúde. Geralmente o corpo quando
adoece põe o homem em confronto com a própria existência e com
seus limites, provoca reações psicológicas e amadurece o homem
diante de sua realidade histórica e autobiográfica. Não basta acabar
com os sintomas da doença, mas estes devem ser interpretados
para descobrir a causa do mal estar, que pode ter origem em
hábitos que devem ser modificados. Ativando a reflexão sobre o
passado, o presente e o futuro o homem se coloca diante da
situação existencial, desperta a consciência sobre a precariedade e
a morte. O corpo adoecendo adverte que alguma coisa na vida não
está no seu equilíbrio e que deve ser restabelecido. Assim a doença
se apresenta como uma oportunidade para revisão de valores, para
168

E. SGRECCIA, Manuale di bioetica…, Vol. I, 152-153.
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Cf. M. MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, Gallimard, Paris 1945, 114-172.
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um mais elevado grau de maturidade e de posse de si mesmo. No
objeto material de análise da ciência médica, está um sujeito que
não pode ser conhecido tão somente pelo instrumento científico,
pois dispõe de uma interioridade que não pode ser objetivada por
inteiro. É possível distinguir em alguns aspectos a linguagem
objetiva do corpo e a linguagem subjetiva do sujeito, mas uma não
é separável da outra. Considerando que a doença é um dos
momentos em que o corpo está mais comprometido
emotivamente, pode-se dizer que é uma experiência
particularmente profunda de conhecimento de si mesmo.170
As considerações sobre o corpo doente estão indiretamente
relacionadas com a situação de muitas pessoas com deficiência,
pois muitas deficiências são consequências de alguma doença, bem
como muitas deficiências estão comprometidas com situações de
doença. Tendo a clareza de manter a distinção entre pessoas com
deficiência e pessoas enfermas, é interessante observar que a
reflexão acima vai considerada no presente estudo, pois muitas
vezes as pessoas com deficiência estão mais vulneráveis a alguns
tipos de doença que estão associados à deficiência como tal,
sofrendo os impactos do perigo de adoentar-se com mais
frequência. Outra situação que muitas vezes se estende por toda a
vida das pessoas com deficiência é a de sofrer com uma doença
crônica, devendo assim aprender a conviver com a doença pelo
resto da vida. É preciso ainda considerar o fato de que existem
muitas pessoas que não estão enfermas, mas são vistas como tal
por revelarem no seu corpo os traços de alguma deficiência física
ou mental.
O valor do corpo não depende do estado físico que goza, mas do
fato de ser um corpo humano, o corpo de uma pessoa. A saúde e
o vigor físicos são valores corporais, mas não se deve absolutizálos, reduzindo o corpo humano tão somente à materialidade. A
“qualidade de vida” não depende do estado de saúde ou de
170

M. BIZZOTTO, Il corpo e il volto. Linguaggio, pudore, malattia, Studium, Roma 2005, 155-164.
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doença. Ela vale e tem “qualidade” pelo próprio fato de ser vida
humana, vida de uma pessoa. Por este motivo, contra qualquer
interpretação materialista, o corpo doente ou portador de
qualquer deficiência goza do mesmo valor, dignidade e direitos
que o corpo sadio; dito com mais precisão: a pessoa doente ou
com deficiência tem a mesma dignidade, valor e direitos que a
sadia.171

O tema da identidade da pessoa e do corpo constantemente
provoca uma tensão que deve ser enfrentada, pois o espaço do
homem é o mundo, e graças ao corpo pode ser no mundo. José
Ortega y Gasset escreve sobre a presença no mundo, afirma que a
coisa mais próxima do homem é o seu próprio corpo, ou seja, o eu
que cada qual é.172 Uma das questões que está muito confusa no
atual contexto cultural e científico é o paradoxo sobre ter um
corpo, ou ser um corpo. Gabriel Marcel evidencia esta distinção do
corpo na expressão eu tenho um corpo e eu sou um corpo.173 A
pertença do corpo como coisa que se possui, administra e desfruta,
sendo que cada um decide o que faz com o seu corpo, pois como
propriedade tudo depende da autodeterminação do indivíduo, é
uma das máximas da mentalidade utilitarista que rege a sociedade
democrática atual. O grande perigo é que esta suposta autonomia
sobre o corpo possa absorver e alienar o homem no mundo das
coisas, e o faça perder a sua própria humanidade.174
171

R. LUCAS LUCAS, Orizzonte verticale. Senso e significato della persona umana, San Paolo, Milano
2007, 280 (tradução minha).
172

“Con advertir lo cual, sin grandes aspavientos, dábamos un gran paso: caer en la cuenta de que el
contorno o mundo patente se compone, ante todo y fundamentalmente, de presencias, de cosas que
son cuerpos. Y lo son porque ellas chocan con la cosa más próxima al hombre que existe, al yo que
cada cual es – a saber: su cuerpo. […] El hombre es, pues, ante todo, alguien que está en un cuerpo y
que en este sentido – repárese, sólo en este sentido – sólo es su cuerpo.”, J. ORTEGA Y GASSET, «El
Hombre y la Gente», in ID., Obras completas, Tomo VII, Revista de Occidente, Madrid 19693, 125.
173
174

Cf. G. MARCEL, Journal de métaphysique, Gallimard, Paris 1927, 252-253.

“Ma c’è in tutti la persuasione, più o meno nascosta, che il nostro corpo è nostro e ne possiamo
fare quel che vogliamo. Le cose si fanno meno chiare, quando ci rendiamo conto che il nostro corpo
siamo noi stessi, piuttosto che trovarci davanti ad esso come davanti ad una cosa da possedere, da
gestire e sfruttare, da trattenere gelosamente o da scambiare come un qualunque bene di fortuna o
di acquisto. La psicologia contemporanea non ha ancora finito di sviluppare fino in fondo il senso e le
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Eu sou o meu corpo, mas ao mesmo tempo tenho a
capacidade de distinguir-me dele, bem como da sua imagem, mais
ou menos bela, mais ou menos sedutora. Aqui é interessante
observar a influência do sentido de corporeidade na luta que as
pessoas com deficiência vêm travando para preservar a identidade
que as acompanha, não querendo ser reduzidas à deficiência
(através das designações: excepcional, deficiente, incapaz), mas ao
mesmo tempo não aceitando que a deficiência seja negada como se
não fizesse parte da sua constituição (portador de deficiência ou
portador de necessidades especiais), como se a deficiência fosse um
acessório que pode ser colocado e tirado quando se quer.
No que diz respeito à presença, expressão e imagem,
Emanuel Levinas reflete sobre o rosto e ajuda a compreender o
mistério contido no homem. Levinas faz uma abordagem do
rosto175 que está presente na sua recusa de ser conteúdo e por isso
não pode ser compreendido, isto é, não pode ser reduzido apenas
aquilo que vemos ou tocamos, nem depender de qualquer
qualidade que o distinguiria de mim, mas permanece absoluto na
relação. “A relação entre Outrem e eu que brilha na sua expressão
não desemboca nem no número nem no conceito. Outrem
permanece infinitamente transcendente, infinitamente estranho,
mas o seu rosto, onde se dá a sua epifania e que apela para mim,
conseguenze di questa distinzione, di cui abbiamo lungamente parlato, tra il corpo-soggetto, che
percepiamo nel nostro sentirci dentro la nostra pelle, vivi e vitali, desideranti ed indigenti, sofferenti
o soddisfatti, inquieti, gioiosi, depressi o eccitati, e il corpo-oggetto, che è studiato dall’anàtomo o
modellato dall’ingegneria applicata all’uomo oppure operato sul tavolo degli interventi chirurgici. È
infatti questa compresenza di soggettività e di oggettualità, di essere e di avere, ciò che costituisce il
paradosso centrale del nostro esser uomini. A misura che tentiamo di trattarci come un deposito o
un repertorio di risorse da conservare o da consumare, secondo l’idea generale che la civiltà della
tecnica si è fatta della natura, veniamo assorbiti e alienati nel mondo delle cose, perdendo la nostra
umanità.”, P. PRINI, Il corpo che siamo. Introduzione all’antropologia etica, SEI, Torino 1991,67.
175

“La filosofia di indirizzo fenomenologico ha particolarmente privilegiato lo studio del corpo. Le
sue osservazioni s’incontrano la fisiognomica e la psicologia, offrendo approfondimenti di notevole
rilievo. Sull’argomento hanno trovato vasto interesse le analisi di Lévinas, il quale richiama
l’atenzione su particolari caratteri del volto. Ne rileva anzitutto la nudità, cui si connette una lista di
altre qualifiche: sincerità, impossibilità di nascondersi, vulnerabilità, pietà, amore, solidarietà e
sofferenza. Il volto è nudo perché apre l’accesso all’anima, è incapace di sbarramenti e non sopporta
finzioni.”, M. BIZZOTTO, Il corpo e il volto…, 139.
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rompe com o mundo que nos pode ser comum e cujas
virtualidades se inscrevem na nossa natureza e que desenvolvemos
também na nossa existência”.176 O autor citado rompe com muitas
categorias tradicionais e, através dos conceitos que utiliza,
questiona os sistemas fechados que determinam ou enquadram o
ser humano dentro de uma totalidade, propõe uma abertura diante
do apelo do outro e desafia a superar a indiferença diante do
vulnerável.177
Conclusão
Este primeiro capítulo da tese segue uma metodologia mais
descritiva, buscando de modo especial apresentar elementos
relativos às pessoas com deficiência, que servem como base e
instrumento de compreensão para os capítulos subsequentes.
Algumas questões que foram abordadas serão aprofundadas
dentro dos respectivos campos específicos. Considerando os
elementos abordados até este momento, como a conceituação e
compreensão da situação das pessoas com deficiência, foram
estabelecidos conceitos importantes que são um auxílio importante
nas definições e paradigmas que seguem na reflexão. Os elementos
históricos e culturais ajudam a situar a realidade vivida pelas
pessoas com deficiência de modo a compreender a relevância que o
percurso histórico e os influxos culturais tiveram para a
compreensão da realidade atual. O ponto sobre preconceito e
discriminação chama a atenção para os perigos da negação e da
indiferença, indicando o caminho do reconhecimento e do respeito
como meta a ser perseguida. No ponto sobre a conquista de espaço
na sociedade, percebe-se que nos últimos anos foram dados passos
176
177

E. LEVINAS, Totalidade e infinito, Edições 70, Lisboa 2000, 173.

São muitos os aspectos que ainda poderiam ser tratados sobre o tema do corpo e da corporeidade,
pois com certeza as dimensões antropológica, cultural e filosófica não foram esgotadas. Os aspectos
bíblico, teológico e ético, que são de grande importância, não foram abordados tendo em vista que
serão contemplados no terceiro e quarto capítulos.
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importantes no reconhecimento da dignidade das pessoas com
deficiência que, através do seu protagonismo, ajudam a perceber
que muitos problemas estão interligados e que dependem da
efetivação da legislação dentro da realidade concreta para que
tenham resultados práticos. Assim o capítulo finaliza com o tema
da corporeidade, que descrevendo alguns modos de compreender o
corpo humano é um convite para o confronto com alguns aspectos
da
bioética.

Capítulo II
Bioética e pessoas com deficiência

Tendo presente o estudo descritivo da presença das pessoas
com deficiência no atual contexto cultural, realizado no primeiro
capítulo, este segundo capítulo propõe individualizar alguns pontos
de relação com a bioética. Com uma rápida descrição e
conceituação da bioética, localizando-a na cultura atual, procurarse-á perceber a sua importância no que diz respeito aos temas de
fronteira, mas ao mesmo tempo, valorizar e perceber a
proeminência de uma abordagem social, lembrando a relevância
da interdisciplinaridade e da abordagem antropológica e do
conceito de pessoa que estão na base de diferentes discursos;
destacar a relevância de diferentes correntes da bioética
objetivando as consequências decorrentes de suas proposições no
que dizem respeito às pessoas com deficiência.
1. Origem, difusão e importância da bioética
Assim como foi constatado no primeiro capítulo, referente às
pessoas com deficiência, o período que segue à Segunda Guerra
Mundial, traz consigo questões relevantes no campo do
conhecimento e da capacidade de intervenção sobre a vida,
modificando os padrões existentes até então. O progresso técnico-
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científico se expande de tal modo que surge a necessidade de
refletir sobre a capacidade do ser humano de administrar o seu
potencial em vista da sobrevivência da humanidade. O crescimento
da sensibilidade geral diante das questões dos direitos humanos se
constitui como fundamento transcultural e universal em vista da
tutela e promoção da dignidade do homem. O tema da autonomia
e da dignidade das pessoas, em confronto com as exigências da
ciência, passa para a esfera da opinião pública. Sente-se a
necessidade de encontrar respostas imediatas para questões
emergentes provocadas pela constatação de que a neutralidade
ética da ciência é um mito.1
Ao referir à história da bioética, convém levar em
consideração que sempre existiu um grande interesse no campo da
filosofia, da teologia e do direito pelos problemas relacionados com
a prática da medicina, tutelando a vida e a integridade física das
pessoas.2 Ainda que não se faça, nesta pesquisa, a descrição dos
antecedentes da bioética, uma vez que não é este o objetivo deste
capítulo, seria injusto pensar que a preocupação ética frente à vida
tenha tido seu início com a criação deste conceito. A bioética é
apresentada nas enciclopédias, manuais e livros como uma área de
estudo recente, que tem seu nascimento oficial na década de 70
com o termo cunhado por Van Potter, sendo apresentada como o
resultado da combinação da biologia com as várias formas do saber
humanístico, a fim de determinar um sistema de prioridade para a
sobrevivência,3 referida como uma ponte para o futuro.4 É
interessante observar que a intenção original de Potter,5 bem como
1

Cf. M.P. FAGGIONI, La vita nelle nostre mani…, 21-26.

2

Cf. M.P. FAGGIONI, La vita nelle nostre mani…, 18-21.

3

Cf. V.R. POTTER, Bioethics: the science of survival, in Perspectives in Biology and Medicine, 14
(1970) 120-153.
4
5

Cf. V.R. POTTER, Bioethics. Bridge to the Future, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1971.

“A intenção original de Potter era um projeto global, que combinaria o conhecimento biológico
com o conhecimento dos sistemas de valores humanos. Seu projeto era o encontro, ou o reencontro,
entre os fatos e os valores, o que originaria um paradigma disciplinar em tudo semelhante ao
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a difusão do termo “bioética”,6 fazem parte de um conjunto
complexo de exigências que o contexto histórico já vinha acenando
e que teve ampla repercussão com a grande quantidade de
publicações subsequentes.
Na primeira edição da Encyclopedia of Bioethics, Warren
Thomas Reich, editor desta famosa enciclopédia, apresenta a
definição de bioética como «estudo sistemático da conduta
humana no campo das ciências da vida e da saúde, em quanto esta
conduta é examinada à luz de valores e princípios morais».7 Esta
definição foi aprimorada por Reich na segunda edição da
enciclopédia publicada em 19958 e confirmada pelo novo editor da
enciclopédia, Stephen G. Post, na sua terceira edição publicada em
2004, definindo, nas dimensões morais, a inclusão da visão moral,
as decisões, o comportamento e as políticas das ciências da vida e
do cuidado da saúde, com o uso de diversas metodologias éticas em
um contexto interdisciplinar.9 Percebe-se uma ampliação do campo
programa holístico de algumas versões da medicina psicossomática, outro movimento integrador
que se propôs um fim semelhante”. F.L. STEPKE – J.G. DE FREITAS DRUMOND, Fundamentos de uma
antropologia bioética. O apropriado, o bom e o justo, Loyola, São Paulo 2007, 38.
6

Recentemente foi trazido à luz um texto escrito em 1927 por Franz Jahr, mais de 40 anos antes
das publicações de Potter, onde o termo bioética é cunhado com uma forte conotação ecológica. Jahr
inicia o seu texto fazendo clara referência ao compromisso e responsabilidade do ser humano e da
ciência com os animais e com as plantas. Concluí seu texto afirmando que alguns passos já foram
dados nesta direção, mas alerta sobre a importância de alcançar o tratamento mais adequado na
linha direta que une a ética com a vida. Indica a bioética como interpelação, diante do cuidado, que o
valor da vida como fim em si mesma, encontra em cada criatura: “Von der Bio-Psychik ist nur ein
Schritt bis zur Bio-Ethik, das heißt, zur Annahme sittlicher Verpflichtungen nicht nur gegen den
Menschen, sondern gegen alle Lebewesen. […] Unsere Selbsterziehung hat in dieser Hinsicht schon
wesentlichen Fortschritte gemacht, aber wir müssen es noch so weit bringen, dass als Richtschnur
für unser Handeln die bio-ethische Forderung gilt: achte jedes Lebewesen grundsätzlich als einen
Selbstzweck und behandle es nach Möglichkeit als solchen”. F. JAHR, «Bio-Ethik. Eine Umschau über
die ethischen Beziehungen des Menschen zu Tier und Pflanze», in Kosmos 24 (1927) 2-4.
7

W.T. REICH, «Introduction», in ID. (ed.), Encyclopedia of Bioethics, Vol. I, The Free Press, New
York 1978, XIX.
8

Cf. W.T. REICH, «Intrduction» in ID. (ed.), Encyclopedia of Bioethics, Vol I, Simon & Schuster,
Macmillan, New York 19952, XXI.
9

“In the Introduction to the 1995 revised edition of the Encyclopedia of Bioethics, Warren Thomas
Reich, Editor in Chief, defined bioethics as ‛the systematic study of the moral dimensions – including
moral vision, decisions, conduct, and policies – of the life sciences and health care, employing a
variety of ethical methodologies in an interdisciplinary setting’. This definition shapes the third
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da bioética (objeto material), que passa do estudo sistemático
genérico da conduta humana para o estudo sistemático das
dimensões morais explicitando vários elementos que fazem parte
deste estudo (a visão moral, as decisões, o comportamento e as
políticas). Além disso, esta nova definição sublinha o forte
pluralismo em que se desenvolve esta nova disciplina; deixa de
fazer referência aos valores e princípios morais e passa a destacar o
uso de diversas metodologias éticas precisando sua dimensão
interdisciplinar, colocando com força o problema da especificidade
moral da bioética (objeto formal) enquanto ciência moral. Isto
requer que o estudo seja acompanhado pela interrogação sobre o
ponto de vista que o bioeticista considera válido ao expressar seu
parecer sobre um certo comportamento como bom ou mau, licito
ou ilícito, justo ou injusto.10
Os manuais de bioética, geralmente, tratam dos problemas
especificamente ligados ao campo da saúde e da medicina,
refletindo, em particular, sobre interrogativos colocados pelas
novas fronteiras da biotecnologia. Assim, os problemas estudados
estão ligados, sobretudo ao campo da engenharia genética, da
clonagem humana, da procriação artificial, da mãe de aluguel, dos
diagnósticos pré-natais, do aborto, dos transplantes de órgãos, da
eutanásia ao testamento biológico. No entanto, é importante
considerar que a palavra bioética não se restringe somente ao
campo da saúde e da medicina, mas quer ser uma resposta aos
desafios da vida que está comprometida com a ética.11 Deste modo
constata-se que é confiada à bioética a grandiosa e fascinante tarefa
de dar pleno sentido aos nossos conhecimentos no campo das
ciências da vida e da saúde e orientar a expansão dos
conhecimentos técnicos e científicos, na direção do bem integral do
edition, which continues the broad topical range of earlier editions”. S.G. POST, «Introduction», in ID.
(ed.), Encyclopedia of Bioethics, Mac Millan, Detroit – al. 20043, XI.
10

A. VENDEMIATI, La specificità bio-etica, Rubbettino, Soneria Mannelli 2002, 10-11.

11

G. RUSSO, «Bioetica sociale» in ID. (ed.), Bioetica sociale, Elledici, Torino 1999, 5.
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homem, respeitando os equilíbrios naturais do planeta, no
contexto dos quais se desdobra esta aventura.12
Existe um vasto campo da vida e, consequentemente, da
bioética, que merece uma reflexão científica, orgânica e
estruturada. Trata-se dos problemas ligados aos aspectos sociais da
vida, podemos considerar, todo o campo da vida que está
diretamente relacionado com a organização social e política e que
diz respeito à administração pública da vida. A promoção da
qualidade da vida, tarefa fundamental e primária da bioética,
muitas vezes, depende diretamente de algumas variáveis de caráter
social, que dão origem a problemáticas oriundas das relações
interpessoais ou políticas de administração pública que interferem,
diretamente, no nosso cotidiano.13
Nas últimas décadas do século passado, nas nossas
sociedades ocidentais, passou-se de um modelo sanitário, que
procurava tratar a doença, para um que coloca no centro a saúde.
No passado, não existia muita preocupação em proteger a saúde,
nem de garanti-la com a elaboração de políticas sociais específicas.
Atualmente, isto é considerado como uma responsabilidade, seja da
própria pessoa, como também da sociedade. A lógica do passado
concebia a saúde como resultado de uma intervenção médica para
resolver um estado patológico físico ou psíquico; hoje, a saúde é
pensada, sempre mais, na lógica de um projeto que diz respeito ao
bem estar físico, psíquico e social da pessoa. A atenção da
intervenção médica se voltou para a prevenção da doença,
entendida como esforço de identificar e eliminar as causas ou, pelo
menos, atenuar as consequências. Estamos diante de uma
verdadeira reviravolta cultural. Existe uma compreensão que a
saúde é um bem de grande interesse social e, consequentemente,

12
13

M.P. FAGGIONI, La vita nelle nostre mani…, 16.

Cf. P.N. GAROFALO, «Quotidiano (bioetica del)», in S. LEONE – S. PRIVITERA (edd.), Nuovo dizionario
di bioetica, Città Nuova, Roma 2004, 983-987.
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deve ser protegida e promovida pela sociedade. Isto estimulou o
desenvolvimento de políticas sanitárias em vários países.
Esta visível mudança de mentalidade é perceptível também
na terminologia usada. No binômio saúde-doença tende a
prevalecer o primeiro: se fala de “tutela da saúde”, de direito à
saúde e de pastoral da saúde. Fala-se sempre mais de prevenção,
de reabilitação e de educação para a saúde. A progressiva
socialização da medicina, da assistência médica e o
desenvolvimento de políticas sanitárias, absorvem uma notável
quantidade da riqueza nacional e uma série de intervenções sociais
no estilo de vida dos cidadãos e no ambiente.14 A reflexão sobre a
tutela da saúde e sobre o direito à saúde, também, coloca em
evidência, a compreensão sobre o completo bem estar físico e o
bem estar espiritual interior, que se reflete no corpo, na mente e
nas condições de relação com o bem estar social, enquanto
condições de paz com a criação.15
Por saúde pública, normalmente, entende-se o esforço da
sociedade em manter e melhorar a saúde da população no seu
conjunto; as iniciativas que, coletivamente, se cumprem para
assegurar as condições pelas quais todos possam manter a própria
14

Cf. C. BRESCIANI, «Salute», in G. RUSSO (ed.), Enciclopedia di bioetica e sessuologia, Elledici, Torino
2004, 1534-1535.
15

“La salute è un bene primario, un bisogno fondamentale, spesso un problema cruciale percepito
soprattutto quando se ne avverte la mancanza. Esiste infatti una “salute piena” ed esiste una “salute
residua”. La prima è sancita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OSM 1948) come stato di
completo benessere fisico, mentale, sociale: è una definizione di vago sapore biblico, poiché nella
Bibbia lo stato di completo benessere è visto come pienezza spirituale, interiore, che però si presenta
esteriormente sotto forma di salute corporea (benessere fisico), di forza vitale dell’anima (benessere
mentale), di condizione di pace con tutto creato (benessere sociale). Quanti sono coloro che oggi
godono di tale pienezza? A prescindere dalle popolazioni del Terzo Mondo afro-asiatico, da cui ci
separano non i chilometri della geografia, ma i secoli della storia (la situazione sanitaria in quei paesi
è spesso da Medioevo), l’anzidetta pienezza di salute è spesso mancante anche nei paesi
dell’ipersviluppato mondo nordoccidentale, nel quale gli anziani costituiscono circa la metà della
popolazione e dove i sopravviventi di tutte le età (dal giovane neuroplegico riabilitato all’adulto
nefropatico in emodialisi periodica) vivono in uno stato di “salute residua” [...] Se la salute é un
problema per molti, la sua tutela è un diritto di tutti. La cognizione di questo diritto globale (che
sottintende la necessità di una globalizzazione della tutela) è parte integrante dell’etica medica, la
quale si lega ad una concezione elevata della professione”. G. COSMACINI, «Diritto alla salute», in G.
RUSSO (ed.), Enciclopedia di bioetica…, 653-654.
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saúde. Na época moderna, um papel de primeiro plano neste
campo, vem atribuído aos órgãos governamentais a fim de
promover uma ação coordenada de todos os setores sanitários,
sociais e econômicos, do voluntariado e da mídia. O Estado, de fato,
é chamado a desenvolver um papel de primeiro plano para tutelar
o bem autêntico de todos os cidadãos e para promover os valores
humanos essenciais. Torna-se um dever das instituições
esforçarem-se, ativamente, para salvaguardar a saúde pública,
componente não negligenciável daquele bem comum da sociedade,
em função do qual existe o poder civil e encontra plena
legitimação.16
A partir de uma concepção mais adequada de saúde, deriva
também uma concepção mais precisa de tratamento e prevenção.
Estes não podem ser mais somente de natureza higiênica ou
sanitária. A prevenção, compreendida somente no parâmetro
higiênico-sanitário, absolutiza a dimensão física da saúde. A
prevenção, ao contrário, tem uma dimensão moral e espiritual, que
não pode ser mais esquecida: são, de fato, os valores morais e
espirituais que dão sentido ao grau de saúde, que se possui e que
permite não negligenciá-los. Uma vez que a saúde é um bem
pessoal e social, a sua gestão requer responsabilidade pessoal e
social. Essa requer uma ética pessoal, acima de tudo, mas tem
necessidade da colaboração social. A saúde e a prevenção da
doença dependem, também, das condições culturais, sociais e
ambientais, que podem ser criadas somente com a colaboração de
todos.17
Muitas vezes, os temas de fronteira levam a ignorar o
trabalho cotidiano que não apresenta novidades explícitas e
extraordinárias. Assim, as organizações sociais e os sistemas de
cuidado da saúde, geralmente, são tratados como se não
apresentassem conflituosidade constante. Na cotidianidade,
16

Cf. G. DEL MISSIER, HIV/AIDS. Caso serio per la bioetica, Aracne, Roma 2008, 43.

17

Cf. C. BRESCIANI, «Salute»..., 1538.
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existem situações-limite imprevistas e previsíveis, por vezes
preveníeis e por vezes não preveníveis. Por isso é importante levar
em consideração e refletir sobre os limites e sobre as bases em que
se fundamenta a saúde no cotidiano e não somente nas
circunstâncias extremas ou especiais às quais nos têm habituado a
reflexão bioética das últimas décadas.18
A medicina, enquanto disciplina, conhece muitos limites. O limite
entre o normal e o anormal, entre o saudável e o doente, entre o
jovem e o velho. Cada conceitualização “objetiva” uma forma de
olhar, desdobra no espaço do mensurável (por obra da mens,
mente) alguma operação discursiva que algum observador
converteu em leitura (que é sempre, afinal de contas, palavra).
Cada constructo da medicina se converte num rótulo ou etiqueta
que estabelece os confins do manipulável. Enquanto profissão,
conhece a medicina – a exemplo de muitas outras profissões
relacionadas com a saúde – inúmeros limites. Por exemplo, os
diferentes espaços semânticos que circunscrevem o sentir-se
doente (illness), ter uma doença (disease), ser considerado doente
(sickness), às vezes incomensuráveis em seus significados. Há
aqueles que dizem se sentir muito doentes e não têm doenças
reconhecidas no catálogo de sua época e seu lugar. Outros creem
gozar de perfeita saúde, se sentem bem, mas o exame
instrumental revela transtornos irreversíveis em seus corpos. E,
finalmente, há aqueles que creem se sentir bem e não têm
doenças, mas são considerados doentes por outras pessoas.19

A correlação entre os temas de bioética e as pessoas com
deficiência não deve passar desapercebida, pois diante das
conquistas e reivindicações realizadas através da luta empreendida
pelas organizações de pessoas com deficiência e as barreiras e
preconceitos ainda presentes, convém considerar, entre outras
coisas, toda a discussão em torno do modelo médico-assistencial,
que considerava o paciente a partir da sua deficiência e o novo
18

Cf. F.L. STEPKE – J.G. DE FREITAS DRUMOND, Fundamentos de uma antropologia..., 64.

19

F.L. STEPKE – J.G. DE FREITAS DRUMOND, Fundamentos de uma antropologia..., 65.
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modo de ver a pessoa com deficiência dentro de um conjunto
muito mais amplo e complexo.20 Requer que se considere o
contexto e a realidade da pessoa dentro do conjunto da sociedade,
questionando as diferentes vozes da bioética e exigindo que a
primeira referência seja à pessoa, sem diminuí-la em função da sua
deficiência, mas promovendo-a na dignidade que lhe é intrínseca.
Por isso, esta pessoa, requer uma atenção especial que se revela
através da integração e do respeito pelo diferente como vimos no
primeiro capítulo.
Esta correlação pode ser percebida na Encyclopedia of
Bioethics no verbete Disability, em que são tratados os temas
numa perspectiva ética e social, destacando temas como a
conceituação e definição, normalidade e anormalidade, problemas
decorrentes da discriminação, diferentes modelos de abordagem
do tema, o valor da vida das pessoas com deficiência. Também são
tratados temas de fronteira, como o princípio da autonomia e as
pessoas com deficiência, posições divergentes sobre a eutanásia
neonatal e as políticas públicas relativas aos fetos com anomalia,
diagnose pré-natal e aborto seletivo, questões relativas à
intervenção genética, igualdade de direitos, direitos das pessoas
com deficiência mental, o direito a acessibilidade como meio de
inclusão social.21 Ainda, na mesma enciclopédia, vemos como é
afrontado o problema na dimensão legislativa, considerando a
situação social das pessoas com deficiência, as responsabilidades
legais, a legislação americana das pessoas com deficiência da
década de 1990 e como o fundamento conceitual da lei sobre as
20

“L’identificazione del sintomo con la persona e la conseguente rappresentazione sociale del
disabile come malato da curare e da assistere cono l’esito di distorsioni concettuali, sedimentate nel
tempo in molti settori della medicina occidentale. Il nuovo modello impone un riesame dei progetti
finora elaborati, una verifica delle strategie sperimentate e delle azioni intraprese, per accertarne la
validità, alla luce dei traguardi scientifici, che prefigurano una visione complessiva, unitaria,
multifattoriale dell’uomo, comprensiva delle dimensione psicologica, sociale, educativa, oltre che
ovviamente biologica”. M. PAVONE, «Disabilità. Aspetti generali»…, 667.
21

Cf. R. COHON, «Disability. Ethical and Societal Perspectives», in S.G. POST (ed.), Encyclopedia of
Bioethics, Vol. 4, Mac Millan, Detroit 20043, 665-668.
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pessoas com deficiência busca superar a visão da lente da caridade,
da compaixão ou de uma discreta beneficência, passando à
reivindicação de uma verdadeira inclusão e proteção contra toda e
qualquer discriminação.22 Outro instrumento de pesquisa, útil para
compreender a conexão entre a bioética e as pessoas com
deficiência, é a Enciclopedia of Disability, que no verbete Bioethics,
descreve alguns pontos de intersecção, destacando as linhas de
encontro e de controvérsias entre os movimentos de defesa dos
direitos das pessoas com deficiência e posições de alguns
estudiosos da bioética frente aos temas acima elencados.23
A posição referida na Declaração de Sapporo, aprovada em
2002 por 3.000 pessoas, em sua maioria com deficiência,
representando 109 países, no item bioética, demonstra que as
dificuldades levantadas, ao longo dos últimos anos são de extrema
relevância e que não podem ser estudadas com superficialidade,
pois a discussão sobre o conceito de pessoa, associada a um
conjunto de capacidades fere os direitos:
Devemos tomar parte nas discussões sobre genética e bioética.
Devemos afirmar nosso direito de sermos diferentes. Devemos
repudiar qualquer discussão que associe o conceito de “pessoa” a
um conjunto de capacidades. Devemos promover estudos sobre
deficiência a fim de mudarmos a imagem da deficiência de uma
forma positiva entre os acadêmicos.24

Esta afirmação, por si só, já seria suficientemente
provocativa para que sejam analisadas as correntes da bioética
mais difundidas, procurando individualizar as motivações
22

Cf. L.O. GOSTIN, «Disability. Legal Issues», in S.G. POST (ed.), Encyclopedia of Bioethics, Vol. 4,
Mac Millan, Detroit 20043, 668-672.
23

Cf. A. ASCH – D. WASSERMAN, «Bioethics», in G.L. ALBRECHT (ed.), Encyclopedia of Disability, Sage
Publications, Thousan Oaks 2006, 165-172.
24

Declaração de Sapporo, aprovada no dia 18 de outubro de 2002, por 3.000 pessoas na sua maioria
com deficiência, representando 109 países, por ocasião da 6ª Assembleia Mundial. DISABLE PEOPLES
INTERNATIONAL, Declaração de Sapporo, in http://www.apaedf.org.br/inter_sapporo. htm
(09.12.2008).
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antropológicas que as impulsionam, bem como as consequências
éticas do que se entende através do conceito de pessoa. Somado a
este fator, deve-se considerar que no alvorecer dos seus primeiros
40 anos, a bioética ainda manifesta relevantes incertezas no que
diz respeito ao próprio estatuto epistemológico e ao perfil
metodológico, questão amplificada pelas múltiplas teorias
normativas às quais se referem os argumentos dos diversos
autores. Ao centro da reflexão se coloca, portanto, o
reconhecimento do valor intrínseco de cada ser humano e as
consequências da sua conduta.25
2. Diferentes correntes da bioética frente às pessoas com
deficiência
Diante da recente história e rápida difusão da bioética,
surgem diferentes abordagens sobre temas comuns, que requerem
uma atenção especial sobre os modelos antropológicos que as
diferentes correntes têm como referência, bem como, a fundação
do juízo ético e epistemológico que comportam. Quem é o homem,
qual o seu valor, qual o seu destino?26 Que posição o homem ocupa
no mundo animal ou frente às diferentes espécies de seres vivos?
Como enfrentar o problema do pluralismo ético diante das muitas
religiões e das muitas morais?27 Qual o conceito de pessoa que está
por detrás do significado e do valor da vida? Estas e outras
questões compreendidas, muitas vezes em nível metabioético,
necessariamente, devem preceder ou acompanhar o estudo, pois
constituem, implícita ou explicitamente, o horizonte de sentido que
estabelece os critérios éticos sobre o qual vão incidir os conteúdos
normativos que respaldam o discurso bioético.28
25

G. DEL MISSIER, «Coordinate antropologiche per la riflessione bioetica», in G. DEL MISSIER – M.
QUALIZZA (edd.), Corpore et anima unus. Saggi di antropologia, Cantagalli, Siena 2008, 138-139.
26

Cf. E. SGRECCIA, Manuale di bioetica…, Vol. I, 54-55.

27

Cf. M. ARAMINI, Bioetica e religione, Paoline, Milano 2007.

28

Cf. M.P. FAGGIONI, La vita nelle nostre mani…, 41.
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Para um mínimo de discernimento, diante da infinidade de
textos sobre bioética publicados nos últimos anos, se faz necessária
uma leitura crítica que ajude a identificar os principais modelos
teóricos que fundamentam as diferentes correntes, pois sem esta
leitura crítica, corre-se o risco de permanecer na superfície das
questões práticas que requerem respostas imediatas, descuidando
do ser humano como tal. Diante de um acúmulo de notícias e
informações, muitas vezes ideologizadas, o processo decisional,
seja do sujeito ou da sociedade, reduz-se a esquematismos
reificantes.29 Alguns modelos ou correntes difundidos nos últimos
anos propõem uma direção à bioética, expondo suas teorias e
conclusões práticas como resposta ao vácuo ético nas democracias
ocidentais.
2.1. Principialismo
Um dos modelos que por primeiro se difundiu e que vêm
proposto a ser estudado nesta pesquisa, é de origem angloamericana e se apresenta como uma tentativa de responder ao
vácuo de normas específicas, capazes de regular os juízos sobre os
procedimentos a serem tomados em situações específicas, que
requerem uma tomada de posição nos casos singulares do campo
das ciências biomédicas. Genericamente, chamado de
principialismo ou bioética fundada sobre princípios, surge como
fruto de um processo iniciado através de um estudo financiado
pelo Congresso dos Estados Unidos da América. É interessante
observar que a reflexão ética principialista norte-americana é
29

“Sicuramente, è molto più facile emarginare le persone e farle sparire dietro le quinte, che
ammettere che esistono diversi modi di stare insieme e promuovere una visione che impedisca la
reificazione dell’altro. Le vittime del caso ci fanno comprendere che l’eterogeneità, la dissonanza e la
rottura sono immanenti alla natura umana e all’ordine sociale, e che gli uomini possono vivere il
confronto senza che l’imposizione di norme comporti un’esigenza di uniformità o faccia ritenere
deviante colui che è solamente diverso. Entrando in relazione con loro si riconosce la loro qualità di
soggetti. L’identificazione delle differenze deve così cedere il passo a un approccio coscientizzante
delle situazioni reali”. C. GARDOU, Diversità, vulnerabilità e handicap. Per una nuova cultura della
disabilità, Erickson, Gardolo (TN) 2006, 31-32.
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reflexo da preocupação com o controle social da pesquisa em seres
humanos, tendo entre os motivos que mobilizaram a opinião
pública na exigência da regulamentação ética, o caso das injeções
de hepatite viral em crianças com deficiência mental, entre 1950 e
1970, no hospital de Willowbrook em Nova York. Outro caso que
pode ser recordado são os nascimentos de crianças mal formadas,
provocados pela talodomide, que obrigou o governo americano a
instituir em torno de 1960 a Food and Drug Administration (FDA),
para o controle da indústria e do comércio farmacêutico e a
importação dos produtos alimentares, que passou a exigir um
controle experimental, antes de liberar a comercialização de um
novo produto farmacêutico.
Em 1974, é instituída a Comissão nacional para a proteção
dos seres humanos da pesquisa biomédica e comportamental,30
para elaboração de normas públicas, de uma declaração simples e
clara, de bases éticas para regulamentar as pesquisas em sujeitos
humanos que concluiu seus trabalhos em 1978 com o Belmont
Report.31 Neste relatório, que pressupõe como fonte o Código de
Nuremberg, a Declaração de Helsinque e alguns códigos
deontológicos, são apresentados três princípios éticos mais globais
como base para formular, criticar e interpretar algumas regras
específicas. Propõe-se, assim, objetivamente os princípios: respeito
pelas pessoas (autonomia), beneficência e justiça. O respeito pelas
pessoas incorpora a convicção ética que determina que os
indivíduos sejam tratados como agentes autônomos, considerando
que as pessoas cuja autonomia está diminuída, devem ser
protegidas. O relatório define a pessoa autônoma como indivíduo
capaz de deliberação sobre seus objetivos pessoais e capaz de agir a
partir dessa deliberação. Deixa claro que respeitar a autonomia
significa valorizar as opiniões e opções das pessoas autônomas e,
30
31

Cf. L. PESSINI – C. DE P. DE BARCHIFONTAINE., Problemas atuais de bioética..., 44.

Cf. RELATÓRIO BELMONT, Princípios éticos e diretrizes para a proteção dos sujeitos humanos de
pesquisa (1978), in L. PESSINI – C. DE P. DE BARCHIFONTAINE, Problemas atuais de bioética..., 567-579.
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por sua vez, se abster de obstaculizar suas ações, a não ser que
estas sejam claramente prejudiciais aos demais. É interessante
observar como o relatório, dentro do princípio do respeito pelas
pessoas é incisivo no que diz respeito a proteger os indivíduos que
não são capazes ou estão limitados na sua capacidade de
autodeterminação.
Contudo, nem todo ser é capaz de autodeterminação. A
capacidade de autodeterminação matura ao longo da vida do
indivíduo, e alguns destes perdem esta capacidade,
completamente ou em parte, por causa de doença, deficiência
mental ou circunstâncias que restringem severamente a
liberdade. O respeito pelos que não chegaram à maturidade e
pelos incapacitados pode exigir protegê-los até a sua maturidade
ou então enquanto eles estão incapacitados. Algumas pessoas
necessitam proteção extensiva, até o ponto de excluí-las do
exercício de atividades que possam ser-lhes prejudiciais; outras
pessoas necessitarão proteção em menor grau, não além de se
assegurar de que possam exercer atividades como liberdade e de
que possam se dar conta de suas possíveis consequências
adversas. O grau de proteção que se lhes oferece deveria
depender do risco de dano e da probabilidade de benefício. O
juízo com que se decide se um indivíduo carece de autonomia
deveria ser reavaliado periodicamente e variará em diferentes
situações.32

Como podemos ver, a origem do princípio de autonomia
contempla também os indivíduos com deficiência mental,
reconhecendo que existem diversos graus de restrição, tendo como
objetivo assegurar a sua proteção sem negar a sua importância
enquanto sujeitos de direito. Ainda que o relatório trate de
princípios éticos e diretrizes para a proteção de sujeitos humanos
de pesquisa e estabelece que a autonomia é fator imprescindível
para o consenso informado, não estabelece a incapacidade de
autonomia como negação da dignidade do ser humano, mas ao
32

Cf. RELATÓRIO BELMONT..., 570.
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contrário, os preserva do risco e do dano e considera a
probabilidade de benefício.
Quanto ao princípio de beneficência, refere que as pessoas
são tratadas eticamente, tendo suas decisões respeitadas e sendo
protegidas de dano, esforçando-se para assegurar-lhes bem-estar.
Esclarece que o termo «beneficência» não deve ser confundido
com atos de bondade e de caridade, pois no documento,
«beneficência é entendida num sentido mais forte, como uma
obrigação». Como formulações complementares aos atos de
beneficência, inclui a máxima hipocrática «não causar dano» e a
esta se soma o sentido de maximizar os possíveis benefícios e
diminuir os possíveis danos. A dificuldade que resta é a decisão de
quando é justificável buscar determinados benefícios apesar dos
riscos envolvidos e quando os benefícios devem ser abandonados
por causa dos riscos. As obrigações, deste princípio, dizem respeito
tanto aos pesquisadores como aos indivíduos, quanto à sociedade
em geral.
O princípio de justiça recorda que até o século XIX e início do
século XX, o ônus de servir como sujeito de pesquisas ficava com
os enfermos pobres, enquanto os benefícios derivados do
progresso dos cuidados médicos se dirigiam prioritariamente aos
ricos. A seleção de sujeitos de pesquisa necessita ser examinada a
fim de evitar que algumas classes sejam selecionadas de maneira
sistemática, sendo que, muito provavelmente não se beneficiarão
das aplicações subsequentes da pesquisa.33 Ao tratar da aplicação
dos princípios, quando o relatório faz referência à capacidade de
compreensão, o relatório declara:
Medidas especiais deverão ser adotadas quando a capacidade de
compreensão está severamente comprometida, por exemplo, por
condições de imaturidade ou deficiência mental. Cada classe de
sujeitos que poderiam ser considerados incompetentes (por
exemplo, adolescentes, crianças de pouca idade, pacientes
33

Cf. RELATÓRIO BELMONT..., 572-573.
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mentalmente incompetentes, pacientes terminais e os que estão
em coma) devem ser considerados à parte e segundo suas
condições. Contudo, mesmo em se tratando dessas pessoas, o
respeito exige que se lhes ofereça a oportunidade de escolher, na
medida em que são capazes, se desejam ou não participar na
pesquisa. As objeções dessas pessoas em não participar da
pesquisa deveriam ser respeitadas, a não ser que a pesquisa lhes
proporcione uma terapia a que não teriam acesso de outra forma.
O respeito às pessoas também exige a permissão de autorização
de terceiras partes a fim de proteger os sujeitos de qualquer
dano. Tais pessoas são dessa forma respeitadas, ao ser
reconhecidos seus desejos e pela utilização de terceiros para
protegê-las de todo dano.34

Estes princípios, expostos pela primeira vez no Belmont
Report,35 foram retomados e sistematizados por duas pessoas de
correntes éticas totalmente distintas e dificilmente conciliáveis:
Tom L. Beauchamp (utilitarista) e James F. Childress
(deontologista). Argumentam que, mesmo reconhecendo a
importância da fundamentação teórica, é necessário reduzir ao
máximo possível a relevância teórica ou ética em relação ao
significado próprio dos princípios, evitando fazer referência
explícita a qualquer corrente, uma vez que nenhuma é completa,
compreensiva e universal. Ampliando o uso e a aplicação dos
princípios, que até então estavam direcionados às questões éticas
suscitadas pela pesquisa com seres humanos, estendem a sua
compreensão para toda a prática clínica e assistencial.36
Beuchamp e Childress indicam um esquema teórico fundado
sobre quatro princípios, levando o discurso a um nível explicativo
mais elevado: apresentam o princípio do respeito como respeito da
34

RELATORIO BELMONT…, 575.

35

“La Commissione in quattro anni pubblicò sette documenti su diversi aspetti della questione (la
ricerca sul feto:1975, i detenuti: 1976, la psicochirurgia: 1977, la rivelazioni sulla ricerca: 1977, I
bambini: 1977, i malati mentali istituzionalizzati: 1978 e la revisione dei protocolli di ricerca: 1978.
Alla fine, nel ’78: The National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and
Behavioral Research”. M. CHIODI, Modelli teorici in bioetica, Franco Angeli, Milano 2005, 31.
36

Cf. M. CHIODI, Modelli teorici in bioetica…, 37.
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autonomia; ao lado da beneficência colocam o seu simétrico
negativo, a não maleficência e enrobustecem o valor público da
justiça.37 O princípio da autonomia indica algumas regras práticas
como: dizer a verdade, respeitar a privacy, obter o consenso
informado em contraposição ao tradicional paternalismo médico.
No entanto, o princípio de autonomia comporta exceções que vão
se manifestar na relação médico-paciente. O princípio de não
maleficência indica o dever de não provocar danos físicos (não
matar, não provocar dor ou sofrimento), mas às vezes admite
exceções (nos casos em que certas ações provocam não
intencionalmente um dano; neste sentido, dever-se-ia prever novas
exceções à proibição de matar, além da legitima defesa como, por
exemplo, a situação problemática na assistência ao morrer). O
princípio da beneficência prescreve o dever de fazer o bem,
portanto de assistir à saúde dos pacientes (de modo conveniente,
não deixando de lado quem tem necessidade de ajuda) e a utilidade
indica o saldo custo-benefício (mas o útil na sua complexidade
pode não coincidir com o bem individual). O princípio de justiça
indica a equidade, que se pode basear sobre critérios diversos e
contrapostos (dar a cada um de modo igual, em base à
necessidade, ao esforço, à contribuição, ao mérito, ao sistema de
livre mercado).38
Beauchamp e Childress entendem a ética biomédica como
uma ética aplicada, ressaltando que o específico dela é aplicar os
princípios éticos gerais da prática médico-assistencial. Além disso,
beneficiam-se em sua obra Principles of Biomedical Ethics,39 da
37

Cf. L.T. FERENTE, «Dal procreare al morire. Orientamenti teorici in bioetica», in ID. (ed.), Etica
della vita: le nuove frontiere, Dedalo, Bari 2006, 36.
38
39

Cf. F. D’AGOSTINO – L. PALAZZANI, Bioetica. Nozioni fondamentali, La scuola, Brescia 2007, 34.

“L’approccio alla bioetica basato sui principi si salda inseparabilmente con i Principles of
Biomedial Ethics di Beauchamp e Childress. Mentre ne documentano la fortuna, le reiterate edizioni
del volume (1979, 19832, 19893, 19944, 20015) ne rendono meno agevole la presentazione: in ogni
edizione successiva, infatti, emerge l’impegno degli autori nel considerare le obiezioni più
significative avanzate alla loro teoria, a volte rigettandole, altre volte recependole, apportando alla
stesura precedente precisazioni e integrazioni anche sostanziali. Tra queste, di indubbio rilievo è il
venir meno di un percorso deliberativo a senso unico, che andava dai principi ai casi concreti, a
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teoria de David Ross, eticista inglês que escreveu em 1930, o livro
intitulado The right and the good, no qual fala dos deveres atuais e
prima facie.40 Assim, admite-se a existência de mais de um dever
prima facie (os quais se identificam com os princípios e com as
regras morais) mas que devem buscar o equilíbrio em função das
circunstâncias concretas a fim de privilegiar o dever emergente em
cada situação como tal, sendo este o dever real ou atual nos
diferentes casos concretos. Deste modo, é possível formular
normas morais que valem sempre enquanto normas de dever
moral geral, mesmo que não sejam sempre de dever atual.41
Por muitos anos, o principialismo foi a corrente bioética
mais aceita e difundida. Este sucesso é atribuído ao seu esquema
claro para uma ética normativa que deve ser prática e produtiva.
Em sua simplicidade e diretividade, forneceu uma linguagem para
falar com um novo público, formado por médicos, enfermeiros e
outros profissionais da saúde. Os princípios deram aos clínicos um
vocabulário e categorias lógicas para percepções e sentimentos
morais não verbalizados anteriormente, viabilizando meios no
processo de compreensão das razões e da tomada de decisão na
solução dos dilemas morais nos casos concretos.42 Também foi
considerado como o modelo mais adequado para resolver os
problemas de justiça, diante dos quais a consciência moderna
mostra uma particular sensibilidade. Além disso, o modelo
principialista é adequado para resolver os problemas de gestão das
novas tecnologias, diante dos quais é necessária uma forte dose de
imparcialidade para que o juízo moral seja lúcido e equitativo.43
favore di una riconosciuta interazione, da una parte, tra i giudizi che si richiamano a principi
generali e, dall’altra, le generalizzazioni che sorgono sulla base dell’analisi dei casi particolari posti
dall’esperienza”. P. MERLO, «I prinicipi della bioetica», in E. LARGHERO – G. ZEPPEGNO (edd.), Dalla
parte della vita. Itinerari di bioetica, Vol. I, Effatà, Torino 2007, 100.
40

Cf. L. PESSINI – C. DE P DE BARCHIFONTAINE, Problemas atuais de bioética..., 59.

41

Cf. M.P FAGGIONI, La vita nelle nostre mani…, 69.

42

Cf. L. PESSINI – C. DE P. DE BARCHIFONTAINE, Problemas atuais de bioética..., 60.

43

Cf. M.P FAGGIONI, La vita nelle nostre mani…, 70.
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As críticas ao método principialista se direcionam na falta de
uma teoria unitária na base dos princípios e em uma ausência de
aprofundamento crítico sobre o significado do adjetivo “moral” que
qualifica as ações.44 O motivo dos princípios serem puramente
formais, é pelo fato de que em nenhum momento é estabelecido o
que se deve entender, do ponto de vista dos conteúdos, por
autonomia, ou por justiça, ou qual é o bem e o mal para a pessoa.
Isto se revela ainda mais evidente através da ausência de uma
hierarquia entre os princípios que permita resolver as situações de
conflito. Além disso, manifesta-se a pobreza teorética de uma
abordagem carente de uma antropologia de fundo, tornando os
princípios estéreis, confusos e vagos. Querer propor deontologia e
utilitarismo como teorias éticas alternativas e equivalentes na
justificação dos princípios, desconsidera a incompatibilidade
teórica entre as duas teorias e demonstra que, na impostação
principialista, a prioridade é dada à formulação dos princípios,
enquanto a referência à teoria ética é totalmente secundária.45
Uma justificação moral, baseada sobre a coerência, é uma
justificação racional formal e não substancial: um critério de
justificação exclusivamente formal não é suficiente na ética e abre a
numerosas ambiguidades.46 Sem desconsiderar o principialismo,47
44

Cf. P. MERLO, «I prinicipi della bioetica»…, 104.

45

Cf. M.P FAGGIONI, La vita nelle nostre mani…, 71.

46

“Tale ambiguità emerge in modo chiaro nella misura in cui si indaga sulla sostanza dei principi.
Ne è un chiaro esempio il principio di autonomia rispetto alla determinazione del quale si riconosce
che vi è uno ‛scarso accordo circa la sua natura e circa gli specifici diritti’. Anche per il principio di
non maleficenza: se si dà una valenza negativa, di astensione intenzionale da azioni che arrechino
danno, bisogna precisare che cosa si intende per danno, distinguere tra danni ‛banali’ e ‛seri’, danni
fisici (morte, dolore, invalidità) e non anche psicosociali, o più globalmente umani. Anche
nell’interpretazione della beneficenza emergono possibili fraintendimenti: beneficenza può
significare fare il bene (in un contesto di etiche eterogenee il bene di chi agisce può non coincidere
con il bene di chi riceve), ma significa anche utilità (ossia bilanciamento costi/benefici). Anche il
principio di giustizia che in generale prescrive di trattare equamente, dando a ciascuno il suo, apre
contrasti interpretativi tra giustizia formale e materiale, tra teorie utilitariste, liberiste, comunitarie o
egualitarie, che aprono altrettanto irrimediabili opposizioni nell’ambito delle politiche sociali e
dell’assistenza sanitaria. Il paradigma dei principi rischia dunque di fallire proprio a causa della sua
rinuncia ad una giustificazione fondativa: se l’interpretazione sostanziale di ogni principio fosse
condotta sino alle sue estreme conseguenze, nonostante le strategie del bilanciamento e della
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mas voltando uma atenção especial sobre as consequências de uma
bioética carente de uma antropologia de fundo, se perceberá os
perigos da aplicação isolada de alguns dos princípios, diante de
diferentes propostas, e sua influência na vida das pessoas com
deficiência.
2.2. Contratualismo
Derivado do contratualismo clássico elaborado por Th.
Hobbes (1588-1679), J. Locke (1632-1704) e J.-J. Rousseau (17121778), o neocontratualismo é uma teoria, explicitamente
deontológica que reconhece as razões últimas do dever ser no
acordo convencional estipulado entre os diversos indivíduos que
fazem parte de uma comunidade. Os juízos morais não são
deduzidos dos juízos de fato, mas se fundamentam sobre o acordo
dos indivíduos, sobre um ato de vontade dos indivíduos que
exprimem um consenso. O consenso sobre seus valores e normas
vem justificado proceduralmente imaginando, de acordo com o
particular contratualismo de Kant (1724-1804), uma situação
originária neutra, na qual os indivíduos adotam determinadas
regras de escolha racional.48
Um dos representantes do modelo contratualista,49 que
desperta grande polêmica no debate bioético, é o filósofo Hugo
Tristram Engelhardt,50 com sua teoria da bioética da autonomia,51
specificazione, si può evidenziare l’incompatibilità di alcuni principi e dunque l’incommensurabilità
di talune teorie etiche; pertanto si tratta di una prospettiva che oltretutto non fornisce una guida
operativa nell’ambito applicativo, esponendo i principi a fluttuanti e varabili interpretazioni”. F.
D’AGOSTINO – L. PALAZZANI, Bioetica. Nozioni fondamentali…, 35.
47

Uma reflexão mais completa sobre o principialismo pode ser encontrada em: A. VENDEMIATI, La
specificità bio-etica..., 17-56. M. ARAMINI, Introduzione allá bioetica, Giuffrè, Milano 20032, 13-24.
48

Cf. M.P. FAGGIONI, La vita nelle nostre mani…, 75.

49

Cf. E. SGRECCIA, Manuale di bioetica…, Vol. I, 68.

50

“A Hugo Tristram Engelhardt va riconosciuto un duplice ruolo: promotore culturale di un
approfondito confronto della filosofia con la medicina e divulgatore di successo di un approccio alla
bioetica di natura “contrattuale”. Subentrato nel 1984 a Edmund Pellegrino nella direzione della
rivista Journal of Medicine and Philosophy, ha contribuito a promuovere un’esplorazione sistematica
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exposta na sua obra Fundamentos da Bioética,52 na qual procura
desenvolver uma moral publica, mínima, aceita por todos. Um dos
elementos que mais impressiona na obra de Engelhardt é o fato de
fundamentar sua reflexão em torno de uma referida moralidade
secular geral, que reconhece a categoria de pessoa somente nos
agentes morais, que possuem racionalidade moral no sentido de
ser capaz de apreciar o fato de que as ações podem estar
vinculadas a um sentido de merecimento de acusação ou
merecimento de elogio. Assim, segue Engelhardt, argumentando
que o agente, para ser uma entidade com a qual podemos, em
princípio, resolver ou deixar de resolver uma controvérsia moral,
precisa ser capaz de compreender que as decisões podem ser
moralmente consideradas. Engelhardt, neste parágrafo, argumenta
que deste modo é possível que as pessoas possam resolver
controvérsias morais, mesmo sem serem amigas morais ou
metafísicas, introduzindo a categoria de estranhos morais,
enquanto discordam na essência da vida moral. Desse modo,
propõe a possibilidade de serem estabelecidas condições e outros
acordos, de maneira que a ciência mereça atenção, como um meio
de resolver, intersubjetivamente, as disputas empíricas sem acordo
metafísico de nível profundo. “Este conceito de pessoa (assim como
da competência moral) é definido na prática de estranhos morais

di vari aspetti delle cure sanitarie rilevanti per la filosofia. Anche tramite la collana Philosophy and
Medicine dell’editore Kluwer – che Engelhardt dirige fin della fondazione nel 1975 – ha incrementato
la riflessione filosofica contemporanea applicata alla medicina. […] In un’epoca di incertezza, la
bioetica ha il compito di offrire la possibilità di condurre discussioni aperte, pacifiche, tra gruppi in
disaccordo. Si presenta come la lingua franca di un mondo che, pur senza possedere una concezione
etica comune, vuol risolvere pacificamente i conflitti che crescono attorno alla salute e alle cure
sanitarie. La speranza è la soluzione tramite accordo. Il mondo morale può essere costruito con la
libera volontà, anche se non sulla base di solidi argomenti razionali aventi contenuto morale. Questa
è l’essenza del ‛contrattualismo’ proposto da Engelhardt come base per la bioetica”, S. SPINSANTI
«Engelhardt, Hugo Tristram», in V. MELCHIORRE, (ed.), Enciclopedia filosofica,Vol. IV, Bompiani,
Milano 2006, 3405-3406.
51

Cf. M. CHIODI, Modelli teorici in bioetica…, 46.

52

H.T. ENGELHARDT JR, Fundamentos da bioética, Loyola, São Paulo 1998.
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que resolvem controvérsias morais por acordo, dando ou negando
permissão moralmente impositiva”.53
Insistindo na ideia que pessoas são entidades racionais
autoconscientes, como conhecedores e não como entidades
puramente causadas, o mesmo teórico reconhece os direitos
seculares de tolerância, uma vez que podem negar permissão ou
resolver controvérsias morais por meio de acordo. Uma vez que a
textura da cooperação impositiva entre estranhos morais depende
de acordo e os agentes morais podem discordar, significa que os
mesmos não podem ser usados sem sua permissão. Assim,
Engelhardt afirma categoricamente: «Essa preocupação moral,
deve-se observar, tem seu foco não nos humanos, mas nas pessoas.
O fato de uma entidade pertencer a uma espécie particular não é
importante em termos morais seculares gerais, a menos que essa
pertença resulte no fato de essa entidade ser, realmente, um agente
moral competente».54 Partindo do pressuposto de que assim como
nem todas as pessoas precisam ser humanas, fazendo referência
aos anjos e às especulações de ficção científica a respeito de
entidades autoconscientes e racionais de outros planetas,
Engelhardt mais uma vez afirma categoricamente: «O que
distingue as pessoas é a sua capacidade de autoconsciência,
racionalidade e preocupação com o merecimento de acusação e
elogio».55 Partindo desta lógica, refere que nem todos os seres
humanos são autoconscientes, racionais e capazes de conceber a
possibilidade de acusar e elogiar, assim deduz:
Os fetos, os bebês, os deficientes mentais e aqueles que se
encontram em coma, sem possibilidade de recuperação, são
humanos, mas não pessoas. São membros da espécie humana,
mas não desfrutam, por si mesmos, uma posição na comunidade
moral secular. Essas entidades não podem acusar nem elogiar,
53

H.T. ENGELHARDT JR, Fundamentos da bioética..., 170.

54

H.T. ENGELHARDT JR, Fundamentos da bioética..., 173.

55

H.T. ENGELHARDT JR, Fundamentos da bioética..., 174.
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nem são dignas de acusação ou de elogio; não podem fazer
promessas, entrar em contratos ou chegar a um acordo de
beneficência. Não são participantes principais na realização moral
secular. Só as pessoas têm essa condição.56

A distinção drástica entre pessoas e humanos ou membros
da espécie humana, referida por Engelhardt, onde a
autoconsciência, a racionalidade, o sentido moral e a liberdade são
citadas como as quatro características que identificam as entidades
capazes de dar permissão, reduz a sua elaboração ao
consentimento livre e informado, reduzindo, na assim intitulada
moralidade secular, o respeito mútuo e sua aplicação apenas às
criaturas capazes de entrar nesta prática.57 Valendo-se da premissa
de que «a moralidade da autonomia é a moralidade das
pessoas»,58 de modo muito direto, explicita as consequências de tal
raciocínio, reduz toda e qualquer noção de autonomia à capacidade
de exercício da razão, declarando que, por este motivo «não faz
sentido, em termos seculares gerais, falar de respeitar a autonomia
de fetos, de bebês ou de deficientes mentais, que nunca foram
racionais. Não existe autonomia a enfrentar».59 Na nota de rodapé,
referente a esta citação, Engelhardt exemplifica que não faz sentido
usar o argumento do consentimento para opor-se a permissão do
uso de fetos e crianças em experiências, pois isto suporia que elas
podem ser objeto desse respeito. Também refere que a oposição ao
uso de crianças em pesquisas que não visem seu próprio benefício,
com o argumento que estes indivíduos estariam sendo usados
contra a própria vontade, não se justifica, pois não existe vontade a
56

H.T. ENGELHARDT JR, Fundamentos da bioética..., 174.

57

“Ancora, si deve sottolineare che la razionalità della teoria bioetica di Engelhardt è assai debole:
questa ragione è sempre più estranea al soggetto, si limita a stabilire procedure in grado di
permettere la convivenza pacifica, evitando il ricorso alla forza, entro i limiti del rispetto o del
permesso accordato all’autonomia dei singoli agenti morali o persone”, M. CHIODI, Modelli teorici in
bioetica…, 56.
58

H.T. ENGELHARDT JR, Fundamentos da bioética..., 174.

59

H.T. ENGELHARDT JR, Fundamentos da bioética..., 174-175.
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respeitar no caso dos bebês, uma vez que eles ainda não
desenvolveram esta capacidade. Como podemos ver, também aqui,
Engelhardt compreende vontade como ato deliberado no exercício
pleno da razão, restringindo o conceito ao âmbito da
autoconsciência manifesta. Chama à atenção o modo drástico, com
o qual Engelhardt expressa sua compreensão sobre o estar dentro
ou fora do «sacrário interior da moralidade secular»,60 usando
uma linguagem religiosa para expressar uma ideia, onde os valores
da religião são totalmente neutralizados. Ainda insistindo na
distinção entre pertencer à espécie homo sapiens como tal e o fato
de ser pessoa, Engelhardt enfatiza as «consequências no modo
como uma bioética secular tratará a vida humana pessoal versus a
mera vida biologicamente humana». Diante das afirmações
categóricas de Engelhardt, percebe-se que tratar de questões de
bioética, significa perguntar-se, primeiramente, qual o conceito de
pessoa que antecede o discurso realizado.
O mundo da moralidade secular geral é bem diferente daquilo
que muitos acham ou esperam que seja. Demanda uma
reavaliação fundamental daquilo que os estranhos morais podem
compartilhar como julgamentos morais, em relação à condição
dos fetos, dos bebês, das pessoas de profundo retardamento
mental e daqueles que sofrem de severos prejuízos cerebrais. As
implicações totais da moralidade secular nesta área ainda
precisam ser entendidas em política de assistência à saúde, e, se
forem, levarão a uma separação ainda maior da tradicional
moralidade judaico-cristã e da bioética que ela sustenta.61

Mais uma vez partindo da redução do conceito de pessoa à
capacidade de dar permissão e transmitir autoridade, defende o
agir impositivamente através da colaboração moral, colocando as
pessoas como fundamento de sua textura moral secular. Assim, o
fato de os pacientes adultos competentes poderem definir seus
60

H.T. ENGELHARDT JR, Fundamentos da bioética..., 175.

61

H.T. ENGELHARDT JR, Fundamentos da bioética..., 175-176.

Cláudio Vicente Immig | 131

próprios interesses, em seus próprios termos, lhes dá o direito de
decidir, por si mesmos, a ordenação e os custos de benefícios que
desejam considerar seriamente para sua própria vida, inclusive os
riscos que estão dispostos a correr. Deste modo, fica claro que a
única instância de respeito frente aos acordos é o exercício da
capacidade
de
autonomia
pessoal,
entendido
como
autoconsciência, relativizando qualquer outra possibilidade de
defesa da dignidade humana. Assim refere Engelhardt:
Nesse sentido, os indivíduos são capazes de se autolegislar. Este
não é o caso dos bebês, dos deficientes mentais e de outros
indivíduos que não podem determinar por si mesmos sua própria
hierarquia de custos e benefícios. Outros precisam tomar por eles
essas decisões. Como as decisões dependem do sentido moral
daquele que decide, e como não existe um único sentido moral
unívoco para entregar em termos seculares gerais uma única
hierarquia impositiva de custos e benefícios, estes seres terão
impostas sobre os seus destinos as decisões particulares de outros
indivíduos ou comunidades de indivíduos. Tanto a moralidade do
respeito mútuo como a do bem-estar e da solidariedade mútua
são indissoluvelmente centradas na pessoa.62

Um dos temas controvertidos nas discussões de bioética,
abordado por Engelhardt, é a linguagem da potencialidade, a qual
o autor denomina como enganadora. Este alerta é interessante ser
considerado, pois, de fato, muitas vezes, ingenuamente, se usa o
discurso da potencialidade para fundamentar um argumento,
colocando em jogo toda uma reflexão muito mais ampla e
profunda, correndo o risco de ter uma tese desmontada por um
conceito mal usado. A observação de Engelhardt é provocatória, no
entanto ajuda a compreender que quando se diz que os fetos são
pessoas em potencial, corre-se o risco de ser rebatido pela tese de
que os fetos não são pessoas de fato, mas apenas lhes pode ser
atribuído um certo valor de probabilidade. Desta reflexão
62
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Engelhardt deduz que, se os fetos são apenas pessoas em potencial,
eles não têm os direitos das pessoas. Como Engelhardt insiste na
ideia de que existe uma obrigação por moralidade secular geral a
respeitar tão somente as pessoas, não se deduz que sejamos
obrigados a aumentar o número de entidades em relação às quais
existem obrigações.63 Com este argumento, no livro de Engelhardt
podemos ler:
Também poderíamos concluir que os deficientes físicos e mentais
criariam obrigações morais particularmente severas, que seria
melhor evitar. Nessas circunstâncias, poderíamos decidir impedir
que essas obrigações viessem à tona, recorrendo ao aborto. O fato
de os zigotos, os embriões ou os fetos serem humanos, e não
símios ou caninos, teria importância, em moralidade secular
geral, principalmente em termos de nosso interesse em ter mais
humanos do que mais indivíduos de uma espécie diferente.
Podemos de fato imaginar circunstâncias nas quais as pessoas se
alegrariam muito quanto à grande possibilidade de um embrião
de algum pássaro em extinção poder sobreviver, mas não
apreciar a possibilidade de um embrião humano sobreviver (por
exemplo um embrião que levasse ao nascimento de uma criança
severamente deformada).64

Como se pode perceber, as consequências da moralidade
secular geral, em relação à possibilidade de ter de assumir
obrigações morais com pessoas com deficiência física e mental,
segundo Engelhardt, sugere claramente que seria melhor impedir
que estas obrigações venham à tona, recorrendo ao aborto e,
assim, eliminando o problema antes que ele se torne uma
obrigação. É interessante observar como as pessoas com
deficiência, seja física que mental, são consideradas
indiscriminadamente, como possibilidade de se tornar fonte de
obrigações morais severas, portanto destinadas à eliminação
precoce, como solução para liberar a sociedade de suas prováveis
63
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obrigações. Nem sequer existe espaço para cogitar a possibilidade
de que pessoas com deficiência física, que gozam de plena
capacidade de autoconsciência, possam vir a contribuir
sensivelmente, em uma sociedade que esteja organizada para
integrá-las favorecendo sua inserção. Também são
desconsiderados os inúmeros exemplos de pessoas que mesmo
com suas limitações físicas, são destaque na história da
humanidade por demonstrarem que mesmo em condições
desfavoráveis, foram capazes de colocar suas habilidades a serviço
da sociedade, dando uma contribuição notável. Neste parágrafo, de
fato pode se ler explicitamente, as consequências de uma
mentalidade que separa, tão drasticamente, os diversos estágios do
desenvolvimento do ser humano vivente, reduzindo o conceito de
pessoa ao ponto de valorizar mais um embrião de um pássaro em
extinção do que o embrião humano que levasse ao nascimento de
uma criança severamente deformada.
No parágrafo seguinte, Engelhardt retorna com a avaliação
fundada no desprezo em relação a possibilidade de criar uma
criança com deficiência, citando diretamente a situação da criança
com síndrome de Down. «Se o zigoto tem séria deficiência no
cromossomo 21, não só os pais e as pessoas mais chegadas a eles o
desprezarão, como também a sociedade, que precisará participar
nos custos de criar uma criança defeituosa, se a gravidez não for
interrompida».65 Engelhardt chega ao ponto de considerar que a
moral secular geral determina que evitar o nascimento de uma
criança com síndrome de Down, significa garantir um bem
perseguido. Diante desta afirmação, chega ao cúmulo de avaliar a
prevalência do referido «bem perseguido» com a morte do
embrião humano, comparado ao consequente «mal» da dor
causada ao organismo animal (pois ainda está no estágio tão
somente animal), uma vez que o mesmo, provavelmente, sofreria
menos que um mamífero adulto.
65

H.T. ENGELHARDT JR, Fundamentos da bioética..., 181.

134 | A presença profética das pessoas com deficiência no atual contexto cultural
A capacidade dos fetos não dá indicação de que eles se
aproximam da capacidade de sofrimento dos mamíferos adultos.
Como consequência, nossas obrigações morais seculares gerais
são simplesmente de garantir que o bem perseguido, como evitar
o nascimento de uma criança com síndrome de Down, tem maior
peso que o mal da dor causada ao organismo animal que vai ser
morto. O mal do aborto não pode ser mais apreciado em termos
seculares gerais.66

Este modo de raciocinar, além de apresentar o aborto como
solução para impedir que crianças com a síndrome de Down
venham a nascer, revela uma tomada de posição autoritária e
infundada frente às pessoas com síndrome de Down, uma vez que
superada grande parte do preconceito e da discriminação, muitas
crianças com trissomia 21, devidamente assistidas, desenvolvem ao
longo da vida capacidades de interação com a sociedade,
assumindo papéis e funções que requerem responsabilidade,
muitas vezes, sendo reconhecidas e elogiadas com maior destaque
que outras pessoas que não sofrem com a síndrome de Down, mas
que em nome da liberdade e da autonomia provocam custos
econômicos e sociais muito mais elevados.
Como solução para encontrar bases, de modo a defender
alguns direitos para entidades que não são pessoas no sentido
estrito para moral geral secular (como bebês, deficientes mentais e
pessoas seriamente senis), Engelhardt propõe que se faça uso de
certas práticas sociais, que justificam um papel especial, em termos
de importância para as pessoas de uma comunidade particular que
pode ser chamado de «ser uma pessoa para consideração social».67
Assim, passa a fazer referência, para além do sentido estrito de
pessoas como agentes morais a um sentido social de pessoas
justificado em termos de várias considerações de utilidade.68
66
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Como a atribuição de parte das condições de pessoa como papel
social, com base nessas preocupações, precisa ser justificada em
termos de consequentes considerações, as justificações serão um
tanto diferentes, dependendo de a prática dizer respeito a 1) seres
humanos que no passado eram pessoas no sentido estrito (por
exemplo, indivíduos que agora sofrem do mal de Alzheimer em
estágio avançado); 2) seres humanos que provavelmente se
tornarão pessoas e entraram em um papel social que lhes dá
condição social especial (por exemplo, os bebês); e 3) os seres
humanos que não se tornaram, e jamais se tornarão, pessoas no
sentido estrito da expressão (por exemplo, os deficientes
mentais).69

Com o argumento de que, primeiro e acima de tudo, as
pessoas possuem um direito moral secular geral, as bases morais
seculares para a não-imposição de indevidos encargos financeiros e
psicológicos sobre aqueles que são pessoas, no sentido estrito, faz
com que seja necessário considerar a posição moral da família
como livre associação de pessoas que têm o direito de julgar de
acordo com aqueles membros que não são pessoas no sentido
estrito. “Obrigar os pais a tratar um recém-nascido muito
deficiente pode ser, de fato, uma imposição pela força e sem
justificativa de uma visão particular de beneficência”.70
Engelhardt observa “que os recém-nascidos deficientes nos
colocaram diante de umas das muitas implicações de uma
moralidade secular sem essência”.71 Diante disso, começa a fazer
referência sobre entidades que precisam ter uma posição atenuada
e especial como pessoas sociais, por meio da qual, possuem
direitos, mas não responsabilidades, desfrutando de uma posição
moral que impõe ainda menos obrigações morais seculares gerais.
Deste modo, propõe a distinção entre o sentido estrito e os vários
sentidos sociais das pessoas que vão restringindo os direitos das
69
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entidades conforme os mesmos que lhes são atribuídos. Assim,
apresenta para a moralidade secular geral e para a sua bioética as
controvertidas fragmentações do conceito de pessoa que vêm
transcritas conforme se encontram no seu Manual de bioética.
Existe um sentido da pessoa como agente moral, que chamei de
pessoa no sentido estrito (poderíamos chamá-la de pessoa 1), em
contraste com um sentido social de pessoa a quem quase todos os
direitos das pessoas estritas são atribuídos, como é o caso das
crianças pequenas (pessoa 2). Um sentido social de pessoa
também é atribuído a indivíduos que não são mais mas já foram
pessoas, e ainda são capazes de algumas interações mínimas
(pessoa 3). Um sentido social de pessoa é dado àqueles muito
severa e profundamente retardados e dementes, que nunca
foram e nunca serão pessoas no sentido estrito (pessoa 4). Alguns
podem também atribuir um sentido social de pessoa a
determinados humanos severamente prejudicados (isto é, os
humanos severa e permanentemente comatosos), que não podem
interagir sequer em mínimos papéis sociais (pessoa 5). Temos aí
uma fragmentação da aparentemente unitária noção de humanos
como pessoas ou agentes morais.72

É interessante observar que Engelhardt justifica que estas
conclusões não representam um ataque contra aqueles que não são
pessoas no sentido estrito, mas apenas explicitam as próprias
circunstâncias que refletem os limites do raciocínio filosófico
secular. Somente através de acordos formais ou informais
particulares poderia ser apresentada uma tentativa de explicar a
posição moral, que se encontra nas tradições morais seculares que
predominam no ocidente e têm o objetivo de proporcionar as mais
firmes bases, em termos de argumentos seculares gerais, para a
reivindicação de direitos dos humanos.73
É interessante observar a insistência de Engelhardt em dizer
que, para a moral secular geral, as pessoas com deficiência são um
72
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problema que deve ser eliminado já antes do nascimento. No sexto
capítulo do seu livro, novamente retoma o tema com o subtítulo:
permitindo a morte de recém-nascidos defeituosos.74 Assim, deixa
claro com todas as letras que no caso de estas crianças virem ao
mundo, seria recomendada a suspensão do tratamento de recémnascidos gravemente deficientes. Cita exemplos concretos do
sistema de saúde norte americano, fazendo referência ao princípio
de beneficência, a quantidade e qualidade de vida e afronta o
problema da legalidade diante do argumento da discriminação
diante da Lei dos Americanos Deficientes. Diante da argumentação
de Engelhardt, constata-se que a presença das pessoas com
deficiência é motivo de constante reflexão, pois mesmo com a
tentativa de negar-lhes o direito de serem pessoas, o discurso é
retomado, pois são uma presença concreta diante da qual é
impossível ser indiferente. A maneira como Engelhardt apresenta a
moral secular geral, também requer uma reflexão crítica sobre esta
abordagem, desafiando a retomar alguns aspectos do seu discurso.
O conceito de pessoa, que constitui o principal fundamento
da bioética secular, certamente, não é congruente com muitas das
intuições difundidas sobre o que significa ser pessoa e sobre quais
são as fronteiras das classes de pessoas. Em particular, tal conceito
é problemático na medida em que exclui radicalmente recém
nascidos e pessoas com deficiência mental, colocando em jogo
problemas ligados aos direitos humanos, ferindo por extensão o
caráter incondicionado da dignidade de todos os seres humanos, de
modo especial dos que estão em situação de vulnerabilidade.75 Nem
74
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“L’etica è profondamente coinvolta nelle situazioni di handicap, che fanno emergere problemi
legati ai diritti dell’essere umano, alla sua libertà, alla sua responsabilità e alla sua esistenza in
quanto persona. Come considerare chi è toccato da una disabilità e dipende dagli altri? Se un
soggetto è definito tramite la sua capacità de autonomia, si può rifiutare la qualità di persona a chi è
affetto, per esempio, da un gravissimo ritardo mentale? Rispondendo affermativamente, H. Tristam
Engelhardt invita in modo esplicito a privare del diritto al rispetto i nostri simili che hanno più
bisogno della nostra sollecitudine. Secondo questo bioetico nordamericano, esistono degli human
non persons a cui non dobbiamo lo stesso rispetto tributato agli altri. In tal modo, rimette in
discussione il carattere incondizionato della dignità di tutti gli esseri umani e in particolare di quelli
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mesmo Engelhardt consegue apresentar argumentos que possam
sustentar a aplicação do conceito de pessoa somente aos agentes
morais atuais, que de fato são capazes de dar ou negar seu
consenso a certas práticas. Uma vez que a bioética secular geral
apresenta um elemento de tão forte contingência, como único
ponto de partida nas suas premissas, não se torna uma alternativa
diante da violência, mas se apresenta de uma outra forma muito
mais sutil e velada, violentando a dignidade da pessoa de modo
selvagem. Também, deve ser considerado que o fato de um
indivíduo dentro de um processo decisional tolerar algumas
condições, não significa necessariamente que estas não comportem
alguma injustiça, ou que esteja, efetivamente, garantido o respeito
à sua pessoa. Engelhardt subestima muito os elementos de coerção
implícita e, inevitavelmente, associados às condições estruturais,
como diferenças de tipo econômico, cultural e informativo.76
A perspectiva “personalista”, desenvolvida por Engelhardt, é
claramente carregada de um radical dualismo na conceituação de
pessoa. Em vez de constituir uma concepção pós-moderna da
pessoa, esta representa o vértice de uma posição moderna que,
mesmo admitindo o materialismo, continua a seu modo prisioneira
da alternativa dualista. Ainda que a mente derive tão somente da
matéria, mesmo não sendo mais do que expressão de um princípio
transcendente de natureza espiritual, essa contém em si, por
inteiro, a identidade pessoal, ao ponto de desqualificar, totalmente,
a dimensão corpórea. Esta mistura de monismo materialista e
espiritualismo personalista parece ser difícil de ser reconciliada
com a fenomenologia da vida pessoal, pois não se pode dizer que
experiência vivida da corporeidade não tenha nada de relevante na
ordem da constituição da identidade pessoal. Assim, a vida da

più vulnerabili, che, secondo l’etica, devono ricevere una particolare cura”. C. GARDOU, Diversità,
vulnerabilità e handicap..., 116.
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pessoa conforme a proposta “personalista” de Engelhardt é
totalmente separável da vida biológica.77
Engelhardt parece atribuir valor universal e normativo às
situações específicas dos Estados Unidos da América, e em
particular do estado onde reside, o Texas, onde o modo de vida,
muitas vezes, cita como fonte relevante da própria inspiração
filosófica. Que tal situação não possa ser universalizada é evidente
pelo fato de que, o conjunto de valores e das práticas sobre as quais
as sociedades ocidentais encontram acordos substanciais é
significativamente superior àquilo que a descrição de Engelhardt
autoriza pensar. Engelhardt eleva a condições universais de
relações sociais alguns elementos do ethos da sua comunidade,
como o individualismo radical, a presunção de relações sociais
conflituais e a desconfiança nos mecanismos de regulação estatal
das controvérsias. É muito discutível que tais elementos possam
resultar plausíveis ou relevantes no interno de contextos sociais
diversos. Existem elementos diferenciados de valores e práticas de
relações sociais de solidariedade, até mesmo se considerarmos
outras regiões dos Estados Unidos, com maior força ainda nas
sociedades europeias contemporâneas. Estabelecer como valor
universal de uma moral secular geral a visão de mundo de uma
minoria, também, passa a ser uma decisão autoritária, de violência
e de intolerância para com as outras comunidades morais.78 Aquilo
que parece uma solução passa a ser uma forma velada e maquiada
de injustiça, às vezes mais agressiva ainda de reproduzir a
violência originária.79 A bioética não pode limitar-se a reproduzir
77

Cf. M. REICHLIN, Etica della vita…, 36-37.

78

Cf. M. REICHLIN, Etica della vita…, 32.

79

“A quale visione del mondo e della giustizia possono essere riportate queste dottrine? Se facciamo
riferimento a una distinzione utilizzata dai bioeticisti a cui stiamo facendo riferimento, quella tra
sacralità e qualità della vita, potremmo concludere che queste categorie ci conducono
oggettivamente verso un orizzonte di pensiero non lontano da quello che dilagò nella Germania
nazista subito dopo la presa di potere di Hitler, quando si negò ogni spettanza alle vite prive di valore
vitale, le c.d. lebensunwerte Leben, secondo l’espressione del titolo del celebre libro di Binding e
Hoche, che fornì l’avallo teorico alla politica a favore dell’eutanasia dei malati e dei minorati
mentali”, F. D’AGOSTINO, «Il diritto di fronte alla disabilità mentale», in Dignità e diritti delle persone
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ou justificar o conjunto de leis de uma sociedade, mas deve
promover um pacto com a vida, sustentado por uma profunda
ligação moral com o outro e com os outros.80
Se nenhuma ética filosófica está em condições de exprimir,
integralmente, o conteúdo moral de uma tradição religiosa
particular (ou de outras experiências culturais que elaboram uma
concepção completa do sentido da vida humana), com maior razão
parece impossível que os mais restritos princípios de uma ética
pública forneçam uma orientação suficiente para as escolhas
individuais sobre o nascer e o morrer. Decisões deste tipo chamam,
necessariamente, em causa visões complexas da vida boa, as quais
se encontram, adequadamente, articuladas somente ao interno de
prospectivas morais particulares. A absoluta dicotomia entre
sociedade e comunidade, que radicaliza a clássica distinção liberal
entre esfera pública e esfera privada termina porém com o privar
de qualquer conteúdo moral substantivo o pacto mais geral que
liga os indivíduos e as comunidades nas quais esses se
reconhecem.81
Um aprofundamento, que ajude a clarear a base teórica
filosófica geral sobre a qual Engelhardt constrói sua teoria
normativa sobre a pessoa, é útil para que se possa fazer uma crítica
acurada do seu modelo bioético que teve uma ampla ressonância
no debate bioético e biojurídico.82 Como consequências concretas
con handicap mentale. Atti del Simposio promosso dalla Congregazione per la Dottrina della Fede,
Roma, gennaio 2004, LEV, Città del Vaticano 2007, 200.
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se constata que as pessoas com deficiência,83 de modo especial
aquelas incapazes de autonomia e de vida mental mínima, não
gozam de nenhuma tutela ou direito.84 Engelhardt apresenta uma
visão completamente liberalista, na qual o fato do mais forte levar
vantagem sobre os outros, não constitui uma vergonha, mas passa
a ser uma virtude.85 Uma leitura crítica da proposta engelhardtiana
ajuda a compreender que devem ser buscadas alternativas para
superar a ideia de que tantos quantos, pela sua fragilidade não têm
a possibilidade de autodeterminar-se, sejam reduzidos ao patamar
de coisa, meros instrumentos submetidos à disposição dos mais
fortes.86
2.3. Utilitarismo
A história do utilitarismo é muito complexa e articulada,87
permitindo incluir, dentro desta corrente, um bom número de
estudiosos da bioética ou da ética aplicada.88 O utilitarismo
fundamenta a justificação da norma ética na maximização do bem83

“Engelhardt […] nega qualunque tipo di protezione sociale agli handicappati e qualunque diritto
all’assistenza sanitaria”. A. VENDEMIATI, La specificità bio-etica…, 107.
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diventare se avessero gravi malformazioni e patologie incurabili. Relativamente agli adulti umani
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estar e na minimização do sofrimento. Em uma das formas de
utilitarismo, o bem se identifica com o prazer imediato
consequente para o maior número de indivíduos, enquanto que em
outra forma, a justificação moral passa da avaliação das
consequências imediatas do ato, às regras e aos princípios de ações
aos quais a efetivação se revela socialmente mais útil. Esta segunda
forma de utilitarismo não parte da consideração dos indivíduos de
modo a alargar-se, posteriormente, na coletividade, mas parte da
consideração do bem social, podendo assim passar do plano
meramente empírico ao mais propriamente prescritivo.89
Um dos representantes mais polêmicos do utilitarismo na
área da bioética é Peter Singer.90 Na segunda edição do livro Ética
Prática91 apresenta sua teoria fundada numa posição francamente
utilitária. “Difere do utilitarismo clássico pelo fato de melhores
consequências ser compreendido como o significado de algo que,
examinadas todas as alternativas, favorece os interesses dos que
são afetados, e não como algo que simplesmente aumenta o prazer
e diminui o sofrimento”.92 Já na introdução da obra, relata os
motivos que o levaram a uma série de reflexões sobre as reações
que suas opiniões causaram nos países de língua alemã, fazendo-o
revisar o modo de apresentar suas posições, apesar de insistir em
não abrir mão de suas ideias. Realmente, chama à atenção o relato
que Singer faz no apêndice do seu livro, descrevendo como as
questões relacionadas à eutanásia e à questão de que a vida
89

Cf. M.P. FAGGIONI, La vita nelle nostre mani…, 74.
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humana pode ser tão miserável a ponto de não valer a pena ser
vivida, levaram-no a ser silenciado na Alemanha, na Áustria e na
Suíça. Outro argumento, que o autor apresenta, é a violação do
«tabu que envolve a comparação do valor da vida humana com
vidas não-humanas».93 Como o objetivo deste trabalho não é
analisar toda teoria do autor, mas considerar os aspectos que estão
mais diretamente relacionados às pessoas com deficiência, serão
abordadas questões que não podem passar despercebidas e que
demonstram as consequências de uma tal antropologia de fundo.
Como o próprio autor destaca, na introdução da sua obra, no
segundo capítulo acrescenta uma nota conclusiva sobre igualdade e
deficiência. Afirma que uma das maneiras mais claras de perceber
a irrelevância do Q.I. ou de aptidões específicas, diante do princípio
moral da igualdade, é proceder a um exame da situação das
pessoas com deficiências, tanto física quanto intelectuais. Diante da
reflexão sobre o modo como tais pessoas devem ser tratadas, não
se coloca o argumento delas serem, ou não, tão capazes quanto às
pessoas sem deficiência. Assim, Singer segue fazendo uma reflexão
lógica sobre a necessidade de em determinadas situações as
deficiências significarem uma ocasião para que essas pessoas
merecessem um tratamento diferente do que se dispensa aos
outros; isto não quer dizer que os interesses dessas pessoas devam
ser tratados com menos consideração do que os interesses de
quem quer que seja.94 Recorda que, durante séculos, os deficientes
estiveram submetidos a preconceitos. Argumenta que talvez a
confusão entre igualdade factual e igualdade moral, seja a causa de
se ter demorado tanto tempo para começar a refletir sobre a
injustiça que tem sido cometida contra os deficientes e a considerálos como um grupo desfavorecido.95
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Através da defesa do princípio de igual consideração de
interesses, o autor refuta a discriminação, afirmando ser
justificável gastar mais com os deficientes do que se gasta com os
outros. É interessante observar como Singer, imediatamente,
começa a se defender das argumentações daqueles que apontam a
contradição interna, entre esse reconhecimento dos deficientes
como grupo que tem estado sujeito a uma discriminação
injustificável e os argumentos de defesa do aborto e do infanticídio,
de modo especial, no caso de um feto ou bebê com uma grave
deficiência. Propõe, como razão dos argumentos que ressalvam a
contradição, o pressuposto que a vida é melhor sem uma
deficiência do que com uma. Singer se defende dizendo que o erro
da acusação de contradição é confundir a afirmação do dever de
proporcionar toda a ajuda necessária para as pessoas com
deficiência, que desejam viver plenamente as suas vidas, com a
afirmação que seja puro preconceito ou atitude tendenciosa a
escolha de uma vida com ou sem deficiência para o próximo
filho.96
Argumenta que os próprios deficientes, ao buscarem a
superação e eliminação das deficiências, quando isto é possível,
mostram que a preferência por uma vida sem deficiência não é um
mero preconceito.97 O deslocamento do discurso, que Singer faz,
passando de atitudes de preconceito e discriminação para o
discurso da superação ou eliminação das deficiências de uma
pessoa, como tal, e a relação com a eliminação de vidas através do
aborto ou do infanticídio como escolha de vida sem deficiência,
com certeza comporta sérios problemas. Singer faz uma passagem
direta do desejo ou busca da eliminação ou superação de uma
deficiência, diretamente para um discurso de eliminação de um ser
humano com deficiência.
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Singer sugere que a aceitação dos princípios da igualdade e
da igual consideração de interesses, como sólida base moral para
as relações com seres de nossa própria espécie, que inclua todos os
seres humanos, com todas as diferenças que existem entre eles,
obriga a aceitá-los como base moral para as relações com aqueles
que não pertencem à nossa espécie: os animais não-humanos.98
Esta observação é de extrema importância para compreendermos
as consequências de tal afirmação. Isto pode ser constatado,
quando Singer discorre sobre as diferenças entre os seres humanos
e os animais, no que diz respeito a experiências extremamente
dolorosas ou letais. Segundo Singer, as aptidões que levariam os
adultos normais a sofrer mais que os animais são o medo e o
terror resultante, por antecipação, como forma adicional de
sofrimento. Esta seria a única razão não especista para dar
preferência ao uso de animais em experiências de tal tipo. Assim,
segue seu raciocínio, com o intento de provar que não é justo usar
animais, indiscriminadamente, para fazer experiências.
Considere-se, porém, que esse mesmo argumento nos dá uma
razão para preferirmos usar recém-nascidos humanos – órfãos,
talvez – ou seres humanos com graves deficiências mentais, em
vez de adultos, para a realização da experiência, uma vez que os
recém-nascidos e os seres humanos com graves deficiências
mentais também não fariam ideia alguma do que lhes iria
acontecer. No que diz respeito a esse argumento, animais, recémnascidos e seres humanos com graves deficiências mentais
pertencem à mesma categoria; e, se o usarmos para justificar as
experiências com animais, temos de nos perguntar se estamos
preparados para admitir que sejam feitas as mesmas experiências
com seres humanos e adultos com graves deficiências mentais. Se
fizermos uma distinção entre os animais e esses seres humanos,
caberá também a pergunta: de que modo poderemos fazê-la a

98

Cf. P. SINGER, Ética Prática, 65.

146 | A presença profética das pessoas com deficiência no atual contexto cultural
não ser com base numa preferência moralmente indefensável por
membros de nossa espécie?99

Após relatar uma série de experiências cruéis realizadas com
animais, Singer, sempre com o objetivo de superar o preconceito
especista, que não considera o princípio de igual consideração para
com os animais, faz a seguinte provocação:
Diante da pergunta hipotética a respeito de salvar milhares de
pessoas através de uma única experiência com um animal, os
adversários do especismo podem responder com outra pergunta
hipotética: os que fazem as experiências estariam preparados
para fazê-las com seres humanos órfãos com lesões cerebrais
graves e irreversíveis, se esta fosse a única maneira de salvar
milhares de outras pessoas? (Digo “órfãos” para evitar a
complicação dos sentimentos dos pais humanos). Se os cientistas
não estiverem preparados para usar órfãos humanos com lesões
cerebrais graves e irreversíveis, sua aceitação do uso de animais
para os mesmos fins parece ser discriminatória unicamente com
base na espécie, uma vez que macacos, cães, gatos, e até mesmo
camundongos e ratos são mais inteligentes, mais conscientes do
que se passa com eles, mais sensíveis à dor, etc., do que muitos
seres humanos com graves lesões cerebrais, que mal sobrevivem
em enfermarias de hospitais e outras instituições. Da parte destes
seres humanos, parece não existir nenhuma característica
moralmente relevante que esteja ausente nos animais.100

Singer volta a fazer referência aos seres humanos com
graves deficiências mentais para justificar sua tese utilitarista,
reivindicando a igualdade de direitos para os animais em confronto
com os argumentos que chama especistas, por darem maior
preferência aos interesses menores de um ser autoconsciente em
detrimento dos interesses maiores de um ser meramente
senciente, mesmo quando a autoconsciência do primeiro não está
em jogo. É interessante observar que a reflexão que Singer
99
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desenvolve, mesmo não sendo compartilhada, pode servir como
alerta para os perigos que existem em centrar todos os argumentos
que dizem respeito à dignidade humana na autoconsciência, na
autonomia e na autodeterminação. Argumentando que existem
seres humanos com deficiência mental, que podem ser
considerados menos autoconscientes ou autônomos do que muitos
animais, refere que, se estas características forem usadas para
colocar um abismo entre os seres humanos e os outros animais,
estaremos colocando estes seres humanos menos capazes do outro
lado do abismo. Assim, segue com seus argumentos sempre
confrontando a situação dos seres humanos com deficiência mental
como parâmetro de referência contra o especismo, concluindo que
nenhuma linha ética arbitrariamente traçada pode ser segura.101
Singer lembra que o objetivo do seu argumento é elevar o status
dos animais, e não diminuir o dos seres humanos e acrescenta as
seguintes palavras:
Não desejo sugerir que os deficientes mentais devam ser forçados
a ingerir alimentos com corantes até que a metade deles morra –
ainda que, sem dúvida, no que diz respeito a saber se a substância
é ou não segura para os seres humanos, este procedimento
certamente nos daria indicações mais precisas do que o teste feito
com coelhos ou cachorros. Gostaria que a nossa convicção de que
seria errado tratar os deficientes mentais dessa maneira fosse
transferida pra os animais não-humanos em níveis semelhantes
de autoconsciência e com uma capacidade semelhante de
sofrimento. É excessivamente pessimista abster-se de tentar
modificar as nossas atitudes com base na ideia de que
poderíamos começar a tratar os deficientes mentais com a
mesma falta de consideração que dispensamos aos animais, em
vez de tratar estes últimos com a maior consideração que
dedicamos aos seres humanos com deficiências mentais.102
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Sempre tendo em conta a defesa dos animais, mais uma vez
Singer usa o exemplo dos seres humanos com deficiência grave
para iniciar sua critica ao contratualismo. Questiona o argumento
contratualista fundado na autoconsciência e na autonomia, que
tendo como consequência a exclusão da esfera ética, muito mais
que os animais, os seres humanos com deficiência grave que são
igualmente incapazes de um comportamento recíproco.103 Em
seguida, estende sua crítica sobre o contratualismo a outras esferas
da discussão ética, sugerindo o abandono da concepção contratual
que perdeu a sua essência e com base na universalidade convida a
refletir sobre quais seres devem ser incluídos na esfera da
moralidade.104
No quarto capítulo da sua obra, Singer expressa sua
antropologia de fundo, colocando de lado o termo ser humano,
substituindo-o por dois termos, aos quais dá dois significados
diferentes: “membro da espécie Homo sapiens”, referindo se à
determinação científica, segundo a qual, mediante um exame da
natureza dos cromossomos das células dos organismos vivos (do
qual fazem parte o embrião e o ser humano, com as mais
profundas e irreparáveis deficiências mentais, até mesmo de um
bebê que nasceu anencefálico); pessoa, no sentido de um ser
racional e autoconsciente.105 Usando o argumento de que os fatos
biológicos, que determinam a linha divisória da espécie humana
em relação às outras espécies animais, não têm um significado
moral, Singer faz a acusação de que a preferência à vida de um ser,
simplesmente porque ele é humano, é uma atitude racista,
equiparada ao racismo que se dá através da discriminação pela
preferência aos que são membros da sua raça. Dá por descontada a
compreensão de que distinguir um membro da espécie Homo
sapiens de outros animais não humanos é sinônimo de racismo.
103
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Questiona como uma conclusão tão óbvia, constatada a partir de
um avanço gradual, possa diferir intensamente da atitude
predominante em nossa sociedade, que trata como sagradas as
vidas de todos os membros da nossa espécie. Através de uma
digressão histórica, reduz a explicação, indicando ser tão somente
fruto de uma motivação teológica que remonta ao advento do
cristianismo.106
Com toda a certeza, o cristianismo teve uma grande
influência no que diz respeito à defesa da vida dos membros da
espécie Homo sapiens. No entanto, reduzir tudo a uma motivação
teológica significa desconhecer, ignorar ou propositalmente
distorcer uma verdade que na sociedade ocidental foi explicitada
em conceitos filosóficos motivados pela razão. Simplesmente dizer
que hoje as doutrinas não são mais de aceitação geral, não é o
suficiente para decretar como nova verdade absoluta que muitos
membros da nossa espécie não são dignos de terem suas vidas
defendidas. Singer vai mais longe ainda, argumentando a
existência de uma outra novidade que muitos ainda não aceitam,
mas que conforme seus argumentos, após apresentar alguns
exemplos de experiências realizadas com chipanzés, que
manifestaram alguns atributos como a linguagem, a
autoconsciência de si, a consciência do passado e planejamento do
futuro, demonstraram que são pessoas. Diz textualmente:
Alguns membros de outras espécies são pessoas; alguns
membros da nossa espécie não são. Pelo contrário, como vimos,
há fortes argumentos para se pensar que, em si, o ato de tirar a
vida das pessoas é mais sério do que o de tirar a vida de nãopessoas. Assim, parece que o fato de, digamos, matarmos um
chimpanzé é pior do que o de matarmos um ser humano que,
devido a uma deficiência mental congênita, não é e jamais será
uma pessoa.107
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É interessante observar como Singer, retoma o tema no final
do sexto capítulo do seu livro, onde argumenta que a proteção
absoluta que damos às vidas dos bebês é uma atitude
especificamente cristã e não um valor ético universal. Procura
fundamentar seu argumento na história, insistindo que o
infanticídio tem sido praticado em sociedades de diversas regiões
geográficas e de diferentes culturas ao longo da história, sendo não
simplesmente permitido, mas, em determinadas circunstâncias,
visto como moralmente obrigatório. Reforça que não matar um
bebê doente ou deformado era quase sempre visto como um erro.
Argumenta que podemos pensar que somos apenas mais
“civilizados” do que esses povos “primitivos”, mas não podemos ter
certeza de que somos mais “civilizados” do que os melhores
moralistas gregos e romanos. Invoca a memória de Platão,
Aristóteles e Sêneca como detentores da visão de que o infanticídio
era a solução natural e humana do problema colocado pelos bebês
doentes e deformados. Insiste mais uma vez que a mudança das
atitudes ocidentais diante do infanticídio, desde a época romana, é
um produto da Cristandade; propõe que talvez hoje seja possível
examinar essas questões, deixando de lado esta estrutura moral
cristã que, por tanto tempo, impediu toda e qualquer reavaliação
essencial. Observa que com isto não está sugerindo que sair
matando bebês a esmo equipare-se, moralmente, a uma mulher
que faz aborto, mas que a comparação entre aborto e infanticídio
serve para justificar que o erro intrínseco de matar o feto em fase
avançada e o erro intrínseco de matar o recém nascido não são
coisas marcadamente diferentes. Assim como é admitido que a
futura mãe deseje o aborto, o infanticídio só pode ser comparado
ao aborto quando as pessoas mais próximas da criança não
querem que ela viva.108
No sétimo capítulo do seu livro, Singer procura demonstrar
que matar seres humanos em determinadas circunstâncias não é
108
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algo a ser visto como horror e imediatamente se defende dizendo
que o uso da analogia ao nazismo é profundamente enganador.
Como contraponto, diz que abandonadas as doutrinas sobre o
caráter sagrado da vida humana, que caem por terra assim que são
questionadas, o que se torna horrível, em alguns casos, é a recusa
em admitir que é preciso matar. Usando o termo eutanásia para
referir-se à morte daqueles que estão com doenças incuráveis e
sofrem de angústia e dores insuportáveis, dá por descontado que é
uma ação praticada em benefício dos mesmos e que tem por
finalidade poupar-lhes a continuidade da dor e do sofrimento.
Expondo a posição do utilitarismo diante da eutanásia na situação
do bebê com graves deficiências ou do ser humano que, já em
idade avançada, teve deficiências mentais profundas desde a
infância, Singer argumenta que permanece claro que moralmente
de modo geral não constitui erro algum.109
A reflexão de Singer, quando conclui o capítulo sobre a
eutanásia, no seu livro, demonstra como de fato a compreensão
sobre o caráter sagrado da vida humana é mal compreendido por
ele. Expõe o caso de bebês que nasceram com a síndrome de Down
e com uma obstrução no sistema digestivo que, se não for
removida, fará com que o bebê não consiga alimentar-se e como
consequência terá uma morte por fome e desidratação. Cita o
exemplo de que não temos dúvida se é certo atirar em animais
gravemente feridos ou doentes quando estão sofrendo muita dor e
as suas possibilidades de recuperação são desprezíveis.
Improvisamente faz uma citação como se fosse a orientação do
caráter sagrado da vida, assim argumenta textualmente: “Permitir
que a natureza siga o seu curso, recusando-se a tratar, mas
também a matar, seria obviamente errado. Nosso respeito
equivocado pela doutrina do caráter sagrado da vida humana é a
única coisa que nos impede de ver que o que é obviamente errado
de se fazer a um cavalo é igualmente errado quando feito a um
109
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bebê deficiente”.110 Usando a expressão “deixar morrer” insiste
dizendo que as maneiras passivas de pôr fim à vida resultam numa
morte arrastada, como se a eutanásia passiva e o não recorrer a
tratamentos desproporcionados fosse a mesma coisa. Com certeza,
este tema nos coloca diante de argumentos muito complexos, mas
é importante observar que ao contrário do que Singer cita como
“permitir que a natureza siga o seu curso” em nenhum momento
pode ser identificado com o abandono do paciente ou a negligência
no tratamento paliativo; além disto, a hidratação e a alimentação
fazem parte do tratamento ordinário. Em todo caso, o objetivo
deste parágrafo não é discutir a eutanásia, mas observar a
insistência de Singer em usar os bebês com deficiência ou adultos
com deficiência mental grave como parâmetro de identificação
com o tratamento dispensado aos animais não humanos para
contestar o princípio da sacralidade da vida.
Um exame da fundamentação filosófica e sistemática da
teoria de Singer, afrontando os conceitos principais da sua teoria,
ajuda a compreender também os limites, as contradições e as
questões abertas e não resolvidas. Existem análises criticas sérias
que demonstram que uma bioética fundada no utilitarismo
proposto por Singer se torna profundamente problemática, pois
fere a dignidade intrínseca do ser humano, de modo especial,
daqueles que se encontram em condições existenciais extremas.111
As teses propostas pela bioética utilitarista são
contraintuitivas, chegando às vezes a serem repugnantes e
contrastando com a moral do senso comum e com as convicções
geralmente aceitas pela sociedade. Neste sentido, o utilitarismo
demonstra ser contraditório, pois deduz que o princípio do útil seja
a base da moral social. A estreita conexão entre ações e
consequências produzidas não explica adequadamente a
110
111

P. SINGER, Ética Prática, 222.

Cf. L. PALAZZANI, Il concetto di persona tra bioetica e diritto, G. Giappichelli, Torino 1996, 90-123;
M. REICHLIN, Etica della vita…, 41-88.
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experiência moral, pois às vezes, o sujeito faz escolhas em função
do sentimento moral e não em função do cálculo utilitarístico. As
relações interindividuais podem levar a tomar decisões que não são
úteis ou eficazes, mas que respondem ao sentimento de afeto e ao
sentimento de responsabilidade. Também, deve ser evidenciada a
difícil conciliação da subjetividade da maximização do prazer e das
preferências com a exigência de regras sociais comuns objetivas. O
utilitarismo não leva em consideração a possibilidade de um
indivíduo fazer escolhas, em contraste com interesses e
preferências subjetivas pelo mero senso do dever, abrindo mão do
prazer e da satisfação dos desejos imediatos. Ainda, deve ser
considerado que não é correto calcular a situação de sofrimento
existencial de uma doença ou de uma deficiência vivida por um
indivíduo, através da avaliação do efeito indireto que esta provoca
em terceiros, fazendo prevalecer o sofrimento indireto em
confronto com o indivíduo que vive a situação diretamente.
Também, deve ser ressaltado que as experiências de dor e
sofrimento ou de prazer e desejos humanos não são iguais às
experiências de dor e sofrimento de animais não humanos, até
mesmo, porque não existe um modo de sair das próprias
categorias de conhecimento estruturalmente antropológicas,
possibilitando que possamos viver a experiência perceptiva dos
animais. Mesmo que se faça um esforço para imaginar-se como um
animal não humano, não será possível raciocinar por analogia, a
partir da revelação extrínseca de comportamentos e a partir de
associação com experiências precedentes sempre humanas.112
2.4. Bioética personalista
Uma quarta corrente da bioética, que não pode de modo
nenhum deixar de ser apresentada nesta pesquisa, é a bioética
personalista. Assim como as correntes, apresentadas
112

Cf. F. D’AGOSTINO – L. PALAZZANI, Bioetica. Nozioni fondamentali…, 31.
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anteriormente, possuem uma característica essencial na sua
expressão geral, seguindo diferentes direções, quando tratadas nas
suas ramificações e particularidades, é interessante observar, desde
logo, que a bioética personalista, também, se apresenta com
diferentes impostações. Podemos fazer referência a três principais
linhas do personalismo: o personalismo relacional, o personalismo
hermenêutico e o personalismo ontológico.113 A prospectiva
personalista é a teoria que justifica em bioética a tese da dignidade
intrínseca da pessoa reconhecida em cada ser humano,
independente da fase de desenvolvimento físico-psíquico, da
condição de existência (saúde ou doença) ou da propriedade que
possui ou das capacidades que está em condição de manifestar.114
Como nas correntes citadas anteriormente, também, na bioética
personalista se faz necessário privilegiar um autor que sirva de
referência na impostação a ser aprofundada, possibilitando uma
clareza maior dos conceitos e da antropologia de fundo adotada.
Um dos representantes mais expressivos da bioética
personalista é Elio Sgreccia, que expõe com muito zelo no seu
manual de bioética os fundamentos e as teses da bioética
personalista ontologicamente fundada. Entende a pessoa como ens
subsistens ratione praeditum115 ou, como é definida desde Boécio,
substância individual de natureza racional.116 Definição assumida117
113

“Nel significato relazionale-comunicativo si sottolinea soprattutto il valore della soggettività e
della relazione intersoggettiva, come abbiamo visto anche in Apel e Habermas; nel significato
ermeneutico si sottolinea il ruolo della coscienza soggettiva nell’interpretare – ci si richiama a
Gadamer – la realtà secondo la propria ‛precomprensione’; nel significato ontologico, senza negare
la rilevanza della soggettività relazionale e della coscienza, si vuole sottolineare che a fondamento
della stessa soggettività sta un’esistenza ed un’essenza costituita nell’unità corpo-spirito”. E.
SGRECCIA, Manuale di bioetica..., Vol. I, 70.
114

Cf. F. D’AGOSTINO – L. PALAZZANI, Bioetica. Nozioni…, 49.

115

Cf. E. SGRECCIA, Manuale di bioetica…, Vol. I, 71.

116

“Persona vero, rationabilis naturae individua substantia”, S. BOETHIUS, «Contra Eutychen et
Nestorium. De duabus naturis et una persona Christi”, in J.P. MIGNE (ed.), Patrologie cursus
completus. Series latina, Paris 1891, C. 3, Vol. 64, col. 1345.
117

“Sed definitio personae est rationalis naturae individua substantia, ut dictum est. Ergo hoc nomen
persona significat substantiam”. in TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, Vol. I, Loyola, São Paulo 2001,
S. Th. I, 29, 4 arg. 3.
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e aprofundada118 por Tomás de Aquino, que precisa a dignidade
contida no indivíduo de natureza racional. No homem, a
personalidade subsiste na individualidade constituída por um
corpo animado e estruturado por um espírito. Recorda que a
tradição personalista afunda suas raízes na razão do homem como
tal e no coração da sua liberdade. Argumenta que o “eu” não pode
ser reduzido a uma cifra ou a um número, a átomo, a células, a
neurônios. Segundo Sgreccia, em cada homem, em cada pessoa
humana o mundo todo se recapitula e encontra sentido, mas o
cosmos, ao mesmo tempo, é ultrapassado e transcendido. Em cada
homem está incluído o sentido do universo e todo o valor da
humanidade: a pessoa humana é uma unidade, um todo e não uma
parte de um todo. A pessoa é fim e origem para a sociedade.
Sgreccia refere que a revelação cristã dá a esta visão personalista,
através da Redenção e da comunhão com Deus, uma ampliação de
horizontes e de valores que toca o divino, pois para o homem de fé,
cada ser humano é imagem de Deus.119 Mas diante de toda a
reflexão racional, inclusive secular, a pessoa humana se apresenta
como o ponto de referência, um fim e não um meio, a realidade
transcendente para a economia, o direito e a história como tal.
Sgreccia argumenta que não se deve pensar que sobre o discurso
de ética médica, ou bioética como tal, estas premissas de ordem
filosófica sejam pura abstração, pois tanto a ética quanto a
medicina têm por fim o homem e este deve ser considerado na sua
plenitude de valor. Do momento da concepção até a morte, em
cada situação de sofrimento ou de saúde, é a pessoa humana o
ponto de referência e de medida entre o lícito e o ilícito.120
Sgreccia chama à atenção que não se confunda o
personalismo ontológico com o individualismo subjetivista,
118

“Et quia magnae dignitatis est in rationali natura subsistere, ideo omne individuum rationalis
naturae dicitur persona, ut dictum est”. S. Th. I, 29, 3 ad 2.
119

Para aprofundar leitura sobre a compreensão do homem que na sua horizontalidade
intrinsecamente se abre ao transcendente: Cf. R. LUCAS LUCAS, Orizzonte verticale..., 1-5.
120

Cf. E. SGRECCIA, Manuale di bioetica…, Vol. I, 71.
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concepção na qual se sublinha como constitutivo da pessoa quase
exclusivamente a capacidade de autodecisão e escolha. Com a
expressão personalismo clássico de tipo realista e tomista, deixa
claro que, sem negar o componente existencial ou a capacidade de
escolha, no qual consiste o destino e o drama da pessoa, afirma
também e prioritariamente um estatuto objetivo e existencial
(ontológico) da pessoa. A pessoa é antes de tudo um corpo
espiritualizado, um espírito encarnado121 que vale por aquilo que é
e não somente pelas escolhas que faz. Ressalta a importância não
apenas do exercício da escolha, a faculdade de escolher, mas
também o contexto e o conjunto em que se insere esta escolha,
enquanto um fim que considera os meios usados e os valores que
estão em jogo. A subjetividade se responsabiliza pela unitotalidade
de corpo e espírito enquanto valor objetivo, seja da própria pessoa,
seja em relação à pessoa do outro. A lei que impele a consciência a
fazer o bem e evitar o mal, se concretiza através do respeito da
pessoa na plenitude dos seus valores, na sua essência e dignidade
ontológica.122
Sgreccia propõe um método de pesquisa em bioética que
define como triangular, determinado por meio de um exame de
três pontos de ligação. Primeiramente, deve ser realizada a
exposição do fato biomédico em sua consistência e precisão
cientificamente verificadas (ponto A do triângulo: biologia). Do
exame do fato em si se passa ao aprofundamento do significado
antropológico, chamando em causa os valores que dizem respeito à
vida, à integridade da pessoa e a dignidade da pessoa humana
(vértice B do triângulo: antropologia de referência), determinando
os valores que devem ser salvaguardados e as normas que devem
ser proporcionadas à ação e aos agentes no plano individual e
social. O valor-pessoa e os valores que na pessoa venham a se
121

Cf. R. LUCAS LUCAS, L’uomo spirito incarnato. Compendio di filosofia dell’uomo, San Paolo, Milano
20073.
122

Cf. E. SGRECCIA, Manuale di bioetica…, Vol. I, 72.
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encontrar em harmoniosa hierarquia (a vida, a saúde, a
responsabilidade pessoal), enquanto centro, serão a referência para
os princípios e normas de conduta. O ponto C, do método
triangular, estabelece que a solução dos problemas éticos deve
estar relacionada aos conceitos e aos valores fundamentais da
pessoa que exigem a filosofia do homem no seu conjunto. Sgreccia
recorda que a verdade sobre o homem, nas suas múltiplas
dimensões, não é apenas uma herança do pensamento clássico,
mas também, uma aquisição teorética que deve ser aplicada na
bioética, na busca da verdade, através da interação sistemática das
diversas formas do saber.123
Tendo presente as correntes estudadas anteriormente com
as respectivas compreensões do conceito de pessoa, percebe-se
uma mudança radical na proposta do personalismo fundado
ontologicamente. O personalismo ontológico tematiza a prioridade
da natureza humana sobre as suas funções (sejam estas sensitivas,
racionais, autoconscientes, voluntárias), considerando que o ser
pessoa faz parte da própria natureza de cada organismo
biologicamente humano, em qualquer fase do desenvolvimento,
independente da manifestação externa de determinadas operações
ou das condições de possibilidade das suas expressões. Segundo a
bioética personalista, a alternativa ontológica é radical, ou se é
pessoa ou não se é pessoa. A ausência das propriedades ou funções
não nega a existência do substrato ontológico que permanece tal
por natureza e preexiste às suas qualidades que são acidentais, ou
seja, existem somente enquanto intrínsecas à substância.124
Esta compreensão de pessoa requer um aprofundamento das
categorias de ato e potência, uma vez que surgem muitas
controvérsias sobre esta linguagem que pode tornar-se perigosa
por dar margem a afirmações ambíguas e desprovidas de
fundamento teórico. Esta observação se torna importante, pois
123

Cf. E. SGRECCIA, Manuale di bioetica…, Vol. I, 73-75.

124

Cf. F. D’AGOSTINO – L. PALAZZANI, Bioetica. Nozioni fondamentali…, 50.
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marca uma diferença fundamental entre as distintas correntes da
bioética no que diz respeito à discriminação relativa aos fetos ou
crianças recém nascidas com deficiência grave. Dependendo do
sentido atribuído ao embrião ou ao neonato, enquanto pessoa
somente em potência, será difícil sustentar a posição de que
constitui uma grave discriminação a eliminação destes seres
humanos no início da vida. A doutrina filosófica de Aristóteles
sobre a potencialidade é bem diferente da potência, indicando uma
objeção que sustenta, exatamente, o contrário daquilo que muitas
vezes é entendido. Para Aristóteles, a pessoa possui, desde o
primeiro momento, uma alma que não pode ser outra que não seja
a alma própria da espécie humana, isto é, a alma intelectiva a qual
existe em ato, mas como ato primeiro, ou seja como capacidade.
Isto se torna possível através da concepção aristotélica de alma
como ato primeiro de um corpo que tem a vida em potência. Existe
uma grande diferença em afirmar que o sêmen, antes da
fecundação (quando ainda não é capaz, por própria constituição,
sem a união com o óvulo de tornar-se um homem) é um ser
humano em potência, do mesmo modo que afirmar que o embrião
depois da concepção é, explicitamente, um homem em potência,
quando já possui todos os atributos necessários para tornar-se um
homem por si (desde que não existam impedimentos externos) no
curso normal do seu desenvolvimento. No caso do sêmen e do
óvulo, antes da concepção, dizer que se está na presença de um
homem em potência é o mesmo que dizer que o indivíduo humano
real não existe. No caso do embrião humano, existe a presença de
um indivíduo humano real que ainda não se desenvolveu, mas com
toda complexidade do processo, que faz parte da sua vida biológica,
intelectual e moral, irá desenvolver sua potencialidade, pois esta
lhe é constitutiva.125 Com certeza, convém estar atento ao linguajar
corrente quando fala em ser humano em potência, pois diante da
grande ambiguidade conceitual, corre-se o risco de justificar
125

R. LUCAS LUCAS, Antropologia e problemi bioetici, San Paolo, Milano 2001, 79-83.
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procedimentos que podem atentar contra a vida mais frágil (como
por exemplo: diante do grande número nascituros com deficiência
congênita), de modo especial, quando este argumento é integrado
com cálculos de probabilidade.
Também, é importante ressaltar que seria um erro
transformar a noção de pessoa, elaborada para aprofundar e
estabelecer as características mais elevadas da natureza humana
(intelecto, autoconsciência, vontade, liberdade, criatividade,
atividade simbólica, comunicabilidade, capacidade de relação),
exigindo que todas estas capacidades devem estar todas e sempre
presentes em cada indivíduo humano. Diante das pessoas com
deficiência, percebe-se a importância de não cair na orientação
funcionalista-atualista que subordina a existência da pessoa
humana e, consequentemente, de um sujeito titular de direitos, ao
reconhecimento da presença de algumas características e/ou a
realização de algumas funções, reduzindo todo o homem a dados
empiricamente demonstráveis. Corre-se o risco de cair em critérios
de discriminação entre seres humanos no momento em que se
estabelece, como critério de avaliação do ser pessoa, graus de
presença de certas características ou da realização de algumas
funções.126 Esta observação é fundamental para compreendermos
que na bioética personalista fundada ontologicamente, um autista
ou uma criança com síndrome de Down será sempre uma pessoa,
independente do grau de comprometimento da sua capacidade
cognitiva, de relação ou de comunicação, pois ela não perde a
estrutura da sua essência pelo fato de não exercitar a
autoconsciência e a autodeterminação, sempre recordando que a
natureza ontológica pode manifestar-se através de uma série de
capacidades e de atividades funcionais, características da
racionalidade, mas não se reduz a isto.
126

E. SGRECCIA – M.L. DI PIETRO, «La vita dello Spirito nella corporeità: persona e personalità», in J.
.D. VIAL CORREA – E. SGRECCIA (edd.), La cultura della vita: Fondamenti e dimensioni, Atti della
settima Assemblea Generale della Pontificia Accademia per la Vita (Città del Vaticano, 1-4 marzo
2001), LEV, Città del Vaticano 2002, 138.
DE
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A categoria de corporeidade, tratada no último item do
primeiro capítulo desta pesquisa, é importantíssima para a bioética
personalista que assume uma posição radical sobre o significado do
ser pessoa, uma vez que identifica a unitotalidade do corpo e da
alma como domínio do estatuto ontológico radical.127 A
corporeidade na sua unitotalidade, faz a distinção entre a aquisição
progressiva da personalidade e o evento ou o ato instantâneo pelo
qual o ser humano é pessoa de modo estável.128 Diante do
questionamento sobre o que permite dizer que: corpos humanos
diferentes, corpos humanos doentes ou deformados, corpos
perceptíveis somente ao microscópio, como no caso do estágio
embrional, corpos imóveis e sem explícitos sinais de consciência
são seres humanos como eu? Pessoas como eu? Sobre que coisa
basear a igualdade antropológica, aquela que identifica o são e o
enfermo, o deformado e o normal? Ao longo da história, muitas
foram as tentativas de estabelecer a igualdade que não se
manifesta de modo puramente empírico, diferenciando o homem
dos outros seres vivos. Em última análise, para quem não possui
capacidade intuitiva ou não está em condições de exercitar as
funções que permitem estabelecer quem é homem e quem não é,
encontra sua resposta no argumento que se refere à sua origem, ou
seja, ser humano é aquele que nasce de outros seres humanos. A
experiência da privação, no sentido do ainda não ou do não mais, é
o sinal da finitude humana e do caráter evolutivo/involutivo de
todos os seres vivos. Levar a sério este dado empírico, significa
compreender que a impressionante simplicidade do argumento
com o qual se afirma que o homem é sempre aquele que nasce de
outros seres humanos é a condição básica para qualquer
127

Cf. E. SGRECCIA – M.L. DI PIETRO, «La vita dello Spirito nella corporeità»…, 139; E. SGRECCIA,
Manuale di bioetica…, Vol. I, 137-178.
128

“Mentre il divenir persona come possesso del suo proprio statuto ontologico radicale non è un
processo, ma un evento o atto istantaneo per cui si è stabiliti nel’essere persona una volta per tutte
(la fecondazione), mentre la personalità è qualcosa che si acquisisce processualmente attraverso
l’effettuazione di atti personali secondi”. V. POSSENTI, «La bioetica alla ricerca dei principi: la
persona», in Medicina e Morale 42 (1992) 1088.
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aprofundamento ou definição posterior. De fato, quando se deduz
que o homem na sua individualidade, ainda que esteja doente,
inconsciente, deformado, imoral, continua sempre sendo digno de
respeito e amparo, pois as situações acidentais devem ser
superadas, reconhece-se que existe um critério que está para além
da discriminação fundamentada tão somente no patrimônio
genético. A centralidade do corpo humano ajuda a compreender a
identificação do ser humano com a pessoa. Para tutelar a dignidade
e integridade do «eu», necessariamente, deve ser respeitada a
concreta corporeidade alheia. Qualquer atuação médica que
intervenha sobre o corpo humano se justifica enquanto se propõe a
salvaguardar a existência e a saúde daquele «eu» que, mesmo não
sendo somente um corpo, sofre com o seu corpo e através do seu
corpo. Não são as abstratas qualidades pessoais que têm
necessidade de tratamento, mas as pessoas na sua realidade
corpórea, que concretamente existem, nascem, crescem e morrem.
Colocar o ser humano como valor em si é condição fundamental
para qualquer ulterior reflexão moral. É condição necessária para
estabelecer o respeito recíproco que os defensores da ética pública
chamam de tolerância.129
Ao considerar os muitos pontos de relação entre a bioética e
as pessoas com deficiência, percebe-se de fato, que a bioética
personalista tem uma proposta clara, que exige que cada pessoa
seja considerada e valorizada no âmbito da sociedade em base a
suas específicas atitudes e às suas efetivas possibilidades e
potencialidades. Assim, pode-se reencontrar, no terreno ético, um
denominador comum que sirva, também, para todas as pessoas
com as mais diversas tipologias de deficiência, sendo tratadas na
sua individualidade, pois cada pessoa, com suas necessidades
específicas, deve ser reconhecida na sua plena dignidade de pessoa
humana.130
129

Cf. A. PESSINA, Bioetica. L’uomo sperimentale, Bruno Mondatori, Milano 1999, 90-93.

130

Cf. S. UGOLINI – R.I. VOCATURO, Bioetica e handicap, Aracne, Roma 2005, 42.
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3. Limites do conceito de Qualidade de vida
A expressão “qualidade de vida” tem um sentido bastante
amplo, podendo ter um uso na esfera pública, no que se refere aos
temas que dizem respeito ao bem estar individual e coletivo,
consequentemente, envolvendo as políticas sociais. Portanto, a
reflexão sociológica e política sobre características da sociedade e
da cultura contemporânea têm uma tarefa importante no modo de
conceber e de avaliar a qualidade de vida de pessoas individuais ou
de diferentes grupos sociais.131 A reflexão sobre as consequências
das políticas públicas, no que diz respeito à acessibilidade das
pessoas com deficiência física ou motora, viabilizando a superação
das barreiras arquitetônicas é apenas um exemplo de como um
investimento pode influir na qualidade de vida deste cidadão que
passam a gozar de um grau de autonomia muito maior.
Na área da saúde, o interesse pelo conceito qualidade de vida é
relativamente recente e decorre, em parte, dos novos paradigmas
que têm influenciado as políticas e as práticas do setor nas
últimas décadas. Os determinantes e condicionantes do processo
saúde-doença são multifatoriais e complexos. Assim, saúde e
doença configuram processos compreendidos como um
continuum, relacionados aos aspectos econômicos, socioculturais,
à experiência pessoal e estilos de vida. Consoante essa mudança
de paradigma, a melhoria da qualidade de vida passou a ser um
dos resultados esperados, tanto das práticas assistenciais quanto
das políticas públicas para o setor nos campos da promoção da
saúde e da prevenção de doenças.132

Considerando a importância do conceito de qualidade de
vida nos diferentes modelos de bioética e as reações das
associações de defesa das pessoas com deficiência, convém fazer
131

Cf. G. D’ADDELFIO, «Considerazioni etiche sul tema della qualità della vita: l’approccio delle
capacità di Martha Nussbaum», in Medicina e Morale 55 (2005) 741.
132

E.M.F. SEIDL – C.M.L.C. ZANNON, «Qualidade de vida e saúde: aspectos conceituais e
metodológicos», in Caderno de Saúde Pública, 20 (2004) 580.
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algumas considerações. Na Encyclopedia of Bioethics de 1978 a
referência à qualidade de vida foi descrita de modo especial nos
contextos de decisões fortemente conflituais como: pacientes em
fase terminal, intervenções sobre a vida neonatal, assistência ao
idoso, tratamento de doenças crônicas e degenerativas, políticas
públicas capazes de influir sobre as condições do ambiente.133 Na
terceira edição da Encyclopedia a qualidade de vida é referida como
uma das mais importantes e mais controversas questões de ética
clínica, sendo descrita como o critério usado para repensar a
própria medicina diante do tremendo avanço da tecnologia médica
e o implícito imperativo de usá-la conforme as finalidades e limites
da intervenção médica.134 Estabelecer finalidades e limites de
intervenção, também significa, dentro do nosso contexto
socioeconômico, distribuir e graduar tratamentos médicos com a
finalidade de individuar um critério de alocação dos recursos na
saúde pública.135 Quando se usa o conceito de qualidade de vida de
modo utilitarístico,136 restringindo-o a uma fórmula de cálculos, a
noção de qualidade de vida corre o risco de desconsiderar o ser
humano concreto dentro das dimensões relacionais, esquecendo a
sua origem sociopolítica. Isto pode causar uma confusão de níveis,
onde constatações relativas à economia se tornam o principal juízo
de valor. Critérios de tipo econômico passam a justificar em nome
133

Cf. G. D’ADDELFIO, «Considerazioni etiche... », 741.

134

Cf. J.J. WALTER, «Quality of Life in Clinical Decisions», in S.G. POST (ed.), Encyclopedia of
Bioethics…, Vol. III, 1388-1394.
135

Cf. E. HAAVI MORREIM, «Quality of Life in Healthcare Allocation», in S.G. POST (ed.), Encyclopedia
of Bioethics…, Vol. III, 1394-1397.
136

“One asserted hazard is that quality of life will be measured in terms of utilitarian elements such
as cost of care, social productiveness of the patient, and burdens imposed upon the people caring for
the patient. Such a utilitarian calculus would place the lives of the weak and vulnerable – the very
young, the developmentally disabled, and the elderly – at particular risk. Even if quality-of-life
considerations are confined to factors that, from the patient’s own perspective, make existence
intolerable, some observers find moral hazards. If dismal quality of life focuses on physical and
mental dysfunction, a concern is that the lives of disabled persons generally might be devalued and
their morale eroded.», N.L. CANTOR, «Quality of Life in Legal Perspective”, in S.G. POST (ed.),
Encyclopedia of Bioethics…, Vol. III, 1397.
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da qualidade, decisões relativas a realidades que não tem preço,
como a vida humana. Apelar à qualidade de vida em muitos
contextos tem como pressuposto ou como consequência a ideia de
que vidas marcadas por características diversas tenham valores
diferentes.137 Deste modo, para alguns modelos de bioética, a
obrigação moral da defesa da vida e do tratamento é condicionado
pela presença de certas propriedades e características.138
As correntes da bioética ligadas ao modelo contratualista e
utilitarista dão um acento extremamente forte à qualidade de vida,
propondo que se no paciente não se encontram mais certas
“qualidades” a sua vida não é mais digna de ser vivida. Estas
correntes da bioética são explícitas na sua concepção seletiva e
excludente, tornando o conceito de qualidade de vida
extremamente perigoso. Ao apresentar a morte como solução em
grande parte das situações concretas, dão a entender que defender
a vida em situações extremas é o mesmo que defender uma vida
sem qualidade. Tendo em vista evitar a falácia que contrapõe a
vida enquanto valor fundamental e inegociável como oposição à
qualidade da vida, enquanto fonte de realização e bem-estar da
pessoa, convém analisar o conceito de modo a compreendê-lo nas
suas finalidades e nos seus princípios, para que o papel de uma
verdadeira ética da vida não seja invertido.
No modelo contratualista, o critério da qualidade de vida
passa a ser a base para a decisão das pessoas naquilo que compete
137
138

G. D’ADDELFIO, «Considerazioni etiche»…, 741-742.

“Che tipo di requisiti qualitativi, quindi, legittimerebbe il diritto alla vita? Ne sono stati enumerati
alcuni: minimo intellettivo (QI superiore a 20-40), autocoscienza, autocontrollo, senso del tempo
(presente, passato, e futuro), capacità di relazione, interesse per gli altri, capacità comunicativa,
controllo dell’esistenza, curiosità, capacità di cambiare, equilibrio tra ragione e sentimento, funzioni
neocorticali (Fletcher, 1975). Una valutazione critica non può non rilevare sia una certa arbitrarietà
di tali criteri (perché non mettere la ‛capacità di amare’ anziché la ‛curiosità’ o il ‛senso dello spazio’
in aggiunta a quello del ‛tempo’?) sia l’inadeguatezza degli stessi quali presunti indicatori di
umanità: molti degli attuali portatori di handicap non possiederebbero tali requisiti minimali. In
questa prospettiva si erano già incanalati molti altri autori privilegiando questo o quell’altro criterio:
la ‛soggettività e l’autocoscienza’ (Tooley, 1972), la triade ‛funzioni cerebrali, autocoscienza e
relazionalità’ (Engelhardt, 1973), la “potenzialità relazionale” (Mc Cormick, 1974)”. S. LEONE,
«Qualità della vita», in S. LEONE – S. PRIVITERA (edd.), Nuovo dizionario…, Roma 2004, 980-981.
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à sua autodeterminação e elemento determinante nas decisões que
os agentes morais vão estabelecer nos contratos a serem acertados
em relação a beneficência para com as pessoas em sentido social.
Engelhardt, no seu livro, refere a tradicional distinção entre o
tratamento ordinário e extraordinário, acusando que algumas
decisões são influenciadas através da interferência provocada pelos
preconceitos morais em disputa com a ideologia da Lei dos
Americanos com Deficiência. Propõe assim, um esquema que
demonstra que a responsabilidade de beneficência é derrotada
pelos custos e pela possibilidade de fracasso. É interessante
observar que Engelhardt diz que a preocupação com os indivíduos
que não são e não serão pessoas no sentido estrito (ou seja aqueles
muito e severa e profundamente retardados e dementes) pode ser
menor, em termos morais seculares gerais, que pelas pessoas no
sentido estrito.139 Este tipo de comparação demonstra o perigo de
esvaziar o valor da vida destes indivíduos que são expostos à
própria sorte e representa a urgência de uma afirmação em defesa
da vida140.
Engelhardt refere que “na ausência de uma visão moral
orientadora em particular, essencial, os guardiões podem
moralmente não só tomar decisões com base na qualidade da
morte, mas também na qualidade da vida, em relação a tutelados
irreversivelmente incompetentes, que nunca expressaram de
maneira competente uma visão contrária”.141 Neste caso, conforme
explica, embora os guardiões desfrutem esta liberdade moral
secular, frequentemente haverá o perigo de intervenção coercitiva
do governo, como ocorre com a Lei dos Americanos com
139

Cf. H.T. ENGELHARDT JR, Fundamentos da bioética…,431.

140

“Pertanto, anche l’handicappato grave, compreso quello psichico, non può essere sottoposto al
modello di qualità della vita di nessun altro: o meglio si può, ma dopo aver riconosciuto che qualsiasi
comparazione o calcolo non deve in alcun modo ridurre il suo diritto a vivere. Cioè a noi sembra da
rigettarsi l’opinione di H. T. Egelhardt”, F. COMPAGNONI, «Vita», in ID. (ed.), Etica della vita, San
Paolo, Milano 1996, 54.
141

H.T. ENGELHARDT JR, Fundamentos da bioética…,431.
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Deficiência. Esta dificuldade que Engelhardt manifesta para com a
ingerência dos movimentos de defesa das pessoas com deficiência e
as leis de proteção que são resultantes da luta que empreendem,
revela que existe um problema mal resolvido no conceito de
qualidade de vida, usado por Engelhardt, e o modo de conceber a
vida com qualidade na ótica das pessoas com deficiência.
A bioética utilitarista se identifica com a “bioética da
qualidade de vida” em contraposição com a sacralidade da vida.142
Peter Singer distingue, totalmente, uma da outra. Os utilitaristas
entendem propor uma moral «nova» que subordina o valor da
vida à presença de qualidade em termos quantitativos.143 Vale a
pena observar que, na compreensão de Singer, a sacralidade da
vida implica necessariamente o vitalismo, ou seja, uma obstinação
em prolongar a vida a todo custo, não permitindo nenhuma
intervenção que possibilite uma morte qualitativamente
humana,144 o que não corresponde, propriamente, com a
concepção cristã de sacralidade da vida.145 Argumenta que a
diferença se dá somente entre um indivíduo consciente e outro
autoconsciente. Faz valer para todos os indivíduos conscientes os
critérios do utilitarismo clássico. Critica as afirmações que muitas
vezes reconhecem para os “seres humanos marginais” os mesmo
direitos dos humanos paradigmáticos. O argumento dos “casos
marginais” que normalmente vem utilizado com um sentido de
inclusão, Singer o emprega com uma função discriminatória.146
Portanto, diante de um neonato que apresenta uma má-formação
142

Cf. C. ZUCCARO, Bioetica e valori nel postmoderno…, 119-126.

“La bioetica utilitarista si identifica con la ‛bioetica della qualità della vita’ in contrapposizione alla
‛bioetica della sacralità/santità della vita’: gli utilitaristi intendono proporre una morale ‛nuova’ che,
subordinando il valore della vita alla presenza di qualità (misurabili in termini aggregativi di
benessere), si contrappone alla morale tradizionale che ritiene la vita un valore assoluto a
prescindere dalle qualità, ossia vietando qualsiasi atto di uccisione diretta e intenzionale di una vita
innocente”. F. D’AGOSTINO – L. PALAZZANI, Bioetica. Nozioni…, 30.
143

144

Cf. C. ZUCCARO, Bioetica e valori nel postmoderno…, 193.

145

Cf. C. ZUCCARO, La vita umana nella riflessione etica, Queriniana, Brescia 20032, 25-42.

146

Cf. M. REICHLIN, Etica della vita…, 64.
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grave, não diagnosticada na gravidez, pôr fim à sua vida constitui
uma escolha moralmente aceitável. Singer argumenta que isto
seria uma eutanásia neonatal, sendo que matar a criança encontra
sua justificativa no grave sofrimento que sua condição física lhe
viria a impor. Refutar esta conclusão para Singer, significaria
adotar uma irracional forma de especismo ao contrário, ou seja,
uma discriminação para com os seres humanos em nome da
presunta superior dignidade intrínseca.147
As consequências da compreensão do significado de
qualidade de vida na leitura de Singer em relação a um neonato,
mesmo com uma má formação leve, são radicais, pois este
tranquilamente poderia ser morto na expectativa de substituí-lo
por uma criança saudável. Uma vez que os indivíduos apenas
conscientes contam somente como recipientes de alguma coisa de
valor, ou seja, de alguma experiência quantificável de felicidade, os
neonatos com qualquer tipo de deficiência podem ser suprimidos
desde que exista a possibilidade do nascimento de uma criança
saudável que venha a substituí-la, aumentando assim a quantidade
total de felicidade.148
Singer chega a propor a possibilidade de deixar um neonato
mal formado viver uma semana ou um mês para que os pais
possam obter maiores informações clinicas sobre o estado de saúde
da criança e depois tomar a sua decisão. Assim, teriam somente
filhos desejados, restando a possibilidade de adoção para os não
desejados e o infanticídio como solução extrema para os não
desejados e não adotados.149 O tema da qualidade de vida, segundo
Singer, também tem uma forte relevância no que diz respeito a
eutanásia de adultos. Argumenta que diante da eutanásia
voluntária não existem argumentos contrários, pois o utilitarismo
das preferências justifica a eutanásia solicitada por uma pessoa
147

Cf. M. REICHLIN, Etica della vita…, 66.

148

Cf. M. REICHLIN, Etica della vita…, 67.

149

Cf. M. REICHLIN, Etica della vita…, 68.
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enferma informada e ainda em condições de tomar decisões sobre
si, enquanto valoriza ao grau máximo o desejo de viver e
eventualmente, também, o desejo de morrer de uma pessoa
autoconsciente. Quanto ao paciente que não está mais em
condições de decidir, ou seja, indivíduos em fase de demência
muito avançada ou em estado de coma seriam situações nas quais
pôr fim aos seus sofrimentos pode, objetivamente, ser considerado
um alívio para o paciente terminal.150 Singer propõe em
contraposição a sacralidade da vida um paradigma que nomeia de
“ética da qualidade da vida”, afirmando que nem toda a vida é
sagrada, nem toda a vida humana tem igual valor e que não é
somente a vida humana que tem valor. A noção de qualidade de
vida é conexa àquela de interesse e preferências. O nível de
satisfação das próprias preferências e de tutela dos próprios
interesses define a qualidade de vida de um indivíduo.151
A proposta singeriana de qualidade de vida, de fato, deixa de
levar em consideração vários aspectos da complexidade dos seres
humanos nos diferentes estágios da vida e nas incontáveis
situações existências em que a manifestação explícita dos
sentimentos e sensações está limitada por fatores diversos. Ao
considerar a extrema complexidade da percepção subjetiva na
manifestação da autoconsciência das pessoas humanas em situação
de fragilidade, diante da dor e do sofrimento, percebe-se que
nivelar as situações particulares, significa ignorar diversas
dimensões que fazem parte da constituição própria da pessoa.152
No desespero que Singer demonstra em considerar, ao qual chama
de consciência em todas as espécies animais e aquilo que diz ser a
150

Cf. M. REICHLIN, Etica della vita…, 69-70.

151

Cf. M. REICHLIN, Etica della vita…, 71.

152

Cf. G. TRENTIN, «Dolore», in S. LEONE – S. PRIVITERA (edd.), Nuovo dizionario…, 344-348; M.
GENSABELLA FUNARI, «Dolore/sofferenza», in G. RUSSO (ed.), Enciclopedia di bioetica…, 689-694; S.
LEONE, Nuovo manuale di bioetica, Città Nuova, Roma 2007, 204-211; M. ARAMINI, Introduzione alla
bioetica…, 135-145. M. CASCONE, Diakonía della vita. Manuale di bioetica, Università della Santa
Croce, Roma 2004, 241-261; P.A. IACOBELLI, Bioetica della nascita e della morte. Storia (incompiuta)
dell’esistere umano, Città Nuova, Roma 2008, 77-78.
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manifestação da autoconsciência de alguns animais como as
baleias, os chipanzés e os golfinhos, faz um reducionismo total do
ser humano.
O fato de Singer ter realizado um enorme esforço para
acalmar as pessoas que reagiram, visivelmente, contra a sua tese,
protestando contra sua filosofia de “vidas que não valem a pena ser
vividas”, levando-o a fazer algumas modificações na segunda
edição da sua obra Ética Prática. Mesmo tendo acrescentado um
item no segundo capítulo, sobre a não discriminação das pessoas
com deficiência e expondo como foi vítima de uma má
compreensão do seu ponto de vista, sendo impedido de manifestar
seu pensamento nos países de língua alemã, conforme relata no
apêndice, especialmente elaborado na segunda edição de sua obra,
não resulta que a sua argumentação esteja livre de preconceitos e
discriminação em relação às pessoas com deficiência.
Basta considerar apenas os elementos presentes através da
solução apresentada para diminuir o sofrimento total ou aumentar
a quantidade de felicidade total através da eliminação dos neonatos
com deficiência. Além disso, é interessante interrogar: qual a
fórmula usada para medir o grau de felicidade total, de modo a
determinar que a presença das pessoas com deficiência seja índice
de menor qualidade de vida? O problema que Singer tenta
resolver, e não consegue, se manifesta de modo explícito na
tentativa de promover uma suposta dignidade dos animais não
humanos, usando como recurso a negação da dignidade humana,
explicitada na sua compreensão de qualidade de vida. Mesmo que
Singer faça a tentativa de resolver a polêmica, culpabilizando a
tradição hebraico-cristã de ter influenciado o pensamento
ocidental, impedindo grande parte das pessoas de perceber a
importância da qualidade de vida em detrimento da sacralidade da
vida, como se de fato uma fosse oposta a outra, esbarra na negação
da dignidade da vida de muitas pessoas que, apesar das suas
deficiências, proclamam que suas vidas têm valor e valem a pena
ser vividas. O grito de protesto de muitas pessoas com deficiência e
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de inteiras associações e movimentos que protestaram contra
Singer, não por motivos religiosos, mas por sentirem que foram
atingidos na sua dignidade, revela que o conceito utilitarista de
qualidade de vida é discriminatório e incompleto. Restringir a vida
com qualidade a uma quantificação de satisfação, enquadrado em
cálculos que resultam de uma soma de fatores objetivos e
subjetivos intercambiáveis, revela-se uma tarefa que deve levar em
consideração o indivíduo envolvido, pois cada situação de doença
ou de deficiência será vivida de modo diverso por pessoas diversas.
Sgreccia, ao pronunciar-se sobre a qualidade de vida, dirige
um olhar mais amplo sobre a expressão, referindo que programar
a saúde pública em nível nacional e internacional, personalizar a
relação médico-paciente, humanizar os hospitais, está associado ao
tipo de qualidade de vida que se entende alcançar na sociedade.
Procurando aprofundar o conceito, faz uma exposição da origem e
história da noção de qualidade de vida, recordando que a expressão
já estava presente na literatura dos anos cinquenta e que se
difundiu quando em 1964, Lyndon Johnson, então presidente dos
Estados Unidos, afirmou que os objetivos que ele perseguia não
podiam ser avaliados em termos bancários, mas em termos de
qualidade de vida.153
Diante da constatação que não basta apenas a satisfação do
bem estar econômico da população, pois a felicidade não depende
somente do bem-estar, entendido em sentido quantitativo, seguem
os significados dialéticos de quantidade e qualidade, bem-estar e
felicidade, sendo o acento colocado sobre a relação entre
necessidade e desejo. No entanto na sociedade de consumo
percebe-se que, mesmo quando cresce o nível de disponibilidade de
bens, ao ponto de satisfazer os desejos e não apenas as
necessidades, aumenta o coeficiente de insatisfação, pois os desejos
satisfeitos geram outros desejos. A impossibilidade de satisfazer os
desejos no plano do bem-estar econômico, estende o conceito de
153

Cf. E. SGRECCIA, Manuale di bioetica…,. Vol. II, 13-14.
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qualidade de vida a outras conotações, sobretudo de caráter
personalista e de valor, propondo além da necessidade de ter, a
necessidade do amor e a necessidade de ser. O apelo à qualidade de
vida se impõe em relação à satisfação de relações interpessoais
mais intensas e na ordem da exigência de um papel social para
cada pessoa. Nesta concepção de qualidade de vida, passa a ter
importância uma prospectiva cultural que exalta o diverso, a
autonomia, o imaterial e o gratuito.154
A este filão sociopolítico e cultural, Sgreccia acrescenta o
filão ecológico e conclui afirmando que um autêntico e pleno
conceito de qualidade de vida deve buscar, dentro da pessoa, a
satisfação das necessidades e dos desejos, mas sempre no respeito
e na promoção dos valores tipicamente humanos.155 Observa que
com o avanço e o desenvolvimento das ciências médicas, que
tiveram muitas vitórias sobre as doenças infectivas, alcançando um
alongamento da vida em termos quantitativos, a medicina também
colocou-se o problema da qualidade de vida. Após uma cirurgia
debilitante ou de mutilação deve ser descrito no mostruário
médico, além da metodologia da intervenção, também o nível de
qualidade de vida almejado antes da intervenção ou alcançado
depois da terapia.156 Considerando a dificuldade de definir os
elementos objetivos e os fatores subjetivos da qualidade de vida,
154

“Uma pessoa que já tem no seu trabalho um sentido para sua vida, por exemplo, poderá perder a
possibilidade de realizar este sentido, através deste valor de criação, devido a uma deficiência
adquirida. Terá que substituí-lo, ou, talvez, dependendo da gravidade de sua deficiência, desistir dos
valores de criação. Terá a possibilidade ainda de realizar sentidos através dos valores de vivência, no
encontro com as outras pessoas, com a natureza e na fruição dos valores culturais artísticos. Por fim,
estariam disponíveis os valores de atitude, a forma com que o indivíduo lida com limitações em sua
vida, frente a algo que è imodificável, atuando sem desespero e não desistindo de encontrar novas
formas de realizar sentidos em sua vida”. P. KROEFF, «Direitos e qualidade de vida da pessoa com
deficiência» in Cultura e fé 31/123 (2008) 59.
155
156

Cf. E. SGRECCIA, Manuale di bioetica…, Vol. II, 15-17.

“Il fine che la riabilitazione persegue non è, e no deve essere, quella dell’efficienza a tutti i costi,
così fortemente richiesta dalla nostra civiltà contemporanea, bensì quello di portare la persona a
raggiungere la migliore qualità di vita possibile sia sul piano fisico che funzionale e sociale. In questo
sta l’alta valenza etica che caratterizza ogni intervento riabilitativo. S. UGOLINI – R.I. VOCATURO,
Bioetica e handicap…, 65.
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uma vez que, além da saúde física, do ambiente socialmente
favorável, do estado psicológico, do nível de cultura, da arte, da
religião e do bem estar econômico e social do paciente, também é
necessário saber a quem compete estabelecer os parâmetros de
qualidade de vida e como elaborar escalas de avaliação.157
É interessante observar que esta concepção de qualidade de
vida, abre espaço no Manual de Sgreccia para tratar, diretamente,
do tema da bioética e pessoas com deficiência.158 Referindo-se à
prevenção, denuncia o uso impróprio e distorcido deste conceito,
pois quando aplicado às pessoas com deficiência concretiza-se na
eliminação do sujeito como tal já antes do seu nascimento.
Recomenda, em campo genético, a diagnose pré-matrimonial com
as devidas precauções para prevenir a concepção que comporta
sérios riscos. Motiva a pesquisa na área genética, pré-natal e
neonatal, com a finalidade de aumentar as possibilidades de
terapias e tratamentos idôneos, sobretudo das doenças de caráter
metabólico. Também, na área das deficiências adquiridas, recorda
que são muitas as possibilidades de prevenção de acidentes no
esporte, no trabalho e na estrada. Insiste na importância de
acompanhar e dar suporte para a família que está por acolher o
nascimento de um filho com deficiência, destacando a obrigação
social da solidariedade que o estado, a sociedade civil e os
voluntários podem e devem cumprir.159 Quanto à reabilitação,
indica um horizonte imediato localizado na corporeidade lesada e
disfuncional, mas também um horizonte mais vasto que diz
respeito à pessoalidade como um todo, considerada em si mesma e
157

“Um estado de bem-estar é algo subjetivo, que tem que ser comunicado pela pessoa para ser
conhecido pelos demais. Este estado de bem-estar é criado por muitos fatores, sendo a saúde física
um deles. Contudo, conhecem-se pessoas que apesar de gozarem de perfeita saúde e que,
aparentemente, não teriam motivos especiais de preocupação, não sentem uma sensação de bemestar. E conhecem-se pessoas que apesar de estarem doentes fisicamente, ou vivenciarem uma
deficiência, relatam um estado interno que muitas vezes se aproxima da definição que se dá ao
conceito de qualidade de vida. P. KROEFF, «Direitos e qualidade de vida»..., 61.
158

Cf. E. SGRECCIA, Manuale di bioetica…, Vol. II, 457-458.

159

Cf. S. UGOLINI – R.I. VOCATURO, Bioetica e handicap…, 66.
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no seu inserimento familiar, social e trabalhista. Assim, Sgreccia
sintetiza os conceitos da amplidão da medicina reabilitacional em
quatro horizontes concêntricos que demonstram sua vastidão: o
órgão lesado e a sua disfuncionalidade; a prevenção do dano
secundário e terciário; a globalidade da pessoa no seu componente
físico, psicológico, moral e espiritual; a sociedade que é chamada a
prevenir, a fornecer os meios, o pessoal e as estruturas, suscitando
uma clara vontade de solidariedade.160
Sgreccia declara, com todas as letras, que a qualidade de vida
da qual podem ser portadoras as pessoas com deficiência, não é a
qualidade da eficiência, mas aquela dos valores e é isto que o
mundo precisa redescobrir. Sgreccia precisa que deve ser evitada
qualquer mitização ou canonização hipostática da deficiência em
quanto tal, mas que diante de uma maturação pessoal, as pessoas
com deficiência podem se tornar portadoras da “profecia da
qualidade do ser”. Alerta que isto não se dá automaticamente, por
efeito externo da deficiência, mas requer uma obra de formação
que passe por dentro do próprio ânimo da pessoa com deficiência,
na qual também a aceitação e a valorização do próprio limite tem
um peso e representa uma tarefa.161
Com a reflexão de Sgreccia, de fato, surge o desafio de
superar o conceito de qualidade de vida de matriz utilitarista e
contratualista e descobrir uma dimensão personalista da qualidade
de vida. É importante perceber que cada vida humana tem sua
qualidade ética, e que, até mesmo, na mais precária e sofredora se
pode descobrir elementos que promovem valores notáveis, não
somente para a pessoa, mas também, para a sociedade. Os juízos
160

Il fatto che la corporeità costituisca, insieme allo spirito/anima o Io, il co-principio della persona fa
sì che ogni menomazione fisica si rifletta anche sull’Io. Tuttavia, è proprio grazie al fatto che l’Io non
si esaurisca alla mera corporeità che, nelle strutture specializzate, è possibile riabilitare il disabile,
infondendogli – al di là degli oggettivi limiti dovuti alla sua patologia – fiducia in se stesso, con la
cooperazione sia della famiglia che dei volontari che dell’entourage degli amici. In tal senso è altresì
evidente come l’etica della riabilitazione sia l’antagonista principe della passiva accettazione
dell’andicap” S. UGOLINI – R.I. VOCATURO, Bioetica e handicap…, 68-69.
161

Cf. E. SGRECCIA, Manuale di bioetica…, Vol. II, 474.

174 | A presença profética das pessoas com deficiência no atual contexto cultural

sobre a qualidade da vida dos pacientes, portanto, não podem ser
julgados em termos meramente de eficiência econômica ou de
padrões preestabelecidos de beleza e qualidade física.162 A tal
propósito, pode-se destacar com Sgreccia, alguns princípios da
ética personalista que são importantes em confronto com o tema
da qualidade de vida e reabilitação: o princípio da subsidiariedade,
da integração, da normalização e da personalização.163
É interessante referir que, muitas vezes, a gravidade da
doença, assim como é percebida por um observador, pode ter
pouca correspondência com a opinião expressa pela própria pessoa
enferma. O mal-estar que pessoas fisicamente saudáveis sentem,
quando vão comunicar-se com uma pessoa com deficiência
neurológica grave, muitas vezes, se exprime com a sensação que
seria melhor, para a pessoa com deficiência, se ela morresse. A
qualidade de vida é subjetiva e, portanto, se torna muito relativo o
ponto de vista de terceiros sobre o grau da qualidade de vida de
uma outra pessoa. A experiência de médicos no trabalho com
pessoas com deficiência grave, muitas vezes, surpreende pela
aceitação e capacidade de suportação por parte destas pessoas de
condições que os próprios médicos consideram intoleráveis. Em
geral, a discussão sobre a qualidade de vida esconde um tipo de
avaliação, típica da nossa sociedade, baseada na capacidade de
produzir e de ser útil. Nesta sociedade em geral, assim como os
pacientes em estado vegetativo, também os que têm deficiência
162
163

Cf. G. RUSSO, «Qualità della vita», in ID. (ed.), Enciclopedia di bioetica…, 1474-1475.

“Difatti è, al contrario, un diritto di coloro i quali si trovano in una situazione di disagio psicofisico
che la società dei “sani” investa parte dei suoi fondi nella loro riabilitazione: questo doveroso aiuto si
basa sul principio di sussidiarietà il quale implica che l’aiuto sia inversamente proporzionale alle
risorse possedute. Come è noto, dall’essere tale principio – nella visione del personalismo
comunitario – calato all’interno di una società a misura d’uomo, derivano il principio di integrazione
ovvero la necessità che la persona, nel nostro caso disabile, possa partecipare attivamente ed in
prima persona alla vita della polis; il principio di normalizzazione ovvero l’impegno affinché, grazie
all’ausilio della scienza medica, l’handicappato possa veder migliorare le sue condizioni generali di
salute ed il principio di personalizzazione ossia la attenzione alle diverse esigenze di ciascun disabile,
al fine di meglio valorizzarne le reali possibilità”. S. UGOLINI – R.I. VOCATURO, Bioetica e handicap…,
68.
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grave e cada pessoa que vive à margem do sistema produtivo são
considerados de menos valor. A atual tendência de avaliar em
termos econômicos e segundo a qual os recursos deveriam ser
utilizados somente para resultados clínicos demonstráveis, deixa as
pessoas com deficiência dependentes não apenas da ajuda, mas
também da boa vontade dos demais. Esta postura pode provocar
nas pessoas com deficiência ou com graves problemas neurológicos
não apenas perda de autoestima, mas também a preocupação em
função do peso econômico que causam à sociedade ou, pior ainda,
para a família, sobretudo nas sociedades que não oferecem um
auxílio suficiente para suportar o peso da invalidez. Por isso,
devem ser realizados todos os esforços necessários para criar
serviços que melhorem a qualidade de vida, também das pessoas
atingidas por uma invalidez. Do ponto de vista ético, é necessário
oferecer a possibilidade de viver (em todos os sentidos), revertendo
a atual perspectiva de fornecer os instrumentos para morrer.164
Especificamente, quanto ao conceito de qualidade de vida e
de saúde, o modelo proposto na Classificação Internacional de
Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, conforme estudado no
primeiro capítulo, contempla um novo modelo de saúde que
propõe uma prospectiva de integração social e de melhoramento
da qualidade de vida ligados aos traços de personalidade, ao
ambiente em que a pessoa vive e ao contexto cultural no qual
age.165 A presença das pessoas com deficiência no atual contexto
164

Cf. G.L. GIGLI – M. VALENTE, «Qualitá di vita e stato vegetativo» in E. SGRECCIA – I. CARRASCO DE
(edd.), Qualità della vita ed etica della salute, Atti dell’undicesima Assemblea Generale della
Pontificia Accademia per la vita (Città del Vaticano, 21-23 febbraio 2005), LEV, Città del Vaticano
2006, 245-246.
PAULA
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“Un primo aspetto concerne la diagnosi, rispetto alla quale l’ICF introduce nel panorama culturale
i fattori contestuali e ambientali, oltre a quelli individuali tradizionalmente considerati (le funzioni e
strutture corporee). Un secondo aspetto, più profondo, epistemologico, contempla un modello di
salute a dimensioni non solo biomediche, ma anche psicosociali: viene proposta una prospettiva, che
considera come indicatori di integrazione sociale e di miglioramento della qualità della vita – allo
stesso tempo – elementi legati a tratti di personalità, all’ambiente in cui la persona cresce, e al
contesto culturale nel quale agisce. Quest’ultimo elemento, fra l’altro, può aprire interessanti
indirizzi di ricerca, rispetto alla migliore applicabilità, nei vari Paesi aderenti, di un modello
descrittivo della salute personale secondo criteri ampi; e alla opportunità di esportare modelli
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cultural desafia a rever conceitos dentro de um processo contínuo,
para que o valor da vida seja sempre mais alargado e não
diminuído.166
Pode-se dizer que existe um desafio grande pela frente, no
sentido de superar um conceito excludente de qualidade de vida e
descobrir novas alternativas, que contemplem o homem todo e
todos os homens.167 Buscar o bem do ser humano, consiste em
interrogar-se sobre o que realmente significa este bem e não
reduzir esta complexa tarefa a um cálculo frio ou a uma expressão
de sentimentos subjetivos que variam conforme as circunstâncias.
Ao formular escalas e classificações, em que o valor da vida é
posterior a outros critérios antepostos a mesma, corre-se o risco de
desprezar as vidas que estão com suas capacidades limitadas como
se não comportassem o valor necessário para serem vividas.168
Diante da diagnose pré-natal ou do nascimento de um bebê com
séria má formação,169 muitas vezes surge a pergunta sobre a
qualidade de vida desta criança e qual o procedimento ético de
precostituiti in Paesi a differente livello di sviluppo, senza preventive conoscenze del contesto”. M.
PAVONE, «Disabilità. Aspetti generali»…, 667.
166

Cf. P. VENTURA-JUNCÁ, «Qualità di vita in medicina neonatale», in E. SGRECCIA – I. CARRASCO DE

PAULA (edd.), Qualità della vita…, 178.
167

Cf. M. FAGGIONI, «La qualità della vita e la salute alla luce dell’antropologia cristiana», in E.
SGRECCIA – I. CARRASCO DE PAULA (edd.), Qualitá della vita…, 21-30.
168

Um estudo sobre uma elaboração alternativa da noção de qualidade de vida que considera tanto
as capacidades, quanto os limites do homem, considerando que somos todos dependentes e por isso
busca fundar sua proposta no valor basilar da dignidade, pode ser aprofundado com a abordagem
das capacidades de Martha Nussbaum, conforme a reflexão apresentada por Giuseppina D’Addelfio:
“Attraverso un approccio così configurato, ciò che viene valutato e comparato è il grado di sviluppo
umano, non la presenza o l’assenza di valore umano: non si tratta dunque di un uso della nozione di
qualità finalizzato all’esclusione, bensì alla promozione dell’umano. La ricerca della qualità qui è
pienamente coerente con l’affermazione della sua sacralità, intesa come valore irriducibile della sua
dignità: ogni persona è da trattare come valore in sé indipendentemente dalle sue qualità. […]
L’elaborazione della Nussbaum recupera il senso originario dell’istanza di qualità, giungendo poi a
mettere fortemente in questione una “autonomia” umana concepita come metro della dignità
umana. Infatti, muovendo dall’attenzione, elaborata in chiave anti-utilitaristica, alla singola persona
ed esplorando l’intreccio di capacità e disabilità, ella giunge ad argomentare il ruolo etico della cura”
G. D’ADDELFIO, «Considerazioni etiche…», 754-755.
169

Cf. M. CAPORALE, Al confine tra la vita e la morte: il caso-limite dei bambini anencefalici. Aspetti
bioetici e giuridici, Vita e Pensiero, Milano 1997, 49-98.
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todas as pessoas envolvidas, no qual deve estar em primeiro lugar
o melhor bem do pequeno paciente.170 O nascimento de um filho
com deficiência grave sempre é uma provação para os pais e uma
verificação do grau de humanidade da sociedade. A necessidade de
dar assistência, cuidar e promover as pessoas enfermas ou com
deficiência grave e irreversível, coloca em ação as melhores
qualidades humanas.171
4. Algumas considerações bioéticas relativas às pessoas com
deficiência
Diante da análise dos modelos ou correntes de bioética que
analisamos, bem como da elucidação sobre a qualidade da vida
convém considerar alguns argumentos que se apresentam como
pontos problemáticos e nevrálgicos frente ao tema tratado. As
pessoas com deficiência se encontram numa especial situação de
vulnerabilidade diante das decisões que a sociedade muitas vezes
toma em nome e no lugar delas, deixando de dar-lhes o espaço e as
condições para que possam se sentir sujeitos de direito, excluindoos através do paradigma de justiça fundado no contrato social.
Percebe-se que sem uma clara compreensão da dignidade, que é
inerente ao ser humano, corre-se o risco de diminuir a igualdade
entre todos os seres humanos, que deve ser respeitada de modo
que todos sejam tratados de forma justa e equitativa.
4.1. Vulnerabilidade
O termo vulnerabilidade se refere à qualidade ou estado de
quem é ou se encontra vulnerável, ou seja, suscetível de ser ferido,
sujeito a ser atacado, derrotado, prejudicado ou ofendido. Este
170

Cf. G. DEL MISSIER, «La terapia delle malformazioni fetali: aspetti bioetici», in Bioetica e cultura 34
(2007) 49-60; W.J. EIJK, «Il porre fine alla vita di neonati handicappati. Dal Protocollo di Groningen
al regolamento nazionale olandese», in Medicina e Morale 57 (2007) 1165-1185.
171

Cf. W. POLTAWSKA, «Menomazione mentale e valore della vita», in E. SGRECCIA – I. CARRASCO DE

PAULA (edd.), Qualita della vita…, 197.
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termo adquire conotações diversas segundo o contexto no qual é
usado. Os grupos e as pessoas vulneráveis são uma presa fácil da
discriminação, da negação de seus direitos e eventualmente, da
estigmatização, que é a soma de todas as ações e reações de uma
comunidade diante de atributos negativos.172 Na filosofia e na
bioética esta palavra foi introduzida recentemente, repropondo a
discussão no conjunto das problemáticas, dos princípios e das
prioridades da ética aplicada. Figurativamente, remete à
precariedade de uma condição assinalada pela possibilidade da
violação e do limite, muitas vezes definido pela grande diversidade
de fragilidades, dependência e falta de proteção.173 O princípio de
vulnerabilidade vêm ocupar um lugar importante na discussão
bioética em confronto com os quatro princípios da bioética norteamericana: autonomia, beneficência, não maleficência e justiça. O
princípio de vulnerabilidade permite voltar a atenção para diversas
formas de fragilidade humana. A noção de vulnerabilidade serve
para mediar aquelas dimensões da experiência humana que fazem
parte integrante de uma visão completa da ética.174
A vulnerabilidade é importante porque constitui um fator que
multiplica o risco, isto é, a probabilidade de dano. Não é
necessário, nesta definição, que o dano seja intencional ou
deliberado. Basta que uma determinada probabilidade de dano
(risco), conhecida e ponderada por aqueles que a aceitam, ocorra
numa pessoa vulnerável por atributos próprios ou situações
especiais, para que ela seja imediatamente mais grave ou exija
maior intervenção preventiva ou corretiva. Daí que a
vulnerabilidade latente de muitas condições e pessoas tenha valor
apenas como potencial deficiência até que produza
consequências. A vulnerabilidade importa, na verdade, só por
suas consequências. Porque é mais fácil o preconceito, menos
censurável a discriminação ou mais relevante o estigma. Porque
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Cf. F.L. STEPKE – J.G. DE FREITAS DRUMOND, Fundamentos de uma antropologia…, 141-142.

173

Cf. W.T. REICH, «Vulnerabilità» in G. RUSSO (ed.), Enciclopedia di bioetica…, 1817.

174

Cf. W.T. REICH, «Vulnerabilità», 1818.
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impede às pessoas exercer seus direitos de defesa e de permissão
para dispor de seus corpos e mentes. Porque condena algumas
pessoas ao acesso restrito a bens e benefícios.175

Em uma sociedade em que o princípio de autonomia é
excessivamente forte, corre-se o risco de excluir todas as pessoas
que vivem em situações de vulnerabilidade humana, negando-lhes
o direito de ocupar seu espaço no mundo. Como consequência a
tirania da autonomia não tem uma influência negativa tão somente
em consideração aos outros princípios da bioética, mas influencia a
sensibilidade da cultura no seu conjunto. Em nossa cultura, temos
exemplos de compreensões do agir humano que consideram o
homem lobo do próprio homem,176 permitindo que se desenvolvam
correntes da bioética, como a de Engelhardt, que nega o estatuto
moral e de proteção ética aos seres humanos que não gozam de
autonomia.177 Ao mesmo tempo, é importante ressaltar que
existem muitas outras compreensões do agir humano que
apresentam o protótipo do ser humano como criatura que é
vulnerável, porque exposta à possibilidade de romper a coesão
interna que a mantém unida.178 A atenção, o cuidado e a proteção
das pessoas vulneráveis não é uma ideia nova, sempre ocupou um
papel central nos vários carismas da vida religiosa, mas a sua
recente descoberta, no que se refere a filosofia e a bioética, abre
175

F.L. STEPKE – J.G. DE FREITAS DRUMOND, Fundamentos de uma antropologia…, 146.
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V. SAINATI, «Hobbes, Thomas», in V. MELCHIORRE, (ed.), Enciclopedia filosofica,Vol. VI…, 53125320.
177

“Il libro di H. Tristram Engelhardt, The Foundations of Bioethics, presenta tutti gli ingredienti
principali del mito hobbesiano sulla natura dell’uomo. […] L’etica engelhardiana basata
sull’autonomia non può offrire alcuna indicazione sostanziale per la promozione di una reciprocità
attenta alla vulnerabilità umana. Nessuna delle relazioni caratterizzate dalla dipendenza reciproca e
dalla fiducia (matrimonio, amicizia, relazioni dentro a piccole comunità, relazioni profissionali) può
diventare sorgente di responsabilità morale. La sua è un’etica che emargina la vulnerabilità come
una dimensione sfortunata della vita senza alcuna rilevanza per l’etica”. W.T. REICH, «Vulnerabilità»,
1819.
178

Interessante a exposição que Reich faz entre vulnerabilidade e um mito de origem romana e como
a ética do cuidado se apresenta na filosofia contemporânea. Cf. W.T. REICH, «Vulnerabilità», 18191821.
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uma perspectiva profundamente significativa para o mundo
secularizado dentro do atual contexto cultural. È importante
traduzir o princípio do cuidado em relação ás pessoas vulneráveis
para uma linguagem reflexiva e definir as modalidades da sua
articulação concreta.
Vulneráveis são aqueles incapazes de decidir por si mesmos
o que convém a seus interesses, quer seja em função de suas
próprias deficiências, da autoridade que sobre eles se exerce, quer
da prisão que significam o preconceito e a discriminação.
Vulnerabilidade equivale à perda de autonomia e entrega à
circunstância ou à vontade alheia.179 Ainda que existam
vulnerabilidades irreversíveis numa sociedade determinada,
existem as que são por completo reversíveis. Apenas para
exemplificar, no que diz respeito às pessoas com deficiência física,
a convivência com a irreversibilidade pode se dar através de
próteses e terapia de reabilitação ou no que se refere a inteiros
grupos através do redimensionamento das barreiras anatômicas.
Tão somente a noção de grupo vulnerável, ainda que útil para ditar
normas de comportamento, é irreal. Nem todos os membros de
um grupo, classificado como vulnerável, compartilham o atributo
na mesma proporção ou ainda da mesma maneira. Cada ser
humano é único e, por isso, são desconhecidas as capacidades de
autossuperação de certos indivíduos de um grupo, ainda que
submetidos às mesmas circunstâncias.180 Também, dificilmente, se
encontrará um grupo homogêneo ao ponto de todos estarem
submetidos às mesmas circunstâncias sociais, econômicas e
psicológicas, fatores que, muitas vezes, são decisivos no grau de
vulnerabilidade.
Independentemente de que seja sentida, percebida, atribuída ou
basal, existem formas de deficiência completamente transitórias e
179
180

Cf. F.L. STEPKE – J.G. DE FREITAS DRUMOND, Fundamentos de uma antropologia…, 147.

Cf. S. FRASSINELLI, «Handicap e disabilità. L’uomo fragile», in E. LARGHERO – G. ZEPPEGNO, Dalla
parte della vita. Itinerari di bioetica, Vol. II, Effatà, Torino 2008, 193-198.
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reversíveis, descapacidades que requerem esforço de
compensação e menos-valias possíveis de compensar só mediante
a ajuda de outros, ou da sociedade maior. Uma “prótese social”,
semelhante às próteses com que se substituem membros ou
partes corporais, é necessária no caso de menos-valia. Por
exemplo, adaptações arquitetônicas, cadeiras de roda, acessos
especiais, grupos de ajuda. A vulnerabilidade, neste caso, é
irreversível. Portanto, pode haver vulnerabilidades sentidas,
atribuídas ou objetivas que conduzem a deficiências,
incapacidades ou menos-valias de pessoas e grupos – sempre
tomando em consideração que a ideia de vulnerabilidade é
contextual, situacional e relativa.181

A maior parte das declarações e normas, elaboradas no
contexto da medicina e da pesquisa, tem apontado para a proteção
dos grupos de pessoas vulneráveis. O Código de Nuremberg, como
já vimos, adverte que o consentimento voluntário é essencial para
permitir a pesquisa em seres humanos. Também, a Declaração de
Helsinque sugere que os interesses da sociedade não podem
prevalecer sobre o indivíduo na consecução de fins, ainda que
sejam nobres, mas que dependam de meios abusivos que possam
violentar algumas pessoas. Assim, as sucessivas revisões da
declaração expressam a preocupação em garantir a proteção das
pessoas que não podem dar seu consentimento.182 Em 2001, foi
definida dentro da metodologia da pesquisa com seres humanos a
categoria de grupos vulneráveis, demonstrando a necessidade de
voltar uma atenção especial para as pessoas que por diferentes
motivos, correm risco de serem desrespeitadas na sua dignidade,
através da manipulação da biotecnologia desprovida de critérios
éticos.183 Também na Declaração Universal sobre Bioética e
Direitos Humanos, aprovada em 19 de outubro de 2005 pela
181

F.L. STEPKE – J.G. DE FREITAS DRUMOND, Fundamentos de uma antropologia…, 148.

182

Cf. C. LEVINE, «Research Policy», in S.G. POST (ed.), Encyclopedia of Bioethics, Vol. 4, Mac Millan,
Detroit 20043, 2368.
183

Cf. C. LEVINE – T.W. OGLETREE, «Research Methodology», in S.G. POST (ed.), Encyclopedia of
Bioethics, Vol. 4, Mac Millan, Detroit 20043, 2344.
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UNESCO, pela unanimidade dos 191 países componentes da
organização, pode-se perceber que o teor da declaração
democratiza e torna a agenda da bioética do século XXI, mais
aplicada e comprometida com as populações vulneráveis. Desse
modo, estabelece a vulnerabilidade como um dos princípios a
serem respeitados, sendo que se pode ler no artigo 8: «A
vulnerabilidade humana deve ser levada em consideração na
aplicação e no avanço do conhecimento científico, das práticas
médicas e de tecnologias associadas. Indivíduos e grupos de
vulnerabilidade específica devem ser protegidos e a integridade
individual de cada um deve ser respeitada».184
Geralmente, a condição biológica assinalada como causa do
desamparo, da vulnerabilidade e do sofrimento está associada a
uma resposta positiva ou negativa de outros seres humanos. A
solidariedade e o apoio podem compensar a mais nefasta das
sortes, sendo ingrediente fundamental na superação de limites. O
desamor e a indiferença podem tornar opaco o mais brilhante
destino aprisionando o ser humano num individualismo corrosivo.
Sem dúvida, a vulnerabilidade social tem uma importância
fundamental do ponto de vista ético. Aqueles, que dela padecem, se
veem privados de acesso a seus direitos e não podem demandar
deveres de outros para com eles. A vulnerabilidade sentida ou
percebida pela pessoa vulnerável, muitas vezes, não é correlativa
ou equivalente à vulnerabilidade atribuída por outros. Com
certeza, não se vive no melhor dos mundos possíveis, nem as
sociedades humanas são perfeitas e sensíveis por geração
espontânea às necessidades dos menos favorecidos. Por isso, é
importante que as lacunas sociais sejam traduzidas e previstas
através da lei e dos costumes inspirados em fatos. A missão de
líderes e movimentos de defesa das pessoas que vivem em situação
de vulnerabilidade, têm um papel fundamental no
184

UNESCO, Declaração Universal sobre a Bioética e Direitos humanos, http://www.bioetica.
catedraunesco.unb.br/htm/X%20%20htm/documentos/declaracaojulho2006.pdf (06.11.2008).

Cláudio Vicente Immig | 183

amadurecimento do comportamento moral que deve converter a
pluralidade das sociedades e dos desejos humanos em um
pluralismo tolerante e aceitável. Embora proteger as pessoas e os
grupos chamados vulneráveis seja tarefa manifesta do legislador, é
um plebiscito cotidiano construir sobre esses textos um
comportamento adequado aos direitos e à dignidade de todas as
pessoas.185
Não há norma nem princípio que possam fazer melhores as
pessoas nem induzi-las ao respeito se neles não intervém a
poderosa voz da consciência moral e da imaginação moral.
Somente imaginando – que é uma forma de compreender – as
limitações e as deficiências de outros, vivenciando-as como se
fossem próprias, sentindo-as como universais, é possível pensar
em sociedades mais justas e nas quais as inevitáveis limitações, a
vulnerabilidade inerente à condição humana e as suscetibilidades
particulares de grupos e indivíduos sejam compensadas,
superadas e convertidas em combustível da felicidade ideal.186

Na convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência,
é expressa a preocupação com o fato de que não obstante os
diversos instrumentos e compromissos assumidos ao longo dos
últimos anos, as pessoas com deficiência continuam a enfrentar as
barreiras contra a sua participação como membros iguais da
sociedade e as violações de seus direitos humanos em todas as
partes do mundo. Também, manifesta a preocupação com as
difíceis situações enfrentadas por pessoas com deficiência que
estão sujeitas a formas múltiplas ou agravadas de discriminação
por causa de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou
de outra natureza, origem nacional ou étnica, nativa ou social,
propriedade, nascimento, idade ou outra condição.187
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Cf. F.L. STEPKE – J.G. DE FREITAS DRUMOND, Fundamentos de uma antropologia…, 151.
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F.L. STEPKE – J.G. DE FREITAS DRUMOND, Fundamentos de uma antropologia…, 152.
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Cf. ONU, Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.
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4.2. Justiça
O princípio clássico da justiça, fundamentado na teoria do
contrato social, como mútua vantagem, tem um longo caminho a
percorrer. John Ralws,188 um filósofo político que teve grande
influência no campo da bioética, propõe uma teoria liberal da
justiça com a pretensão teórica de colocar o primado da justiça sob
a eficiência na ótica dos mais desvantajados da sociedade,
procurando através da pretensão teórica, baseada sobre a
equidade, viabilizar o contratualismo em polêmica com a tradição
do utilitarismo filosófico. No entanto, diante das pessoas com
deficiência grave, que estão numa situação total e permanente de
dependência de outras pessoas,189 percebe-se um hiato que exige
uma revisão do contrato como fonte moral. Uma vez que o
contrato exige um compromisso de intercâmbio, como fica a
situação daqueles que desde a fase embrional já é constatado que
jamais poderão restituir o benefício recebido? No campo da
bioética, realmente este hiato se torna extremamente perigoso
para os seres humanos que não podem responder com sua
autodeterminação, pois de fato, ficam totalmente nas mãos da boa
vontade dos agentes morais.190
188

Cf. S. MAFFETTONE, «Ralws, John (Jack) Bordley» in V. MELCHIORRE (ed.), Enciclopedia filosofica,
Vol. X…, 9412-9415.
189
190

Cf. A. BOMPIANI, Bioetica dalla parte dei deboli, EDB, Bologna 1995, 317-338.

“Questo modello è quello che caratterizza, ormai da secoli, la tradizione contrattualistica, che sta
alla base delle diverse versioni che sono state elaborate della teoria liberale del diritto e della
giustizia. Prescindendo dalle notevoli distinzioni che sono state fatte al suo interno, questa teoria
assume che il diritto debba perseguire un bene sociale, ma che questo bene abbia un carattere
politico, non metafisico. La determinazione del bene non può che avere carattere convenzionale; esso
va cioè concordato nei suoi contenuti da soggetti, che si ritengano – per presupposto – tutti liberi,
eguali, indipendenti, e disposti a riconoscersi reciprocamente come cittadini attraverso la stipula di
un contratto sociale. […] Non è quindi un caso che lo stesso Rawls, pur ritenendo che quella delle
cure per le persone non autosufficienti sia una urgente questione pratica, la ritiene, da un punto di
vista teorico, una difficile complicazione e ritiene ragionevole lasciarla da parte, per affrontarla
eventualmente in altro momento. Ma proprio questa è la questione che non ci è lecito lasciare da
parte, non solo perché costituisce la pietra di paragone della consistenza del modello contrattualistico
di giustizia, ma soprattutto perché la sua coerente assunzione conduce inevitabilmente a concludere
che tale modello non può che giustificare l’esclusione da una società fondata da e per soggetti
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Conforme G. D’Addelfio, Marta Nussbaum, questiona a
afirmação de Rawls, segundo o qual, os cidadãos da sociedade bem
ordenada têm uma certa posição em base à renda e à riqueza. Na
verdade, vem ignorado que as pessoas têm capacidades diversas,
situações de origem diferentes e modos diversos de transformar as
capacidades em funcionamento; ignora-se o fato de que no
contexto de cada política social, promover o mesmo tipo de
atendimento, muitas vezes, não é suficiente. Nesta crítica, é
observado que os cidadãos rawlsianos são concebidos como
independentes e plenamente cooperativos. No entanto, muitas
relações significativas da vida humana não são cooperativas e
assimétricas, portanto externas a qualquer contrato. Cabe observar
que todos os seres humanos iniciam a vida como crianças indefesas
e necessitadas de ajuda, sendo provável que concluirão sua
existência em uma situação análoga, seja do ponto de vista físico
que do ponto de vista mental. Em uma abordagem construída a
partir da consideração do que cada pessoa individual e irrepetível é
em condições de fazer e de ser, a realidade da deficiência oferece à
reflexão ética um espaço fecundo. A deficiência nos interpela,
mostrando que o modelo do contrato da categoria de
reciprocidade, que está na sua base, não é suficiente para pensar as
relações entre os homens e a justiça social.191 Também, D’Agostino
analisa a proposta de Nussbaum e refere, com a filósofa, que temos
um direito ao sustento fundado na dignidade das nossas
necessidades.192 Outra filósofa que propõe repensar o conceito de
justiça à luz das relações de dependência e da fragilidade humana,
é Eva Feder Kittay,193 que propõe a superação do agir segundo um
“pienamente cooperativi” di alcune specifiche categorie di persone: i disabile di mente, gli anziani
con turbe psichiche e (per quanto solo temporaneamente) i minori”. F. D’AGOSTINO, «Il diritto di
fronte alla disabilità…», 201-2002.
191

Cf. G. D’ADDELFIO, «Considerazioni etiche…», 763-764.

192

Cf. F. D’AGOSTINO, «Il diritto di fronte alla disabilità…», 203.

193

Eva Feder Kittay é mãe de duas crianças, uma das quais com deficiência, desde 1979 é docente de
filosofia na Stony Brook University em Nova York. Em parceria com outros editou numerosos
artigos de revistas como: Feminism and Disability e Embodied Values. Philosophy and Disabilities.
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imperativo categórico ou de um princípio utilitarístico. Indica a
virtude do cuidado, da dedicação assimétrica e não recíproca,
relativa ao bem-estar de uma outra pessoa que requer o fazer-se
transparente às necessidades do outro como uma capacidade
moral humana específica do exercício da autonomia moral.194
Resolver a problemática simplesmente remetendo o
problema para o princípio de beneficência, revela-se uma solução
inadequada, pois faz da pessoa com deficiência um marginalizado
ou alguém que é socorrido por uma mera questão de boa vontade,
não compreendendo a deficiência como condição do ser humano,
mas como residualidade. Mesmo que a reabilitação tenha um custo
alto e não consiga repor (em termos de objetivos propostos) o
investimento realizado, ou mesmo diante da reabilitação ou terapia
da deficiência grave e irrecuperável, deve-se justificar uma
intervenção proporcionada que saiba dar sentido a uma existência
que, pela sua condição, tem necessidades especiais. Somente deste
modo, pode-se garantir ao paciente o direito ao respeito da sua
dignidade, sejam quais forem a origem ou a natureza de sua
deficiência, defendendo o direito a uma vida decorosa e
desenvolvida ao máximo de suas possibilidades. Certamente,
muitas são as conquistas no sentido de sensibilização da opinião
pública em relação às pessoas com deficiência, superando a visão
194

“Il potere morale specifico – un potere che non coincide con la capacità di formarsi la propria
visione del bene né con un senso della giustizia (i due poteri morali identificati da John Rawls) – è
legato alla realtà della nostra inevitabile dipendenza e fragilità umana. Non è soltanto un caso se
poche altre creature, forse nessuna, prodighino ai piccoli le cure che dedicano loro gli umani, e non è
neanche un caso che nessun’altra creatura dedichi ai malati, ai disabili e agli anziani debilitati le cure
che gli umani mettono in pratica come una cosa naturale. Anche se possiamo attribuire la cura che
offriamo ai nostri piccoli agli imperativi biologici della sopravvivenza della specie, la cura dei nostri
malati, anziani e disabili non ha tali comode giustificazioni biologiche. Mentre altre specie
dimostrano un certo grado di cura per i loro simili feriti, i metodi di cura che la maggioranza di tutte
le culture umane ha elaborato eccede di gran lunga qualsiasi altra metodologia presente nel resto del
mondo naturale. La nostra cura dei piccoli e di coloro che sono malati, menomati o anziani dimostra
una capacità umana come autonomia morale, come autocreatività e come capacità di inventare
sistemi di reciproca cooperazione sociale. La cura alla quale alludo è nata proprio perché ciò che ci
lega in queste relazioni di cura è il senso profondo del valore insostituibile e peculiare di ogni essere
umano; e a maggior ragione di quegli individui ai quali siamo legati da relazioni di amore e di cura”.
E.F. KITTAY, «La condizione del disabile: pari dignità, pari cura», in Concilium 39 (2003) 349-350.
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de objetos merecedores de ajuda e destinatários passivos de
assistência social, conquistando espaços onde as pessoas com
deficiência passam a ser entendidas como protagonistas ativos de
relações sociais, não apenas como beneficiado, mas como pessoa
em sentido pleno em um processo de integração concreta.195
A tradição filosófica em geral e de modo particular a tradição
filosófico-jurídica, bem como a teoria do direito, tem deixado a
desejar no confronto com o enigma da vulnerabilidade humana, de
modo especial da vulnerabilidade das pessoas com deficiência
mental. Na prospectiva da bioética social esta consideração se
transforma em uma questão fundamental. A que título as pessoas
com deficiência são cuidadas e acudidas nas suas necessidades,
mesmo quando não são capazes de elaborar suas carências em
uma explícita exigência? É possível tematizar o problema do
tratamento, da terapia, do cuidado, da atenção e da dedicação para
com a pessoa com deficiência mental grave, como problema de
justiça ou é mais conveniente aceitar que o direito não deve
tematizar a questão e deixar que tudo seja resolvido, tão somente,
como um problema de solidariedade social e de beneficência?
Parece que a destacada sensibilidade, tipicamente moderna,
diante do sofrimento, em todas as suas múltiplas formas,
reconheceu nas pessoas com deficiência, novas formas de
concretização socioassistenciais, ativando dinâmicas sociais
inéditas. No entanto, não se pode concluir que a situação das
pessoas com deficiência esteja resolvida como problema de justiça.
Uma vez que esta mesma sociedade procura negar o sofrimento,
como condição humana inaceitável e inexplicável, procurando
removê-lo a todo o custo, abre-se também caminhos para a
eliminação de todos os sinais e expressões deste sofrimento. O
vazio criado pela remoção de um problema em nível do
pensamento reflexo, necessariamente, deve ser preenchido. Na
sociedade tecnologizada, na qual a tecnociência se apresenta como
195

Cf. F. D’AGOSTINO – L. PALAZZANI, Bioetica…, 149-150.
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o substituto da verdade, explica-se o grande entusiasmo e
exaltação da ciência, ingenuamente pensada, como sistema
univocamente finalizado a aliviar o sofrimento como tal, perdendo
de vista as consequências do incremento de novos modos de
sofrimento acarretados pela mesma. Por isso, é difícil acreditar
que, no sistema da modernidade, o cuidado dedicado às pessoas
com deficiência mental possa ter um fundamento de justiça.
Diversamente da beneficência, uma justiça que não está em
condições de exibir as próprias razões não pode ser percebida
como justiça, mas como arbítrio.196 Este é o motivo pelo qual não
se pode banalizar um dos mais tormentosos paradoxos do nosso
tempo: o fato que a sempre mais destacada tutela das pessoas com
deficiência avance com a mesma velocidade que a legalização do
aborto, de modo mais explicito ainda, com o incentivo do aborto
eugenético.197 Como função do direito deve ser tematizada a defesa
dos sujeitos mais frágeis e em situação de vulnerabilidade em
confronto com a promoção da autonomia, como problema de
justiça primário, para evitar o falimento teórico e pragmático do
projeto liberal.198
4.3. Dignidade
Em nossa sociedade atual, muito se fala em dignidade
humana e dignidade da pessoa, tendo relevância política, jurídica,
filosófica. Pode-se dizer que a reflexão bioética, nas últimas
196

Cf. F. D’AGOSTINO – L. PALAZZANI, Bioetica…, 151.

197

Cf. F. D’AGOSTINO – L. PALAZZANI, Bioetica…, 152.

198

“Il liberalismo classico vede come funzione primaria del diritto quella di strumento di
realizzazione autonoma delle potenzialità dei singoli soggetti che in quanto attori sociali concorrono
a porlo. Questa dottrina, se continuiamo a fondarla su di una concezione dell’autonomia
completamente cieca nei confronti della vulnerabilità della persona umana e dei bisogni che da
questa vulnerabilità derivano, non è più oggi sostenibile; come funzione primaria del diritto
dobbiamo piuttosto tematizzare la difesa dei soggetti deboli: è compito di un liberalismo che sia in
grado di riformulare le sue migliori ragioni riuscire a farsi carico di questo problema, come
problema di giustizia non residuale, ma primario”. Cf. F. D’AGOSTINO, «Il diritto di fronte alla
disabilità…», 204.
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décadas, tem procurado contribuir na promoção de uma sempre
melhor qualidade de vida, para que cada pessoa humana em
particular e em qualquer parte do mundo tenha a possibilidade de
combater tudo que possa ir contra a integridade da pessoa e de
seus direitos, e redescubra o verdadeiro significado da própria
dignidade.199 No entanto, percebe-se que a palavra dignidade não
tem um significado unívoco no seu uso prático.200 Assim, como de
um lado, fala-se em defender a vida humana desde a concepção até
a morte natural em nome da dignidade, por outro lado algumas
correntes defendem o aborto, a eutanásia e o suicídio assistido,
levantando a bandeira da dignidade da pessoa como fator
determinante da liberdade de viver ou morrer sem passar pelo
sofrimento, justificando também a interrupção da vida das pessoas
com deficiência mental.201 Cabe destacar que a imagem humana, à
qual é atribuída dignidade, é propriamente o ser humano não
perfeito que luta para superar o sofrimento, mas se trata também
do dever que a humanidade enquanto tal, inserida no tempo, na
finitude e associada ao risco, não seja declarada doença.202 No
plano ético, se faz necessário insistir na resistência a todo tipo de
199

Cf. J.R. LACADENA, «Biologia y humanidad: hominización y humanización» in J. MASIÁ (ed.), Ser
humano, persona y digndidad, Universidad Pontificia Comillas, Madrid 2005, 43-89; J.C. ÁLVAREZ,
«Ser humano-persona: planteamiento del problema» in Ibid., 17-41; M. PORRAS DEL CORRAL,
«Persona e dignidad desde el derecho» in Ibid., 199-224; K. HAUCKE, «Mitgift, Leistung,
Anerkennung. Ein philosophischer Vorschlag für ein integrales Verständnis menschlicher Würde» in
Ethica, Wissenchaft und Verantwortung 14 (2006) 227-254; F. TUROLDO, Bioetica e reciprocità. Una
nuova prospettiva sull’etica della vita. Città Nuova, Roma 2003, 57-70; M.G. ARDITA, «Dignità
dell’uomo», in S. LEONE – S. PRIVITERA (edd.), Nuovo dizionario…, 308.
“Dalle posizione ufficiali, rese pubbliche in molte politiche sociali, ‛dignità umana’
sembrerebbe riferirsi alla capacità di un individuo di essere e fare conformemente a ciò che meglio si
sente e si ritiene di dover fare. Quanti hanno questa visione della dignità umana naturalmente si
mostrerebbero di fatto piuttosto sgomenti, forse ‛sgomenti da morire’ se si trovassero gravemente
disabili a motivo di un incidente o di una malattia che non permetterebbe loro di fare quanto si
sentirebbero o vorrebbero fare. Sicuramente nella loro valutazione delle cose vedono tale condizione
di vita come ‛non degna’ di essere vissuta”. J.M. HAAS, «Dignità umana e bioetica», in G. RUSSO (ed.),
Enciclopedia di bioetica…, 627.
200

201
202

Cf. F. D’AGOSTINO, «Morte» in F. COMPAGNONI (ed.), San Paolo, Milano 19992, 57-79.

Cf. R. AMMICHT-QUINN, «La dignità di chi è inviolabile? Essere umano, macchina e il
dibattito sulla dignità», in Concilium 39 (2003) 253.
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discriminação e de superar o preconceito que classifica inaceitável
a vida pulsante no ser humano vulnerável.203
A palavra dignidade, está intimamente unida ao conceito de
direitos humanos,204 ou então, a algo que precede a todos os outros
direitos, pois é um valor objetivo e intrínseco e se identifica com o
sujeito de direitos. Mas o que é a dignidade, de onde tem origem, o
que significa “inerrência”, quem é o ser humano e como deve ser
definida a pessoa, são todos aspectos problemáticos da cultura
moderna. Por si mesmo, os textos oferecem um elemento muito
importante para entender a dignidade: esta é também a razão da
igualdade. É, portanto, algo tão elevado que não consente
graduações e comparações. Não pode existir um “mais” de
dignidade ou um “menos”, porque esta é sempre a máxima. Isto é,
a igualdade implica que a dignidade exprime a excelência suprema.
A excelência indica também uma diversidade a respeito de todo o
resto da natureza. Esta parece romper a continuidade dos viventes:
há um salto de qualidade entre os homens e os animais. Ninguém
pode dizer que o reconhecimento do valor dos animais é o
fundamento da justiça, da liberdade e da paz no mundo.
Naturalmente, também os animais merecem respeito, mas não de
modo absoluto. A dignidade humana indica, ao invés, algo de
absoluto. Segundo Kant, esta é um valor que não tem equivalentes.
Esta é “inerente” ao ser humano, isto é, coligada tão somente com
o fato de ser um “ser humano”. Toda existência humana portanto
tem sua dignidade em si mesma. Esta, ontologicamente, é
203

“Questa vulnerabilità (a differenza della predisposizione ai disturbi o del logoramento) è
un grande bene umano. In questa vulnerabilità si colloca un nuovo imperativo categorico, uno che
non è fatto per sottolineare il valore delle macchine-uomo o degli uomini-macchina: rispettate la
vulnerabilità. La vulnerabilità segna, al contempo, il punto della necessità della dignità umana e il
punto della sua possibilità”. R. AMMICHT-QUINN, «La dignità di chi è inviolabile…», 255.
204

“[…]deve essere considerato anche il concetto di dignità umana. L’approfondimento di
questa esigenza sembra necessario perché (se di frequente si fa ricorso a questo ‛valore’ etico
fondamentale) bisogna anche mettersi al riparo dalla caustica espressione di Singer, peraltro
inaccettabile, e cioè che si fa ricorso al concetto di dignità umana quando si è a corto di
argomentazioni”. A. BOMPIANI, «Ricerca. Etica, diritto e ricerca biomedica», in F. COMPAGNONI (ed.),
Etica della vita, San Paolo, Milano 19992, 276.
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conatural à vida humana e, como tal, não depende do agrado
alheio.205
A primeira exigência de ordem antropológica e ética é
reconhecer às pessoas com deficiência, seja qual for o tipo de
deficiência, a plena dignidade de pessoa humana.206 Isto é claro, a
partir do momento que a dignidade deriva a cada pessoa pelo
simples fato de ser homem. Esta posição radical, própria da cultura
personalista, é explicitamente afirmada no direito internacional e
em vários documentos sobre direitos humanos que têm sido
elaborados ao longo dos últimos anos.207 “Reconhecendo também
que a discriminação contra qualquer pessoa, por motivo de
deficiência, configura uma violação da dignidade e do valor ao ser
humano. Reconhecendo ainda a diversidade das pessoas com
deficiência. Reconhecendo a necessidade de promover os direitos
humanos de todas as pessoas com deficiência, inclusive daquelas
que requerem apoio mais intensivo”.208 Também neste ponto,
Sgreccia aponta a medicina reabilitativa como talvez a mais idônea
para ajudar a perceber que quando a fenomenologia funcional é
empobrecida e impedida pela deficiência, a profundidade do ser
pessoal, igual na dignidade e no valor que diz respeito ao homem
saudável, possui recursos sempre novos que vão para além da
deficiência seja ela da natureza que for.209 A interpretação bioética
205

Cf. C. CASINI – M. CASINI, Diritti umani e bioetica, Ateneo Pontifico Regina Apostolorum, Roma
2005, 180.
206

A própria história demonstra que o conteúdo dos direitos humanos não nasce de um
preciso momento histórico, mas é fruto de uma evolução e de um caminho de conquistas,
empreendido por alguns homens ou grupos de pessoas que, ativamente reivindicaram de diferentes
modos direitos naturais que lhes eram negados pelos detentores do poder, que não os reconheciam
como titulares de direito, pois não estavam contemplados na lei positiva. Cf. B. GIORDANO, «La
dignità della persona umana», in E. LARGHERO – G. ZEPPEGNO (ed.), Dalla parte della vita…, Vol. I,
391-394.
207
208
209

Cf. E. SGRECCIA, Manuale di bioetica…, Vol. II, 445.
ONU, Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.

“E la medicina riabilitativa è quella forse più idonea ad aiutarci a fare una profonda
distinzione nella persona umana: tra la sua ontologia e la sua fenomenologia” E. SGRECCIA, Manuale
di bioetica…, Vol. II, 463.
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da ideia de dignidade humana em prospectiva personalista abre
um espaço rico para o diálogo e para o respeito recíproco entre
identidade e diferença.210
Aqueles que procuram restringir a dignidade humana
negando-a às pessoas com deficiência grave negam que as fontes
da dignidade sejam a existência e a natureza substancial da pessoa
humana. A pessoa, não importa se saudável, doente, do sexo
masculino ou feminino, idosa ou jovem, consciente ou em coma, é
a primeira base da dignidade humana, pois a liberdade, a
autoconsciência e o conhecimento, como também as características
que pertencem à essência da pessoa, requerem um sujeito, que
vive e subsiste em si, no ser, e não depende destes atos e nem são
pertinentes a uma outra coisa como seu acidente.211
Interessante analisar o tema da dignidade a partir da
reflexão que Eva Kittay sugere, tendo como ponto de partida da
sua proposta a condição da pessoa com deficiência: igual
dignidade, igual tratamento. Kittay inicia sua exposição
observando que, na humana busca da igualdade e dignidade, são as
pessoas com deficiência que mais recentemente as reivindicaram
para si próprios. Reconhecida a artificialidade da suposta
inferioridade das mulheres e das pessoas de pele escura justificada
sob a base da sua desigualdade natural, chegou-se à compreensão
de que a mesma é fruto de uma desigualdade social e de uma
política imposta. Assim também as pessoas com deficiência
sustentaram que a deficiência é uma categoria social e não natural.
Kittay constata que, se a igual dignidade devida a todos os seres
humanos depende das suas capacidades de criar-se a si mesmos,
como sustentava Pico della Mirandola; de comportar-se como
agentes morais autônomos, como sustentava I. Kant; ou como
210
211

Cf. C. VIAFORA, Introduzione alla bioetica, Franco Angeli, Milano 2006, 97-122.

J. SEIFERT, «Il diritto alla vita e la quarta radice della dignità umana», in J. DE D. VIAL CORREA – E.
SGRECCIA (edd.), Natura e dignità della persona umana a fondamento del diritto alla vita. Le sfide del
contesto culturale contemporaneo, Atti dell’ottava Assemblea Generale della Pontificia Accademia per
la vita (Città del Vaticano, 25-27 febbraio 2002), LEV, Città del Vaticano 2003, 203.
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membros capazes de auto estima em uma sociedade caracterizada
por justos princípios de uma leal cooperação social, conforme J.
Rawls; conclui-se que grande parte das pessoas com deficiência
demonstraram ter direito a pleno título a tal dignidade.212
Não existe uma base moral sobre a qual se possa negar os
meios para viver com dignidade àqueles que possuem os atributos
necessários. No entanto, existem pessoas com deficiência que não
se enquadram facilmente em nenhuma das caracterizações
referidas pelos autores citados acima, atribuídas àqueles que
merecem dignidade. Existem pessoas que independente dos
recursos que venham a ser colocados à disposição, colocados de
lado os preconceitos, não serão nunca capazes de gerir a própria
vida como lhes convém; que mostram de modo evidente que não
possuem a capacidade necessária para fazer um raciocínio moral
prático. Mesmo que possam experimentar a alegria humana,
possam dar e receber amor, muitas vezes, não o manifestam no
modo convencional. Todavia, não podem e não poderão nunca ser
independentes e produtivos, não sendo claro se podem ser agentes
morais. É de modo especial, diante desta situação, que se impõe a
pergunta se lhes é devida a dignidade de pessoa, a dignidade que
normalmente se pensa para os seres humanos.213
Diante da afirmação de que a dignidade humana é inerente a
cada ser humano e a todos os seres humanos no mesmo grau e que
o ser humano tem um valor intrínseco, não pode existir um que
seja mais ou um que seja menos. Esta é a ideia da igual dignidade.
Segundo Kittay, a partir do Iluminismo se impõe a pergunta sobre
o atributo ou a qualidade, geralmente compreendido, como algo
mais que a mera pertença biológica, que sirva de base à dignidade
humana e que seja um atributo comum a todos. O valor intrínseco
que vem identificado com a dignidade, atribui-se muitas vezes
somente às pessoas que são capazes de exercitar, que exercitarão
212

Cf. E.F. KITTAY, «La condizione del disabile…», 338-340.

213

Cf. E.F. KITTAY, «La condizione del disabile…», 341.
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ou que já exercitaram estas capacidades. Diante disso Kittay
repropõe a pergunta sobre aqueles que não tiveram e não terão
jamais tais capacidades. Será que se deve ainda atribuir às pessoas
com tais deficiências uma dignidade em sentido pleno? A filósofa,
de imediato responde afirmativamente, esclarecendo que as razões
disto revelam uma mais profunda motivação para a dignidade, que
as definições citadas não contemplam.214 Uma autêntica descrição
da dignidade, fundada na vida real e cotidiana, requer que esta
venha promovida e não eliminada. Para que isto se realize, é
importante manter a consciência das necessidades e limites
humanos, bem como da condição de seres mortais, criaturas
humanas que são dotadas de aspirações e afetos.215
As relações de cuidado agem como um canal que transmite
valor: o valor de quem oferece assistência vem conferido à pessoa à
qual se dedica. As relações de cuidado conferem um valor
intrínseco e, ao mesmo tempo o reconhecem, portando-o assim, à
sua realização. No individuar a fonte da dignidade de uma pessoa
com deficiência múltipla grave, desprovida de autonomia, pode-se
identificar a origem mais apropriada da afirmação de igual
dignidade humana. É a dignidade baseada sobre nossa comum
ligação com os outros na nossa necessidade de cuidado, na nossa
dependência e vulnerabilidade e no valor que se realiza quando
outros seres, que tem um valor próprio intrínseco, dedicam-se ao
nosso bem estar.216 Formular uma ética do cuidado, significa
214

Cf. E.F. KITTAY, «La condizione del disabile…», 342.

“Ciò che ci occorre è una descrizione della dignità di quella che Tolstoj definiva ‛vita reale’: la vita
com’è vissuta normalmente, la vita quotidiana nella sua concretezza. Una vita sempre in simbiosi –
oltre che in antitesi – con la necessità, nel tentativo di fronteggiarla, non di eliminarla. Come la
spinta verso il basso della forza di gravità, senza la quale il ballerino non può danzare, la spinta verso
il basso della necessità e del destino corporei ci permette di compiere con umanità e dignità il nostro
percorso esistenziale. Un percorso che sfrutta la consapevolezza dei nostri bisogni e limiti, e della
nostra mortalità, per dar vita a un’esistenza ricca di impegno, profondità, bellezza, virtù e significato,
non nonostante la nostra dimensione corporea, ma a causa di essa. Le aspirazioni umane dipendono
infatti in misura decisiva dal nostro essere creature bisognose e finite, e quindi dotate di aspirazioni
e affetti”. L.R. KASS, La sfida della bioetica. La vita, la libertà e la difesa della dignità umana, Lindau,
Torino 2007, 30-32.
215
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Cf. E.F. KITTAY, «La condizione del disabile…», 353.
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argumentar a necessidade de acolher o outro e mostrar que o
vínculo humano está no sentido do valor peculiar de cada ser
humano, demonstrando que, através do relacionamento oblativo, é
evidenciada a dignidade da outra pessoa no reconhecimento de seu
valor intrínseco e absoluto.217
É interessante como Dietmar Mieth apresenta a presença das
pessoas com deficiência: como uma profecia! Argumenta que ela
lembra a universal contingência da condição humana: a finitude,
dependência, limitação e falibilidade. Mieth segue dizendo que esta
profecia das pessoas com deficiência defronta, de modo muito
concreto, contra a mensagem da corrente filosófica que procura
ligar a dignidade humana às qualidades pessoais, em vez de o fazer
à existência concreta do homem. Assim, a pessoa com deficiência,
recorda o essencial da condição humana quando rejeita a
equiparação entre a capacidade de interesses e a capacidade de
futuro do homem. As pessoas com deficiência ensinam a apostar
na esperança que a humanidade carrega consigo e não nos
prognósticos. Isto explica, em parte, porque justamente as pessoas
com deficiência provocam tanta perturbação no discurso bioético
ao não aceitarem a preferência pós-moderna pelo discurso a
respeito de tudo. Deste modo fazem compreender que por detrás
da quebra de muitos tabus estão os princípios solidários, dos quais
depende toda a vida da sociedade. Mieth propõe que assim como
na Teologia da Libertação se fala da profecia dos pobres, assim
também nas questões biomédicas se fale da profecia das pessoas
com deficiência.218 Também, Caspar Söling propõe o desafio de
217
218

Cf. G. D’ADDELFIO, «Considerazioni etiche…», 767.

“Die Prophetie des behinderten Menschen ist also die Erinnerung an die allgemeine Kontingenz
des Menschseins: die Endlichkeit, die Angewiesenheit, die Abhängigkeit, die Begrenztheit und die
Fehlerfähigkeit. […] die Prophetie der Behinderten sich so massiv und mit problematischen Mitteln
gegen die Botschaft des philosophischen ‛Personizismus’, d. h. der Bindung der Menschenwürde an
personale Qualitäten statt an die Existenz des Menschen, richtet. Der behinderte Mensch erinnert
uns an das Wesentliche des Menschseins, indem er die Gleichsetzung von Interessensfähigkeit und
Zukunftsfähigkeit des Menschen ablehnt. Wir lernen gerade vom behinderten Menschen, auf die
Hoffnung, die auf uns zukommt, und nicht auf die Prognose zu setzen. Ich kann verstehen, warum
gerade die behinderten Menschen und ihre Vertreter den philosophischen, bioethischen Diskurs
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pensar uma Teologia da Libertação no século da biologia, no qual o
desafio é que as pesquisas médicas procurem soluções para os
problemas da deficiência, mas dentro de uma nova orientação
contemplem a dignidade da pessoa como tal, deparando-se com a
vida nas suas diversas dimensões.219 Com certeza uma atitude de
escuta diante das pessoas com deficiência pode ser muito útil para
superar preconceitos, barreiras mentais, paradigmas, slogans
ideológicos. Através da atitude de escuta, diante da fragilidade, se
pode afrontar o tema de como o homem se tem posicionado frente
às pessoas com deficiência, nas diversas culturas, e sobretudo,
como esta aproximação se dá atualmente.220
Conclusão
Neste segundo capítulo, pôde-se constatar que existe uma
correlação profunda entre a bioética e a vida das pessoas com
deficiência, colocando em evidência a importância da antropologia
de fundo, que passa a ter uma relevância crucial diante do valor da
vida. Ao estudar as diferentes correntes viu-se que o modelo
principialista deixa a desejar, pois os princípios podem ser
adequados às conveniências de modo a justificar decisões diversas
sobre procedimentos que podem ter resultados distintos, conforme
a aplicação dos mesmos. Na corrente contratualista de Engelhardt
esvazia-se os conteúdos morais para fazer valer as determinações
empfindlich stören: Sie wollen nicht die postmoderne Beliebigkeit des Gespräches von allem über
alles; sie erkennen, das sich hinter manchem Tabubruch nichts anderes verbirgt als die Aufgabe
solidarischer Grundsätze, von denen unser ganzes gesellschaftliches Leben abhängt. Diese
solidarischen Grundsätze sind in den christlichen Traditionen immer wieder formuliert, aber auch
immer wieder verraten worden. So, wie in einer befreienden Theologie von der Prophetie der
Armen gesprochen wird, so muss in biomedizinischen Fragen von der Prophetie der behinderten
Menschen die Rede sein”. D. MIETH, Die Diktatur der Gene. Biotechnik zwischen Machbarkeit und
Menschenwürde, Herder, Freiburg 2001, 100-101.
219

C. SÖLING, «Menschen mit Behinderungen. Eine neue Befreiungstheologie im Jarhundert der
Biologie», in Stimmen der Zeit 130 (2005) 11-23.
220

M.T. MATERIA, «Handicap e disabilità. In ascolto della fragilità», in E. LARGHERO – G.
ZEPPEGNO, Dalla parte della vita…, Vol. II, 199.
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individuais, onde tudo que é possível, automaticamente é
moralmente aceitável. Ignora-se o agir responsável, que exige um
grau mínimo de respeito à dignidade humana em nome de uma
moral pública mínima, que exclui todas as pessoas com deficiência
mental grave dos direitos reservados à comunidade moral. Na
proposta do utilitarismo de Singer promove-se uma moral que
reconhece maior grau de dignidade em outras espécies animais,
relegando várias pessoas com deficiência grave a segundo plano.
Com o personalismo fundado ontologicamente propõe-se uma
alternativa que coloca a pessoa no centro das questões,
reconhecendo que o ser humano com as suas capacidades e com
suas deficiências, jamais pode ser um meio, portanto, deve ser
protegido na sua dignidade que é intrínseca ao seu ser.
Também foi realizado um esforço no sentido de perceber
que o conceito de qualidade de vida deve necessariamente,
respeitar e promover a pessoa com deficiência, adequando as
barreiras ambientais, disponibilizando meios de reabilitação e
contemplando a pessoa com deficiência sem discriminá-la ou
excluí-la como se fosse uma vida que não vale a pena ser vivida.
Procurou-se destacar a necessidade de considerar o princípio de
vulnerabilidade, aprofundar o princípio da justiça e proclamar, em
alto e bom tom, a dignidade inalienável de todas as pessoas com
deficiência.
A vida não é confiada somente às próprias mãos e à livre
autodeterminação, a vida, ao contrário, quando estruturada radical
e exclusivamente sobre o princípio de autonomia, facilmente
interfere sobre a vida como bem comum. De fato, a vida não é
coordenada tão somente a partir do paradigma da liberdade e da
autonomia, mas do paradigma do amor e da atenção solidária com
o outro. A própria vida é, verdadeiramente “própria”, não porque
defendida autonomamente e individualmente, mas porque aberta a
“outra vida”, a vida como “bem compartilhado” e confiada aos
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cuidados solidários e amorosos de quem está diante de mim como
um outro, como alguém que me completa.221
Diante de uma cultura que está voltada para tecnociência,
para o bem estar, sobretudo e a qualquer custo, que coloca em
risco a dignidade humana ao negar o direito à vida em nome de
um suposto princípio da autonomia ou do consentimento, ou
então, da redução da pessoa à manifestação atual de algumas
capacidades ou características, somos chamados a abrir os olhos e
buscar novas referências que ajudem a reencontrar os
fundamentos sobre os quais se possa defender, tutelar e promover
o homem todo e todos os homens.
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Cf. G. RUSSO, «Bioetica sociale»…, 5-6.

Capítulo III
A presença profética das
pessoas com deficiência

Ao afrontar o tema das pessoas com deficiência, na sua
dimensão filosófico-teológica, percebe-se de sobressalto que é um
tema que carece de literatura científica, pouco estudado e pouco
aprofundado.1 O problema amplia-se diante da expectativa de
descobrir nesta presença, pouco teorizada, elementos de uma
manifestação profética, das pessoas que ao longo do tempo muitas
vezes foram estereotipadas, representando a consequência do
pecado ou do mal, na pessoa do coxo, do cego, do surdo, do doente,
do sofredor, do endemoninhado, do desgraçado. A limitação da
integridade física ou mental das pessoas com deficiências, ao longo
1

Percebe-se claramente esta preocupação nas palavras de Vito Mancuso, quando testemunha sua
apreensão diante das indagações que o acompanham desde 1997, quando uma doença genética
impediu o seu filho de vir ao mundo: “Era da anni che il magistero di Giovanni Paolo II insisteva con
forza nel ricordare la sacralità della vita in quanto ‛dono’ di Dio, e proprio così, Donum vitae, era
stato intitolato il documento della Congregazione per la Dottrina della Fede del 22 febbraio 1987,
firmato dal cardinale Joseph Ratzinger, sulla vita umana nascente. Ricordo di aver chiesto a qualche
amico teologo più esperto e più autorevole di me come spiegare il dato di fatto dell’handicap, se
davvero, come si predica, la vita è un dono di Dio personale, il quale sarebbe così coinvolto
nell’operazione al punto che plasmerebbe il nostro corpo, secondo quanto la Chiesa sostiene in
conformità ad alcuni testi biblici (‛sei tu che mi hai tessuto nel seno di mia madre’, recita il Salmo
139,13). Non ricordo risposta degna di nota, ma solo un certo, malcelato, imbarazzo”. V. MANCUSO, Il
dolore innocente. L’handicap, la natura e Dio, Oscar Saggi Mondadori, Milano 2008, VII.
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de toda a história sempre as relegou, diante da situação da miséria
e da pobreza, a serem os mais pobres entre os pobres como
consequência da situação de pobreza somada aos limites que a
condição da deficiência impõe.
O papel da profecia, já desde o Antigo Oriente, dá-se na
missão de anunciar o Reino de Deus e denunciar tudo aquilo que se
apresenta como negação ou rompimento da aliança. Deus revela-se
através da aliança de amor e filiação que Ele vai estabelecendo ao
longo da História da Salvação. O rompimento dá-se através do
modo de proceder injusto dos homens, quando os mesmos querem
ser os senhores da história. A profecia se dá num processo de
interpretação, sequência e direção na história, ajudando a
compreender as rupturas que se dão em cada época e em cada
tempo.2 O profeta deve ter uma atitude crítica diante da sociedade,
chamando a atenção quando a mesma se corrompe ou se afasta do
projeto de Deus, alertando sobre as consequências deste modo de
viver. Também cabe ao profeta, de certo modo ser a voz de Deus,
expressando a mensagem inspirada por Iahweh, apontando para
os caminhos que conduzem para um futuro, de realização das
promessas de Deus, ou de ilusão, perdição e morte, diante das
escolhas que afastam do Deus da vida e da esperança.3
“La palabra ‛profecía’ es un término bíblico que califica el tipo de lenguaje que encontramos
siempre que se trata de tiempo, bien tomado en general, bien tomado en ciertos periodos
particulares. La profecía no es esencialmente predicción: también es interpretación, en el modo de la
explicación (hacia el pasado) y en el del pronóstico (hacia el futuro), de los acontecimientos que
constantemente marcan como hitos la existencia del hombre y configuran su tiempo. En efecto, todo
acontecimiento recibe su sentido de una secuencia que lo precede y de la dirección que él indica. La
interpretación consiste en discernir esta secuencia pasada y como los puntos de vista pueden ser
diversos, nunca es única ni unívoca. Estos temas (interpretación, secuencia, dirección) permiten
avanzar en el análisis de la profecía. La profecía es el lenguaje de la historia, o sea, intenta
comprender las rupturas que imprimen su ritmo a la trama del tiempo”. G. LAFONT, La sabiduría y la
profecía. Modelos teológicos, Sígueme, Salamanca 2007, 13-14.
2

3

“Por una parte, el amor te llevará a dar tu vida por Dios y por tu hermano; por otra, el contenido
objetivamente verdadero de tu acción se impondrá por sí mismo desde el momento en que la caridad
sea lo que lo mueve. Todo ello explica lo que dicen Augustín y Tomás sobre el hecho de que la ley del
Nuevo Testamento es la gracia del Espíritu santo, o sea, la que nos lleva a vivir según la ley del Otro.
Este primado de la alianza y del amor en la ética cristiana se llevará tanto mejor a cabo cuanto más
se tome en consideración la responsabilidad creadora del sujeto moral, que lo pone como en
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Apresenta-se o desafio de perceber a presença profética das
pessoas com deficiência, através da sua razão de ser, como
provocação ética, e como integrante das verdades reveladas,
buscando nas razões da fé, fundamentos que possam ser úteis para
uma melhor compreensão da missão destes filhos de Deus no
contexto atual. Esta parte da pesquisa subdivide-se em quatro
momentos: primeiramente busca-se perceber como esta presença
se dá no ser e agir concreto de pessoas que vivem esta realidade;
em seguida apresenta-se o desafio de encontrar na filosofia um
espaço para a presença provocativa da alteridade; em um terceiro
momento alguns textos da Sagradas Escrituras ajudam a perceber
esta presença dentro da História da Salvação. Num quarto
momento são apresentados alguns textos do magistério de João
Paulo II, onde verifica-se a atualidade do tema para a Igreja.
1. A presença da pessoa com deficiência como razão de ser
A reflexão e a pesquisa filosófica e teológica, muitas vezes é
motivada por uma experiência histórica de vida. Esta verdade fica
bem evidente na autobiografia à maneira de entrevista de
Bernhard Häring4, onde o teólogo no prefácio do livro chama a
atenção para a importância do gênero literário narrativo. Este
método é precioso, pois revela a vocação cristã que vai sendo
descrita ao narrar as maravilhas de Deus. Com certeza convém
recordar também Santo Agostinho que ao escrever as Confissões5
revela como a misericórdia de Deus se faz palpável na história
pessoal, fazendo com que até mesmo a confissão dos próprios
pecados seja instrumento de louvor a Deus. Aqui convém recordar

situación de profeta respecto de su propia acción: en sí mismo, en su relación con los demás, en su
relación con Dios”. G. LAFONT, La sabiduría y la profecía…120.
4

V. SALVOLDI (ed.), Häring – Un’autobiografia a mo’di intervista, Paoline, Milano 1997.

5

SANTO AGOSTINHO, Confissões, Paulus, São Paulo 1997.
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também Emanuel Mounier,6 quando refere em uma carta escrita
no dia 28 de agosto de 1940, sua experiência diante da filha com
encefalite, doença irreversível que a deixava imóvel e muda. Assim
o pai e filósofo testemunha que jamais conheceu tão intensamente
o estado de oração, como quando sua mão dizia coisas àquele rosto
que não respondia nada. Como seus olhos corriam sobre aquele
olhar desatento, que falava longe, longe, mas que o fazia perceber
muito mais que um olhar... Mistério de bondade, que o próprio
Mounier declara ousar chamá-lo de graça por demais profunda.
Uma hóstia viva em meio a nós, muda, como a hóstia,
resplandecente como a hóstia.7 São muitas as histórias pessoais,
que diante do drama dos limites humanos, fazem sobressair o
louvor a Deus pelas maravilhas realizadas na contingência da vida.
Neste terceiro capítulo, me permito alterar a forma
gramatical usada, passando a escrever em primeira pessoa. Dentre
as muitas leituras, diálogos e experiências vividas ao longo desta
pesquisa, quero reportar aqui um livro prefaciado por Jean Vanier,
no qual Sophie Chevillard Lutz,8 relata sua experiência de mãe de
uma filha com múltiplas deficiências graves. Muito me marcou a
leitura deste livro, de modo especial quando a autora escreve, que
espera que a carga afetiva do seu testemunho não prejudique
muito a objetividade que se busca neste tipo de reflexão.9 Partir de
6

Cf. L. CAIMI, «Mounier, Emmanuel» in V. MERCHIORRE, (ed.), Enciclopedia Filosofica, Vol. VIII…,
7656-7659.
7

“Je n’ai sans doute jamais connu aussi intensément l’état de prière que quand ma main disait des
choses à ce front qui ne répondait rien, quand mes yeux se risquaient vers ce regard distrait, portant
loin, loin derrière moi je ne sais quel acte apparenté au regard, regardant mieux qu’un regard.
Mystère, et qui ne peut être que de bonté, faut-il oser dire: une grâce trop lourde. Une hostie vivant
parmi nous, muette comme l’hostie, rayonnante comme elle.” E. MOUNIER, «Letter 28 août 1940» in
Oeuvres. Tome IV. Recueils Posthumes Correspondance, Du Seuil, Paris 1963, 671.
8

“Questo piccolo libro cerca di raccontare ciò che ha provocato in me la nascita di una figlia affetta
da un grave handicap fisico e mentale, il posto speciale che ha nella mia vita e in quella della nostra
famiglia. Questa storia è particolare, ma coloro che frequentano una persona handicappata
ritroveranno forse un che di familiare in quello che io ho tentato esprimere” S. CHEVILLARD LUTZ, La
forza di una vita fragile. Storia di una bambina che non doveva nascere, Lindau, Torino 2008, 13.
9

Outra obra que vale a pena ser lida como testemunho de vida são os relatos de Bruno Kullmann
quando descreve a própria experiência de conviver com uma doença degenerativa que a cada dia se
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uma experiência vivida e abri-la a uma prospectiva mais ampla,
segundo a autora foi uma autêntica experiência de aventura
interior, com incidentes de percurso, medos, alegrias e mistério.10
Ao mesmo tempo que percebo os riscos deste estilo literário
narrativo, percebo também a importância de expressar em forma
narrativa o significado das vidas envolvidas em torno de uma
existência que carrega tamanha profecia e que não pode ser calada.
Por isso me proponho a relatar um pouco da minha experiência
familiar com uma vida que vale a pena ser vivida. Se por um lado o
primeiro capítulo desta tese me exigiu muita pesquisa, o segundo
capítulo me causou muita angústia diante de afirmações pseudopersonalistas, pois a pessoa que me inspirou a escrever esta tese
sempre estava presente em meus sentimentos. Escrevo esta parte
da pesquisa com muita saudade, mas ao mesmo tempo com um
vivo sentimento de amor que ultrapassa as distâncias de tempo e
espaço, pois desde 2003, esta pessoa está nos braços de Deus.
Posso dizer que esta pessoa está presente, pois como sou um
homem que acredita na onipresença de Deus e uma vez que o
Joãozinho está com Deus, e Deus por Graça e Dom está comigo,
posso dizer que mesmo que a finitude nos separe, estamos unidos
Naquele que transcende o infinito.
Cheguei ao ponto em que entendo ser necessário expor um
argumento que não se encontra totalmente nos livros, mas que
também não é fruto de mero sentimentalismo ou de um
pensamento romântico ou imaturo, mas fruto de uma reflexão que
somente agora julgo ter encontrado o momento justo para
formular e que expressa a pesquisa de campo iniciada já há muitos
anos. Através da narrativa da vida de um ser humano que nasceu
sem as capacidades que alguns filósofos julgam necessárias para
reconhecer a dignidade de pessoa, escrevo sobre uma experiência
manifesta em deficiências e limitações físico-motoras. Cf. B. KULLMANN, Più forte della malattia.
Appunti autobiografici, Ancora, Milano 2008.
10

Cf. S. CHEVILLARD LUTZ, La forza di una vita fragile…, 118.
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vivida, buscando acrescentar aos argumentos teóricos a presença
que fala por si mesma, muitas vezes sendo ignorada por não estar
suficientemente teorizada.
Desde que me dei por conta que existo, fui aprendendo a
conviver com o fato de ter um irmão com múltiplas deficiências, ou
seja, física, sensorial e mental. Sou o filho mais novo entre dez,
sendo que João Emílio é o quarto filho na ordem dos nascimentos.
Acho importante fazer este relato para explicar de modo muito
prático o conceito de pessoa com deficiência, não apenas de modo
conceitual ou teórico, mas de modo muito prático e concreto.
Adriano Pessina, no capítulo anterior nos ajudou a compreender
que o argumento mais simples para constatar que alguém é um ser
humano é perceber que ele nasce de um outro ser humano. Quero
dizer que este argumento, por mais simples que seja é de extrema
importância, pois vai fazer toda a diferença na vida das pessoas
com deficiência diante das afirmações reducionistas, que por não
aceitarem uma explicação ontológica, encontram razões para
argumentar que um ser humano com deficiência mental grave não
é pessoa, ou não possui as propriedades necessárias para justificar
a dignidade intrínseca ao seu ser e existir.
Desde a minha mais tenra idade comecei a ter consciência da
presença do meu irmão, que do mesmo modo como eu é filho dos
meus pais. Esta compreensão sempre foi muito clara, no entanto o
impasse se deu quando, diante da afirmação que o homem é um
animal racional, me senti incomodado com a interrogação: de que
modo a razão se manifesta ou está presente no meu irmão? Um
irmão ou um filho que nasce com múltiplas deficiências, não tendo
jamais exercitado e sem perspectivas de vir algum dia a exercitar a
razão, pode ser excluído da categoria dos animais racionais e
portanto não ser considerado um ser humano?
Desde então cultivei em mim a impressão que a afirmação
aristotélica deixava algo a desejar, apresentando uma carência na
conceituação filosófica ocidental de ser humano, que por outro lado
nunca colocou em dúvida para mim, a certeza de que meu irmão
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tivesse a mesma dignidade e era merecedor do mesmo respeito
que eu. Devo admitir que a interrogação sobre o conceito filosófico
continuou a me incomodar, tanto que em 1993, no final do curso
de filosofia, ao escolher o tema para o meu trabalho de conclusão,
coloquei como título: A possibilidade filosófica do ser humano
desapropriado da sua razão. No entanto, naquele período,
considerando a carência bibliográfica, concluí juntamente com o
orientador da monografia que não era o momento de fazer uma
argumentação filosófica sobre aquilo que para mim era uma
interrogação.
Confesso que jamais pensei que iria encontrar pessoas como
Engelhardt e Singer que, ao contrário da minha preocupação,
iriam esforçar-se para afirmar como verdade de fato, aquilo que
para mim era uma carência na conceituação filosófica e não um
argumento válido. Aqui uso como sinônimos ser humano e pessoa,
pois quando uso a expressão meu irmão, ou filho dos meus pais,
estou falando de uma pessoa concreta, com nome e sobrenome e
não de algo abstrato ou de um acidente da natureza.
Diante das provocações de Engelhardt e Singer, parto da
realidade das pessoas com deficiência para contrapor algumas
questões práticas sem recorrer a explicação ontológica negada de
antemão por estes dois filósofos. A história das pessoas com
deficiência coloca em crise os conceitos de autonomia, de
autodeterminação e de autoconsciência, demonstrando que este
critério se torna relativo conforme as circunstâncias. Basta dizer
que por muito tempo a autonomia estava relacionada às
capacidades físicas, sendo que muitas pessoas com deficiência
estavam fadadas a morrer, não porque não tivessem
autoconsciência, mas porque não tinham possibilidade de competir
com as outras pessoas na luta pela sobrevivência, ou de outro
modo, porque dependiam da decisão dos que tinham autonomia
física para suprir necessidades básicas como alimentação e
hidratação. Com o advento de diversas formas de reabilitação
descobriu-se que a maior parte dos impedimentos de ordem física
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podem ser superados de um modo ou de outro, possibilitando um
grau de autonomia extraordinário na maior parte das situações.
Basta citar os jogos paraolímpicos para termos uma pequena ideia
do grau de superação física que o ser humano é capaz. No que diz
respeito à autoconsciência, são inúmeros os casos de pessoas que
perderam esta capacidade temporariamente em função de alguma
doença ou acidente e contra todas as expectativas voltaram a
exercitar estas capacidades quando as previsões clínicas indicavam
irreversibilidade. Também deve-se considerar a dificuldade de
emitir um juízo definitivo na avaliação do grau de
autodeterminação das pessoas que tem problemas de déficit
cognitivo grave, pois muitas vezes elas administram diferentes
situações com maior equilíbrio emocional e determinação do que
outras pessoas com QI altíssimo, superando assim, todas as
expectativas.
Quanto à percepção de dor e sofrimento, voltando à situação
específica do meu irmão, como avaliar o grau de felicidade ou
sofrimento ou então negar a existência desta manifestação? Muitas
vezes quando meu irmão batia sua cabeça com muita força no
assoalho da casa, por dedução concluíamos que ele estava sentido
dores, a impressão é que ele estava procurando aliviar uma dor
com outra dor mais intensa, mas a nossa reação era a de encontrar
um modo de ajudá-lo diante do sofrimento manifestado, muitas
vezes impedindo-o de agir conforme o seu impulso. Quando meu
irmão choramingava, através da expressão e da modulação desta
manifestação, deduzimos que ele estava com sede, e de fato, este
era o modo de ele se comunicar. Considerando que em certas
ocasiões não era sede que ele estava sentido, mas era um outro
desejo que não tínhamos sido capazes de compreender, ele
retrucava com uma mordida. De que modo avaliar se isto não era
uma maneira de comunicar as suas necessidades e vontades?
Considerando o fato de que ele era cego de nascença, portanto não
tinha noção visual do mundo, concomitante com o fato de suas
capacidades mentais não permitirem que ele soubesse que os
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outros enxergavam, como avaliar isto como um sofrimento para
ele? Ao mesmo tempo surge a indagação, caso ele pudesse ver
tantas coisas que não lhe seriam permitidas tocar ou pegar, pois
representariam risco de acidente para ele e para os outros, a
situação de felicidade seria maior ou menor? Se a situação de
consciência do meu irmão era tão limitada, o que levava meu pai a
interromper atividades de trato pessoal e de cuidado, que muitas
vezes eram incômodas para o Joãozinho e o irritavam, como por
exemplo cortar os cabelos ou tirar a barba, levando meu pai a
esperar um momento que meu irmão estivesse menos agitado para
prosseguir com o trabalho respeitando o ritmo do Joãozinho? Por
que era importante para os meus pais sentar o meu irmão junto à
mesa para as refeições se ele não tinha autoconsciência das
relações estabelecidas? Uma vez que meu irmão tinha as pernas
atrofiadas e não podia caminhar, porque era importante tirá-lo da
cama e colocá-lo diante da porta de entrada da casa, sendo que
cada pessoa que entrasse na casa era obrigada a respeitar o ritmo
do meu irmão que ficava abrindo e fechando a porta para escutar o
ranger dos parafusos, pois esta era uma das satisfações do meu
irmão. De outro modo como avaliar o grau de sofrimento da minha
mãe, diante da interrogação manifestada, quando indagava sobre
as capacidades de relação deste filho com o mundo, demonstrando
um altíssimo grau de compaixão em vista das restrições
provocadas pelas deficiências? Diante das dificuldades práticas de
suprir todas as necessidades especiais de cuidado e atenção
necessárias, a mãe nunca aceitou a ideia de interná-lo em alguma
instituição, pois tinha a convicção que o lugar dele era na casa,
onde a família era a melhor garantia de que ele sempre seria
tratado com dignidade.
A esta experiência, acrescenta-se o período em que minha
mãe começou a perder a visão em função da diabete diagnosticada
já em estado avançado. As expressões e palavras de sofrimento por
ir perdendo paulatinamente, um dos sentidos que ela mais
apreciava, a angústia por não poder mais ler e trabalhar como
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tinha feito ao longo de toda a vida. As indagações sobre as razões e
as causas do sofrimento. A constante preocupação que minha mãe
manifestava em dizer que não estava cega, mas apenas enxergando
mal, mesmo quando distinguia apenas a penumbra diante da luz.
O esforço de todos em encontrar através dos mais diferentes meios
disponíveis da medicina e da técnica para reverter a deficiência
visual que sempre se agravava mais. A esperança que sempre
restava em Deus diante de todas as dificuldades e crises.
Outra experiência significativa foi o período em que meu
irmão estava esgotando suas últimas forças. Passaram-se 46 anos
de uma vida, a qual segundo a avaliação dos médicos que o tinham
acompanhado na infância, seria bem curta. Superando as previsões
clínicas, esta existência seguiu seu curso no convívio familiar, com
raríssimas intervenções médicas mas com muito amor e carinho e
com todos os cuidados simples e cotidianos que uma vida afetada
por múltiplas deficiências requer. As decisões a serem tomadas,
quando no último ano de vida do Joãozinho surgiram as
complicações na sua saúde levando-o a ficar praticamente em
estado vegetativo, revelaram uma capacidade de acolhimento e de
diálogo dos meus pais com os médicos, em que o mais importante
era o bem estar deste ser humano que sobretudo era amado. A
recomendação do médico de que seria melhor ele viver os seus
últimos dias em casa, pois o mesmo tratamento que ele poderia
receber no hospital, também poderia ser realizado em casa,
apontava para um processo de terapia paliativa, acompanhado e
monitorado por um enfermeiro que diariamente prestava um
atendimento prático, garantindo as necessidades básicas de
alimentação, hidratação e higiene. Profundamente marcado pela
cena que muitas vezes assisti, ao ver minha mãe já muito
debilitada em sua saúde, colocar-se ao lado deste meu irmão neste
quadro final de sua vida, não posso deixar de recordar as frases de
Emmanuel Mounier citadas acima. Tocar a pessoa muito para além
de um simples corpo. Olhar, sem enxergar propriamente com os
olhos, mas ver muito além do que um simples olhar é capaz de
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visualizar. A transcendência que se manifesta na presença de uma
relação de gratuidade, de uma vida que tem sua razão de ser, não
por suas capacidades, mas por ser dom e graça que quer ser
acolhida.
A elaboração deste terceiro capítulo se dá de um modo muito
privilegiado, pois compartilho minhas intuições e reflexões com
muitas pessoas, procurando superar uma compreensão puramente
pessoal. Muito tem ajudado o fato de morar desde março de 2009
com um colega sacerdote, que tem duas irmãs com múltiplas
deficiências graves, permitindo que assim possa confrontar
experiências, intuições, dúvidas, expectativas e histórias vividas,
que fazem parte de uma verdadeira pesquisa de campo que
permite pensar a teoria fundada na vivência concreta.
2. Alteridade como orientação ética
A alteridade é um dos conceitos que no último século passou
a ocupar um lugar de importância na linguagem filosófica, de
modo especial, no que diz respeito às relações humanas que
buscam uma orientação ética fundada na fenomenologia. O debate
sobre a alteridade apresenta dentro do seu vasto desenvolvimento
contemporâneo uma proposta de reflexão marcada por um
elemento ativo e dinâmico que permite entrar no diálogo
relacional, oferecendo caminhos para a superação da imagem
negativa do outro como negação da própria identidade.11 Martim
Buber12 desenvolve uma pesquisa filosófica que compreende a
relação (eu – tu) como indicação da esfera das relações nas quais o
outro não é considerado como coisa ou objeto, mas como
experiência, como manifestação ao eu na qualidade de ente que se

11
12

Cf. F.P. CIGLIA, «Alterità», in V. MELCHIORRE (ed.), Enciclopedia filosofica…, Vol. I, 305-313.

Cf. A. BABOLIN – I. KAJON, «Buber, Martin», in V. MELCHIORRE (ed.), Enciclopedia filosofica…, Vol.
II, 1506-1508.
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exprime, comunica, apela e envolve. Emanuel Lévinas13 aprofunda
a reflexão sobre a alteridade de modo original, compreendendo o
sujeito como responsável pelo outro, enquanto exigência ética14
anterior a tomada de posição do ato da liberdade e da consciência.
Lévinas conjuga, numa linguagem filosófica, a tradição
fenomenológica e a tradição hebraica. Critica a tradição e o
pensamento ocidentais que depositam o estabelecimento da paz
pelo saber, cuja autonomia da razão assegura a verdade15 e faz um
aceno à consciência do europeu na hora da modernidade:
Má consciência no fim de milênios da gloriosa Razão, da Razão
triunfante do saber; mas também no fim de milênios de lutas
fratricidas políticas mas sangrentas, de imperialismo tomado
como universalidade, de desprezo humano e de exploração e, até
este século de duas guerras mundiais, da opressão, dos
genocídios, do holocausto, do terrorismo, do desemprego, da
miséria sempre incessante do Terceiro Mundo, das cruéis
doutrinas do fascismo e do nacional-socialismo e até ao supremo
paradoxo em que a defesa da pessoa se inverteu em stalinismo.
Terá a razão sempre convencido as vontades? Terão estas sido
sempre razão prática para permanecer impenitentes numa

13

Cf. G. FERRETTI, «Levinas, Emmanuel», in V. MELCHIORRE (ed.), Enciclopedia filosofica…, Vol. VII,
6367-6372.
14

“Descrevo a ética, é o humano, enquanto humano. Penso que a ética não é uma invenção da raça
branca, da humanidade que leu os autores gregos nas escolas e que seguiu certa evolução. O único
valor absoluto é a possibilidade humana de dar, em relação a si, prioridade ao outro. Não creio que
haja uma humanidade que possa recusar seu ideal, mesmo que se deva declará-lo ideal de santidade.
Não digo que o homem é um santo, digo que é aquele que compreendeu que a santidade era
incontestável. È o começo da filosofia, é o racional, é o inteligível”. E. LÉVINAS, Entre nós. Ensaios
sobre a alteridade, Vozes, Petrópolis 20052, 149-150.
15

“Mas, ao seguir a sabedoria da tradição e do pensamento ocidentais, os Indivíduos superam a
violência exclusiva de seu conatus essendi e da sua oposição aos outros, numa paz que se estabelece
pelo saber cuja Razão assegura a verdade. Os Indivíduos humanos seriam humanos pela consciência.
Os “eus” diversos conciliam-se na verdade racional à qual obedecem sem coerção, sem renunciar a
sua liberdade. A vontade particular do Indivíduo eleva-se à auto-nomia da pessoa em que o nomos, a
lei universal, força o ego, consciente e racional, sem o constranger. A vontade é razão prática. As
pessoas, outras ou estranhas umas às outras, assimilam-se. Consequentemente, realiza-se (ou ao
menos se procura) a reunião livre das pessoas particulares em torno das verdades ideais,
especialmente da Lei”. E. LÉVINAS, Entre nós..., 241.
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cultura em que a Razão triunfante das ciências animava a própria
história e não devia aí cometer nenhum paralogismo?16

No contexto de uma sociedade em que a lei e a justiça
cometem violência aos excluídos, aos sem-teto, aos empobrecidos,
entre os quais com certeza se encontram a maior parte das pessoas
com deficiência, a alteridade como orientação ética, não somente
questiona, mas também desafia a uma revisão no modo de
conceber a verdade que antecede a afirmação ou a negação do
outro, que não pode ser uma simples extensão do mesmo, mas a
proximidade que revela a gravidade do amor do próximo.17
Lévinas argumenta que a relação com outrem consiste
certamente em querer compreendê-lo, mas esta relação excede a
compreensão. O conhecimento de outrem exige, além da
curiosidade, também simpatia ou amor, maneiras de ser distintas
da contemplação impassível. Também deve-se considerar que a
relação com outrem, não nos afeta a partir de um conceito, pois ele
é ente e conta como tal.18 O outro não pode ser reduzido a simples
objeto de conhecimento, pois quando o ser humano é
compreendido a partir da sua história, do seu meio, de seus
hábitos, sempre lhe resta ainda algo que escapa à compreensão.
Outrem não é primeiro objeto de compreensão e, depois,
interlocutor. As duas relações confundem-se. Dito de outra
forma, da compreensão de outrem é inseparável sua invocação.
Compreender uma pessoa é falar-lhe. Pôr a existência de outrem,
deixando-a ser, é já ter aceito essa existência, tê-la tomado em
16

E. LÉVINAS, Entre nós..., 242-243.

17

“A proximidade do próximo é a responsabilidade do eu por um outro. A responsabilidade pelo
outro homem, a impossibilidade pelo outro homem, a impossibilidade de abandoná-lo sozinho ao
mistério da morte é concretamente, através de todas as modalidades do dar, a suscepção do dom
último de morrer por outrem. A responsabilidade não é aqui fria exigência jurídica. É toda a
gravidade do amor do próximo (do amor sem concupiscência) gravidade na qual se apoia a
significância congênita desta palavra desgastada e que é pressuposta por toda a cultura literária, por
todas as bibliotecas e toda a Bíblia, em que se relata sua sublimação e sua profanação” E. LÉVINAS,
Entre nós..., 238.
18

Cf. E. LÉVINAS, Entre nós..., 26.
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consideração. “Ter aceito”, ter “considerado”, não corresponde a
uma compreensão, a um deixar-ser. A palavra delineia uma
relação original. Trata-se de perceber a função da linguagem não
como subordinada à consciência que se toma da presença de
outrem ou de sua vizinhança ou da comunidade com ele, mas
como condição desta “tomada de consciência”.19

Diante da afirmação de que “o homem é o único ser que não
posso encontrar sem lhe exprimir este encontro mesmo”,20
percebe-se a importância da intersubjetividade que se estabelece
na relação. O conhecimento pode se dar em referência aos objetos
e às coisas, mas a atitude em relação ao humano se dá no encontro.
Assim, diante da presença de outro ser humano que não pode ser
posse da minha compreensão ou do meu poder, pois isto constitui
uma violência, revela-se a necessidade de superar a relação de
dominação que anula o outro dentro da apreensão do ser. A
proximidade do outro, como orientação ética, se manifesta no
rosto do outro, para além das formas plásticas que por muito
tempo o recobriram como máscara de sua presença na percepção.21
Considerar como elemento novo o fato de partir do rosto do outro
que se revela na sua nudez e na sua vulnerabilidade extrema
rompe com as formas de filosofar que partem do conceito e da
razão como pressuposto do reconhecimento da dignidade humana
puramente em nome da subjetividade individual.22 Surge uma
19

E. LÉVINAS, Entre nós..., 27.

20

E. LÉVINAS, Entre nós..., 28.

21

“A proximidade do outro é significância do rosto. Este significa, de imediato, para além das
formas plásticas que não cessam de o recobrir como máscara de sua presença na percepção. Sem
cessar, ele rompe estas formas. Antes de toda expressão particular – e sob toda expressão particular
que, já pose e postura a si concedida, a recobre e protege – nudez e miséria da expressão como tal,
isto é, a exposição extrema, o sem-defesa, a própria vulnerabilidade extrema – antes de toda visada
humana – como a um tiro ‛a queima-roupa’ [...] É precisamente neste chamamento de minha
responsabilidade pelo rosto que me convoca, me suplica e me reclama, é neste questionamento que
outrem é próximo”. E. LÉVINAS, Entre nós..., 193-194.
22

“Il filosofo ebreo pone le basi per mettere al centro della sua riflessione l’uomo concreto, inserito
in un orizzonte etico-religioso, dove sia possibile pensare l’alterità dopo la tragedia dell’Olocausto,
attraverso una relazione di dignità-riconoscimento interpersonale. Attualmente, possiamo ripensare,
dopo le atrocità dei campi di sterminio nazisti, ad una metafisica dell’Altro che ritroviamo nella
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forte crítica à sabedoria da tradição e do pensamento ocidentais,
em que os indivíduos superam a violência, através da tolerância
necessária entre iguais para tornar possível a sobrevivência dos
indivíduos dentro da sociedade.
Se a filosofia, ao longo dos séculos, preponderantemente
justificou o reconhecimento das pessoas com deficiência grave,
como objetos da caridade alheia, submetidas a própria sorte diante
da indiferença ou da rejeição dos detentores da razão constituída,
surge o desafio de romper com a totalidade, que exclui quem não
está abarcado dentro da compreensão conceitual e perceber que
existe um apelo que exige ser escutado, exatamente pela negação
em que se encontra. A condição de vulnerabilidade e exposição sem
defesa revela a pessoa que não se reduz ao animal racional, mas
que antes de ser animal racional já é exigência ética de
reconhecimento da sua presença, que mesmo tendo sido ignorada
ao longo dos séculos se manifesta no seu existir, antecedendo as
capacidades ou as deficiências que a constituem.
2.1. Presença provocativa
A apresentação do rosto provoca a relação com o existir do
ser, vai além do mundo interior e não se reduz a uma nova região
que deve ser compreendida ou captada. O existir do ser efetua-se
na inadiável urgência com que ele exige uma resposta. Esta
resposta difere da reação do sujeito diante dos objetos ou das
coisas, pois é irredutível a uma fenomenalidade, compreendida
como realidade sem realidade. Mesmo que se busque com o
interlocutor a cumplicidade de uma relação privada e de uma
stessa struttura dell’essere-uomo-in-relazione con gli altri? Certamente, se, come afferma Lévinas,
ripensiamo ad un’ontologia radiale dell’esistente che faccia salve le categorie d’identità e totalità
attraverso una relazione che va oltre l’esperienza, il sapere in quanto identificazione ed
assimilazione, aperta all’assolutamente Altro nella dimensione etica che interpella la responsabilità e
la dignità umana.” F. GERMANO, «Il concetto di alterità nel pensiero di Emanuel Lévinas» in G. DEL
MISSIER – M. QUALIZZA (edd.), Corpore et anima unus. Saggi di antropologia, Cantagalli, Siena 2008,
160-161.
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clandestinidade, tudo o que se passa no encontro diz respeito a
toda a gente, pois o rosto que observa se coloca em pleno dia da
ordem pública. A linguagem, como presença do rosto não convida
à cumplicidade com o ser preferido, extrapolando a uma relação
“eu-tu” que se basta e se esquece do universo.23
O êxodo do ser identificado consigo mesmo tem no rosto do
outro a mais profunda provocação. O rosto fala por si e é, para o
outro, única identidade reconhecida pelo outro como realidade
que se revela sem ser dominado. O rosto é um outro modo de ser
do sujeito, é manifestação do desejo, é diálogo, é significação, é
protótipo de um humanismo libertador que tem no outro a sua
libertação. Pode-se dizer que a maior contribuição filosófica de
Lévinas está nessa análise da relação dialógica interpessoal,
caracterizada pela manifestação do rosto. O rosto tem uma
existencialidade e uma significação: é em relação ao outro, e o
outro é em relação ao rosto. O olhar para o rosto de outrem é
deixar de viver para si, e passar a viver para o outro, por isso que
ele é manifestação e epifania nas palavras de Lévinas, porque é
um acontecimento surpreendente, novo a cada instante, e cada
instante suscita a responsabilidade do eu.24

Como se pode perceber, existe um desafio em criticar as
relações de reciprocidade e de simetria que se baseiam na mútua
satisfação, pois existe uma exigência ética que não permite este
fechamento nos interesses meramente pessoais. A presença do
rosto, do outro, provoca, exige que se abra os olhos e os ouvidos,
que se saia da indiferença, mesmo e de modo especial, quando não
se tem uma resposta pronta.25 A presença das pessoas com

23

Cf. E. LÉVINAS, Totalidade e infinito, 190.

24

L. BATISTA DE OLIVEIRA, A dialógica da ética da alteridade em Emmanuel Levinas e sua contribuição
à reflexão bioética, Extrato da Dissertação da Tese de doutorado em Filosofia, Pontifícia Universidade
S. Tomás de Aquino, Roma 2008, 133.
25

“Il problema della costruzione dell’identità dell’io avviene ripensando l’esistente all’interno
dell’esistenza, oltre il riconoscimento del semplice esistere, attraverso lo stare con l’altro, in un
rapporto di bisogno. Un bisogno che rimanda al senso che l’Altro acquista per me, nel suo
presentarsi come volto, nel suo parlarmi attraverso la nudità e l’espressività stessa del volto, come
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deficiência se torna provocativa, exatamente por explicitar de
modo contundente esta falta de simetria nas relações de
investimento e retorno. A partir do momento em que se realiza
uma boa ação, tendo em vista a lei da ação-reação, contando com a
vantagem que se pode ter em função do auxílio dado, parte-se do
princípio que o outro têm a eficiência, ou em outras palavras,
reúne as capacidades de corresponder na mesma medida,
correspondendo às necessidades recíprocas. Diante das pessoas
com deficiência grave, as relações de simetria muitas vezes são
explicitamente questionadas, revelando a presença de seres
humanos caracterizados pela assimetria26 constatada através da
ausência de algumas capacidades, razão pela qual alguns filósofos
negam-lhes o status de pessoa. No entanto a negação do status de
pessoa a estes seres humanos, na verdade é a negação da própria
dignidade. Através desta presença resta o mistério diante do rosto
humano, que jamais pode ser reduzido a um conjunto de
capacidades.27 A presença do outro não é certeza de segurança
através do intercâmbio entre iguais, mas exigência de acolhimento
e de abertura para o diferente. A dignidade do outro não é
estabelecida pela medida da razão definida em uma totalidade de
presa di coscienza dell’esteriorità irriducibile e del superamento eidetico” F. GERMANO, «Il concetto di
alterità»…, 161.
26

Convém perceber que a problemática sobre a questão da assimetria, em se tratando de pessoas
com deficiência, na linguagem filosófica realmente não pode ser descuidada, correndo-se o risco de
confundir as diferentes esferas entre o ser e o poder ou dever ser do homem. Esta preocupação está
expressa na Enciclopédia filosófica, ao tratar o verbete Handicap, referência bibliográfica já citada no
primeiro capítulo desta pesquisa quando foi aprofundado o conceito de pessoas com deficiência. Aqui
vem transcrita a abordagem, para que se possa perceber a dificuldade do tema em uma linguagem
transdisciplinar: “Una chiarificazione va colta all’intersezione di una antropologia, di una filosofia
dell’educazione e di una pedagogia speciale. Questi punti di vista, assunti in modo interdisciplinare,
consentono di assumerlo facendo riferimento a una resistenza alla riduzione di asimmetria tra
l’essere e il poter/dover essere dell’uomo (ossia all’educazione)”. F. LAROCCA, «Handicap»…, 5129.
27

“Attraverso il volto si riscopre l’irriducibilità dell’altro che non è legata allo stato sociale, né ad un
contenuto afferrabile dal pensiero, ma si dà come significazione, mistero dell’esistenza e tale
significazione del volto fa uscire l’essere dall’ente e introduce in un’asimmetria dell’interpersonale.
Nella relazione assume, dunque, particolare significatività il volto umano, questo volto che si rivela
all’altro uomo in una comunicazione esistenziale, un volto che s’impone come esistente nell’atto
stesso in cui si rivela.” F. GERMANO, «Il concetto di alterità»…, 162.
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iguais, mas pela presença e pelo apelo do diferente que constitui
uma dignidade em si mesmo. A dignidade humana se revela, para
além das capacidades, em um mistério que não permite a redução
da dignidade a um atributo de posse, mas se confirma na atitude
de abertura e acolhimento enquanto dom, gratuidade. A relação de
assimetria provoca uma compreensão da dignidade que considera
o apelo das necessidades do outro, como espaço da própria
liberdade do ser humano que lhe possibilita a gratuidade no
acolhimento do diferente. Minha dignidade é refletida na abertura
e no reconhecimento ao outro que se apresenta diante de mim e
me interpela como ser humano. O apelo do outro não ameaça a
minha dignidade, mas ao contrário, possibilita que a minha
dignidade se torne movimento, seja alteridade, se abra para o
infinito.
Ao referir-se à questão da separação e absoluto, Lévinas
questiona o antigo privilégio da unidade, remetendo para a ideia
do Infinito, constata que a necessidade não tem um significado
somente negativo de dependência do outro como consequência da
separação, mas que existe um sentido positivo da necessidade na
afirmação da exterioridade, que, rompendo com a totalidade, se
abre na relação com o outro, revelando assim a abertura para a
ordem do Bem. “O mesmo e o Outro ao mesmo tempo mantêm-se
em relação e dispensam-se dessa relação, permanecendo
absolutamente separados. A ideia do Infinito postula tal
separação”.28 Assim, com um infinito que não se fecha
circularmente sobre si próprio inaugura-se uma sociedade acima
da totalidade. Este esforço de Lévinas em encontrar alternativas
que ajudem a compreender as relações humanas para além dos
sistemas fechados abre perspectivas filosóficas que possibilitam
perceber a importância do diferente, do necessitado, da pessoa
ferida, seja no corpo, seja no espírito, seja na mente, como

28

Cf. E. LÉVINAS, Totalidade e infinito, 89.
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presenças que têm algo a me dizer e que devem ser escutadas e
acolhidas exatamente por constituírem um mistério.
2.2. Apelo que convoca para o reconhecimento
O desafio de superar a concepção antropológica que coloca o
homem no extremo do individualismo e do subjetivismo
exacerbado se coloca como exigência mínima para que se encontre
condições favoráveis na construção de uma comunicação fundada
em uma consciência ética que possibilita a manifestação do sentido
do ser. O risco do vazio existencial se potencializa, cada vez mais,
na medida em que o ser humano acredita que pode viver em
situação de total independência. Em nome de uma falsa
autodeterminação, nega-se a importância ou a presença da
dignidade própria e primária do outro, negando-se assim a si
mesmo.
É interessante observar como a condição humana, em uma
leitura fenomenológica, revela a ambiguidade entre a vontade
egoísta que promove a violência e a realidade do corpo, que não
podendo ser reduzido à coisa, expõe o poder voluntário a uma
interação de vontades. O fato de toda a expressão da vontade se
tornar concreta através da manifestação de um corpo, impede que
este corpo seja ignorado, pois a vontade se torna real somente
através da sua execução e concretude, pois do contrário permanece
apenas uma intencionalidade irrealizada. A manifestação da
vontade em um corpo se dá mediante a presença de outros corpos,
pois a realização narcísica é expressão da morte. Por mais egoística
que seja a vontade, é somente diante de outras vontades,
constituídas por outros corpos que existe possibilidade de
efetivação do ser.
A corporeidade da vontade deve interpretar-se a partir da
ambiguidade do poder voluntário que se expõe aos outros no seu
movimento centrípeto de egoísmo. O corpo é o seu regime
ontológico e não um objecto. O corpo, onde pode luzir a
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expressão e onde o egoísmo da vontade se torna discurso e
oposição por excelência, traduz ao mesmo tempo a entrada do eu
nos cálculos de outrem. Por conseguinte, torna-se possível uma
interacção de vontades ou história – interacção entre vontades
definidas cada uma delas como causa sui, pois a acção sobre uma
pura atividade suporia uma passividade nessa actividade.29

O fechamento no egoísmo é a expressão da morte. “Outrem
não pode ser contido por mim, seja qual for a extensão dos meus
pensamentos que assim nada limita: ele é impensável, é infinito e
reconhecido como tal. Este reconhecimento não se traduz de novo
como pensamento, mas como moralidade”.30 Jamais pode-se
enquadrar o outro dentro de categorias fechadas, aprisionando-o à
expressão de apenas uma vontade, pois o outro sempre constitui
um mistério. Este mistério interroga a vontade, tirando o ser da
indiferença e do comodismo, questiona a falsa segurança do eu que
quer bastar-se a si mesmo. Diante de uma pessoa com deficiência
grave não cabe a indiferença, ou se toma uma atitude de morte,
ignorando sua presença, como se este corpo que está diante de
mim não fosse alguém, mas apenas algo, ou se reconhece esta
presença e através da sensibilidade como vulnerabilidade, na
proximidade, busca-se uma resposta original e originante e a
vontade deixa de ser apenas pensamento, tornando-se relação.31
A descoberta de si mesmo se dá pela presença do outro,
muitas vezes necessitado, que através da sua proximidade revela a
29

E. LÉVINAS, Totalidade e infinito, 208.

30

E. LÉVINAS, Totalidade e infinito, 209.

31

“Mais um passo de Lévinas na direção do homem como criatura vocacionada, é sua nova análise
da sensibilidade corporal. Esta, como já vimos, é anterior à sua servidão ao entendimento e à
assunção em função da consciência. A sensibilidade não se integra inteiramente na claridade do ser,
resiste à absorção, à adequação e à identificação, pois sua plasticidade provém da materialidade de
Se, sempre anterior e mais funda que a consciência. O nível afetivo não serve simplesmente como
‛informática’ ao nível cognitivo. Antes de ser lançada a serviço da intencionalidade, a sensibilidade é
uma suscepção primordial, vulnerabilidade e exposição ao gozo e ao sofrimento como uma
docilidade, uma obediência e uma res-posta original e originante, inadequação que re-corre ao
exterior e anterior.” L.C. SUSIN, O homem messiânico. Uma introdução ao pensamento de Emmanuel
Lévinas, Escola Superior de Teologia São Lourenço de Brindes, Porto Alegre 1984, 316-317.
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fragilidade do ser humano, fazendo despertar através do encontro
a consciência ética da responsabilidade infinita pelo outro. Esta
relação que se instaura num processo de aproximação se dá no
contato que une o paradoxo da imediatez e corporeidade entre
humanos. “Nele a sensibilidade deborda na passividade, que do
ponto de vista do eu é uma inversão: ao prender, se é preso. Ao
tocar, se é tocado. Ao inspirar, se é inspirado. Ao acariciar, se é
acariciado, a ternura é sempre passividade, é sofrer pela
aproximação e contato”.32 Num mundo extremamente erotizado,
surge o desafio de olhar a nudez, que está para além da nudez do
corpo belo, a nudez que revela a fragilidade humana, a sua
pobreza, o seu sofrimento, as suas limitações, que mostra o
homem na pele que o recobre, ou revela a crueza da nudez daquilo
que lhe falta ou que lhe é negado na sua dignidade. Coloca-se o
desafio de olhar para a pessoa na sua extrema pobreza, onde não
há mais nada que encubra a sua verdadeira identidade, onde a
nudez não-erótica, desafia a estabelecer uma ternura não
concupiscível.33 Este apelo que convoca para a responsabilidade se
impõe ao homem que na passagem do século XX para o século XXI,
desiludido pelo vazio existencial e pela constatação de que com
todo o progresso das diferentes ciências, cada vez mais se
aprofunda na angústia de uma vida sem perspectivas, nada
promissora frente a um futuro que se contrapõe à realização
pessoal diante das exigências de desenvolvimento sustentável. O
cuidado para com o próximo caracteriza-se cada vez mais como

32
33

L.C. SUSIN, O homem messiânico..., 335.

“O próximo é não-concupiscível, Olhar nu em corpo não-mundano, ou seja, corpo com nudez do
Olhar que se estende à pele mais nua que a nudez bela, nudez crua e sem graça mundana, nudez de
pobre sem agasalho e nudez de corpo faminto e depauperado, e precisamente por isso, verdadeira e
mais profunda obscenidade: mais obscena do que a obscenidade que suscita voluptuosidade. É antes
obscenidade de nudez de pele leprosa cuja enormidade e feiura prova ferimento, e no entanto, por
ser nudez de pele come extensão da nudez do Olhar, provoca estranha ternura não-erótica,
inspiração e fecundidade para além da graça do ser e do mundo”. L.C. SUSIN, O homem messiânico...,
335.

220 | A presença profética das pessoas com deficiência no atual contexto
cultural

pressuposto
do
homem
verdadeiramente
livre.34
A
responsabilidade pelo outro é condição necessária para o
reencontro do homem com sua humanidade.
2.3. Reconhecimento que humaniza
As categorias da alteridade propostas por Lévinas facilitam a
compreensão da fundamental importância do reconhecimento do
outro, na sua diferença e na sua identidade, para que o ser
humano, diante da presença de outro ser humano, possa confirmar
sua humanidade, não apenas pelas características que ele carrega
em si enquanto espécie, mas pelo apelo que a presença do outro
provoca na sua necessidade. Isto se torna possível segundo
Lévinas, através da intriga do infinito35 em que a inspiração
constitui, aquém da unidade da apercepção, o próprio psiquismo
da alma, fazendo com que o acolhedor do apelo alheio seja autor do
que escuta. Esta inspiração, também chamada profetismo, faz
daquele que escuta o intermediário do que enuncia. Lévinas chama
a atenção para o fato de que, mesmo delineando, por trás da eira
da filosofia, na qual se reduz cada vez mais a transcendência, os
contornos do testemunho ético não resvalam na experiência
religiosa.
Profetismo como testemunho puro; puro, pois anterior a todo
desvelamento: sujeição à ordem anterior à escuta da mesma.
Anacronismo que, segundo o tempo recuperável da
34

“La comunicazione dell’uno all’Altro e dell’Altro all’uno attraverso la prossimità dà senso
all’esistenza e il Sé introduce il senso dell’essere. In altre parole, io sono il custode dell’Altro, Altro
che mi libera e fa sorgere in me una coscienza etica. Nell’incontro con l’Altro, l’uomo si eleva da ciò
che costituisce l’anonimo essere, riscopre se stesso attraverso l’Altro che rappresenta nello stesso
tempo la deposizione di sé e lo spogliamento di sé. Tutto questo è necessario per uscire dall’egoismo
soggettivo, dal senso del nulla dell’essere. Questa responsabilità infinita per l’altro, mi fa capire il
vero senso dell’esistente e mi permette di superare l’angoscia profonda che ha contraddistinto
l’umanità del XX sec. e caratterizza l’uomo del XXI sec. a noi presente.” F. GERMANO, «Il concetto di
alterità»…, 166.
35

“O Infinito transcende-se no finito, passa o finito no fato em que me ordena o próximo sem se
expor a mim.” E. LÉVINAS, De Deus que vem à idéia, Vozes, Rio de Janeiro 2002, 110.
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reminiscência, não é menos paradoxal que uma predição do
futuro. É no profetismo que se passa – e desperta – o Infinito e
que, transcendência, recusando a objetivação e o diálogo, significa
de maneira ética. Ele significa no sentido em que se diz significar
uma ordem; ele ordena.36

Assim Lévinas destaca a importância do profetismo dentro
de um projeto filosófico, deixando claro que não está fazendo
teologia, mas está fazendo filosofia, e ao fazer filosofia, critica o
modo de pensar que exclui a possibilidade de dar significação para
a ética, recordando que para Lévinas a ética precede a filosofia. “Na
obra filosófica de Emmanuel Lévinas, poderemos focalizar uma
nova ênfase sobre a concepção antropológica que é ética”.37
Exatamente por isso a linguagem profética ocupa um lugar
privilegiado no filosofar. Considerando em nosso estudo o fato de
não termos uma literatura filosófica desenvolvida pelas pessoas
com deficiência mental grave, poderia ser elemento determinante
para constatar que o limite da linguagem textual impede a
expressão daqueles que não articulam o raciocínio de modo a
construir uma estrutura filosófica. A linguagem profética permite
um passo a mais, pois esta categoria faz com que o interlocutor
não seja a própria palavra, mas intermediário que enuncia a
mensagem previamente revelada. Assim o interlocutor ocupa um
espaço de acolhimento e ajuda a traduzir o mistério, sem desvelálo totalmente, pois o mistério sempre é maior do que a capacidade
de entendimento.
A epifania do rosto como rosto abre à humanidade. O rosto
na sua nudez de rosto apresenta-me a penúria do pobre e do
estrangeiro; mas essa pobreza e esse exílio que apelam para os
meus poderes visam-me, não se entregam a tais poderes como
dados, permanecem expressão de rosto. O pobre, o estrangeiro,
36
37

E. LÉVINAS, De Deus que vem à idéia, 111.

A. SIDEKUM, «Interpelação ética», in ID., (ed.), Interpelação ética. Nova Harmonia, São Leopoldo
2003, 226.
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apresentam-se como provocação à minha humanidade. A sua
presença na pobreza essencial consiste em referir-se ao terceiro,
assim presente no encontro e que, dentro da sua miséria, Outrem
já serve. Junta-se a mim. Mas junto-me a ele para servir, ordename como um Mestre. Ordem que só pode dizer-me respeito na
medida em que eu próprio sou mestre, ordem, por conseguinte,
que me ordena que mande.38
3. As pessoas com deficiência na Sagrada Escritura
A Sagrada Escritura é o centro da reflexão cristã, sendo
reconhecida como que a alma da teologia. Ela possibilita o contato
vivo com o Mistério de Cristo e a história da salvação. Neste
conjunto destaca-se também o cuidado especial que deve ser
consagrado na Teologia Moral, cuja exposição científica,
alimentada pela Sagrada Escritura evidencia a vocação dos filhos e
filhas de Deus, na tarefa de convocar os cristãos a viver sua
fidelidade no Filho. Esta fidelidade manifesta-se de modo concreto
na obrigação de produzir frutos na caridade para a vida do
mundo.39 Dentro deste espírito, segue o esforço de encontrar na
Sagrada Escritura linhas-mestras que numa visão global, sempre
atentos a um determinado contexto histórico e tendo em vista a
fidelidade e a criatividade através da história,40 não encontre na
Bíblia um catálogo de normas extraídas do Antigo e Novo
Testamento, mas uma abordagem que observando as perspectivas
bíblicas indique em uma visão global, o valor e o sentido da vida
cristã.41
38

E. LÉVINAS, Totalidade e infinito, 190-191.

39

Cf. Optatam totius, 16.

40

Para que os textos bíblicos sejam usados de modo adequado é importante considerar os métodos
e abordagens para a interpretação da Sagrada Escritura. Cf. PONTIFÍCIA COMISSÃO BÍBLICA, A
interpretação da Bíblia na Igreja, Vozes, Petrópolis 1994, 30-77.
41

Cf. B. HAERING, Livres e fiéis em Cristo. Teologia moral para sacerdotes e leigos, Vol. I, Paulinas,
São Paulo 1979, 15.
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O conceito ou categoria social de pessoas com deficiência não
se encontra no Antigo Testamento,42 percebe-se também que
nenhum texto do Novo Testamento trata explicitamente do
problema enquanto conceito social. Sem ter a pretensão de
aprofundar um estudo completo sobre o tema, é interessante
buscar no testemunho da Bíblia uma orientação fecunda. Diante
deste desafio, nesta pesquisa será feito o esforço de buscar em
textos da Sagrada Escritura que fazem referência às pessoas que
estão envolvidas em diferentes situações de deficiências localizadas,
sejam físicas, motoras ou sensoriais, princípios e valores que
comandam um agir plenamente conforme a dignidade da pessoa
humana, criada à imagem de Deus.43
Ao consultar as Sagradas Escrituras, de imediato se percebe
a força e a importância dos profetas. No Antigo Testamento,
encontramos todo um conjunto de livros proféticos, divididos em
diferentes categorias e épocas, nos quais vemos como Deus conta
com a colaboração de homens das mais diferentes índoles para
revelar que o Reino de Deus está próximo.44 Na Nova Aliança,
registra-se a passagem do último e talvez o maior de todos o
profetas nascidos até então.45 João Batista anuncia a presença do
42

Para um ulterior aprofundamento sugere-se o estudo da obra: S.M. OLYAN, Disability in the
Hebrew Bible. Interpreting Mental and Physical Differences, Cambridge University Press, New York
2008.
43

“Os moralistas são, assim, levados a apresentar aos exegetas muitas questões importantes que
estimularão suas pesquisas. Em mais de um caso, a resposta poderá ser que nenhum texto bíblico
trata explicitamente do problema considerado. Mas mesmo assim o testemunho da Bíblia,
compreendido em seu vigoroso dinamismo de conjunto, não pode deixar de ajudar a definir uma
orientação fecunda. [...] O Antigo Testamento contém já os princípios e os valores que comandam
um agir plenamente conforme a dignidade da pessoa humana, criada ‛à imagem de Deus’ (Gn 1,27).
O Novo Testamento coloca esses princípios e esses valores em grande evidência, graças à revelação
do amor de Deus no Cristo” PONTIFÍCIA COMISSÃO BÍBLICA, A interpretação da Bíblia..., 101.
44

Cf. PONTIFICIA COMMISSIONE BIBLICA, Bibbia e morale. Radici bibliche dell’agire cristiano, LEV, Città
del Vaticano 2008, n. 36, 53-55.
45

“O último dos profetas, e o mais recente, aquele que prepara a vinda do Cristo, é João Batista, o
qual, como todos os profetas, não prega somente a mudança radical de vida, sem permitir nenhuma
fuga para o ritualismo, mas relaciona seu apelo à conversão à vinda iminente do reino de Deus”. B.
HAERING, Livres e fiéis em Cristo. Vol. I…, 385.
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Messias, preparando os caminhos do Senhor, que em Jesus Cristo,
vai instaurar o Reino de Deus no mundo. Agora, Deus não fala
mais através de mensageiros, mas é o próprio filho do Homem (cf.
Jo 9,35-38), que vem dar testemunho e resgatar a muitos (cf. Mc
14,24), terminando com todo o tipo de preconceito e discriminação
(cf. Gal 3,28). A presença dos surdos, coxos, aleijados, mudos e
endemoninhados, torna-se motivo de escândalo, mas também,
instrumento de libertação. O enfrentamento de todas as formas de
alienação faz parte do processo de libertação promovido na
verdade alcançada por aqueles que recebem Cristo como redentor
do mundo. Cristo profeta redime as pessoas que se voltam para
Ele, possibilitando que a redenção seja sinalizada no mundo
através das pessoas que são presença concreta e sinais da
profecia.46
Ao estudar a Sagrada Escritura como livro da revelação para
os cristãos,47 deve-se estar atento sobre a interpretação dos textos
sagrados,48 uma vez que existem preciosas orientações sobre os
critérios a serem considerados, evitando uma leitura
fundamentalista ou simplesmente literal,49 que dificulte a
verdadeira compreensão do que Deus nos quis transmitir.50 Já não
interessa sobretudo o mal, mas o amor de Deus, que transforma as
pessoas fazendo com que certas condições sirvam para manifestar
a Gloria de Deus.

46

“Se recebermos Cristo como redentor do mundo, teremos de enfrentar dentro da verdade todas
as dimensões da alienação que devem ser eliminadas. E podemos fazê-lo, porque há redenção para o
mundo quando nos voltamos para Cristo Profeta”. B. HAERING, Livres e fiéis em Cristo. Vol. I…, 385.
47

Cf. Dei Verbum, nn. 1-6.

48

Cf. Dei Verbum, nn. 11-13.

49

C.M. DIAS DA SILVA, «Crítica bíblica: um remédio contra o fundamentalismo», in R. MINCATO (ed.),
Bíblia: fundamentalismo e exorcismo, EST, Porto Alegre 2007, 39-51.
50

“A Igreja, efetivamente, não considera a Bíblia simplesmente como um conjunto de documentos
históricos concernentes às suas origens; acolhe-a como Palavra de Deus que se dirige a ela e ao
mundo inteiro no tempo presente”. PONTIFÍCIA COMISSÃO BÍBLICA, A interpretação da Bíblia..., 104.
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3.1. Antigo Testamento
Os textos do Antigo Testamento lidos de modo íntegro,
conservam seu valor perene.51 Embora contenham também coisas
imperfeitas e transitórias, manifestam contudo a verdadeira
pedagogia divina.52 “A teologia moral tem muito que aprender com
as grandes e envolventes perspectivas do Antigo Testamento. De
fato, os grandes temas, que são particularmente profícuos para a
ética, estão incluídos uns nos outros e se integram mutuamente.
Com frequência acontece serem eles a chave para uma
compreensão melhor do Novo Testamento e para a história da
Igreja.53 Obtém e manifestam seu sentido completo no Novo
Testamento, e por sua vez o iluminam e explicam.54
Diante do tema aqui tratado, convém de imediato superar a
compreensão do sofrimento segundo a teoria da retribuição,55 pois
esta é uma explicação tradicional que muitas vezes retorna ao
longo da história e que usada por seitas e novas religiões, além de
transmitir uma imagem desfigurada do Deus único e verdadeiro,
vem em prejuízo do sofrimento inocente.

51

Cf. Dei Verbum, n. 14.

52

Cf. Dei Verbum, n. 15.

53

B. HAERING, Livres e fiéis em Cristo. Vol. I…, 15-16.

54

Cf. Dei Verbum, n. 1.

55

“Una spiegazione tradizionale ritrovata in molti passi della Torà è quella secondo la quale Dio
ricompensa i buoni in rapporto ai loro meriti e punisce i malvagi in rapporto alle loro colpe, come
testimoniato nel seguente passo dell’Esodo dove Dio si rivolge al popolo di Israele […] (Es 15,25). Dio
dunque è il ‘medico’ del suo popolo, il responsabile della salute e della malattia considerate come
segno di fedeltà o infedeltà ai suoi insegnamenti. Nella ricompensa sono comprese la felicità, la
salute e la longevità, mentre la punizione prevede dolore, malattia e morte. Si legge a questo
proposito nel Talmud: Tutti i giudizi del Santo [di Dio], che benedetto Sia, sono sulla base di misura
per misura. ‘Misura per misura’, cioè bene per bene e male per male sulla base di un giudizio divino.
Tale spiegazione non dà però ragione della ‘sofferenza innocente’, e per questo viene rimessa in
discussione dalla letteratura biblica […]. E. BARTOLINI, «Il significato della sofferenza nell’ebraismo»,
in M. PICOZZI – L. VIOLONI – P. CATTORINI (edd.), Il significato della sofferenza, Franco Angeli, Milano
2004, 34.
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No primeiro capítulo desta pesquisa, foi referido um texto
bíblico do Antigo Testamento (cf. Lv 21,16-24), sobre as pessoas
com defeito corporal, proibidas de oferecer o sacrifício, ultrapassar
o véu e se aproximar do altar, pois não devem profanar as coisas
sagradas do Senhor. No entanto, este mesmo texto diz que eles
poderão comer das coisas sagradas e santíssimas. Este texto,
dentro do quadro histórico cultural, descreve a expressão religiosa
de um povo, em uma determinada época sobre os seus costumes. A
prescrição está relacionada com a legislação sobre a consagração
dos animais primogênitos a Iahweh, considerando a importância
de oferecer aqueles sem defeito (cf. Dt 15,21), pois trazer um
animal cego, coxo ou doente para oferecer em sacrifício revela
desprezo, má intenção (cf. Ml 1,6-8), sendo merecedor de maldição
quem procura trapacear, deixando de oferecer o que tem de
melhor para oferecer aquele animal defeituoso que não serve mais
(cf. Ml 1,13-14).56 Assim constata-se que o objetivo não é diminuir a
dignidade das pessoas com deficiência, mas ressaltar a importância
de oferecer ao Senhor aquilo que se considera melhor, alertando
sobre a intenção que está por detrás das atitudes de quem procura
enganar a Deus. É interessante recordar que muitas religiões da
época ainda realizavam sacrifícios humanos. Era comum fazer
oferendas de animais, numa cultura muito ligada à terra e à
natureza, cuja compreensão do homem está fortemente
relacionada à capacidade de sobrevivência, algumas atitudes
humanas são diretamente vinculadas à vida animal. Através da
pedagogia divina, com a ajuda dos profetas, progressivamente os
homens vão compreendendo que não são os sacrifícios de animais
cevados (cf. Am 5, 22), mas o verdadeiro sacrifício, a verdadeira
oferta é um coração contrito e sincero (cf. Is 1,17).

56

“A exclusão do ministério litúrgico parece ser apenas um eco da repetida proibição de sacrifícios
de animais defeituosos. Neste caso a razão é obvia: se vais oferecer alguma coisa a Deus, que não seja
algo que já não te serve e não sabes o que fazer dele[...]”. J.L. GONZAGA DO PRADO, «A deficiência na
ótica bíblica», in Vida pastoral, 47 (2006) 17.
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Outra chave de leitura que abre espaço para interpretar a
posição de Deus na revelação divina do Antigo Testamento frente
às pessoas com deficiência, pode ser encontrada no socorro que
Deus presta a quem clama e pede ajuda por estar frágil e indefeso
(cf. Ex 22,22). Inclusive o próprio livro do Levítico, citado acima,
apresenta dentro do quadro das prescrições sobre a justiça: “Não
amaldiçoarás o mudo e não porás obstáculo diante do cego, mas
temerás o teu Deus. Eu sou Iahweh” (Lv 19,14). O livro do
Deuteronômio (cf. Dt 27,11-26), amaldiçoa a pessoa que comete
certas ações contra os indefesos, reforça a determinação divina
dirigida para consciência de cada indivíduo convocando para
aprovação popular,57 chama a atenção para o mal que se manifesta
através da atitude de desviar o cego de seu caminho (cf. Dt
27,18).58 Também no livro de Jó encontramos, no elenco das obras
que Jó realizava no tempo que Deus velava sobre ele, a clara
referência na sucessão dos versículos: “livrava o pobre que pedia
socorro e o órfão que não tinha auxílio” (Jó 29,12), “alegrava o
coração da viúva” (Jó 29,13), “a justiça vestia-se como túnica” (Jó
29,14), “era os olhos para o cego, os pés para o coxo” (Jó 29,15),
“era o pai dos pobres e examinava a causa de um desconhecido” (Jó
29,16). Percebe-se claramente que a justiça de Deus requer a defesa
daqueles que por via das circunstâncias humanas dependem da
caridade e da solidariedade dos que se julgam agraciados e temem
a Deus. Outro elemento a ser considerado é que as pessoas com
deficiências fazem parte do grupo de assistidos especiais de Deus,
ao lado do pobre, do órfão, da viúva e do estrangeiro. Também no
livro dos Salmos encontramos passagens que proclamam a
importância de colocar toda a segurança e toda a esperança em
57

Cf. comentário sobre os versículos 11-26: “Temos aqui um texto que interrompe a sequência do
livro. Trata-se de uma lista de ações secretas, que dificilmente viriam a público para serem julgadas.
Amaldiçoando a pessoa que as comete, o texto obriga em consciência, com a aprovação popular
(Amém = Assim seja)”. Bíblia Sagrada. Edição Pastoral, Paulus, São Paulo 1990, 227.
58

“E essa maldição se encontra entre a daquele que rouba terra do seu vizinho (v. 17) e a do que
desrespeita os direitos do migrante, do órfão e da viúva (v. 19)”. J.L. GONZAGA DO PRADO, «A
deficiência na ótica»..., 17.
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Deus: “Iahweh abre os olhos dos cegos, Iahweh endireita os
curvados, Iahweh protege o estrangeiro, sustenta o órfão e a viúva”
(Sl 146,8-9).
Convém observar que a maior parte dos textos do Antigo
Testamento que se referem às deficiências, expressam um
significado muito para além do sentido estrito, ampliando o
sentido de sua compreensão imediata. Aqui pode ser referido o
texto em que Moisés se desculpa diante de Iahweh, por não ser
homem de falar, ter a boca e a língua pesadas (cf. Ex 4,10). Diante
desta desculpa encontra-se a resposta: “Quem dotou o homem de
uma boca? Ou quem faz o mudo ou o surdo, o que vê ou o cego?
Vai, pois, agora, e eu estarei em tua boca, e te indicarei o que hás
de falar” (Ex 4,11). Este texto refere que as palavras profetizadas
devem realmente brotar de Deus, sendo o profetismo de instituição
divina, conforme está escrito no livro do Deuteronômio: “Vou
suscitar para eles um profeta como tu, do meio dos seus irmãos.
Colocarei as minhas palavras em sua boca e ele lhes comunicará
tudo o que eu lhes ordenar” (Dt 18,18). No livro do profeta
Jeremias pode-se ler que entre os que retornam do exílio estão
também as pessoas com deficiência física: “Entre eles há o cego e o
aleijado, a mulher grávida e a que dá à luz, todos juntos: uma
grande assembleia que volta!” (Jr 31,8). A marca da alegria e do
júbilo é total, pois na presença e superação das deficiências que
fazem parte do cotidiano das pessoas é anunciada a vitória de
Deus, que preserva as pessoas e as cura do mal que as aflige:
“Naquele dia, os surdos ouvirão o que se lê, e os olhos dos cegos,
livres da escuridão e das trevas, tornarão a ver. Os pobres terão
maior alegria em Iahweh, os indigentes da terra se regozijarão no
Santo de Israel” (Is 29,18-19). Esta missão do profeta de estar a
serviço da justiça expressa-se, talvez de forma simbólica, mas de
modo muito explícito em abrir os olhos aos cegos: “Eu Iahweh, te
chamei para o serviço da justiça, tomei-te pela mão e te moldei,
pus-te como aliança do povo, como luz das nações, afim de abrir os
olhos dos cegos, a fim de soltar do cárcere os presos, e da prisão os
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que habitam nas trevas” (Is 42, 6-7). Estes sinais que estão
colocados como missão do profeta e que no Novo Testamento
voltarão a estar presentes (cf. Jo 8,12 e Lc 7,22) como realização
das promessas que vão se realizar no próprio filho de Deus, são
também sinais do triunfo de Jerusalém: “Então se abrirão os olhos
dos cegos, e os ouvidos dos surdos se desobstruirão. Então o coxo
saltará como o cervo, e a língua do mudo cantará canções alegres,
porque a água jorrará no deserto, e rios, na estepe” (Is 35, 5-6).
No entanto, também encontramos textos proféticos que
advertem sobre o fechamento de coração, demonstrando
claramente que o mal em si não está nas pessoas com deficiência,
mas naqueles que não levam em consideração os sinais de Deus:
“Faze com que apareça este povo que é cego, embora tenha olhos,
este povo de surdos, apesar de ter ouvidos” (Is 43,8). Assim chama
a atenção do povo de Israel que não compreende a razão pela qual
atrai sobre si a desgraça (Is 42,18-25):59 “Ouvi, ó surdos! Olhai e
vede, ó cegos!” (Is 42,18); em seguida confirma o mal moral que
está por detrás da expressão: “Viste muitas coisas, mas não as
retiveste. Abriste as orelhas, mas não ouviste” (Is 42,20). Neste
contexto transparece a deficiência moral, que expressa a ruína de
quem escolhe viver com os ouvidos e os olhos fechados para a
palavra de Deus.
3.2. Novo Testamento
Aquilo que no Antigo Testamento é apresentado como
esperança e promessa, é revelado e realiza-se de modo perene e
pleno no Novo Testamento.60 São muitos os textos que relatam a
cura de pessoas com diferentes tipos de deficiência. No entanto
59
60

Cf. H. SIMIAN-YOFRE, Sofferenza dell’uomo e silenzio di Dio. Città Nuova, Roma 2005, 154-168.

“Este mistério, porém, não foi manifestado a outras gerações como foi revelado agora aos Seus
santos Apóstolos e Profetas no Espírito Santo (cf. Ef 3,4-6) para que pregassem o Evangelho,
suscitassem à fé em Jesus Cristo e Senhor e congregassem a Igreja. Os escritos do Novo Testamento
são testemunho perene e divino destas coisas” Dei verbum, n. 17.
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estes relatos, não expressam pura e simplesmente a cura de
deficiências físicas, mas estão carregadas de simbolismos que vão
muito além. Percebe-se que não é apenas a limitação física
individual que é superada. “Esta é superável com a ajuda dos meios
adequados e, superada, pode até se transformar numa força moral
maior para aquele ou aquela que parecia mais débil. O mais sério e
necessário é superar a deficiência por razão social, psicológica ou
espiritual: a incapacidade (por medo, por submissão, por opressão,
por engano ou por alienação) de ver, saber, falar, tomar iniciativa,
agir”.61
Dentre os textos que fazem referência explícita no Novo
Testamento, sobre a presença de pessoas com deficiência,
destacam-se diversos relatos que estão narrados nos evangelhos,
demonstrando a incidência, importância e centralidade que os
autores sagrados, com suas particularidades, conservando a forma
de proclamação própria de cada um, através do seu testemunho,
expressam as verdades nas quais deve apoiar-se a instrução dos
cristãos.62 Devido a primazia que os evangelhos gozam entre todas
as Escrituras,63 convém especificar alguns textos que ajudam a
situar a reflexão.64
Dentro do conjunto dos evangelhos, considerando que o
relato de Marcos provavelmente foi o primeiro a ser escrito,
encontra-se logo no seu início, a descrição da cura de um
paralítico. Este episódio narrado no evangelho de Marcos (2,1-12),
encontra seus paralelos em Mateus (9,1-8) e em Lucas (5,17-26). É
interessante observar nos relatos de Marcos e Lucas a transposição
de barreiras que os amigos do paralítico, com criatividade
superam, para aproximá-lo de Jesus. É manifesto nos três relatos
61

J.L. GONZAGA DO PRADO, «A deficiência na ótica»..., 18.

62

Cf. Dei verbum, n. 19.

63

Cf. Dei verbum, n. 18.

64

Sem ter a pretensão de esgotar os textos que de forma direta ou indireta referem-se ao tema
tratado nesta pesquisa, constata-se a importância de selecionar algumas passagens que chamam a
atenção já em uma primeira leitura.
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da perícope que a iniciativa de levar o paralítico até Jesus é
motivado pela fé. É interessante observar que Jesus estava ali
anunciando a palavra, tanto que a atitude de Jesus é a de perdoar
os pecados do paralítico. Entre os personagens citados, além da
grande multidão que ali se aglomerava, estão alguns escribas que
imediatamente refletem em seus corações e questionam a iniciativa
de Jesus. Percebe-se claramente que a cura do paralítico, tem um
objetivo muito mais amplo, ou seja, fazer saber aos escribas que o
Filho do Homem tem o poder de perdoar pecados na terra. Neste
episódio o paralítico é libertado, em primeiro lugar, do peso moral
que o impedia de transitar livremente na sociedade, demonstrando
que não é a deficiência física o único, nem mesmo o mais
importante problema a ser resolvido. Estando uma vez, perdoado
dos pecados, a condição física já não serve de parâmetro de
referência para os julgamentos que pesam sobre quem
supostamente vive em situação de desgraça. Vale a pena notar que
este relato confronta explicitamente a condição da deficiência com
a concepção do homem pecador. Neste relato passamos a ter um
homem com deficiência que foi libertado dos seus pecados e que
continua, em um primeiro momento, caracterizado com a
deficiência, desvinculando de modo explicito a imagem da
deficiência com a condição do homem pecador. Em um segundo
momento é libertado também da sua deficiência física. No entanto
esta segunda libertação é um sinal profético, que tem por objetivo,
manifestar o poder divino de Jesus. Os três relatos expressam a
admiração de todos, acrescentando que, ao ver o paralítico tomar o
seu leito e sair caminhando livremente, a multidão glorifica a
Deus.65
65

“Il paralitico (9,1-8) che viene portato a Gesù per chiedergli la guarigione, si sente rispondere: ‘Ti
sono rimessi i peccati’. Chiede la guarigione e si vede offrire il perdono, pensa alla salute e Gesù
pensa anzitutto al suo rapporto con Dio. E se poi Gesù lo guarisce è per mostrare il suo potere di
rimettere i peccati. Non c’è alcuna traccia in questo episodio per concludere che Gesù ha condiviso,
almeno in parte, l’opinione allora assai diffusa di un legame di causa ed effetto fra peccato e
disgrazia. Il gesto di Gesù non intende rispondere alla domanda: perché quell’uomo è paralitico?
Bensì a quest’altra: che cosa significa salvare veramente un uomo? Gesù è convinto che la condizione
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Outro relato em que temos como personagem de relevância
uma pessoa com deficiência, é a descrição da cura do homem com
a mão atrofiada. Este episódio está descrito no Evangelho de
Marcos (3,1-6)66 com paralelos no Evangelho de Mateus (12,9-14) e
no de Lucas (6,6-11). Nos três relatos temos em comum que o
episódio se dá na sinagoga, em um dia de sábado, ressaltando que
Jesus é observado pelas autoridades com o objetivo de acusá-lo. A
atitude de Jesus terá consequências drásticas, pois são enfocados
elementos precisos, como o lugar do culto, a lei e a autoridade
sobre a lei, em confronto com a missão de fazer o bem. Nos três
relatos Jesus convida o homem da mão seca a participar do
processo de libertação da sua deficiência.67 Percebe-se claramente
que existe uma reciprocidade de atitudes, entre a fé manifestada e
reconhecida e as ações consequentes que demonstram a relação de
alteridade entre os personagens que sinalizam a nova realidade.
Por outro lado, percebe-se claramente que existem forças
contrárias que devem ser desmascaradas, pois não é justo que as

di salvezza dell’uomo comporta la liberazione sia dalla malattia sia dal peccato. L’uomo ha bisogno di
guarigione e di perdono insieme”. B. MAGGIONI, «Gesù e i malati nel Vangelo di Matteo», in Parola,
Spirito e Vita 40 (1999) 80.
66

No Brasil, esta passagem do evangelho, serviu de base para o lema (Levanta-te, vem para o meio!
Mc 3,3) que inspirou a Campanha da Fraternidade 2006. Promovida pela CNBB, conclamou toda a
sociedade a refletir sobre o tema da fraternidade e pessoas com deficiência. Esta campanha
desenvolvida em âmbito nacional, ajudou a refletir e incentivou muitas iniciativas de
reconhecimento da dignidade das pessoas com deficiência nos mais diferentes âmbitos da sociedade.
Sendo uma iniciativa da CNBB, teve uma repercussão muito ampla, tendo em vista a grande
credibilidade desta Conferência e a penetração desta campanha anual, como meio desencadeador das
consciências que devem transformar as estruturas de modo profético. Deste modo o texto bíblico
também foi amplamente debatido, estudado e aprofundado na perspectiva de colocar a pessoa com
deficiência no centro do debate e promover sua integração e protagonismo com base nos valores
cristãos.
67

No Evangelho de Marcos encontra-se o chamado à inclusão: “Levante-te e vem aqui para o meio”
(Mc 3,3) e “Estende a mão” (Mc 3,5); no Evangelho de Mateus, Jesus observa que um homem vale
muito mais que uma ovelha e diz: “Estende a mão” (Mt 12,13); no Evangelho de Lucas o homem da
mão atrofiada é convidado a colocar se de pé: “Levanta-te e fica de pé no meio” (Lc 6,8) e “Estende a
mão” (Lc 6,10). Para aprofundar esta passagem do evangelho de Marcos com uma boa reflexão
exegético-teológica conferir: J. BORTOLINI, «Levante-se e fique no centro (Mc 3,3b)» in Vida pastoral
47 (2006) 22-27.
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pessoas e estruturas opressoras continuem conservando um
sistema de exclusão injusto em nome da lei.
Ainda no Evangelho de Marcos, através da cura de um
homem com deficiência auditiva que gagueja (cf. Mc 7,31-37), temse a indicação da nova criação em que se faz necessário ouvir a
palavra de Deus e proclamá-la corretamente. Também pode-se
individuar o impacto da associação entre: fazer bem todas as coisas
e fazer tanto os mudos falarem quanto os surdos ouvirem. No
evangelho de Mateus registra-se a admiração e o espanto das
pessoas que glorificam a Deus, ao presenciarem a libertação que
ocorre sob a intervenção de Jesus que cura: fazendo os mudos
falarem, os aleijados se tornarem sãos, os coxos andarem e os
cegos verem (cf. Mt 15,29-31).
Diante do episódio da cura do cego em Betsaida (cf. Mc 8,2226), destacam-se alguns elementos, que em uma sucessão de fatos,
revelam a existência de um processo de libertação que não pode
ser reduzido a um gesto mágico de um milagreiro todo poderoso.
Aquilo que parecia simples, passa por diferentes etapas, não se
realizando de modo imediato e com um simples toque. Jesus toma
o cego pela mão, leva-o para fora da aldeia, retirando-o do contexto
que o reconhece apenas como cego. Cuspindo-lhe nos olhos e
impondo-lhe as mãos, o questiona sobre a sua percepção. Diante
da falta de clareza em distinguir a diferença entre as pessoas e os
vegetais, se dá uma nova intervenção de modo que possa ver tudo
claramente. É através de um processo paulatino e progressivo,
considerando a percepção da pessoa frente às outras pessoas e
frente ao mundo que a deficiência é superada. Deus age e intervém
na história, mas requer a participação e o reconhecimento da
humanidade no processo da salvação. No final do episódio
encontra-se a recomendação de não entrar na aldeia. Diante das
estruturas injustas, mentalidades, critérios e contextos de exclusão
faz-se necessário estar atento em seguir os caminhos de Deus,
evitando retornar para as situações e estruturas viciadas que
podem corromper o homem convertido, exposto e vulnerável
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quando age sozinho e convicto que pode guiar-se através das
próprias forças. De qualquer modo é necessário voltar para casa e
unir suas energias àqueles que o levaram até Jesus expressando e
colocando em ato a fé que os impulsionou a sair da indiferença e da
acomodação. Colocando as capacidades integralmente a serviço na
comunidade de fé, este homem agora iluminado pela graça de
Deus, torna-se instrumento e sinal profético que ajuda a
comunidade de base a ver o mundo com novos olhos.68
Outro texto que se encontra nos evangelhos sinóticos e que
descreve a cura de uma pessoa com deficiência visual é
apresentado na passagem do cego à saída de Jericó (cf. Mc 10,4652; Mt 20,29-34 e Lc 18,35-43).69 De qualquer modo existe uma
grande insistência em relatar que a deficiência visual não os
impede de reconhecer o filho de Davi, ou seja o messias esperado.
Como consequência deste reconhecimento a manifestação da fé e a
coragem em manifestá-la através do pedido de misericórdia,
movido de compaixão e impressionado, Jesus declara que a
salvação está associada à manifestação da fé, atende às
necessidades, reverte a situação, consentindo que o cego veja.
Com insistência os evangelhos apontam entre os sinais do
cumprimento das promessas do Antigo Testamento (cf. Is 35,5-6;
42,7), conforme exposto acima, a reversão da condição de várias
deficiências: “Ide contar a João o que estais ouvindo e vendo: os
cegos recuperam a vista, os coxos andam, os leprosos são
purificados e os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres
são evangelizados. E bem-aventurado aquele que não ficar
escandalizado por causa de mim” (Mt 11,4-6), com paralelo em
Lucas que acrescenta os leprosos que são purificados (cf. Lc 7,2223). Mateus em seu evangelho, ainda chama a atenção que
acompanhando a reação de Jesus na expulsão dos vendilhões do
68
69

J.L. GONZAGA DO PRADO, «A deficiência na ótica»..., 19.

Pode ser observado que Mateus refere dois cegos, tendo já sido apresentado um texto anterior em
grande similaridade com este (cf. Mt 9,27-31).
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Templo: “Aproximam-se dele, no Templo, cegos e coxos, e ele os
curou” (Mt 21,14).
O evangelho de Lucas destaca a importância de reconhecer a
gratuidade de Deus, e traduzi-la na gratuidade humana. “Pelo
contrário, quando deres uma festa, chama os pobres, estropiados,
coxos, cegos; feliz serás então, porque não têm com que te
retribuir. Serás, porém, recompensado na ressurreição dos justos”
(Lc 14,13-14). Percebe-se que a lógica de Deus é diferente da lógica
humana da retribuição, pois desafia à gratuidade, que tem como
fonte o próprio Deus. Neste texto, existem dois elementos
fundamentais: o amor de Deus não tem como ponto de partida as
capacidades humanas de retribuição, propriamente por ser
gratuito e neste sentido assimétrico, é um amor incondicional, e
por isso volta-se sobremaneira aos mais necessitados; outro
elemento significativo é que o acolhimento e reconhecimento da
filiação divina das pessoas com deficiência é apresentado como
fonte de felicidade escatológica, extrapolando o tempo presente,
aponta para a justiça divina e para a glória da ressurreição.
No Evangelho de João, um dos relatos que faz referência
direta às pessoas com deficiência, encontra-se na cura de um
enfermo na piscina de Betesda (cf. Jo 5,1-18). O texto refere que o
fato se dá junto à Porta das Ovelhas e que a piscina é chamada
Betesda que em hebraico significa “casa de misericórdia”, com
cinco pórticos.70 São numerosos os doentes, cegos, coxos e
paralíticos deitados pelo chão que estão esperando o movimento
das águas. O critério para ser curado, neste contexto e nesta
estrutura, privilegia novamente àqueles que na lógica da
competição reúnem as melhores capacidades, ou então são
privilegiados por terem alguém que os ampare. Tanto que o
homem abordado por Jesus já está há trinta e oito anos doente,
70

“Aqui o domínio farisaico dos cinco livros da Lei, o Pentateuco, é que tornava cegas e inválidas
suas ovelhas. O sistema religioso em que uma pequena elite domina o saber e a consciência de todos
cria essa multidão de cegos, surdos, coxos, paralíticos”. J.L. GONZAGA DO PRADO, «A deficiência na
ótica»..., 19.
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justificando sua condição diante do questionamento sobre sua
situação, explica que se encontra impossibilitado por não ter quem
o ajude a transpor as barreiras que o impedem de alcançar os
recursos necessários para uma vida plena.71 A cura realizada por
Jesus está relacionada à denúncia de uma interpretação injusta da
lei que os escribas e doutores impõe sobre o povo marginalizado,
impedindo os necessitados de serem ajudados, sobrepõe os
preceitos à vida digna que deve ser defendida sempre. A sucessão
dos fatos e questionamentos em torno do sábado, revelam a
presença do filho de Deus que inaugura um novo tempo.
Outro texto, muito significativo do evangelho de João, relata
a cura de um cego de nascença (cf. Jo 9,1-41). Este texto pode ser
interpretado em uma leitura socioantropológica, enquanto
expressão das estruturas que, para manter seu status, fazem de
tudo para que o povo permaneça cego, em confronto com o projeto
de Deus que vêm iluminar e abrir os olhos, acabar com a
submissão cega da multidão a uma pequena elite que domina o
saber.72 Por outro lado o texto dá a oportunidade para confrontar o
drama que as pessoas que convivem com as diferentes situações de
deficiência, sofrem dentro da sociedade, quando os paradigmas
preconcebidos não são questionados na sua raiz. É interessante
observar que a pergunta dos discípulos: “Rabi, quem pecou, ele ou
seus pais, para que nascesse cego?” (Jo 9,2) revela uma dúvida que
normalmente acompanha o juízo que em grande parte das
71

“Nessuno dunque lo aiuta, nessuno si interessa di lui, nessuno lo immerge nell’acqua quando si
agita. Sembra ormai rassegnato ad aspettare senza alcuna speranza. Di lui nessuno si cura. Deve
arrangiarsi da solo. Solo Gesù si ferma, si accorge e partecipa, nel dialogo, alla sofferenza per la sua
solitudine. Ma non lo aiuta, portandolo più celermente giù nell’acqua che risana, come forse si
aspettava il malato. Interviene lui stesso col suo potere salvifico. Sostituisce il dio della guarigione e
impersona l’angelo del Signore che secondo la leggenda popolare scende nell’acqua per renderla
‛salutare’. […] La sua solitudine era finita, interrota dal dialogo con Gesù e dalla guarigione che gli
aveva donato. Lui solo si era fermato vicino a lui, lui solo poteva comandare al malato di guarire, lui
solo perché era ‛Il Verbo fatto uomo’ per abitare in mezzo a noi, essere con noi e toglierci
dall’abbandono in cui siamo spesso lasciati dagli uomini”. G. SEGALLA, Gesù emarginato fra gli
emarginati nel vangelo di Giovanni, Opera Provvidenza Sant’Antonio, Padova 1995, 70.
72

Cf. J.L. GONZAGA DO PRADO, «A deficiência na ótica»..., 20-21.
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situações, as próprias pessoas com deficiências ou seus familiares,
fazem sobre si mesmas, ou sofrem sob o olhar da sociedade, na
busca de uma resposta para o mal. Pergunta esta que traz consigo
o confronto diante da origem do mal físico (a pessoa com
deficiência), como consequência do mal moral (pecado), como se
os dois estivessem diretamente relacionados.73 Esta pergunta vem
acompanhada da resposta de Jesus: “Nem ele nem seus pais, mas é
para que nele se manifestem as obras de Deus” (Jo 9,3). Se por um
lado a pergunta objetiva é respondida, eximindo o cego e seus pais
da culpa, por outro lado percebe-se que a resposta apresenta uma
nova indicação, não mais depositando o interesse na culpa, mas
focalizando uma finalidade. Além de refutar a teologia da
retribuição, abre-se para indicação dos sinais de Deus, que se
concretizam nas obras. Esta passagem é carregada de uma
mensagem profética, pois refere a paixão e morte de Jesus (cf. Jo
9,4), a sua missão através da declaração que dá, de antemão, o
sentido do milagre (cf. Jo 9,5), o resgate através da nova criação
(cf. Jo 9,6), e a vitória sobre o mal e a morte (cf. Jo 9,7). A presença
profética do cego de nascença, além de não ser compreendida, no
momento em que quebra os padrões estabelecidos pelo contexto
cultural de injustiça, passa a ser negada como se não fosse real (cf.
Jo 1,8-9), pois coloca em crise a autoridade da lei que nega o Deus
promotor de vida plena para todos. O texto aprofunda o discurso
profético no momento em que o cego proclama que as maravilhas
realizadas são obra de Deus (cf. Jo 9,24-33), e manifestando sua fé,
reconhece Jesus prostrando-se diante dele (cf. Jo 9,35-38). Em
seguida Jesus proclama a razão da sua vinda ao mundo: “Para
julgamento é que vim a este mundo: para que os que não
enxergam, vejam, e os que vêem tornem-se cegos” (Jo 9,39),
“Ancora prima che iniziasse a parlare, Gesù viene interrogato dai suoi discepoli: ‛Rabbi, chi ha
peccato, lui o i suoi genitori, perché nascesse cieco?’, una domanda non certo gentile per il povero
cieco; in essa però si riflette la tradizione popolare secondo la quale vi era uno stretto legame fra
peccato e disgrazia fisica. Per cui il povero cieco doveva sopportare oltre alla menomazione fisica
anche una pesante squalifica morale”. G. SEGALLA, Gesù emarginato...71.
73
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contrapondo as situações de pessoas humildes que vivem nas mais
diferentes situações de deficiência, dos quais o cego é símbolo, e
aqueles que idolatram uma autossuficiência absoluta de Deus, e
que encontram respostas tão somente em suas próprias luzes.
Assim a perícope é concluída alertando sobre a gravidade do mal
moral realizado de forma consciente e permanente (cf. Jo 9,41).
É interessante observar que outros escritos do Novo
Testamento, confirmam as indicações que estão presentes nos
evangelhos, dando assim continuidade e confirmando sob a
inspiração do Espírito Santo, anunciando o poder salvífico da obra
de Cristo.74 No livro dos Atos dos Apóstolos (cf. At 3,1-10), Pedro
cura uma pessoa com deficiência congênita. Neste texto é
interessante observar que todos os dias o “aleijado de nascença”
era carregado até a porta do Templo onde era colocado para pedir
esmola. Pedro e João o “encaram” e Pedro disse “olha para nós”,
constata-se que acontece uma verdadeira interação de olhares, que
encontra na atitude de Pedro o mandato de Jesus Cristo Nazareno.
Pedro não dá a esmola, e vai muito além, diz que não dá nem
prata, nem ouro, mas dá aquilo que possui como dom e graça de
Deus. Toma-o pela mão direita e ergue-o e assim entram juntos no
templo, onde todo o povo o viu caminhar e louvar a Deus. Vários
elementos que vão se clareando no discurso de Pedro (cf. At 3,1126) retratam o tom profético destes sinais realizado em nome de
Jesus. Estes sinais demonstram que a obra predita pela boca de
todos os profetas tem sua realização na ressurreição de Jesus e que
a fé que vêm por Jesus que deu perfeita saúde a este homem, aos
olhos de todos. Outro episódio envolvendo Pedro, que sob o
mandato e em nome de Jesus livra um homem de suas deficiências
físicas (cf. At 9,32-35), serve igualmente como sinal de conversão
para muitos.
O relato da conversão de São Paulo (cf. At 9,1-19), também
carregado de simbolismo, faz referência a uma ocasional
74

Cf. Dei verbum, n. 20.
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deficiência visual que acomete Paulo. A recuperação da visão de
Paulo é acompanhada pela presença do Espírito Santo e com um
objetivo claro, levar o nome de Jesus diante de todos. Recuperar a
vista, neste relato não significa acabar com todos os sofrimentos,
mas ao contrário, significa descobrir o quanto é preciso sofrer por
causa do nome de Jesus. Em outra perícope Paulo manifesta sua
preocupação com a relevância da verdade, alerta sobre a
responsabilidade de quem engana as pessoas e adverte o falso
profeta Elimas (At, 13,4-12). As consequências da exploração e da
falsificação dos sinais de Deus levam Elimas a defrontar-se com as
trevas e não ver mais o sol por algum tempo. A deficiência visual
temporária obriga Elimas a procurar alguém que lhe desse a mão,
destituindo-o do poder de persuadir com a falsa profecia, pois os
sinais devem estar a serviço da verdade. Também este sinal serve
para fazer vir à luz a verdade de Deus. É interessante observar que
no livro dos Atos dos Apóstolos, também se encontra um milagre
realizado por Paulo (cf. At 14,8-18) que passa a ser motivo de
preocupação, pois não sendo compreendido no seu significado
profético, corre o risco de ser mal interpretado e favorecer ao
seguimento idolátrico. Assim Paulo e Barnabé esforçam-se para
que o testemunho dos benefícios do Deus vivo fossem
compreendidos dentro do Plano da Salvação e não distorcidos,
resgatando assim o verdadeiro sentido dos sinais realizados.
Outros textos que ajudam a perceber a profundidade da
revelação contida na dignidade humana que requer o
discernimento do que é a vontade de Deus, o que é bom, agradável
e perfeito, exorta a oferecer os próprios corpos como hóstia viva,
santa e agradável a Deus (cf. Rm 12,1-2). Assim a linguagem do
corpo humano é usada para referir a imagem do corpo de Cristo,75
75

“Possiamo dire che, a motivo del mistero dell’incarnazione che trova compimento nel mistero
della Risurrezione, il cristianesimo ha al centro il corpo e la corporeità. Il corpo di Cristo, offerto per
noi, è il cuore della vita e della riflessione cristiana. Per questo san Paolo dice che il nostro corpo
diventa ‛culto logico (loghikòs, che concerne la ragione profonda della persona) e gradito a Dio’ (cf.
Rm 12,1); non è più vissuto secondo schemi che lo svalutano, ma secondo la proposta di appartenere
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do qual todos são membros com diferentes funções. Deste modo
todas as capacidades devem ser colocadas a serviço, sendo que o
dom da profecia, deve ser exercido segundo a proporção da fé, para
que assim seja instrumento verdadeiro de Deus, servindo ao
Senhor, alegrando-se na esperança, perseverando na tribulação,
tomando parte nas necessidades dos santos, buscando
proporcionar hospitalidade (cf. Rm 12,3-13). Esta relação entre a
concepção de corpo e corporeidade paulina, onde se constata que
os membros que parecem mais fracos, são os mais necessários e
aqueles que parecem menos dignos de honra, são os cercados de
mais honra, e os menos decentes são tratados com mais decência,
pois aqueles que já são decentes por si não tem necessidade de tais
cuidados. Assim, Paulo segue referindo que, Deus dispôs de tal
forma as coisas de modo que uns supram as necessidades dos
outros (cf. 1Cor 12,1-30), abrindo uma possível leitura sobre a
importância da solidariedade, da subsidiariedade e da
responsabilidade para com os que se encontram em situação de
vulnerabilidade. A sabedoria deste mundo reprovada pela
sabedoria de Deus (cf. 1Cor 1,18-30), que deve ajudar a
humanidade através do sofrimento e da cruz de Cristo (que não é
em vão), a perceber que muitas vezes o que no mundo é vil e
desprezado, o que não é, Deus o escolheu para reduzir a nada o
que é. Assim muitas vezes a biotecnologia, usada sem a sabedoria
de Deus, revela quanto o homem perde de humanidade quando em
nome de uma falsa sabedoria desrespeita a dignidade da vida
humana. Por outro lado pode-se perceber quanta dignidade
humana pode ser revelada através do mistério que está presente na
aparente contradição de uma vida humana que apesar de tantas
rejeições continua a questionar os corações sinceros.76 Mais uma
a Cristo come Cristo appartiene a noi”. C.M. MARTINI, Sul corpo, Centro Ambrosiano, Milano 2000,
43.
76

“Subjacente às expectativas dos milagres da terapia gênica encontra-se uma concepção muito
pobre de realização humana e de felicidade, porque encontra-se uma concepção simplista de ser
humano. É bem verdade que algumas biotecnologias podem elevar a qualidade de vida do ser
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vez Paulo exorta a discernir a verdadeira sabedoria, daquela que
está voltada á destruição. Mas a sabedoria de Deus que em mistério
revela o segredo do desígnio de salvação realizado em Cristo, que
de antemão destinou os corações sinceros para a glória (cf. 1Cor
2,1-16).
Para concluir esta referência a textos do Novo Testamento,
convém chamar a atenção para o grande hino da caridade (cf. 1Cor
13,1-13), onde transparece com toda a força que de nada valem as
múltiplas capacidades se elas não estiverem interconectadas com o
amor. A presença profética das pessoas com deficiência, na sagrada
escritura, revela este cuidado de Deus para com os mais fracos e
desamparados, que se apresenta como sinal do Reino definitivo. A
indiferença é superada, a glória de Deus é manifestada, o amor
vence o preconceito e o mal. Todos são reconhecidos como filhos
no Filho. O sofrimento de Cristo não foi em vão. No entanto, ainda
temos que caminhar. Por isso convém abraçar a sabedoria de Deus,
superando as deficiências, mas preservando as pessoas. Utilizando
a prosopopeia77 como figura de linguagem, deve-se lembrar que há
mais vantagem em entrar no Reino de Deus sem um olho, do que
ir para o fogo da Geena com os dois olhos.
3.3. Jesus e as pessoas com deficiência
Este olhar sobre as Sagradas Escrituras, remete para uma
reflexão sobre a relação que Jesus Cristo, “o alfa e o ômega, o

humano, mas é igualmente verdade que o ser humano não se torna feliz só por acrescentar vida aos
seus anos. A felicidade e a saúde não são tão simples de serem entendidas. Estar saudável não
significa estar sem doenças. Ser feliz não é só ter um corpo saudável. A realização humana passa por
um complexo de relações em direção a si mesmo, em direção aos outros e ao mundo externo, e em
direção ao transcendente. Por isso mesmo, a tão sonhada felicidade, além de limitada, só pode ser
buscada com segurança na medida em que são articuladas todas essas dimensões ao mesmo tempo”.
A. MOSER, Biotecnologia e bioética. Para onde vamos? Vozes, Petrópolis 2004, 255.
77

“Prosopopeia é a personificação de animais, plantas e até mesmo de partes do corpo humano. A
mão, o pé e o olho, que fazem o potencial discípulo tropeçar/errar o caminho, parecem ter vontade
própria e agir contra a pessoa à qual pertencem”. C.M. DIAS DA SILVA, «Crítica bíblica»...47.
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primeiro e o último, o começo e o fim”,78 estabelece com as pessoas
e com as situações de deficiência, ajudando a perceber a novidade
que se instaura através da boa notícia revelada na história da
Salvação e que se atualiza em nossos tempos.79 “Cristo não é ‛um
dos profetas’, mas o Profeta. Cheio do Espírito, guiado pelo Espírito
e ungido pelo Espírito, ele torna visível, pela sua vida e morte, a
síntese do amor de Deus e do amor do próximo”.80 Os encontros
de Jesus com as pessoas com deficiência, chamam a atenção, tanto
pela quantidade de relatos, quanto pelo caráter revelador da
presença dos sinais do Reino. Ainda convém destacar que além de
fazerem parte dos destinatários principais, interagem no processo
da própria condição, bem como são sinais para Salvação de muitos.
Sem institucionalizar uma nova classe de profetas, conta com o
testemunho e a fé das pessoas, que passam a ter participação na
sua missão profética.81
Um dos elementos que ajuda a perceber a preocupação de
Jesus com a condição concreta vivida pelas pessoas com deficiência,
seja pelas limitações práticas em função da redução ou falta de
capacidades físicas, motoras, sensoriais e mentais, por vezes
congênitas e por vezes adquiridas, revela-se pela especificidade dos
78

Gaudium et Spes, n. 45.

“Depois de ter falado muitas vezes e de muitos modos pelos Profetas, Deus ‛ultimamente, nestes
dias, falou-nos pelo Filho’ (Heb 1,1-2). Com efeito, Ele enviou Seu Filho, o Verbo eterno que ilumina
todos os homens, para que habitasse entre os homens e lhes expusesse os segredos de Deus (Cf. Jo
1,1-18). Jesus Cristo, portanto, Verbo feito carne, enviado como ‛homem aos homens’, ‛profere as
palavras de Deus’ (Jo 3,34) e consuma a obra salvífica que o Pai lhe confiou (Cf. Jo 5,36; 17,4). Eis por
que Ele, ao qual quem vê vê também o Pai (Cf. Jo 14,9), pela plena presença e manifestação de Si
mesmo por palavras e obras, sinais e milagres, e especialmente por Sua morte e gloriosa
ressurreição dentre os mortos, enviado finalmente o Espírito de verdade, aperfeiçoa e completa a
revelação e a confirma com o testemunho divino que Deus está conosco para libertar-nos das trevas
do pecado e da morte e para ressuscitar-nos para a vida eterna”. Dei verbum, n. 164.
79

80
81

B. HAERING, Livres e fiéis em Cristo. Vol. I…, 25.

“Ele, que é o Profeta, não institucionaliza uma escola de profetas que, automaticamente,
possuiriam o Espírito; aqueles, porém, que verdadeiramente creem nele, e adoram o Pai com ele,
terão participação na sua missão profética. Não repetirão indefinidamente palavras de Cristo a
gerações mortas há muito tempo, mas proclamarão sua palavra, sua mensagem total, numa
fidelidade criativa ao Deus vivo nos tempos em que viverem”. B. HAERING, Livres e fiéis em Cristo.
Vol. I…, 25.
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relatos, que indicam detalhes sobre as dificuldades enfrentadas em
cada contexto descrito. Outro elemento importante a ser
observado, é que esta riqueza de detalhes que especificam a
situação concreta de cada deficiência em particular demonstra as
consequências sofridas em função do preconceito, discriminação e
exclusão social que atingem a todas as pessoas com deficiência.
Assim percebe-se que existe uma situação real e concreta que
requer a conversão pessoal e a das estruturas que impedem a vida
plena e em abundância, purificando uma falsa compreensão do
pecado e da culpa, quando existe a pretensão humana de resolver o
problema do mal fazendo uso de bodes expiatórios.82
Jesus condena energicamente a hipocrisia dos fariseus, que
colocam a lei acima do homem, valorizando mais o preceito do
sábado do que as pessoas que estão em situação de necessidades
especiais ao longo do tempo de toda uma vida.83 Jesus reprova a
explicação tradicional, sustentada pela teologia da retribuição, que
atribuía as deficiências físicas, sensoriais e motoras aos pecados
cometidos. Manifesta uma extrema sensibilidade para com as
pessoas que pedem ajuda para superar as deficiências que as
impedem de ter uma vida normal em função das dificuldades que
enfrentam por causa da condição em que vivem, demonstra uma
grande compaixão e interesse pela situação particular vivida por
cada um dos seus interlocutores atendendo-os nas suas reais

82

“In più punti troviamo nei Vangeli indicazioni sulle credenze popolari di quei tempi in Palestina;
l’handicap era frutto di un peccato. Per chi aveva peccato non c’era redenzione o recupero possibile.
[...] Per Gesù l’handicap non è frutto del peccato ma di sfiducia in sé e negli uomini; fa dono di sé
perché crede nell’altro. Tutti i miracoli di Gesù rappresentano un incontro con la sofferenza e il dono
di sè instaura una relazione d’aiuto; [...] La fiducia in sé e negli altri, il dono di sé che è atto d’amore
costituisce nella prassi di Gesù la base di ogni percorso di emancipazione. L’azione di Gesù ha una
doppia valenza educativa e terapeutica; non riduce mai l’altro al déficit che manifesta, e si svolge
sempre in ambito comunitario”. A. GOUSSOT, «Storia e handicap»..., 56-57.
“Cristo é o Profeta. Nele o reino de Deus é visível. Com ele, ‛chegou o fim dos tempos’, o
‛momento favorável’. Em todos os sermões de Jesus ressoa profeticamente o convite a fazer uso
sábio do tempo favorável”. B. HAERING, Livres e fiéis em Cristo. Vol. I…, 385.
83
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necessidades. Entra em relação com a pessoa em particular e com
seu próprio processo de cura e salvação.84
Um dos elementos distintivos da relação intersubjetiva de
alteridade que envolve as atitudes de Jesus e as pessoas com
deficiência, manifesta-se através das múltiplas expressões de
comunicação direta e por vezes corporal,85 conforme alguns textos
já referidos acima: o olhar, o dizer, o gritar, o tocar, pegar pela
mão. As pessoas que não medem esforço para tocar a Jesus (muitas
vezes conscientes que isto não lhes era permitido pelos costumes e
pela lei). Ele chega ao ponto de fazer barro com a própria saliva e a
coloca sobre os olhos das pessoas com deficiência. Percebe-se
claramente que o objetivo desta relação direta de Jesus com estas
pessoas, não é apenas a cura de uma deficiência, mas de modo
profético, explicitar a ação de Deus que se dá através destas
pessoas.86 Elas se tornam instrumentos da comunicação e da
sensibilidade do Criador, o qual não abandona sua obra, mas que
através do seu Filho amado, vem trazer à perfeição através do
amor e da Graça do Pai, todos aqueles que criados a imagem e
semelhança de Deus, não podem ser julgados por critérios
humanos, mas elevados a condição de filhos no Filho, são
redimidos, manifestando assim a Glória do Reino revelada com a

84

Cf. F.J. ZUZA GARALDA, La persona con discapacidad..., 96.

85

“Gesù ristabilisce la fiducia, incontra e tocca (sul piano corporeo) la sofferenza dell’handicappato;
rompe lo stigma e il cerchio marginalizzante; prende a testimonianza tutta la comunità per svelare la
natura ‘divina’, quindi umana, della persona handicappata. In lui c’è compassione; vive l’incontro
con la sofferenza con passione; partecipa al dolore dell’altro; fa dono del suo amore fraterno e lo
manifesta con dei gesti pubblici di alto valore simbolico: ascolta, tocca e dialoga in mezzo alla
comunità. Evidenzia l’eguaglianza fondamentale, ontologica, di tutti gli esseri umani; mette in
discussione l’idea di pericolosità dell’infermo o del malato”. A. GOUSSOT, «Storia e handicap»..., 57.
86

“Destarte, o cego que recupera a vista aponta para a luz do mundo; o coxo que anda aponta para
o caminho, a verdade e a vida; o surdo que ouve aponta para aquele que é portador da palavra viva
de Deus;[...] Assim podemos dizer que essas curas não encontram razão de ser em si mesmas, mas
somente enquanto remetem para outra realidade, que é a do Reino de Deus em marcha. Reino de
Deus, cerne da mensagem de Jesus, significa novo relacionamento dos seres humanos com Deus,
entre si e com todas as criaturas”. A. MOSER, Biotecnologia e bioética... 259-260.
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ação do Espírito Santo, comprometendo os homens e mulheres de
boa vontade a dar continuidade a este evento na história.87
Os milagres realizados por Jesus curando pessoas com
deficiência não podem ser vistos de forma funcional, pois na
verdade são sinais que remetem a algo muito mais significativo.
Deus dá a vida de seu próprio filho por amor à humanidade. Esta
doação, tem sua expressão máxima na cruz de Cristo.88 A pessoa
com deficiência leva impresso em seu corpo a ligação entre o
sofrimento e salvação, entre a deficiência irreversível e a sua
possível reabilitação, entre a discriminação e a integração, entre o
preconceito e o reconhecimento, entre a rejeição e a acolhida, entre
o fazer esperando recompensa e o gesto de amor realizado doando
a própria vida, entre o agir na lógica do mundo ou viver as bemaventuranças. Sem entrever o motivo da necessidade do
sofrimento que Cristo teve de enfrentar para a nossa redenção, não
é possível explicar o sofrimento inocente de tantas crianças que
nascem com deficiências congênitas.89 Jesus dá a oportunidade de
87

“Quando Deus criou a humanidade, assumiu com ela um compromisso de aliança e amor. A
maior expressão desse amor, e que se torna um apelativo de compromisso para todos nós, é a
encarnação do Verbo, conforme o Prólogo de São João e a Carta de São Paulo aos Filipenses (cf. Jo
1,1-18 e Fl 2,5-11). O olhar amoroso do Deus Libertador (cf. Ex 3,7-8) passa por Jesus. Ele vê as
dificuldades das pessoas e toma iniciativa (Cf. Lc 13,10-13); ouve o grito de quem está à beira do
caminho (Cf. Mc 10,46-52); conhece seus sofrimentos (Cf. Jo 8,31-32), porque só a verdade liberta.
As promessas antigas se realizam na pessoa e na prática de Jesus frente aos excluídos de sua época.
As ações de Jesus em meio às pessoas com deficiência, consideradas excluídas da graça divina,
manifestam que Ele é a encarnação do próprio Deus. Ele arma sua tenda entre nós (Cf. Jo 1,14). Jesus
não fica esperando que as pessoas o procurem. O Verbo se encarna e vem ao encontro da
humanidade decaída por causa do pecado e das suas consequências”. E. DEBASTIANI, «A pessoa com
deficiência nas sagradas escrituras», in CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL, Pessoas com
deficiência. Interlocutoras da catequese, CNBB, Brasília 2008, 62-63.
88

“Il miracolo, del resto, è a sua volta un segno (semeîon) che rimanda qualcosa d’altro, di più alto e
di più eloquente. Qual è l’opera di Dio per eccellenza secondo il Nuovo Testamento? ‛Dio ha tanto
amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito’ (Giovanni 3,16): l’opera di Dio è la donazione del
Figlio per la vita del mondo, donazione che si compie supremamente nella croce. La manifestazione
delle opere di Dio trova il suo coronamento, il suo senso ultimo, nell’opera par excellence che Dio
compie per il mondo degli uomini”. V. MANCUSO, Il dolore innocente..., 145.
89

“[...]l’handicappato porta stampato nel suo corpo il legame tra sofferenza e salvezza. Non ha le
stigmate, è una stigmata vivente. Perché questo debba avvenire sulla pelle di bambini innocenti,
lacerando come più non è possibile il cuore dei loro genitori, rimane inspiegabile. Inspiegabile,
almeno fino a quando non si riesce a intravedere il motivo della necessità della sofferenza divina per
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compreender que somente a compaixão ao extremo pode salvar da
morte. Jesus ensina que a Glória de Deus se manifesta onde a
desgraça se torna Graça através do amor que faz viver.
4. Magistério de João Paulo II frente às pessoas com
deficiência
A Igreja fundada por Jesus Cristo, sempre esteve atenta às
mais diferentes situações de dor, sofrimento, doença,
discriminação e continua atenta às distintas necessidades do ser
humano, de modo especial através da promoção das obras de
misericórdia e caridade.90 Por estar no mundo, inserida na cultura
de cada tempo e de cada lugar onde desenvolve sua missão na
história, reflete no seu agir as contingências próprias de cada
época. Atualizando a presença de Cristo nos mais diferentes
contextos, se coloca a serviço da humanidade, assumindo o desafio
da contínua inculturação do Evangelho.91
A pesquisa em torno dos pronunciamentos da Igreja frente
às pessoas com deficiência apontam o ano de 1981, como de
especial
relevância,
colocando
em
destaque
alguns
pronunciamentos do Papa João Paulo II e da Santa Sé, que com
certeza expressam a atualidade do tema, inseridos dentro do
contexto da celebração do Ano Internacional das Pessoas
Deficientes. No discurso aos participantes da Conferência
Internacional sobre a surdez promovida pela Federação Mundial
dos Surdos no dia 29 de janeiro de 1981, o papa João Paulo II,
recorda o texto do Evangelho de Marcos em que a multidão louva
Jesus: “Ele tem feito tudo bem; faz tanto os surdos ouvirem como
la nostra redenzione. La necessità che Cristo ha dovuto affrontare, quell’ora a cui ha dovuto
sottostare, è la stessa che si rivela nella carne del bambino innocente per sempre segnata dal male,
fin dal primo istante in cui viene alla luce”. V. MANCUSO, Il dolore innocente..., 146.
90
91

Cf. Gaudium et Spes, n. 42.

Cf. JOÃO PAULO II, «Discurso de abertura da IV Conferência Geral do CELAM», in CELAM, IV
Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano. Documento de Santo Domingo, Vozes, Petrópolis
1992, 25.
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os mudos falarem” (Mc 7,37). Com esta citação o pontífice afirma
que também este é um aspecto da redenção humana, a qual não se
reduz somente à alma, mas diz respeito a todo o nível corporal da
pessoa, pois o homem é, na sua totalidade, imagem de Deus. O
papa segue seu discurso dizendo que na verdade, todos tem o
direito a plena inserção no tecido vivo das recíprocas relações
sociais, e, se alguns são marginalizados, ninguém pode realizar
adequadamente a si mesmo. O pontífice destaca em seu discurso
ainda, a importância de sensibilizar a opinião pública sobre o
problema da marginalização, bem como assegura a importância de
restaurar em concreto a identidade pessoal, que pertence ao
projeto primordial do Criador e que por diversas causas de ordem
genética ou traumática foram trincadas. Deste modo saúda os
participantes do congresso, motivando que cresça e se desenvolva
sempre mais, a nobre inspiração de promover integralmente o
homem, abatendo as barreiras opostas a comunicação verbal,
símbolo de tantas outras barreiras não menos degradantes.92
Percebe-se neste breve discurso uma visão personalista do homem,
em que existe uma tarefa concreta de promoção humana, que
relaciona a obra da criação, a redenção realizada por Cristo e o
fazer humano cristão dentro do contexto do convívio social. As
instituições humanas são chamadas a vencer todo tipo de
discriminação e colocar todos os recursos da pesquisa científica
para superação das barreiras que impedem as pessoas com
deficiência auditiva de se relacionarem com os demais através da
plena comunicação.
4.1. Perspectiva da Santa Sé
A Santa Sé registrou sua grande dedicação ao tema, no dia
04 de março de 1981, através de um documento, dirigido àqueles
92

Cf. JOÃO PAULO II, «Aos participantes na Conferência Internacional sobre a surdez. Promover
integralmente o homem derrubando todas as degradantes barreiras», in L’Osservatore Romano
edição semanal em Língua Portuguesa, 15.02.1981, 4.
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que se dedicam ao serviço das pessoas com deficiência.93 Ao
ressaltar que desde o primeiro momento acolheu a proposta da
Organização das Nações Unidas de proclamar 1981: Ano
Internacional das Pessoas Deficientes, propõe princípios e linhas
operativas. Neste documento a Santa Sé observa que não pode
passar desapercebido o interesse da comunidade internacional
frente ao grande número e as condições humanas e sociais que as
pessoas com deficiência merecem. Assim também não pode faltar
nesta nobre iniciativa a solicitude diligente e vigilante da Igreja que
por própria vocação e missão, carrega no coração a realidade dos
irmãos mais fragilizados e provados. O documento destaca que a
Igreja têm acompanhado com grande atenção tudo o que se fez a
favor das pessoas com deficiência. Cita a Declaração de Direitos do
Deficiente Mental (1971) e a Declaração de Direitos das Pessoas
Deficientes (1975) e recorda as aquisições e prospectivas da
pesquisa cientifica e social, bem como as propostas inovativas e os
trabalhos de vários gêneros que se desenvolvem no setor. Convém
observar como no documento a Santa Sé declara que tais
iniciativas manifestam uma renovada tomada de consciência do
dever de solidariedade neste campo específico do sofrimento
humano, tendo presente que nos Países do Terceiro Mundo a sorte
das pessoas com deficiência é ainda mais grave e requer maior
atenção e mais solícita consideração. O documento descreve que a
Igreja se associa plenamente às iniciativas e aos louváveis esforços
colocados em ato para melhorar a situação das pessoas com
deficiência e que entende dar sua contribuição de modo específico.
Fundamenta esta participação, ressaltando que isto é decorrência
da fidelidade ao exemplo e ensinamento de Jesus Cristo, fundador
da Igreja que reservou um cuidado todo especial e prioritário aos
93

“From the very beginning the Holy See received favourably the United Nations’ initiative of
proclaiming 1981 ‛the International Year of Disabled Persons’”. SECRETARIE OF STATE, From the very
beginning, Document of the Holy See «to all who work for the disabled for the International Year of
Disabled Persons (04.03.1981)», in Enchiridion Vaticanum. Documenti ufficiali della Santa Sede, Vol.
7 (1980-1981), EDB, Bologna, n. 1138.
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sofredores envolvendo-os com seu amor misericordioso e
manifestando neles a potência salvífica da redenção que abraça o
homem na sua singularidade e totalidade. A Boa Nova do Reino de
Deus que irrompe na história da humanidade, encontra nos
marginalizados, nos desvantajados, nos pobres, nos sofredores, nos
enfermos, os destinatários privilegiados do anúncio que se dá em
palavras e obras. Assim a comunidade dos discípulos de Cristo,
seguindo seu exemplo, fez florescer, ao longo dos séculos obras de
extraordinária generosidade, que testemunham não somente a fé e
a esperança em Deus, mas também uma fé e um amor inabaláveis
na dignidade do homem, no valor irrepetível de cada vida na sua
singularidade humana e no seu destino transcendente de quem é
chamado à existência.
O documento da Santa Sé descreve que na visão de fé e na
concessão do homem que lhes é própria, os cristãos sabem que
também no ser deficiente reluz, misteriosamente, a imagem e
semelhança que Deus mesmo quis imprimir na vida dos seus
filhos. Recordando o Evangelho de Mateus, o documento refere a
passagem em que o próprio Cristo quis misticamente identificar-se
no próximo sofredor, considerando como feito a Ele mesmo, tudo
que fosse feito a favor dos mais pequenos entre os seus irmãos (cf.
Mt 25,31-46). Em consideração a todas as pessoas que se sentem
solicitadas a servir nas pessoas com deficiência o próprio Cristo,
ainda que com sacrifício pessoal, não medindo esforços para aliviar
as condições de inferioridade, o documento recorda com vivo
reconhecimento todas as comunidades e associações, todos os
religiosos e religiosas, todos os voluntários leigos que se dedicam
no serviço em favor das pessoas com deficiência, atestando a
perene vitalidade daquele amor que não conhece barreiras.
A Santa Sé, considera útil reafirmar alguns princípios
fundamentais que devem servir de guia na interação com as
pessoas com deficiência. O primeiro princípio, que conforme o
documento deve ser afirmado com clareza e vigor, é que a pessoa
com deficiência (seja essa tal por enfermidade congênita, em
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função de doença crônica, por acidente, como também por retardo
mental ou enfermidade sensorial, seja qual for a gravidade de tal
lesão) é um sujeito plenamente humano, com correspondentes
direitos inatos, sagrados e invioláveis. Tal afirmação se apoia no
sólido reconhecimento que o ser humano possui uma dignidade
própria e única e um valor próprio e autônomo desde a sua
concepção e em todos os estágios do seu desenvolvimento,
independente das suas condições físicas. Assim a Santa Sé insiste
que este princípio, que brota da reta consciência universal, deve ser
assumido como o fundamento inabalável da legislação e da vida
social. Com a afirmação da pessoa com deficiência como sujeito
plenamente humano, com correspondentes direitos inatos,
sagrados e invioláveis, o documento refere que se poderia dizer
que a pessoa com deficiência, com as suas limitações e o
sofrimento que porta inscrito no seu corpo e nas suas faculdades,
põe em maior relevo o mistério do ser humano, com toda a sua
dignidade e grandeza. Diante da pessoa com deficiência, somos
introduzidos às fronteiras secretas da humana existência e a este
mistério somos chamados a aproximar-nos com respeito e com
amor. Esta reflexão proposta no documento da Santa Sé, evidencia
no atual contexto cultural, um despertar para esta presença
profética, presença que desafia a humanidade a rever sua
antropologia fundada na razão instrumental e na subjetividade
levada ao extremo, em que as vontades individuais se sobrepõe ao
respeito e ao amor que aproxima os homens no mistério de sua
existência. Fica claro que, sem diminuir a importância da
autonomia e da autodeterminação, existe um mistério no ser e
existir que ultrapassa o exercício das capacidades e não pode ser
julgado pelos atributos das faculdades presentes ou ausentes no ser
humano no seu existir concreto. Assim pode-se deduzir que não é
apenas uma intuição pessoal, mas que faz parte da reflexão da
Igreja, a constatação de que a presença das pessoas com deficiência
desempenha uma missão importante na denúncia de todas as
formas de personalismo reducionista e anunciam que o amor e o
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respeito são fundamentais para o aprofundamento do mistério da
existência humana.
No segundo princípio proposto pela Santa Sé, recebe
destaque a dimensão social decorrente do reconhecimento da
pessoa com deficiência como sujeito com todos os seus direitos. Por
isso a sociedade tem a obrigação e a tarefa de criar condições e
estruturas psicológicas, sociais, familiares, educativas e legislativas
idôneas para o acolhimento e o desenvolvimento integral da pessoa
com deficiência.
Ao elencar o terceiro princípio fundamental, a Santa Sé
refere que a qualidade de uma sociedade e de uma civilização se
mede no respeito que esta manifesta para com os mais frágeis dos
seus membros. Neste aspecto percebe-se a proposta de uma justiça
equitativa que não se submete aos modelos utilitaristas. Denuncia,
que uma sociedade tecnocraticamente perfeita, onde sejam
admitidos somente membros plenamente funcionais, onde quem
não se enquadra neste modelo ou seja inábil a desenvolver uma
função, seja marginalizado, recluso ou ainda pior, eliminado, deve
ser considerada radicalmente indigna do homem, mesmo que fosse
economicamente vantajosa. O documento da Santa Sé chega a
classificar como pervertida por uma espécie de discriminação não
menos condenável do que a discriminação racial, a discriminação
dos fortes e sãos contra os frágeis e enfermos. Assim conclui este
princípio afirmando com clareza que a pessoa com deficiência é um
de nós, participante da nossa humanidade. Registra que ao
reconhecer e promover a dignidade e os direitos das pessoas com
deficiência, estamos reconhecendo e promovendo a nossa própria
dignidade e os nossos próprios direitos.
Como quarto princípio fundamental a Santa Sé propõe, no
que diz respeito aos problemas concernentes a participação das

252 | A presença profética das pessoas com deficiência no atual contexto cultural

pessoas com deficiência à vida social, a orientação aos princípios da
integração,94 normalização95 e personalização96.
Ao destacar a grande importância deste documento da Santa
Sé, na presente pesquisa, explicitando elementos importantes que
dão fundamento à tese defendida, convém ainda destacar que
desde 1981, ao fazer alusão às linhas operativas neste mesmo
documento, já vêm expressa a preocupação com o cuidado de
evitar interpretações redutivas e exceções arbitrárias, alertando
para o perigo de aplicações contrárias á ética, que findam por
inutilizar o sentido e a importância de tais enunciados presentes
nas declarações. No atual contexto cultural, através do
desenvolvimento da ciência e da medicina é possível, em nossos
dias, descobrir no feto através de diagnósticos invasivos alguns
defeitos que podem dar origem a futuras má formações e
deficiências. O fato de que existem situações em que a medicina
ainda não tem como intervir medicamente conduziu alguns a
propor e até mesmo a praticar a supressão do feto. O documento
da Santa Sé classifica este comportamento como pseudo
humanismo, e declara que esta falsa solução compromete a ordem
ética dos valores objetivos e necessariamente deve ser rejeitado
94

“O princípio da integração opõe-se à tendência ao isolamento, à segregação e à marginalização da
pessoa deficiente, mas vai ainda além de uma atitude de mera tolerância a seu respeito. Comporta o
esforço para tornar a pessoa deficiente um sujeito de pleno direito, segundo as suas possibilidades,
quer no âmbito da vida familiar,quer no da escola, do trabalho e, mais em geral, na comunidade
social, política e religiosa” [SECRETARIA DE ESTADO DA SANTA SÉ], «Documento da Santa Sé para o Ano
Internacional das pessoas deficientes» in L’Osservatore Romano edição semanal em Língua
Portuguesa, 22.03.1981, 6.
95

“[…] significa e implica o esforço tendente a reabilitar completamente as pessoas deficientes com
todos os meios e as técnicas que estão hoje ao nosso dispor, e onde isto não se mostre possível, a
realizar um quadro de vida e de atividades que se aproxime, o mais possível do normal”. in
L’Osservatore Romano edição semanal em Língua Portuguesa, 22.03.1981, 6.
96

“O princípio da personalização, por último, põe em vista que – nas curas de vários gêneros, como
também nas diversas relações educativas e sociais tendentes a eliminar as deficiências – se deve
sempre considerar, proteger e promover, antes de tudo, a dignidade, o bem-estar e o
desenvolvimento integral da pessoa deficiente, em todas as suas dimensões e faculdades físicas,
morais e espirituais. Tal princípio significa e implica, além disso, a superação de certos ambientes
característicos do coletivismo e do anonimato, para os quais a pessoa deficiente é por vezes relegada
a viver” in L’Osservatore Romano edição semanal em Língua Portuguesa, 22.03.1981, 6.
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pelas consciências retas. Este modo de agir, se praticado em uma
idade diversa seria considerado gravemente anti-humano. Além
disso, lembra a Santa Sé, que a negligência deliberada na
assistência ou qualquer ato que leve a supressão do neonato com
deficiência representa atentados não somente à ética médica, mas
também ao direito fundamental e inalienável à vida. O documento
ressalta que a medicina perde seu título de nobreza quando, ao
invés de atacar a doença, ataca a vida. Assim ressalta que a
prevenção deve ser contra a doença e não contra a vida. Declara
que nunca se poderá afirmar que se quer levar conforto a uma
família, suprimindo um de seus membros. Assim constata que o
respeito, a dedicação, o tempo e os meios necessários, para o
tratamento das pessoas com deficiência, incluindo aquelas com
deficiências mentais graves, são o valor que uma sociedade deve
generosamente investir para continuar realmente humana.
É importante observar que a Santa Sé insiste em afirmar a
importância de aprofundar as pesquisas para vencer as causas das
deficiências. Assim conclama os homens de ciência a colocar a sua
competência e os seus estudos a serviço do melhoramento da
qualidade e defesa da vida humana. Inclusive são citados alguns
campos específicos como a genética, a neonatologia, a bioquímica,
e a neurologia, entre outras, que permitem nutrir a esperança de
sensíveis progressos. Deste modo percebe-se que as ciências são
acolhidas como aliadas importantes, ressaltando que merecem um
maior impulso e sustento das instituições internacionais, dos
poderes públicos das nações em particular, dos organismos de
pesquisa, das organizações não governamentais e fundações
privadas, provendo assim para que os fundos necessários sejam
disponibilizados.
Como terceira linha operativa a Santa Sé faz menção sobre
uma ecologia espiritual que se impõe ao lado de uma ecologia
natural, prevenindo assim, as deficiências referentes à vida
psíquica e interior.
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Como quarta linha operativa a Santa Sé refere-se às
situações nas quais diante dos casos em que, apesar da aplicação
responsável e rigorosa de todas as técnicas e terapias disponíveis,
revelam-se irreversíveis, dever-se-á investir todos os esforços para
o crescimento humano e a integração social.
Nos pontos que seguem a Santa Sé recorda a importância da
família que deve ser a principal força dinâmica no processo de
cuidado e de integração social. Neste sentido recorda a importância
de uma especial sensibilidade, já desde o momento de comunicar a
família sobre a descoberta da deficiência de um membro da família
ou de um filho, não bastando apenas o diagnóstico, mas sendo de
fundamental importância o acompanhamento e a adequada
assistência. Neste ponto a Santa Sé destaca a heroica força de
ânimo e exprime profundo reconhecimento às famílias que
generosa e corajosamente assumem e até mesmo adotam crianças
com deficiência. Assim destaca que o testemunho que estas
famílias rendem à dignidade, ao valor e à sacralidade da pessoa
humana, merece ser abertamente reconhecido e sustentado por
toda a comunidade humana. Assinala ainda que diante das
circunstâncias particulares ou exigências especiais em que não é
possível realizar a reabilitação no lar e por isso se faz necessária a
estadia temporária ou permanente em outro lugar, recomenda que
as casas de acolhimento e instituições que substituem a família se
aproximem o máximo do modelo familiar, evitando a segregação e
o anonimato. Assim destaca que a experiência tem demonstrado a
importância que este ambiente familiar e o cuidado amoroso tem
sobre as pessoas com deficiência e no desenvolvimento de suas
qualidades humanas, morais e espirituais, transformando-as
muitas vezes em doadores de paz e de alegria. Convém ainda
destacar que a Santa Sé demonstra uma preocupação toda especial
com a vida afetiva das pessoas com deficiência, sobretudo quando
estão impossibilitados de contrair matrimônio, requerendo não
somente que sejam convenientemente protegidos da
promiscuidade e da exploração, mas possam encontrar
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comunidades cheias de calor humano, nas quais suas necessidades
de afetividade e de amor sejam respeitadas e satisfeitas em
conformidade com a sua inalienável dignidade moral.
Em seguida o documento da Santa Sé descreve alguns
pontos sobre as responsabilidades sociais e profissionais, tanto das
pessoas com deficiência, quanto das pessoas que interagem com
elas. Refere sobre a importância do voluntariado, das associações
civis, dos poderes públicos e das famílias, frisando que toda
competência não será plenamente humana se não for sustentada
por disposições morais e espirituais apropriadas, tendo especial
atenção, sensibilidade e respeito particular por tudo que no ser
humano é fonte de fragilidade e dependência. Com estas
considerações constata que o cuidado e a assistência das pessoas
com deficiência se torna também para os pais, educadores e
profissionais, uma escola de autêntica humanidade. Convém ainda
observar que dentre os pontos de reflexão é ressaltado que, até
mesmo a melhor legislação corre o risco de não incidir sobre o
contexto social ou de não dar todos os seus frutos, caso não seja
recebida pela consciência pessoal dos cidadãos e da consciência
coletiva da comunidade. Lembra que as pessoas com deficiência,
suas famílias e seus parentes fazem parte da grande família
humana, sendo que a partir do momento que o homem e a
sociedade são verdadeiramente humanos, todos os esforços devem
ser empreendidos na educação num processo de aceitação também
da fragilidade, da solidariedade e da participação no sofrimento do
próximo. O documento da Santa Sé assinala ainda que a celebração
do Ano Internacional das Pessoa Deficientes oferece uma
oportunidade propícia para um repensamento mais acurado e
global sobre a situação, dos problemas e das exigências de milhões
de seres que compõe a família humana, particularmente no
terceiro mundo.
A conclusão do documento da Santa Sé faz referência à
tarefa dos cristãos. Assim, recorda o Concílio Vaticano II, citando o
decreto sobre o apostolado dos leigos, no número que descreve a
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ação caritativa como segredo do apostolado do cristão.97 Convoca
os cristãos a se colocarem lado a lado com os irmãos e irmãs de
todas as outras organizações para integrar de tal modo as pessoas
com deficiência possibilitando que tais sujeitos possam ser
membros de pleno direito em todas as instâncias da sociedade e de
modo particular nas comunidades cristãs.
Sem dúvida, este documento da Santa Sé, é um marco
importantíssimo na exposição da posição da Igreja frente às
pessoas com deficiência. Percebe-se claramente que as pessoas com
deficiência são contempladas em sua singularidade, unitotalidade,
como membros da grande família humana e que devem ser
respeitados como sujeitos plenamente humanos, com seus
correspondentes direitos inatos, sagrados e invioláveis. Também é
importante reforçar que o documento consagra algumas
expressões que descrevem a contribuição que a presença das
pessoas com deficiência trazem para a humanidade inteira,
enquanto escola de humanidade e termômetro que ajuda a
perceber o grau de qualidade de uma sociedade e de uma
civilização.
4.2. Pronunciamentos do Papa João Paulo II
Na alocução do “Ângelus” do domingo, dia 08 de março de
1981, o papa João Paulo II expressa seu respeito, amor e estima
para com as pessoas com deficiência e se permite chamar a
atenção, desde o primeiro domingo da quaresma, para aquele
grande número de irmãos que são definidos com a comum
denominação de pessoas deficientes. Alerta que as estatísticas
dizem existir no mundo mais de 400 milhões destas pessoas e isto
significa quase a décima parte da humanidade. Por isso o papa
saúda com reconhecimento a iniciativa da ONU, que propõe seja
dedicando o ano de 1981 a estes irmãos e irmãs cuja vida decorre
97

Cf. Apostolicam Actuositatem, n. 8.
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sob o peso de uma deficiência congênita ou adquirida.98 No dia 14
de março deste mesmo ano, o Santo Padre recebeu os Delegados ao
Congresso da Associação dos Mutilados e Inválidos do Trabalho e
assim recomenda aos mesmos: “Sabei ler nos olhos e na alma
daqueles que levam a cruz das próprias mutilações e invalidezes,
sustentando duras lutas, muitas vezes desconhecidas dos homens,
mas conhecidas de Deus e valorizadas pela Fé n’Ele”.99 Ainda
convida os participantes da associação a estar sempre perto dos
assistidos e fazer-lhes sentir o calor da verdadeira amizade que,
como bálsamo perfumado, pode confortar os corações e aliviar
tantos sofrimentos. Também insiste que além do sentido da justiça,
que está na base de todas as relações humanas, deve-se ter
sobretudo uma amorosa compreensão.
No dia 03 de abril de 1981, o papa João Paulo II, dirigiu um
discurso aos participantes da segunda edição dos jogos mundiais
para pessoas com deficiência. O pontífice inicia seu discurso
ressaltando que os jogos demonstram que as pessoas com
deficiência podem ser e são plenamente integrados na vida social,
demonstrando a sua vitalidade e alegria. Destaca que para as
pessoas com deficiência o esporte não é uma questão de interesse
econômico. A participação não se dá com a finalidade de
estabelecer novos recordes absolutos nas várias especialidades
atléticas. De qualquer modo, afirma o papa, a participação das
pessoas com deficiência ao esporte estabelece um recorde que de
muitos pontos de vista é muito mais importante: um recorde na
superação de si mesmo, um recorde de fraternidade universal
através do esporte e da solidariedade vivida com todos os membros
da família humana. Ao expressar sua alegria por notar que
ultimamente vêm reservada uma maior sensibilidade para com as
necessidades das pessoas com deficiência, o pontífice constata que
Cf. JOÃO PAULO II, «Alocução do ‛Angelus’ de domingo, 8 de março» in L’Osservatore Romano
edição semanal em Língua Portuguesa, 15.03.1981, 1.
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JOÃO PAULO II, «À Associação dos Mutilados e Inválidos do trabalho», in L’Osservatore Romano
edição semanal em Língua Portuguesa, 22.03.1981, 5.
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esta sensibilidade é aumentada e sustentada por uma maior
consciência do valor e da dignidade da pessoa humana, a qual não
depende de qualidades secundárias como a força e a aparência
física, mas do fato fundamental que ele ou ela são uma pessoa, um
ser humano. A isto está conexa a consciência do dever de
solidariedade com todos os membros da família humana, que tem
o direito de serem integrados nas várias formas da vida da
sociedade. Mais uma vez retorna o acento sobre a necessidade de
por fim a todo o tipo de discriminação, não apenas no que diz
respeito de uma raça em confronto com outra, mas também,
daqueles que são fortes e saudáveis em confronto com os fracos e
doentes. Em seguida o papa faz referência ao documento da Santa
Sé, exposto acima, e reafirma a importância dos princípios base da
dignidade humana, citando os princípios de integração,
normalização e personalização. Antes de concluir, João Paulo II,
insiste na importância de traduzir a consciência e sensibilidade
atual em legislação e que aqueles que se ocupam da medicina,
psicologia, sociologia e educação favoreçam a plena integração da
pessoa com deficiência na sociedade. No entanto, ressalta, não é
menos importante que haja uma mudança do coração, uma
conversão, da parte de cada cidadão e de cada grupo na sociedade
em vista de uma aceitação voluntária e fraterna da presença das
pessoas com deficiência na escola, no trabalho e em cada atividade,
inclusive no esporte. Convém destacar os dizeres do pontífice,
quando refere que as pessoas com deficiência desempenham um
papel importante na criação de uma nova sociedade, a civilização
do amor, removendo barreiras sociais e introduzindo novos
valores, os valores não da força mas da humanidade. Assim conclui
seu discurso recordando que em Jesus Cristo e na mensagem por
Ele anunciada através da Sua vida de amor pelos sofredores e no
serviço à eles dedicado, faz identificar a Ele mesmo com todos
aqueles que são necessitados. O Mestre deixa claro que seus
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discípulos devem ser reconhecidos pelo seu serviço amoroso aos
pobres e fracos (cf. Mt 25,40).100
No dia 06 de abril de 1981, João Paulo II, dirige uma
mensagem às pessoas com deficiência, aos parentes e amigos da
Associação Fé e luz, reunidos em Lourdes. Neste discurso o
pontífice refere que aqueles que sofrem as limitações no espírito e
no corpo, são também, muitas vezes, aqueles que compreendem
melhor que outros, a necessidade de relações simples e
verdadeiras, de uma amizade fiel, de um serviço gratuito, e uma fé
a toda prova. Com uma bela reflexão sobre a paixão, morte e
ressurreição, descreve como Cristo renova os corações através do
seu Santo Espírito e promete transfigurar todo o ser, corpo,
inteligência e espírito em um confronto face a face. Em seguida
dirigindo-se de modo humilde aos parentes, aos educadores, aos
acompanhantes benfeitores e amigos, o papa refere-se ao
documento da Santa Sé, publicado no dia 04 de março de 1981 e
exprime a viva e vigilante solicitude da Igreja. Mais adiante
referindo-se àqueles que acompanham as pessoas com deficiência
de perto por toda uma vida, o papa exprime a compreensão, a
simpatia e o encorajamento da Igreja. Declara que estas pessoas
são testemunhas e cooperadores da ternura de Deus. O pontífice
refere que a dor que estas pessoas vivem é uma participação à
Paixão de Cristo que tomou sobre si o sofrimento inocente; isto é
também um convite contínuo ao amor gratuito, uma abertura ao
dom de Deus, um apelo a esperança.101 Assim é reforçada a
importância do documento da Santa Sé, e reconhecida na
Associação Fé e Luz, a concretização do esforço cristão em realizar
as obras de Cristo junto aos irmãos mais necessitados.102 Ainda em
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Cf. JOÃO PAULO II, «Aos participantes nos Jogos Mundiais para Deficientes. Missão especial dos
Deficientes na promoção de valores humanos», in L’Osservatore Romano edição semanal em Língua
Portuguesa, 19.04.1981, 4.
Cf. JOÃO PAULO II, «Mensagem do Santo Padre à peregrinação de ‛Fé e Luz’», in L’Osservatore
Romano edição semanal em Língua Portuguesa, 26.04.1981, 8.
101

102

O carinho e valorização sobre as iniciativas concretas no trabalho de acolhimento dentro de um
modelo familiar, referidos acima à Associação Fé e Luz, são reforçados na Alocução que João Paulo II
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1981, no dia 17 de setembro, onde recebeu em audiência um grande
grupo de peregrinos da diocese de Verona, doentes e pessoas com
deficiência acompanhados de familiares e de seu bispo, D.
Giuseppe Amari, o papa João Paulo II, em nome de toda a Igreja,
manifestou a alta consideração com que a Igreja olha para a
condição das pessoas com deficiência e o grande valor por ela
atribuído ao contributo que podem dar à sua ação para o advento
do Reino de Deus no mundo.103 Dois dias depois ainda em Castel
Gandolfo, na data de 29 de setembro, durante a homilia proferida
na Santa Missa para um grupo suíço de pessoas com deficiência
física, João Paulo II exorta os fiéis presentes a considerarem o
destino sobretudo com os olhos da fé. Destaca que, aquilo que para
quem não crê aparece como trágica desgraça, pode tornar-se tarefa
extremamente carregada de significado e capaz de dar plenitude à
vida na sociedade e na Igreja. No destino assinalado, não por um
cego acaso, mas por um Deus misericordioso e aceito como tal,
vem ao encontro a sua chamada totalmente pessoal. A partir disso
é reconhecida a vocação e a tarefa confiada. Na presença da Cruz,
procurar compreender sempre mais profundamente a vocação
que, no caso é participada na invalidez física. Assim o papa exorta a
viver esta vocação e tarefa com sempre mais íntima prontidão no
seguimento de nosso Senhor sofredor e rendê-la frutuosa pela ação
da Igreja.104

faz à comunidade da Arca de Trosly-Breuil, no dia 16 de fevereiro de 1984, quando a comunidade
viajou a Roma, em peregrinação jubilar, acompanhada por seu fundador Jean Vanier. JOÃO PAULO II,
«Jésus modèle du respect libérateur des handicapés. Allocution à La communauté de l’Arche de
Trosly-Breuil», in La documentation catholique 81 (1984) 350-351.
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Cf. JOÃO PAULO II, «Aos peregrinos de Verona. O empenho da Igreja na defesa dos deficientes», in
L’Osservatore Romano edição semanal em Língua Portuguesa, 27.09.1981, 3.
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Cf. JOÃO PAULO II, «À peregrinação da Suíça. O valor do sofrimento aceito com paciência e
abnegação», in L’Osservatore Romano edição semanal em Língua Portuguesa, 18.10.1981, 4.
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4.3. Comunidades de Pessoas com deficiência
Por ocasião do Jubileu das comunidades de pessoas com
deficiência, o papa João Paulo II, proferiu uma homilia no dia 31 de
março de 1984,105 na qual refere na sua reflexão que as pessoas aí
presentes vieram para anunciar e testemunhar ao mundo inteiro
que não existe uma história somente profana, mas ao contrário, a
única história da salvação, que se desenvolve em torno da cruz e da
ressurreição de Cristo. Assim segue proferindo, que as expectativas
das comunidades de pessoas com deficiência, mesmo passando
através da dor inocente, são dirigidas à ressurreição do homem
inteiro, em direção da libertação, em primeiro lugar dos
condicionamentos do pecado, mas também daqueles da doença e
de toda forma de incapacidade física e psíquica. Assim o pontífice
segue refletindo sobre a resposta que Cristo dá às expectativas.
Diante do questionamento sobre uma possível desilusão, responde
que Cristo Jesus oferece a salvação total do homem e em tal sentido
se deve entender o anúncio profético e escatológico de Isaías (Cf. Is
35,4-6), sendo que o Filho de Deus executará a promessa em todos
os sentidos. O papa afirma que a salvação total que Cristo Jesus
ofereceu ao homem, e que teve manifestações miraculosas tão
evidentes durante a sua jornada terrena, continua a ser operante
ainda hoje. Deus é fiel à sua promessa. Cabe a nós, Igreja,
comunidade messiânica, continuar tal obra de redenção total
realizada pelo Senhor, atuando com fé para que nossos irmãos
mais frágeis, qualquer que seja a sua limitação, sejam ajudados e
também libertados das suas difíceis situações. Recordando a carta
Salvifici doloris,106 João Paulo II, reafirma que não se compreende a
salvação total sem a cruz, aceita por amor e como expressão do
amor. Já quase finalizando sua homilia o papa afirma que em
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Cf. JOÃO PAULO II, «Celebração jubilar para as Pessoas Deficientes», in L’Osservatore Romano
edição semanal em Língua Portuguesa, 08.04.1984, 1 e 4.
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síntese, a justa expectativa preeminente dos nosso irmãos é a
seguinte: a integração equilibrada, mas efetiva na trama da
convivência civil, para sentir-se nessa, membros a pleno título. O
pontífice alerta que as deficiências não devem ser consideradas
como um fato dramático e inatural, pois isto serve somente para
desencorajar e discriminar, mas ao invés, como uma condição de
fragilidade que se traduz para a sociedade cristã e civil em uma
prova para medir o seu nível de humanidade. Afirma o papa, que
as pessoas com deficiência, quando sustentadas com eficácia,
podem fazer emergir em si excepcionais valores de grande
utilidade para a toda a comunidade. Conclui a homilia
recomendando a leitura atenta do documento publicado pela Santa
Sé, por ocasião do Ano Internacional das pessoas deficientes em
1981. Já por si só, o fato de ter sido convocadas as comunidades de
pessoas com deficiência dentro das comemorações do ano jubilar,
revela uma atenção toda especial que demonstra o zelo e o carinho
que passam a ter estas pessoas na vida da Igreja e da sociedade
civil. Também é interessante observar a ênfase que passa a ser
dada para esta realidade concreta que motiva toda uma reflexão
teológica em torno do anúncio profético do Antigo Testamento que
se realiza em Cristo, e segue como missão da Igreja. Outro
elemento importante a ser observado é que existe uma sintonia
entre a verdade contida na História da Salvação e a tarefa a ser
realizada na história hodierna.
Em 21 de novembro de 1992, realizou-se a VII Conferência
Internacional promovida pelo Conselho da Pastoral para os
Operadores Sanitários, com o tema: “Os vossos membros são
Corpo de Cristo. As pessoas com deficiência na sociedade.”107 No
seu discurso, João Paulo II, observa que o problema das pessoas
com deficiência é comum a todos os países, mas que fatores de
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Cf. JOÃO PAULO II, «Aos participantes na VII Conferência Internacional promovida pelo Pontifício
Conselho para a Pastoral no Campo da Saúde. Acolher as pessoas deficientes na sociedade como
protagonistas da própria existência», in L’Osservatore Romano edição semanal em Língua
Portuguesa, 06.12.1992, 10.
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risco e graves transtornos de readaptação se registram
especialmente em países em via de desenvolvimento, onde,
segundo alguns dados confiáveis, vive 85% das pessoas com
deficiência, e onde o alto percentual de deficiências, como por
exemplo a deficiência visual, é causada por doenças endêmicas e
condições sanitárias sub-humanas. Recorda ainda, que os
frequentes conflitos e as calamidades naturais têm multiplicado o
número das deficiências. O pontífice em seu discurso, refere que
São Paulo, falando da Igreja, Corpo místico de Cristo, recorda que
“se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele” (1Cor
12,26). Assim observa o papa, que esta revelação ilumina do alto
também a sociedade humana e faz entender que ao interno das
estruturas, a solidariedade deve ser o verdadeiro critério regulador
das relações entre os indivíduos e grupos. Assinala as
responsabilidades competentes à família, ao Estado e à Igreja,
recordando que o respeito pelas pessoas com deficiência também
deve exprimir-se na elaboração e na oferta de estratégias de
prevenção e reabilitação, na promoção da integração comunitária
no pleno respeito da dignidade da pessoa. Destaca a mensagem
dirigida às pessoas com deficiência: “Contamos com vocês para
ensinar ao mundo inteiro que coisa é o amor”.108 O papa se
congratula com a ONU por ter proclamado o dia 14 de outubro de
1991, a Jornada Internacional das Pessoas com Deficiência,
estabelecendo que esta seja celebrada todos os anos no dia 3 de
dezembro. Em seguida faz um vivo agradecimento ao voluntariado
que se coloca a disposição das pessoas com deficiência. Ainda
recorda a tarefa da ciência e da medicina, chamadas a conjugar
seus esforços para melhorar as condições físicas das pessoas com
deficiência. Assim conclama os cientistas, médicos, enfermeiros,
técnicos a fazer o possível para humanizar a assistência
terapêutica.
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GIOVANNI PAOLO II, Messagio al Popolo di Dio, in L’Osservatore Romano, 30.10.1987, 4.
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No dia 13 de junho de 1997, o papa João Paulo II proferiu um
discurso aos participantes do Simpósio sobre a família diante de
alterações cerebrais dos próprios filhos. Neste discurso o pontífice
ressalta que a participação da família como sujeito social abre
muitas portas e cria fundadas esperanças para a recuperação dos
filhos. A família como lugar do amor e da solicitude para com os
membros mais necessitados, pode e deve ser a melhor
colaboradora para a ciência e a técnica a serviço da saúde. O papa
reconhece que às vezes algumas famílias são colocadas à prova, e
reforça, à dura prova, quando chegam filhos com alterações
cerebrais. Assim constata, são situações que requerem dos pais e
dos outros membros da família uma força e uma solidariedade
particulares. Assim o papa proclama que o Senhor está junto das
famílias que acolhem e amam os próprios filhos com alterações
cerebrais sérias e que sabem quanto é grande a dignidade delas.
Segundo João Paulo II, estas famílias, reconhecem também que a
origem da sua dignidade de pessoa humana é aquela de serem
filhos prediletos de Deus, que os ama pessoalmente e com amor
eterno. Assim prossegue o pontífice afirmando que sustentada e
protegida pelo Amor divino, a família se torna lugar do dom de si e
de esperança, onde todos os membros fazem convergir as próprias
energias e cuidados para o bem dos filhos necessitados. O papa
destaca que estas famílias são as testemunhas privilegiadas, e ao
mesmo tempo, o testemunho de tudo o que o verdadeiro amor
pode obter. Mais adiante o pontífice declara que estas famílias, sem
serem substituídas na atenção aos filhos, deveriam receber da
comunidade próxima e de toda a sociedade os auxílios necessários
para render esta atenção efetiva. Neste sentido, destaca a
importância das associações de pais que buscam somar
experiências, auxílio e meios técnicos a serviço das famílias com
tais necessidades.109
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Cf. GIOVANNI PAOLO II, «Discorso del Santo Padre Giovanni Paolo II ai partecipanti al Simposio su
“La Famiglia davanti alle alterazioni cerebrali dei propri figli», in PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA
FAMIGLIA, La dignità dei bambini e i loro diritti, LEV, Città del Vaticano 2002, 27-29. Neste mesmo
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Na primeira semana de dezembro de 1999, o papa João Paulo
II, proferiu um discurso aos participantes do Congresso
internacional sobre a família e a integração da pessoa com
deficiência na infância e na adolescência. Neste discurso recordou a
Familiaris Consortio,110 destacando a singular urgência que deve
ser reservada à criança, de modo especial quanto menor e
necessitada de tudo, doente, sofrida ou com deficiência. Também
destaca a Evangelium Vitae,111 recordando os gestos dos bons
samaritanos do nosso tempo. O pontífice constata que as famílias,
quando são nutridas abundantemente pela Palavra de Deus,
acontecem em seu seio milagres de autêntica solidariedade cristã.
Esta é, conforme o papa, a resposta mais convincente a quantos
consideram as crianças com deficiência como um peso ou mesmo
como não dignas de viver plenamente o dom da existência. Assim,
o papa insiste mais uma vez que acolher o mais fraco, ajudando-o
no seu caminho, é sinal de civilidade. Mais adiante acrescenta que a
pessoa com deficiência, como qualquer outro sujeito frágil, deve
ser encorajado a tornar-se protagonista da sua existência.
Portanto, é antes de tudo, de competência da família, superado o
primeiro momento, compreender que o valor da existência

simpósio, foram tratados temas de extrema relevância, como por exemplo, a vulnerabilidade das
pessoas com alterações celebrais frente à mentalidade hedonista e utilitarista. “Il corpo di una
persona è sempre un corpo umano con un carattere personale. Indipendentemente da quanto grave
sia l’alterazione cerebrale, queste persone non perdono nulla del valore assoluto conferito loro
dall’atto creativo dell’amore di Dio. Per questo, sosteniamo che è molto importante aver sempre
presente la dignità delle persone con alterazioni cerebrali, indipendente da quanto gravi queste
ultime possano sembrare. Le persone infatti perdono di vista la loro dignità quando la mentalità
edonistica e utilitaristica prevalente li sopprime attraverso l’aborto eugenetico, l’infanticidio e
l’eutanasia. Proclamiamo l’assoluta e inviolabile dignità delle persone con alterazioni cerebrali. La
loro speranza di riabilitazione si basa su questa verità. Il nostro primo compito è dunque quello di
diffondere un’idea della persona che riconosca la grandezza dell’essere figlio di Dio” PONTIFICIO
CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA, «Raccomandazioni del Simposio su “La famiglia davanti alle alterazioni
cerebrali dei propri figli», in ID. (ed.), La dignità dei bambini e i loro diritti, LEV, Città del Vaticano
2002, 77.
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transcende aquele da eficiência.112 Convém observar que durante o
Congresso foram tratados temas que aprofundaram a relevância
de uma saudável antropologia, fator determinante para que a
sociedade no contexto atual, encontre as razões para que o tema da
dignidade se abra necessariamente ao tema da alteridade em
Deus.113
No dia 03 de dezembro de 2000, por ocasião do Jubileu das
comunidades com deficientes, João Paulo II, proferiu mais uma
homilia na Basílica de São Paulo Fora dos Muros,114 onde estavam
reunidos 12.000 fiéis, dos quais 7.500 eram pessoas com
deficiência. Nesta homilia o papa recordou que faziam 25 anos que
havia sido publicada a Declaração de Direitos das Pessoas
Deficientes. O pontífice referiu que as pessoas com deficiência no
seu corpo e na sua vida, irmãos e irmãs nossos, são portadores de
uma aguda esperança de libertação. Com efeito, afirma o papa,
toda pessoa assinalada por uma dificuldade física ou psíquica vive
em uma espécie de advento existencial, a espera de uma libertação
que se manifestará plenamente, para ela como para todos, somente
no fim dos tempos. Sem a fé, esta espera, pode assumir tons da
desilusão do desconforto; sustentada por Cristo, esta se transforma
em esperança vivente e operosa. João Paulo II, afirma que a Igreja
sabe que as pessoas com deficiência, pessoas irrepetíveis na sua
igual e inviolável dignidade, requerem não somente o cuidado, mas
sobretudo, o amor que se faz reconhecimento, respeito e
integração em todas as idades. Nesta homilia o papa se demonstra
sensível, com as angústias dos pais, que se preocupam com a
chegada da idade adulta dos filhos com deficiência, momento da
112

Cf. GIOVANNI PAOLO II, «Discorso del Santo Padre ai partecipanti al Congresso Internazionale su
“La Famiglia e l’integrazione del disabile nell’infanzia e nell’adolescenza», in PONTIFICIO CONSIGLIO
PER LA FAMIGLIA, La dignità dei bambini e i loro diritti, LEV, Città del Vaticano 2002, 30-32.
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Cf. A. LÓPEZ TRUJILLO, «Verso un’antropologia: dignità dell’handicappato alla luce della ragione e
della Rivelazione», in PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA, La dignità dei bambini e i loro diritti,
LEV, Città del Vaticano 2002, 204-222.
114

Cf. GIOVANNI PAOLO II, Giubileo della comunità con i disabili. Prossimità, condivisione, accoglienza,
integrazione, in L’Osservatore Romano 4-5.12.2000, 8-9.
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separação, identificado como o momento do depois de nós. Assim
reforça que a Igreja quer sentir-se participante das fadigas e dos
inevitáveis momentos de desconforto, para iluminá-los com a luz
da fé e com a esperança da solidariedade e do amor. O pontífice
ressalta que a presença destes irmãos e irmãs, reafirma que as
deficiências não são apenas necessidade, mas são sobretudo,
estímulo e solicitação, provocação em confronto com os egoísmos
individuais e coletivos; é convite à novas formas de fraternidade.
Convém ainda destacar as palavras de João Paulo II ao declarar que
a realidade das pessoas com deficiência coloca em crise as
concepções da vida ligadas somente à satisfação, à aparência, à
pressa e à eficiência. Afirma que também a comunidade eclesial se
coloca em atitude de escuta respeitosa, sentindo a necessidade de
deixar-se interrogar, pela fadiga de tantas existências assinaladas
misteriosamente pelo sofrimento e pelo transtorno de
circunstâncias lesivas, congênitas ou adquiridas. A desatenção
aguça o sofrimento e a solidão, enquanto a fé testemunhada no
amor e na gratuidade dá força e sentido à vida. Insistindo sobre a
importância da tutela dos direitos civis, sociais e espirituais das
pessoas com deficiência, destaca que ainda mais importante é
salvaguardar as relações humanas, promovendo formas de
prevenção e reabilitação que tenham em conta a visão integral da
pessoa humana. Já quase no final de sua homilia, o papa reza ao
Senhor da vida e da esperança, destacando que Nele todo o limite
humano é resgatado e redimido. Que graças a Ele, a deficiência não
é a última palavra da existência, mas a última palavra é o amor, o
amor do Senhor que dá sentido à vida. Assim o pontífice conclui
sua homilia, suplicando que o Senhor nos faça compreender a
grande verdade expressa nas palavras de Santo Irineu: “A Glória de
Deus é o homem vivo”.115 No Ângelus do Jubileu das comunidades
com deficientes, deste mesmo dia, o papa declara que ao terminar
115

IRINEU DE LIÃO, Adversus Haereses, IV 20,7 in Contra os hereges, Coleção de Patrística, 4, Paulus,
São Paulo 1995.
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a sugestiva celebração, apraz olhá-los com uma luz mais autêntica,
como portadores de uma capacidade diferente. Assim declara: “A
celebração jubilar de hoje é a mais significativa de todas e para
mim a mais querida”. Encoraja de modo especial as múltiplas
realidades associativas em que amadurece e se difunde uma
mentalidade aberta à integração social. Ressalta que a integração
social faz crescer um estilo de convivência em que as pessoas se
reconhecem sob a base de uma igual dignidade, sem comiserações
e assistencialismos. Assim conclui saudando cordialmente as
pessoas com deficiência e seus acompanhantes que estavam fora
da Basílica e na Praça de São Pedro. Dirigindo-se à Virgem Santa,
Mãe da Esperança, para pedir-lhe que faça as pessoas com
deficiência e seus acompanhantes descobrirem cada vez mais
profundamente o valor misterioso das suas existências e a missão
que Deus lhes atribuiu na Igreja.116
Em janeiro de 2004, é realizado em Roma um simpósio,
promovido pela Congregação da doutrina da fé, envolvendo
especialistas em ciências humanas e teológicas, sacerdotes,
religiosos e religiosas, leigos e leigas comprometidos na vida
pastoral, para estudar os delicados problemas colocados pela
educação humana e cristã dos sujeitos com deficiência mental.
Nesta ocasião, João Paulo II, reforça em sua mensagem muitas
expressões e convicções já expressas em suas homilias e
mensagens anteriores.117 Já no início da sua mensagem, salienta
que o ponto de partida de qualquer reflexão sobre as pessoas com
deficiência deve estar radicado nas persuasões fundamentais da
antropologia cristã. A pessoa com deficiência, também quando
ferida na mente ou nas suas capacidades sensoriais ou intelectuais,
é um sujeito plenamente humano, com os direitos sagrados e
116

Cf. JOÃO PAULO II, «Ângelus do Jubileu das comunidades com deficientes», in CNBB, CF
2006...169-170.
117

Cf. JOÃO PAULO II, «Mensagem do Papa João Paulo II aos participantes no Congresso Internacional
sobre a Dignidade e Direitos da Pessoa com Deficiência Mental» (9.1.2004), in CNBB, CF 2006..., 172174.
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inalienáveis próprios de cada criatura humana. Mas é interessante
observar o tom profético com o qual o papa refere que a pessoa
com deficiência, com todas as suas limitações e sofrimentos com os
quais é assinalada, nos obriga a interrogar-nos com sabedoria e
profundidade, sobre o mistério do homem. O papa segue refletindo
que quanto mais nos movemos nas zonas obscuras e marginais da
realidade humana, assinalada pelas pessoas com deficiência, tanto
mais se compreende que é exatamente nas situações mais difíceis e
preocupantes que emerge a dignidade e a grandeza do ser
humano. O papa refere que a humanidade ferida da pessoa com
deficiência, nos desafia a reconhecer, acolher e promover em cada
um destes nossos irmãos e irmãs o valor incomparável do ser
humano criado por Deus para ser filho no Filho. Ainda acentua que
no caso da deficiência mental este desafio se dá de modo mais forte
do que no caso da deficiência física. Assim retoma a convicção de
pronunciamentos anteriores de que a qualidade de vida ao interno
de uma sociedade se mede em boa parte pelo empenho na
assistência aos mais frágeis e aos mais necessitados e no respeito
da sua dignidade de homens e mulheres. O pontífice afirma que
somente quando são reconhecidos os direitos dos mais débeis é
que uma sociedade pode considerar-se fundada sobre o direito e
sobre a justiça. Segue afirmando que ao reconhecer e promover a
dignidade das pessoas com deficiência estamos reconhecendo e
promovendo a dignidade e os direitos nossos e de todos. Assim
denuncia que uma sociedade que viesse a dar espaço unicamente
aos membros plenamente funcionais, totalmente autônomos e
independentes não seria uma sociedade digna do homem. Chama a
atenção, de modo direto, sobre a problemática da discriminação
com base na eficiência, declarando que esta não é menos lastimável
da que é realizada com base na raça, no sexo ou na religião. Alerta
que uma forma sutil de discriminação está presente nas políticas e
nos projetos educativos que procuram ocultar e negar as
imperfeições das pessoas com deficiência, quando propondo estilos
de vida e objetivos não correspondentes à sua realidade, levam a
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situações frustrantes e injustas. Assim, alerta João Paulo II, que a
justiça requer que nos coloquemos à escuta atenta e amorosa da
vida do próximo e que respondamos às necessidades singulares e
diversas de cada um, tendo em consideração as suas capacidades e
limites.
Em seguida o papa alerta sobre a importância de dar uma
atenção particular a solicitude pelas dimensões afetivas e sexuais
da pessoa com deficiência, pois esta é uma das dimensões
constitutivas da pessoa. O fato de a pessoa com deficiência ter
necessidade de afeto, pelo menos na mesma medida que qualquer
outro, coloca o pressuposto da educação afetivo-sexual. Assim o
papa aponta alguns elementos importantes para promover o
reequilíbrio afetivo das pessoas com deficiência mental permitindo
que possam viver relações interpessoais ricas, fecundas e
satisfatórias.
João Paulo II destaca que, ao revelarem a fragilidade radical
da condição humana, as pessoas com deficiência são uma
expressão do drama do sofrimento e que neste mundo sequioso de
hedonismo e fascinado pela beleza efêmera e falaz, são vistas nas
suas dificuldades como um escândalo e uma provocação. Mas ao
contrário, anuncia o papa, elas são ícones vivos do Filho
crucificado. Mostram-nos que a consistência definitiva do ser
humano, além de qualquer aparência, é posta em Jesus Cristo.
Recorda que, por isso as pessoas com deficiência, são
oportunamente declaradas, testemunhas privilegiadas de
humanidade. Podem ensinar a todos o que é o amor que salva e
podem tornar-se anunciadoras de um mundo novo.
Ainda em 2004, dirigindo-se aos membros da repartição
cristã das pessoas deficientes, provenientes de Paris no dia 13 de
novembro, o Santo Padre declara:
A vossa obra é ao mesmo tempo um serviço e uma verdadeira
missão pela promoção da pessoa humana e pela defesa da sua
dignidade, como mostra o tema da vossa peregrinação, Tu
escolheste-nos para servir na tua presença. Realizais no centro da
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Igreja o serviço insigne da caridade, da ternura e da compaixão
pelos deficientes e pelas suas famílias, que “assumiram o rosto de
Cristo”, como diz São Gregório de Nissa acerca de todos os
pobres.118

Assim constata-se que o pontificado de João Paulo II teve
uma constante e crescente atenção e preocupação com as pessoas
com deficiência, trazendo à luz expressões que nos ajudam a
perceber a vocação e a missão profética que as pessoas com
deficiência desempenham, denunciando e anunciando através da
sua presença, as contradições que devem ser superadas e as
possibilidades fundadas no amor, enquanto testemunhas
privilegiadas de humanidade no contexto atual.
Conclusão
Ao longo deste terceiro capítulo, foi realizada uma trajetória
enfocando aspectos importantes para o aprofundamento da
proposta contida no título da pesquisa. Buscou-se num primeiro
momento olhar para a realidade das pessoas que vivem situações
concretas e existenciais atingidas pela condição da deficiência com
a sua consequente trama e laços de relação. Assim através de um
método narrativo, procurou-se tocar esta realidade, focalizando a
presença da pessoa, sua importância e significação, bem como as
indagações e provocações inerentes a esta situação. A profecia não
se dá apenas no anúncio e na denúncia, mas na presença concreta,
real, existencial das relações que despertam a pergunta sobre o
homem e sobre sua razão de ser.
Num segundo momento procurou-se estabelecer bases
filosóficas que permitissem questionar o modo de filosofar do
ocidente, no qual muitas vezes, o sujeito é fechado numa totalidade
que nega o outro, impedindo a expressão de quem não é
118

JOÃO PAULO II, «Discurso aos membros da repartição cristã das pessoas deficientes provenientes
de Paris – 13 de dezembro de 2004», in CNBB, CF 2006..., 171.
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reconhecido pelos conceitos e estruturas do ser estabelecido. Assim
buscou-se desenvolver a reflexão partindo da filosofia da alteridade
em Levinás, acentuando a dimensão da intersubjetividade, na qual
o rosto do outro provoca, tira da indiferença, clama por justiça e
estabelece que a ética precede a filosofia, colocando a
responsabilidade pelo outro como pressuposto do ser. A partir
destas categorias buscou-se perceber que as pessoas com
deficiência no contexto atual, ao lado das categorias proféticas que
clamam por justiça no pobre, no órfão, na viúva e no estrangeiro,
apelam e provocam um novo pensar filosófico, que remete para o
mistério do homem que não pode ser totalizado, mas deve ser
sempre expressão da abertura para o acolhimento do diferente.
Em seguida buscou-se nas Sagradas Escrituras, entre os
muitos textos que relatam situações vivenciais com pessoas
acometidas por diferentes tipos de deficiência, alguns episódios que
expressam a mensagem inserida na História da Salvação,
procurando interpretar a mensagem profética que se revela nos
sinais dos tempos e na história da humanidade. Com o devido
cuidado para não forçar os textos bíblicos, sem privilegiar apenas
um método de interpretação da Palavra de Deus, procurou-se
perceber a denúncia das estruturas e das atitudes de discriminação
e vislumbrar o amor de um Deus que demonstra sua compaixão e
seu amor, através da Sua presença salvífica, relatada nos muitos
encontros com pessoas identificadas nas suas deficiências, nas
quais manifesta-se os sinais do próprio Deus que as toca,
assinalando que o Senhor da vida está presente.
Assim, este capítulo conclui-se com a explicitação do
pensamento da Igreja, através do estudo do documento da Santa
Sé por ocasião do Ano Internacional das Pessoas Deficientes em
1981, enriquecido pelas homilias e mensagens do papa João Paulo II
sobre a posição da Igreja frente às pessoas com deficiência ao longo
de duas décadas, culminando com a constatação do pontífice que
reafirma e aprofunda a missão profética das comunidades de
pessoas com deficiência no atual contexto cultural.
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Sem dúvida, as pessoas deficientes, revelando a fragilidade
radical da condição humana, são uma expressão do drama do
sofrimento e, neste nosso mundo, sequioso de hedonismo e
fascinado pela beleza efêmera e falaz, as suas dificuldades muitas
vezes são vistas como um escândalo e uma provocação e os seus
problemas como um peso que se deve remover ou resolver
apressadamente. Ao contrário, elas são ícones vivos do Filho
crucificado. Revelam a beleza misteriosa d’Aquele que se
despojou por nós e se fez obediente até a morte. Mostram-nos
que a consistência definitiva do ser humano, além de qualquer
aparência, é posta em Jesus Cristo. Por isso, se disse
oportunamente que as pessoas deficientes são testemunhas
privilegiadas de humanidade. Podem ensinar a todos o que é o
amor que salva e podem tornar-se anunciadoras de um mundo
novo, já não dominado pela força, pela violência e pela
agressividade, mas pelo amor, pela solidariedade, pelo
acolhimento, um mundo novo transfigurado pela luz de Cristo, o
filho de Deus que, par nós, homens, se encarnou, foi crucificado e
ressuscitou.119

119

JOÃO PAULO II, «Mensagem do Papa João Paulo II aos participantes no Congresso Internacional
sobre a Dignidade»..., 174.

Capítulo IV
As pessoas com deficiência:
aspectos éticos e práticos

Este quarto capítulo vêm resgatar alguns aspectos éticos e
algumas questões práticas, que dizem respeito às pessoas com
deficiência no contexto atual. Sem sombra de dúvida, não se pode
pensar a realidade das pessoas com deficiência sem considerar o
contexto no qual se trata o tema. Como se procedeu no primeiro
capítulo, percebe-se claramente que os aspectos históricos e
culturais tem uma influência direta sobre o conceito e o lugar das
pessoas com deficiência nas relações estabelecidas. Conforme a
compreensão do ser e do estar do indivíduo humano na sua
existência concreta, requer-se uma linguagem que dê condições de
reconhecer a sua dignidade de pessoa, constituída não apenas por
um corpo, mas por uma corporeidade que contempla a abertura
para o transcendente.1

1

“Corpo e alma, mas realmente uno, o homem, por sua própria condição corporal, sintetiza em si
os elementos do mundo material, que nele assim atinge sua plenitude e apresenta livremente ao
Criador uma voz de louvor. Não é portanto lícito ao homem desprezar a vida corporal, mas, ao
contrário, deve estimar e honrar o seu corpo, porque criado por Deus e destinado à ressurreição no
último dia. Mas vulnerado pelo pecado, o homem sente as revoltas do corpo. Portanto a própria
dignidade do homem pede que ele glorifique a Deus, em seu corpo, não lhe permitindo servir às más
inclinações do coração”. Gaudium et Spes, n. 14.
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1. Reconhecimento da dignidade humana das pessoas com
deficiência
Mesmo tendo a consciência de que a dignidade precede o
reconhecimento da mesma, pois a dignidade não é concedida e
nem conquistada, mas é inerente ao ser humano, está provado que
na ausência deste reconhecimento as consequências sofridas
trazem sérios prejuízos.2 Por vezes, o não reconhecimento da
dignidade intrínseca das pessoas com deficiência é tão
determinante, ao ponto de estabelecer o direito de viver ou a
condenação à morte. Uma vez reconhecida a dignidade,3 começa-se
a descobrir que esta não está configurada apenas por uma
presença, mas desempenha uma missão profética de anúncio e de
denúncia, para uma sociedade que, diante dos sinais dos tempos é
chamada a redescobrir a sua humanidade.4 O corpo de uma pessoa
2

“Non esiste un soggetto senza un altro che lo riconosca come tale nella sua differenza. In effetti,
quale può essere il futuro di un uomo vulnerabile, a cui non è permesso di realizzarsi all’interno della
società e tra i suoi simili e grazie a loro? Nessuno sarebbe in grado di esprimersi come soggetto se
venisse escluso dagli altri e dalla comunità. La questione del soggetto non rinvia né all’individuo né
al mondo, ma a un rapporto che costituisce l’uno e l’altro in una connessione reciproca”. C. GARDOU,
Diversità, vulnerabilità e handicap…, 40.
3

“La dignidad, por tanto, es ante todo fruto de una relación, aparece en una relación. La dignidad
del otro ha de ser reconocida, y no es conocida; es fruto de una relación y no de una actividad teórica
de mera identificación. Por eso la filosofía de la dignidad exige nuevos planteamientos, una nueva
forma de ser fundamentada y pensada”. T.D. MORATALLA, «Difícil dignidad. Cuestiones abiertas», in
J. MASIÀ CLAVEL (ed.), Ser humano, persona y dignidad, Comillas, Madrid 2005, 347.
4

“L’uguaglianza è senza riserve e corre di pari passo alla dignità. Pertanto, è d’obbligo riconoscere
che le persone affette da disabilità molto gravi fanno vacillare la nostra visione dell’essere umano,
soprattutto quando sembrano impossibilitate a dominare il loro destino poiché non hanno intelletto.
Ma ciò significa che insieme al loro intelletto hanno perso la dignità? Se sosteniamo che la dignità
dell’uomo è legata alle sue prestazioni mentali, possiamo rispondere sicuramente di si, ma in realtà
dobbiamo considerare che la dignità non ha nulla a che fare con l’esercizio del pensiero,
contrariamente a quanto sostengono Platone, Aristotele, Pascal o Cartesio, che riducono troppo
facilmente l’uomo a un animale razionale e riconducono la sua umanità alla sua intelligenza. La
dignità è l’attributo universale dell’essere umano: siamo uomini per la nostra appartenenza a un
albero genealogico. Ciascuno di noi, al di là dei suoi averi, dei suoi poteri, del suo ruolo, della sua
funzione all’interno della società e delle vicissitudini della sua esistenza, è caratterizzato da una
tradizione umana sulla quale è fondata la sua dignità. Sono degno perché sono figlio di uomo e
qualsiasi uomo equivale a me e a qualsiasi altro uomo. La dignità si concepisce solo nei riguardi di
tutti, altrimenti non vale per nessuno”. C. GARDOU, Diversità, vulnerabilità e handicap…, 46-47.
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é sempre um corpo humano com características pessoais.
Independentemente das deficiências físicas ou mentais que possa
ter e quão grave sejam, estas pessoas não perdem nada do seu
valor absoluto, conferido a elas pelo ato criador do amor de Deus.5
Por isso é de extrema importância ter sempre presente a dignidade
das pessoas com deficiência grave. As pessoas de fato perdem de
vista a sua dignidade quando a mentalidade hedonista e utilitarista
prevalece e suprime estas vidas sagradas através do aborto
eugênico, do infanticídio ou da eutanásia.6
1.1. Resgate da autoestima
Até o presente momento, tratou-se muito do conceito de
dignidade humana a partir do seu reconhecimento pela sociedade,
pois a leitura que convencionalmente se faz, se dá a partir de
registros que são fruto da análise realizada sobre, ou pelos,
protagonistas da história.
No modelo de desenvolvimento competitivo não há espaço para
os que têm algum tipo de limitação física ou mental. Cultua-se o
corpo humano que se apresenta como uma máquina saudável,
produtiva, dentro dos padrões convencionais de estética e
eficiência. Nesta situação, os deficientes, além de ter que lidar
com a própria deficiência, sofrem um processo de rejeição por
serem diferentes. Isso tem reflexos na vida emocional, afetiva e
na formação da autoimagem.7

Este aspecto é de fundamental importância, diante da
percepção de que nos últimos anos, as pessoas com deficiência
reivindicam com toda a força seu lugar como protagonistas no
5

Catecismo da Igreja Católica, Edição típica vaticana, Loyola, São Paulo 1999, n. 1701-1703.

6

PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA, «Raccomandazioni del Simposio su “La famiglia davanti alle
alterazioni cerebrali dei propri figli» (Roma, 12-14 giugno 1997), in ID. (ed.), La dignità dei bambini e
i loro diritti, LEV, Città del Vaticano 2002, 77.
7

CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL, Campanha da Fraternidade 1995: Eras Tu, Senhor?!
Manual, Salesiana, São Paulo 1994, 65.

278 | A presença profética das pessoas com deficiência no atual contexto cultural

mundo, não aceitando mais que as decisões que dizem respeito
diretamente às suas vidas, sejam tomadas sem a sua participação,
marcando assim, com toda a clareza, que são sujeitos da sua
história e não meros objetos das decisões alheias. Esta
manifestação explícita na luta pelo reconhecimento da própria
dignidade é marcada nos últimos anos, de modo mais acentuado
pelas pessoas com deficiência física.
Um dos movimentos que passou a ter uma significação
expressiva, surge na década de 1960 nos Estados Unidos, quando
Edward V. Roberts, mais conhecido como Ed Roberts,8 lidera um
dos maiores movimentos de luta pela inclusão de pessoas com
deficiência.9 As pessoas com deficiências muito graves eram
mantidas isoladas em instituições ou então confinadas em casa
sendo consideradas inelegíveis para trabalhar. Reafirmando assim
a importância do protagonismo das pessoas com deficiência na
conquista de espaço e de direitos que contribuam
significativamente na construção de uma sociedade justa e
solidária, capaz de romper as barreiras da indiferença, do
preconceito e das desigualdades, Ed Roberts inicia nos Estados
Unidos o primeiro movimento americano pelos direitos das
pessoas com deficiência, conhecido como os Tetra Rolantes.
Abandonando a proteção do ambiente institucional, um pequeno
grupo de pessoas com deficiência, na sua maioria com tetraplegia
saiu às ruas para protestar e encontrar alguma forma de viver que
não os enquadrasse apenas como incapazes e dependentes da boa
vontade das pessoas, que por sentimento de pena, os
considerassem tão somente a partir de suas deficiências,
relegando-os à situação de constante dependência e humilhação.
8

“Devido à sua tetraplegia grave em consequência da poliomielite que teve aos 14 anos de idade, Ed
Roberts não movia nenhuma parte do seu corpo exceto a boca e os olhos. Para respirar, ele tinha de
ficar, à noite, deitado dentro de um pulmão de aço (um enorme ‛tanque’, como ele gostava de
chamar) e, durante algumas horas do dia, sentado fora do ‛tanque’, mas com um respirador portátil”
CNBB, CF 2006..., 150.
9

Cf. CNBB, CF 2006…, 150-151.
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Assim criaram o primeiro Centro de Vida Independente (CVI)
totalmente gerido, controlado e administrado por eles próprios.
Com o passar dos anos multiplicaram-se os CVIs pelo mundo todo
desenvolvendo assim a filosofia que se expressa no Movimento de
Vida Independente.10 Os princípios de “vida independente”
destacam a importância da constante luta por uma melhor
qualidade de vida das pessoas com deficiência, priorizando a
participação direta nas decisões e nas escolhas, fazendo com que
cada um tenha voz e vez nas questões que lhe dizem respeito, ou
que se relacionam com as políticas, interesses e demandas de cada
organização ou segmento. O movimento defende que cada pessoa
independentemente do grau ou do tipo de deficiência têm seus
desejos, necessidades, responsabilidades e interesses variados, que
independente de fazerem parte de um mesmo grupo específico e
unificado pelas mesmas características sensoriais, motoras, físicas
ou mentais deve ser atendida em suas necessidades singulares.
Outro argumento importante destacado pelas CVIs defende que a
deficiência deve ser compreendida como “desvantagem”
(handicap), que ocorre muito mais em função das relações
estabelecidas pelas restrições, pelas barreiras físicas humanas e
sociais, do que propriamente em função da deficiência. Dentro
desta concepção, a deficiência é compreendida como parâmetro
para a diversidade humana, indicando a orientação para uma
sociedade inclusiva.11 Ed Roberts representa uma das pessoas que
se destaca dentro da história recente e que ajudou a mudar o modo
do mundo pensar a respeito das pessoas com deficiência no atual
contexto cultural. Tendo iniciado por ele mesmo, demonstra a
importância do resgate da autoestima das pessoas com deficiência
para que, unindo forças, possam lutar por outras pessoas com
deficiência que muitas vezes não tem voz nem vez. A ação de Ed
10
11

Cf. CNBB, CF 2006…, 51-52.

Cf. CENTRO DE VIDA INDEPENDENTE, Movimento de vida independente, http://www.cvirio.org.br/01paginas/3_movimento. htm (21.12.2009).
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Roberts e daqueles que se juntaram a ele fez uma diferença
enorme no movimento de direitos das pessoas com deficiência.12
Como resultado prático destes princípios merece ser destacado o
lema estabelecido no Dia Internacional das Pessoas com Deficiência
em 3 de dezembro de 2004: “Nada Sobre Nós Sem Nós” conforme
nos é apresentado pelo então secretário geral da Organização das
Nações Unidas (ONU) Kofi Anan:
Este ano, o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência centrase no objetivo da participação plena, e em pé de igualdade, das
pessoas com deficiência na vida social e no desenvolvimento,
objetivo esse que está no cerne do Programa de Ação Mundial
sobre as Pessoas com Deficiência. Durante muitos anos, as
pessoas com deficiência foram consideradas “objetos” das
políticas de assistência social. Hoje, graças a uma mudança muito
significativa da maneira de as encarar que se foi verificando nas
últimas duas décadas, as pessoas com deficiência começam a ser
vistas como seres humanos que devem exercer todo o espectro de
direitos civis, políticos, sociais, culturais e econômicos. É certo
que este processo tem sido lento e inconstante, mas está sendo
registrado em todas as partes do mundo. O lema do movimento
internacional das pessoas com deficiência, “Nada Sobre Nós, Sem
Nós”, resume bem essa mudança.13

Percebe-se com clareza a denúncia de um modo de
compreender e de tratar as pessoas com deficiência que, depois de
milênios, é abordada pelas próprias pessoas que durante tantos
séculos sofreram em função das desvantagens às quais ficaram
submetidas. Na segunda metade do século XX estes seres humanos
dão seu grito de repulsa a todo o tipo de discriminação e
preconceito e exigem a conversão individual e coletiva da
mentalidade, da cultura, dos procedimentos e do contexto das
estruturas excludentes. Anuncia-se assim, que juntamente com a
derrubada das barreiras funcionais e das estruturas restritivas, é
12

Cf. CNBB, CF 2006…, 151.

13

Cf. K. ANAN, Nada sobre nós, sem nós, http://www.crfaster.com.br/NSNSN.htm (21.12.2009).

Cláudio Vicente Immig | 281

também o momento de promover novos tempos e reconhecer a
dignidade que cabe a todas as pessoas. Por isso é proclamado em
alto e bom tom que nenhum ser humano deve ser avaliado pelas
suas incapacidades, pois a dignidade não pode ser atribuída por
valores quantitativos, mas deve ser reconhecida e respeitada na
singularidade de cada indivíduo que revela sua presença no seu ser
e no seu existir.
Esta observação é importante, mas por si só é insuficiente,
pois deve estar acompanhada pela sensibilidade que as pessoas
com deficiência física sempre mantiveram em relação às pessoas
com deficiência mental. Diante das limitações concretas, criadas
pelas reais dificuldades que muitas pessoas com deficiência mental
têm em construir e defender um pensamento articulado dentro da
lógica da autoconsciência, autodeterminação decisional e
autonomia reflexiva, elas encontram sua representatividade
contemplada na categoria das pessoas com deficiência em geral. É
muito importante observar que os movimentos de defesa dos
direitos das pessoas com deficiência, por natureza são inclusivos e
solidários, pois suas reivindicações não discriminam os diferentes
tipos de deficiência, mas ao contrário, muitas vezes aqueles que
conseguem ter voz ativa, fazem valer os direitos daqueles que não
conseguem se expressar. Os princípios da solidariedade14 e da
subsidiariedade15 humana devem fazer-se valer também na luta
para que todas as pessoas com deficiência sejam respeitadas como
membros efetivos da comunidade humana e merecedores de
direitos e reconhecimento pleno na sua pessoalidade.
Convém observar que as próprias limitações muitas vezes
levam às pessoas com deficiência mental a uma baixa autoestima e
uma imagem de desvalorização de si mesmas.16 Por isso o esforço
14

Cf. PONTIFÍCIO CONSELHO “JUSTIÇA E PAZ”, Compêndio da Doutrina Social da Igreja, Paulinas, São
Paulo 20095, nn. 192-196.
15
16

Cf. PONTIFÍCIO CONSELHO “JUSTIÇA E PAZ”, Compêndio da Doutrina.., nn. 185-188.

“Hay que anotar en primer lugar el bajo nivel de autoestima que, en general, suelen tener las
personas con retraso mental. […] Existe una repercusión emocional del reconocimiento de la propia
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concentrado da família e da sociedade são fundamentais na
superação de qualquer tipo de autoestima negativa que
desestimule os esforços pessoais que já podem estar prejudicados
por toda uma carga histórica e cultural. Dar espaço para um novo
tipo de relacionamento, promovendo e estimulando a própria
pessoa a superar barreiras e preconceitos comprovadamente é
uma medida essencial em qualquer tipo de processo de reabilitação
e inclusão social. Diante do fato de ser impossível separar a pessoa
com deficiência mental do seu corpo, percebemos que nela se
concentra a expressão de uma humanidade que não pode ser
desprezada. Esta expressão do humano que coloca em crise os
conceitos, que reduzem o homem às suas capacidades puramente
racionais, promove um grau de humanidade nas pessoas que a
rodeiam, pois obrigam a distinguir o ser humano de um animal ou
de um vegetal e encontrar o mistério que está para além da
racionalidade. Ao mesmo tempo não permite que se permaneça
numa bela teoria abstrata ou numa dimensão de caridade
espiritual descomprometida com as reais necessidades do próximo,
mas desafia a superar qualquer dualismo. Assim, estabelece uma
verdadeira comunicação que se dá na ação e no reconhecimento de
quem merece ser visto a imagem e semelhança de Deus que é
revelada na criação e de modo específico no homem, elevando a
autoestima através da dignidade que se revela na dimensão do
respeito mais profundo.17
limitación y una autoestima y una imagen devaluada de sí mismo. Este resultado es comprensible si
se considera la situación marginal (tanto por defecto como por exceso) en la que, desde su
nacimiento, se desarrolla su existencia. La persona con deficiencia mental se encuentra frente a una
realidad social en la cual el modo de actuar y de comunicarse está reglamentado y juzgado de
antemano y los criterios que se manejan son excluyentes y no inclusivos. Se ve inmersa en un
mundo que no es ‛su mundo’ y en el que parece no tener cabida” J.R. AMOR PAN, Afectividad y
sexualidad…, 112.
17

As palavras de Sophie Chevillard Lutz, referindo-se à sua filha Philippine com deficiência mental
grave são de uma profundidade que convém citar: “Dimentico il mio corpo o quello che mi dice.
Philippine non dimentica. Se ha male nel suo corpo ha bisogno di un sollievo immediato. Dobbiamo
essere al sevizio del suo benessere fisico. Nel corpo di Philippine risiede tutta la sua umanità e la sua
dignità. Non la si può ridurre alle sole funzioni animali o vegetative. Esso è l’espressione del suo
essere. E il suo spirito, che non si può esprimere attraverso il suo cervello o la sua intelligenza, si
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A contribuição que as pessoas com deficiência trazem para
humanidade é de um valor inestimável, pois ao exigirem o
reconhecimento da sua dignidade, forçam o homem a rever
padrões culturais e valorativos, proporcionando de modo muito
concreto uma reflexão mais aprofundada sobre as capacidades e
incapacidades humanas que não se esgotam nos conceitos
preestabelecidos, mas nos remetem para o mistério que se revela
ao mesmo tempo no paradoxo18 e na maravilha19 que é a pessoa
humana.
1.2. O papel da família
Ao considerar que a família é a célula mãe da sociedade e
que 25% das famílias têm dentro do seu quadro familiar uma
pessoa com deficiência, faz-se necessário evidenciar a situação da
família frente a esta realidade. Por muito tempo as famílias
carregaram sozinhas a responsabilidade e o desafio de administrar
o convívio e o sustento das pessoas com deficiência. No atual
contexto cultural esta realidade já mudou um pouco de figura, no
entanto, a família continua desempenhando um papel central na
vida das pessoas com deficiência. A descrição teórica sobre a
situação vivida nos dias de hoje pelas famílias que integram no seu
conjunto pessoas com deficiência, deve servir de estímulo para
uma ação prática, de modo que se realize todo o esforço possível
para que as famílias não fiquem mais abandonadas à própria sorte,

esprime comunque attraverso ciò che lei è in maniera visibile: un corpo. Se non fosse così il suo
corpo non sarebbe umano, lei non sarebbe umana. L’handicap mentale, una privazione radicale
quando non permette di usare il linguaggio delle parole, obbliga a dare al corpo una dignità più
grande. Il corpo diventa il luogo della comunicazione. Comunicare con Philippine è una delle più
grandi sfide chi io conosca. Senza comunicazione si è di continuo tentati di avvicinarla solo per le
cure indispensabili e in modo meccanico. È lo sforzo più continuo con lei. Non basta affermare a voce
alta la sua dignità se poi non agisco nei suoi confronti come farei con ogni altro essere umano. Vale a
dire entrando in relazione con rispetto”. S. CHEVILLARD LUTZ, La forza di una vita…, 50-52.
18

Cf. S. PALUMBIERI, L’uomo, questo paradosso..., 23-30.

19

Cf. S. PALUMBIERI, L’uomo, questa meraviglia..., 21-23.
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mas sintam o suporte e a solidariedade nesta missão que a elas
cabe por natureza.
A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência
no artigo 23 defende o respeito pelo lar e pela família,
determinando que os Estados Partes deverão:
Tomar medidas efetivas e apropriadas para eliminar a
discriminação contra pessoas com deficiência, em todos os
aspectos relativos a casamento, família, paternidade e
relacionamentos, em igualdade de condições com as demais
pessoas.[...] Assegurar que as crianças com deficiência terão
iguais direitos em relação à vida familiar. Para a realização destes
direitos e para evitar ocultação, abandono, negligência e
segregação de crianças com deficiência, os Estados Partes deverão
fornecer informações rápidas e abrangentes sobre serviços e
apoios a crianças com deficiência e suas famílias. [...] Em
nenhum caso, uma criança deverá ser separada dos pais sob
alegação de deficiência dela ou de um ou ambos os pais. Os
Estados Partes deverão, caso a família imediata de uma criança
com deficiência não tenha condições de cuidar dela, fazer todo
esforço para que cuidados alternativos sejam oferecidos por
outros parentes e, se isto não for possível, por uma família da
comunidade.20

Percebe-se a importância que a família ocupa na vida das
pessoas com deficiência, este reconhecimento e as ressalvas de
tutela e proteção não são fruto do acaso, mas são resultado de uma
realidade cruel de abandono e segregação vivida ao longo da
história e que diante da sensibilização alcançada através da
contribuição dos direitos humanos não poderia continuar na
indiferença. Nos últimos anos a abordagem dos estudos realizados
sobre a família das pessoas com deficiência demonstra
significativas modificações. Está sendo abandonada a lógica
centrada sobre os problemas e sobre as dificuldades para focalizar
seus pontos de força, suas competências e suas aptidões naturais. A
20

ONU, Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, Art. 23.
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família é o primeiro âmbito em que se manifestam as necessidades
e paralelamente é o primeiro ambiente em que se ativa uma
resposta aos problemas. Diante de uma situação de dificuldade, a
família coloca em ato todos os seus recursos, sejam internos ou
externos, necessários para enfrentar as mais diferentes situações.
Entre os ambientes que o homem vive, o primeiro e mais natural,
sem dúvida é ocupado pela família. O nascimento de um filho com
deficiência ou a notícia de que algum familiar passou a ocupar esta
condição por motivo de doença ou algum acidente, determina uma
série de transformações dos dinamismos psíquicos e familiares.21
Toda pessoa com deficiência pertence a uma família. Esta deve
merecer a solidariedade cristã e social, mas também precisa
assumir as responsabilidades que lhe são próprias em relação às
pessoas com deficiência. Para isso, muitas vezes, essa família
necessita de apoio financeiro, de proteção social e orientação. Isso
não significa reduzi-la à passividade, mas estimulá-la para, na
medida do possível, assumir novos papéis e responsabilidades,
contribuindo, ao seu modo, para o bem das pessoas com
deficiência.22

Certamente o fato de ter um familiar com deficiência não é
uma questão de escolha, pois esta situação não é fruto de um
planejamento ou de uma previsão intencional. A família não pode
mudar a condição genética, física ou mental de um avô ou avó, pai
ou mãe, irmão ou irmã, filho ou filha com deficiência, mas pode
dar a eles o ambiente e o amor necessários para que sintam que as
relações de convívio expressam a dignidade destas pessoas que não
é diminuída pela condição em que vivem.
Convém ressaltar que em geral os passos que são dados
iniciam com o diagnóstico de que um familiar está acometido por
uma deficiência, de modo especial quando nasce um filho com
21

Cf. G. ELIA, «Diversamente abili in famiglia: educazione e politiche sociale», in La famiglia 40
(2006) 14.
22

CNBB, CF 2006…, 116.
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deficiência congênita, seguido por todo um processo de aceitação
dos fatos que requerem toda uma reconstrução dos projetos de
vida e de futuro. Superado o impacto inicial fazem-se necessários
cuidados imediatos que muitas vezes obrigam a família a adquirir
novos instrumentos de adequação e a reestruturação do ambiente
e dos espaços físicos e de convívio, considerando que a educação
não poderá ser descuidada, requer-se um processo longo e
complexo que inicia antes da idade escolar e remete para a
preocupação de um futuro incerto. A escuta da narração dos pais é
fonte de descoberta de recursos e criatividade, de intuições e novas
modalidades de tratamento, de ajustamento e reinterpretação, de
competências adquiridas no esforço educativo quotidiano. Mas
também deve-se ressaltar que este percurso está caracterizado pela
fadiga, pela desorientação, pelo medo. Por isso as famílias têm
necessidade de serem ajudadas para sustentar sua coragem e
estímulo durante todo o percurso de acompanhamento e, para que
consigam desfazer os blocos de sofrimento e anulação de si
mesmo, muitas vezes enfrentado pela pessoa com deficiência.23
A família das pessoas com deficiência não pode ser vista
apenas com um sentimento de pena e destinatária de um
assistencialismo ocasional, mas deve representar o coração de uma
rede de relações, o lugar de trocas entre o formal e o informal,
entre o mundo interno e externo, entre o quotidiano e o
extraordinário. Como verdadeiro lugar de interlocução que
permite definir as necessidades e as satisfações das próprias
famílias na participação direta e incondicional de uma verdadeira e
autêntica inclusão social da pessoa com deficiência que vai
conquistando através do estímulo familiar sua autonomia e seu
lugar na sociedade. A família passa a ser sujeito ativo das políticas
sociais e parceira competente nas ações que compõem toda a rede
de promoção humana e do bem estar da pessoa com deficiência,
23

Cf. B. GRASSELLI, La famiglia con figlio disabile. L’aiuto che genera aiuto, Armando Editore, Roma
2008, 14.
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deixando assim de ser simples objeto das políticas sociais e
receptora de ajudas assistenciais.
As reflexão teórica e as boas intenções progrediram muito
nos últimos anos, seja na reivindicação dos direitos humanos, seja
nas propostas pedagógicas, seja no discurso dos políticos. No
entanto, na prática percebe-se que existe uma diferença absurda
na aplicação concreta desta carta de boas intenções, em que muita
coisa depende do sistema de saúde que restringe o acesso aos
meios disponíveis nas instituições privadas de reabilitação sendo
que as famílias com maior poder aquisitivo podem recorrer
disponibilizando seus recursos econômicos e arcando com as
despesas. As famílias pobres por sua vez, muitas vezes são
ludibriadas, pois a legislação restringe de tal modo os critérios de
seleção nas pensões ou outras formas de auxílio de modo a
inviabilizar até mesmo o acesso às necessidades primárias de
sobrevivência, quanto mais à um verdadeiro processo de inclusão
social.
1.3. A reação da sociedade
O contexto de nossa sociedade caracteriza-se pelo progresso
e por uma cultura do imediato e do provisório em que as verdades
se tornam relativas, pois a certeza existe somente enquanto não
surgir uma nova certeza. Convencida do poder que deriva do
conhecimento científico, a sociedade, idolatra o avanço da
tecnologia que alcançou patamares difíceis de serem
contabilizados, pois a cada dia que passa são realizadas novas
descobertas e superados novos limites dando a impressão de estar
no limiar da onipotência. Esta mesma sociedade se defronta
contemporaneamente com desafios sempre novos, que fazem
recordar ao homem a sua condição de vulnerabilidade e da
responsabilidade que deve assumir como indivíduo, mas também
de modo coletivo, como ator social e como agente moral diante da
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necessidade de garantir a sustentabilidade da criação para as
gerações futuras.
Diante da pessoa com deficiência a sociedade caracterizada
pela cultura da eficiência é desafiada a administrar esta realidade
paradoxal, enquanto tudo é direcionado para a competição e a
superação dos limites, deve conviver com a realidade de 10% dos
seus indivíduos que estão diminuídos na sua eficiência ou
impedidos por completo de participar em condições de igualdade
por causa das diferenças que estão refletidas em seus corpos ou em
seu intelecto. Este índice aumenta para 25% ao considerar-se que
de modo indireto as famílias destes indivíduos são atingidas pelas
deficiências, pois estão envolvidas no seu quotidiano por esta
situação concreta e participam, portanto, das consequências
oriundas desta condição.
A sociedade se sente interpelada na sua competência,
desafiada na sua ilusão de onipotência que faz experimentar um
sentimento de culpa diante dos maus resultados ou diante da
impotência, como se fosse possível sempre ter a solução para tudo.
Muitas vezes a sociedade reage com um esforço compensatório
acentuando as pesquisas de técnicas sempre mais aperfeiçoadas e
de aprofundamento diagnóstico, que com as suas descritivas
catalogações, buscam reavivar a convicção social da eficiência,
ainda que na prática isto não modifique nada na vida quotidiana
dos sujeitos. Paradoxalmente se assiste ao fenômeno pelo qual o
próprio progresso científico, com as suas possibilidades de
diagnóstico precoce, de intervenções preventivas e de tratamento,
constroem em cada um de nós a ilusão que para tudo existe um
remédio ou uma solução. Esta cultura da eficiência muitas vezes
piora ainda mais a situação de vida dos sujeitos acometidos por
uma deficiência irreversível, bem como de seus familiares, gerando
raiva pelas falhas humanas, pela insuficiência do sistema de saúde,
e pela presunta incompetência administrativa dos seus gestores.
Em geral ainda se busca olhar a deficiência como ameaça a ser
extirpada por completo da natureza humana, querendo negá-la por
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completo. Por um lado, esta indignação é boa, pois provoca uma
reação contra o sofrimento e faz com que a sociedade use dos
meios que tem a disposição para reabilitar quem foi ferido através
de uma deficiência de qualquer natureza. Mas ao mesmo tempo
esta cultura da eficiência é perigosa frente àquelas pessoas que
vivem suas deficiências por toda uma vida, sem vislumbrar outra
saída senão um processo de aceitação do seu déficit permanente,
estas pessoas correm o risco de ficarem frustradas por
representarem um peso inútil e um atraso para o tecido social.24
A integração das pessoas com deficiência na sociedade
comporta a solução de problemas que envolvem procedimentos,
exigem a dedicação de tempo e de custos sociais que devem ser
empreendidos para que este trabalho possa ser efetivado. A grande
questão que fica em aberto e merece um aprofundamento, é a
pergunta sobre quem de fato deve se integrar, se são as pessoas
com deficiência que devem ser integradas na sociedade, ou se é a
sociedade que deve se adequar às pessoas com deficiência, para
que assim esta sociedade esteja em condições de acolher uma
maior gama de atitudes pessoais. Ao verificar esta questão sob o
ponto de vista pedagógico, percebe-se o ganho que a escola teve
em diversas experiências realizadas com crianças com deficiência e
que trouxeram à luz a solução para dificuldades que muitos
estudantes enfrentavam no ensino formal, sendo que assim, estas
práticas passaram a ser aplicadas genericamente. Outro fato
marcante é que a presença de crianças com deficiência trouxe à
tona mecanismos de exclusão que atingiam outras crianças e
jovens sem deficiências, mas com problemas de aprendizagem e
falta de interesse pela escola, evidenciando assim a necessidade de
repensar modelos tradicionalmente consagrados mas que eram
por si só excludentes.25 Talvez o fato de se ter passado a falar em
24
25

Cf. A.M. SORRENTINO, Figli disabili…, 12.

Cf. E. COCEVER – R. BASSI, «Anno Internazionale dell’ONU. Integrare l’handicappato nella società»,
in Il Regno/attualità 26 (1981) 36-45.
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inclusão ao invés de integração, seja um ensaio da sociedade que
começa a perceber com o passar dos anos que não basta que as
pessoas com deficiência sejam integradas na sociedade, mas é
necessário o pleno reconhecimento das mesmas no corpo social, no
qual também elas desempenham sua função contribuindo a seu
modo na promoção do homem todo e de todos os homens.
“O respeito pela diferença e pela aceitação das pessoas com
deficiência como parte da diversidade humana e da humanidade”26
previstos nos princípios gerais da Convenção sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência, vêm trazer uma contribuição
extraordinária para toda a sociedade, pois este princípio não
favorece somente as pessoas com deficiência, mas é substancial
para que sejam questionados alguns modelos filosóficos que
colocam em risco o próprio conceito de pessoa. Outro elemento
que pode ser destacado como uma contribuição de mão dupla, é o
“ajustamento razoável”,27 que reivindica a modificação necessária e
a adequação e os ajustes necessários, a fim de que as pessoas com
deficiência possam desfrutar ou exercitar, em igualdade de
oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos e
liberdades fundamentais. Em geral estas modificações, adequações
e ajustes não vêm apenas de encontro às pessoas com deficiência,
mas na realidade acabam facilitando a vida de pessoas idosas e
acabam servindo de alerta sobre a importância de ampliar as
diferentes possibilidades de adequação atingindo um universo de
pessoas que até então não estava contemplado. Um grande desafio,
mas que com certeza representa um grande avanço para a
sociedade em geral, como já se pode constatar através dos
benefícios práticos que são fruto da sua implementação parcial, se
encontra no “desenho universal”.28 Basta pensar nas rampas que
26

ONU, Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, Art. 3.

27

ONU, Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, Art. 2.

28

“Desenho universal significa o projeto de produtos, ambientes, programas e serviços a serem
usados, na maior medida possível, por todas as pessoas, sem que seja necessário um projeto
especializado ou ajustamento. O desenho universal não deverá excluir as ajudas técnicas para grupos
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ao lado das escadas permitem o acesso dos tetraplégicos na sua
liberdade de locomoção, mas que ao mesmo tempo facilitam a vida
de tantas outras pessoas que podem optar pelo acesso que mais
lhes convém; ou então as diferentes modalidades de comunicação
que ao serem disponibilizadas para os deficientes visuais surgem
como mais um recurso para tantas pessoas que em diferentes
situações têm uma opção a mais para o estudo ou o lazer; ou ainda
os muitos projetos de prevenção de acidentes que são
indispensáveis para as pessoas com deficiência, mas que ao serem
implementados servem para preservação da integridade física de
todos.
2. Sexualidade e afetividade na pessoa com deficiência
A questão que diz respeito à sexualidade e afetividade na
pessoa com deficiência, não poderia passar despercebida nesta
pesquisa, pois uma tese de teologia moral sobre as pessoas com
deficiência que não toma em consideração estas dimensões,
certamente deixaria o leitor com uma séria sensação de
incompletude. O tema da sexualidade remete diretamente para a
concepção antropológica de base, pois a autocompreensão que o
homem tem do seu ser vai influir diretamente no significado que a
cultura em geral atribui ao ser masculino ou feminino dentro de
cada contexto,29 distinguindo explicitamente os juízos éticos que
não se reduzem somente a constituição físico-genital, mas dizem
respeito a uma maneira de ser configurada num conjunto de
valores.30 Considerando que se primou por ressaltar
específicos de pessoas com deficiência, quando necessárias”. ONU, Convenção sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência, Art. 2.
29

Cf. S. PALUMBIERI, Antropologia e sessualità. Presupposti per un’educazione permanente, Società
editrice internazionale, Torino 1996, 48-50.
30

“Insomma, come il corpo, in quanto sentito dal soggetto e caricato dal significato, costituisce la
corporeità, così il sesso, in quanto sentito dal soggetto e caricato dal significato, si chiama più
precisamente sessualità. Il termine viene fatto derivare dal latino secare, che significa separare,
distinguere. L’etimologia connota dunque il senso di distinzione, che porta a quello di differenza
nella complementarietà, mentre accenna a due parti separate che tendono a ricostituire l’unità. La
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constantemente, ao longo do trabalho realizado, o aspecto da
unitotalidade da pessoa,31 quer se neste momento, tratar alguns
aspectos referentes à sexualidade e a afetividade das pessoas com
deficiência.32
Um grande risco de esconder a verdade através da omissão e
talvez possa se dizer, uma grande injustiça para com as pessoas
com deficiência, se dá no momento em que por tabu ou receio de
não saber tomar posição, simplesmente ignora-se a dimensão da
sexualidade, fazendo de conta que esta pulsão não existe, ou seja,
tratando as pessoas com deficiência como se fossem assexuadas.33
Muitas são as denúncias que podem ser constatadas através da
hipocrisia de uma sociedade que silencia, ignora e nega o ser
humano na sua unitotalidade. Por isso faz-se necessária uma
verdadeira conversão que liberte a cultura hodierna do moralismo
social que, por um lado idolatra as relações sexuais hedonistas e
por outro lado nega totalmente as dimensões da sexualidade de
grande parte das pessoas que não se enquadram no estereótipo do
mercado sexual.34
sessualità non è, dunque, un momento di evasione o uno spazio di distrazione. È, invece, una
permanente maniera di essere, il cui esercizio è la risposta agli stimoli dell’ambiente, della coscienza,
della personalità, che si riferiscono ad un quadro di valori. Non è neppure un esercizio legato a un
frammento della temporalità, perché come dimensione costitutiva dell’uomo continua a sussistere.
La genitalità corrisponde a uno dei suoi livelli bio-funzionali.” S. PALUMBIERI, Antropologia e
sessualità…, 50-51.
31

“Nella visione dell’uomo, il concetto di persona indica quell’unità indissaldabile bio-psicospirituale […].” S. PALUMBIERI, Antropologia e sessualità…, 52.
32

“La sessualità, ai tre livelli bio-psico-spirituale è dunque, dimensione della persona integrale.
Pertanto, quanto più questa è robusta, tanto più sana e autentica è la crescita della sessualità”. S.
PALUMBIERI, Antropologia e sessualità…, 53.
33

“L’asessualità del portatore di handicap. L’indicibilità del suo corpo. L’insignificanza del suo
sentire, desiderare, godere. La feroce repressione della verità, della bellezza, della salute, della vita
sessuale, sensuale, sensoriale”. G. MELIS, Io mi prendo cura di te…, 59.
34

“Di che cosa stiamo parlando (e di che cosa tu puoi liberarti): del moralismo sociale; della paura
familiare; della cancellazione dei sensi; della ‛galera sessuale’ di una ragazza autistica; dei messaggi
impossibili tra Padre e Figlio; dei messaggi repressi tra Madre e Figlio; della spaccatura in due del
paraplegico; della mortificazione dei brutti; delle carezze non date e non ricevute; del sesso che urla e
la bocca che tace; degli occhi bassi; degli ‛amici’ che abbracciano ma non toccano; del tabù del corpo
e dei corpi; del voyeurismo demonizzato;… di tutto quello che non dici e non hai mai detto, che non
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Muitas vezes a própria família, diante do nascimento de um
filho com deficiência, mesmo dedicando-lhe toda a atenção e
cuidados do afeto parental, passa a cultivar uma certa reserva e
estranheza no que diz respeito a sua identidade sexual,35 pois
conforme a ordem sociocultural que associa indissoluvelmente a
molécula familiar à ordem social, reproduz a negação da intrínseca
sexualidade do neonato, seguindo a negação no reconhecimento da
sua condição de menino, de rapaz e de homem. As reivindicações,
que não se resumem apenas na dimensão racional, mas também
dos sentidos, cada pulsão de relações sensoriais-sensuais-sexuais
muitas vezes são repelidas pelos próprios familiares (mãe, pai,
parentes) como imundas (não pertencentes ao mundo da
normalidade, ao mundo histórico). No entanto, mesmo negada
pelo medo da família e das convenções sociais, a sexualidade do
menino com deficiência continua existindo, é a própria vida que a
reclama, mesmo calando, quer ser reconhecida, requer uma
vivência de relações.36
Diante do progresso da tecnociência, do conceito de
autonomia e autodeterminação fortemente relacionadas às
capacidades de decisão e das inúmeras possibilidades de
reabilitação, constata-se que a problemática maior no que diz
respeito à afetividade e sexualidade das pessoas com deficiência, de
modo especial no campo da ética e da moral, diz respeito mais
diretamente às pessoas com deficiência mental grave. Um dos
avanços nas recentes descobertas científicas sobre as pessoas com
deficiência mental diz respeito ao reconhecimento das reais
possibilidades de desenvolvimento de uma vida afetiva e de uma
vivência da sexualidade correspondente às suas capacidades
relacionais. É importante que o desenvolvimento da vida afetiva e
puoi e non hai mai potuto, e che ti costringe perfino a non sentire più”. G. MELIS, Io mi prendo cura
di te…, 57.
35

Cf. CNBB, CF 2006…, 71.

36

Cf. G. MELIS, Io mi prendo cura di te…,291-292.

294 | A presença profética das pessoas com deficiência no atual contexto cultural

das vivências da sexualidade das pessoas com deficiência sejam
acompanhados desde a mais tenra idade por um processo de
educação das capacidades relacionais propiciando um
amadurecimento correspondente.37
Esta pesquisa não tem a pretensão de desenvolver de modo
exaustivo e nem mesmo de aprofundar diretamente o tema da
sexualidade e da afetividade das pessoas com deficiência, pois o
mesmo já foi desenvolvido em outros trabalhos científicos
proporcionando referências bibliográficas que são úteis para uma
reflexão mais específica sobre estas dimensões.38 José Ramón Amor
Pan em sua tese de doutorado publicada em 1997, proporciona um
trabalho científico que aborda o tema de modo completo e muito
bem fundamentado.39 O tema da sexualidade e afetividade das
pessoas com deficiência é realmente muito amplo e pode tornar-se
37

“Un altro punto positivo offerto dallo sviluppo delle conoscenze relative agli handicappati mentali
riguarda la non impossibilità per loro di sviluppare una vera vita affettiva e una vita sessuale
corrispondente alla loro capacità relazionale. La mentalità oggi è cambiata al riguardo. Si riconosce
che il bambino disabile possiede una predisposizione alla vita relazionale, predisposizione che va
incoraggiata nella misura in cui lo consente la gravità del suo handicap, del grado di sviluppo della
propria personalità, e dei limiti della sua libertà. L’educazione alla vita affettiva e sessuale deve
cominciare molto presto negli handicappati mentali perché passa attraverso la conoscenza del loro
corpo. L’educazione sessuale dei bambini handicappati comincia con una educazione alla vita di
relazione con gli altri, al rispetto delle altre persone, della loro intimità, del loro corpo”. PONTIFICIO
CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA, «Conclusioni del Congresso Internazionale su “La Famiglia e
l’integrazione del disabile nell’infanzia e nell’adolescenza» (Vaticano, 2-4 dicembre 1999), in ID. (ed.),
La dignità dei bambini e i loro diritti, LEV, Città del Vaticano 2002, 85.
38

Cf. M.C. BALDACCI, «Bioetica dell’esecizio della sessualità nel portatore di handicap fisico
geneticamente trasmissibile», in Medicina e Morale 47 (1997) 503-532.
39

Com certeza a tese de doutorado de José Ramón Amor Pan, com 595 páginas publicada na íntegra
e que já foi utilizada em diversos momentos ao longo desta pesquisa é uma fonte preciosa sobre o
item em questão. Como nos ajuda a perceber Federico Carlos Sainz de Robles ao escrever o prefácio
da publicação: “Me parece oportuno citar aquí unas palabras contundentes de Romano Guardini (La
existencia del cristiano, Madrid, 1997, p. 461): ‛Una de las formas de comprobar si un hombre es
consciente de su verdadero sentido ético consiste precisamente en ver si respeta la persona oculta en
los aparentemente inútiles y miserables; si, ante un hombre incapaz por sí mismo de realizarse como
persona y salir adelante, se pone de su lado’. No creo excederme si traslado esa actitud éticamente
exigible al hombre, a la sociedad entera y sus grupos y, finalmente, al Estado. José Ramón Amor, con
un intuición y una sensibilidad humana perfectamente compatibles con el rigor científico que exige
una tesis doctoral, ha captado todo esto. Y ha sabido ver que en la afectividad y sexualidad de las
personas con deficiencia mental radica una de las dimensiones cardinales, si puede hablarse así, de la
persona”. F.C. SAINZ DE ROBLES, «Prólogo», in AMOR PAN, Afectividad y sexualidad…, 22.
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extremamente polêmico se lido dentro de uma concepção
reducionista da sexualidade compreendida apenas na esfera do
direito e da legislação canônica sobre o matrimônio. A regulação do
matrimônio das pessoas com deficiência, deve estar conjugada com
um zelo pastoral que respeite o indivíduo nas suas demandas e nos
seus interesses conjugados com as reais condições de responder às
propriedades do sacramento e da sua finalidade.40 Muita polêmica
é evitada no momento em que se derruba os preconceitos e se trata
as pessoas com o devido respeito. A capacidade dos futuros esposos
não pode ter um nível de exigência tão grande ao ponto de diluir o
próprio direito fundamental ao matrimônio e ao mesmo tempo
não pode ser tão exígua ao ponto de colocar em perigo grave a
qualidade do compromisso que este consórcio requer por toda
vida. Portanto o elemento de exegese mais difícil de ser
considerado no caso das pessoas com deficiência mental grave,
relativo ao cânon 109541 talvez seja o adjetivo “suficiente” que será
o qualificador e avaliador da incapacidade mental e intelectual para
contrair matrimônio canônico. Não cabem afirmações
excessivamente simplistas e carentes de toda base científica, mas
sim um zelo profundo e respeitoso que busque o aprofundamento
da psicologia das pessoas com deficiência mental para que cada
caso seja tratado com a devida dignidade.42
Este mesmo tema foi estudado em 2004 no simpósio sobre a
dignidade e direitos das pessoas com deficiência mental,
promovido pela Congregação para a Doutrina da Fé, permitindo
assim a referência de algumas conclusões tratadas por estudiosos e
especialistas. Convém destacar como referência para
aprofundamento a exposição do professor Kevin L. Flannery sobre
a questão do matrimônio e da sexualidade das pessoas com

40

Cf. Código de Direito Canônico, cân. 1096.

41

Cf. Código de Direito Canônico, cân. 1095.

42

Cf. AMOR PAN, Afectividad y sexualidad…, 450.
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deficiência mental43 e do professor Tony Anatrella sobre a
afetividade e sexualidade, especificando o crescer e amar apesar de
tudo.44 A afetividade e a sexualidade das pessoas com deficiência
mental representa uma realidade singular. Ao longo dos séculos
tomou-se diferentes posturas no que diz respeito à sexualidade e
afetividade das pessoas com deficiência, pois por muito tempo
negligenciou-se totalmente este tema, tratando estas pessoas como
se fossem seres assexuados ou como se fossem eternas crianças,
desconsiderando seus sentimentos e também todo o
desenvolvimento fisiológico e hormonal nas suas diferentes etapas
e carências. Diante da impossibilidade de negar as carências e
consequências das relações genitais, apenas preocupando-se em
evitar a procriação, o próprio Estado tomou medidas
contraceptivas, através da medicação química ou até mesmo
através da mutilação cirúrgica, apresentando estas medidas como
solução para que estas pessoas pudessem ter uma vida
sexualmente ativa, sem apresentar graves prejuízos ou
consequências sociais. Estas práticas apresentam sérios problemas
éticos, pois não contemplam uma solução moralmente aceitável
enquanto tutela e proteção das pessoas com deficiência mental
grave, mas simplesmente impedem as consequências de uma
relação sexual enquanto ato procriativo. Não impedem nem a
exploração destas pessoas, nem tantas outras formas de violência
contra a dignidade humana, reduzindo a sexualidade ao ato sexual,
desvinculando-a do conjunto das relações humanas das quais faz
parte. As pessoas com deficiência mental, em geral, manifestam
uma intensa necessidade de relações afetivas. Por isso é
indispensável compreender as suas percepções e a sua organização
psicológica da sexualidade humana para que elas possam realizarse e encontrar, dentro dos seus limites, vias de expressão afetiva
43
44

Cf. K.L. FLANNERY, «Marriage, mental handicap, and sexuality», in Dignità e diritti…, 124-140.

Cf. T. ANATRELLA, «Affectivité et sexualité: croître et aimer malgré tout», in Dignità e diritti…, 7385.
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que extrapolem a visão reducionista da vivência da sexualidade
como simplesmente ato sexual no nível da genitalidade.
A reflexão sobre as condições de vida das pessoas com
deficiência mental não pode tomar atalhos fáceis que conduzem à
segregação ou à esterilização, mas numa perspectiva antropológica
séria que busca distribuir as responsabilidades dos agentes morais,
deve ser tutelada por estratégias práticas, sociais e jurídicas que de
fato estejam à altura do reconhecimento e da dignidade intrínseca
de cada ser humano.45 Também no campo da bioética apresenta-se
como uma violência contra a pessoa com deficiência mental, seja
nos aspectos da corporeidade como de sua identidade pessoal,
recorrer a esterilização forçada como solução para as
consequências advindas da falta de acompanhamento e tutela
devidas, violando assim, o princípio de não discriminação e
facilitando a exposição da pessoa com deficiência a formas de
exploração sexual.46
Convém destacar ainda a contribuição significativa para o
tema em questão através da reflexão do professor Vittore Mariani
que escreve sobre a educação sexual das pessoas com deficiência
mental.47 Com pertinência descreve que muitas vezes quando
começam as manifestações sexuais em pessoas com deficiência
mental, o pânico, a ânsia e a confusão tomam conta dos familiares,
dos educadores e dos profissionais que devem interagir com estas
pessoas. Um dos problemas, geralmente constatado nos manuais e
estudos sobre o tema, em geral se revela na ausência da exposição
das premissas antropológicas, propondo assim receitas pouco
convincentes, com resultados pouco concretos e às vezes perigosos.
È de fundamental importância partir do pressuposto que toda e
45

Cf. A. PESSINA, «La persona con disturbi mentali e la sessualità. Osservazioni in prospettiva
filosofica», in Dignità e diritti…, 148-154.
46

Cf. M.L. DI PIETRO, «Handicap mentale e sterilizzazione: alcune osservazione in chiave bioetica»,
in Dignità e diritti…, 155-160.
47

Cf. V. MARIANI, «L’educazione sessuale della persona con handicap mentale», in Dignità e diritti…,
86-108.
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qualquer inter-relação é única e irrepetível, pois única e irrepetível
é cada pessoa humana, bem como cada momento da vida, cada
encontro, cada relação humana.
Assim pode-se concluir este tópico com a conclusão que
Faggioni propõe no artigo que escreve em 2007 retomando o
material elaborado no simpósio realizado em 2004. As pessoas
com deficiência mental, talvez mais que outros enfermos, têm
necessidade de afeto, compreensão, de amor: não se pode deixá-los
sós. Para além de qualquer outra consideração ou interesse
particular ou de grupo, deve-se promover o bem autêntico destas
pessoas. Não se pode negar à elas uma adequada proteção, mesmo
que esta comporte ônus econômico e social maior. A qualidade de
vida em uma comunidade se mede em grande parte através do
empenho e da assistência aos mais frágeis e aos mais necessitados,
no respeito de sua dignidade de homens e mulheres criados por
Deus a imagem e semelhança de seu Filho.48
3. Prevenção e reabilitação: uma via de justiça e promoção
humana
O tema da prevenção e reabilitação como via de justiça e
promoção humana ocupa lugar central no reconhecimento da
dignidade das pessoas com deficiência. No entanto é paradigmático
que ao fazer referência à prevenção e reabilitação da deficiência em
relação às pessoas que já nascidas, encontra-se um consenso
bastante grande na sociedade, mas se a referência disser respeito à
prevenção em relação às deficiências das pessoas ainda não
nascidas, se constatará que ainda existe um longo percurso a ser
realizado. É muito difícil que alguém se oponha a reconhecer como
justas as medidas de prevenção a acidentes de trabalho, do trânsito
e tantos outros que possam provocar ou ser causa de deficiência,
bem como negar que uma pessoa acometida por uma deficiência
48

Cf. M.P. FAGGIONI, «Sessualità e affettività nei disabili mentali», in Antonianum 82 (2007) 148.
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não tenha o direito de ser reabilitada. No entanto se faz necessária
a educação para o cumprimento das normas estabelecidas e a
educação para o bom senso de observar também aquilo que não
está normatizado através da legislação, mas que a própria lei
natural nos indica como racionalmente indicado pela nossa
capacidade de discernimento e que é reconhecido em todas as
culturas: é necessário fazer o bem e evitar o mal.49
3.1. Diagnóstico pré-natal como via de prevenção: para viver ou
para morrer?
A temática do diagnóstico pré-natal está diretamente
vinculada à compreensão que as sociedades e as culturas têm sobre
o início da vida humana, sobre o conceito de pessoa e sobre os
direitos e deveres para com os ainda não nascidos. Os avanços
tecnológicos dos últimos anos possibilitaram fazer prognósticos e
identificar síndromes e outras doenças congênitas através dos
estudos da biogenética. As más formações nas fases iniciais do
desenvolvimento do embrião também podem ser constatadas
através de modernos aparelhos e novas técnicas usadas no
diagnóstico pré-natal. Estes novos recursos e possibilidades
provocam a necessidade de um aprofundamento sobre a fase
inicial da vida e as intervenções decorrentes destes novos
conhecimentos.
Como todo este conjunto de recursos não permanece
imparcial, pois é manipulado por pessoas com múltiplos propósitos
e interesses diversos, é importante distinguir entre as diferentes
versões dos estudos da genética. De imediato podem ser
distinguidos dois grandes blocos com suas respectivas concessões
antropológicas. As interpretações fundadas na versão determinista

49

Cf. COMISSÃO TEOLÓGICA INTERNACIONAL, Em busca de uma ética universal. Novo olhar sobre a lei
natural, Paulinas, São Paulo 2009, n. 39.
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que é assumida pela sociobilogia50 que simplesmente reduz o ser
humano a mais uma espécie animal e as interpretações que
contemplam a genética como parte do todo humano, do qual
também faz parte o ambiente natural e social.51
Os avanços nos estudos da genética, em alguns casos
permitem antecipar o futuro apontado pelo diagnóstico, porém
muitas vezes não apresentam a terapia para as enfermidades,
argumento que aumenta a sensação de risco e perigo de estímulo à
eliminação do embrião. A questão sobre a discriminação entre
embriões sãos e enfermos nos casos de seleção de embriões na
procriação assistida52 ou a eliminação de fetos mediante o
diagnóstico pré-natal em casos de constatação de qualquer tipo de
anomalia através do aborto eugenético, está diretamente
relacionada com o que pode-se chamar de um certo tipo de
“esquizofrenia social”. É um fato que a nossa sociedade está
combatendo em todos os níveis a discriminação por enfermidades
e promovendo os direitos das pessoas com deficiência, no entanto
surgem algumas contradições que não podem simplesmente
passar despercebidas, como se pode constatar inclusive através da
Convenção Universal dos Direitos das Pessoas com Deficiência.53 A
pergunta que surge imediatamente é a seguinte: é permitido
50

“A sociobiología puede considerarse como continuidad del reduccionismo genetista: reduce la
cultura a genética. La sociobiología como genetismo radical rompe, aún más radicalmente que el
dualismo y el utilitarismo, la unidad de la especie humana, al distinguir entre bien nacidos con su
correcto genoma, y no bien nacidos, que pueden ser manipulados o eliminados”. J. BALLESTEROS,
«Exigencias de la dignidad humana en la biojurídica», in J. BALLESTEROS – Á. APARISI (edd.),
Biotecnología, dignidad y derecho: bases para un diálogo, Eunsa, Pamplona 2004, 54.
51

Cf. J. BALLESTEROS, «Exigencias de la dignidad humana»…, 52-53.

52

“Eliminazione di embrioni e feti difettosi, scoperti attraverso diagnosi prenatale o addirittura pretrasferimento in caso di FIVET”. M.P. FAGGIONI, La vita nelle nostre mani…, 287.
53

“La convenzione non è stata sottoscritta dalla Santa Sede a motivo di una locuzione presente
nell’articolo 25 in cui si menziona la ‛salute sessuale e riproduttiva’ che, dalla Conferenza
internazionale su popolazione e sviluppo del Cairo (1994), può includere anche l’aborto. Secondo la
Santa Sede è tragico che la Convenzione creata per proteggere le persone con disabilità possa, di
fronte ad una situazione di imperfezione del feto, avallare un aborto”. P. SGRECCIA, «Dagli Organismi
internazionale. Organizzazione delle Nazione Unite (ONU). Convenzione sui diritti delle persone con
disabilità», in Medicina e Morale 58 (2008) 1068.
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eliminar embriões pelo simples motivo de estarem acometidos por
determinadas doenças? Se a resposta é negativa, a única solução
será estabelecer com clareza o direito deste embrião seguir seu
desenvolvimento até o seu nascimento, fazendo todo o esforço
possível para acolher esta criança que deve ser tratada com
dignidade em todas as fases do seu desenvolvimento intrauterino,
independentemente das possíveis deficiências ou doenças que
possa vir a ter.54
Neste aspecto é preciosa a contribuição que Faggioni nos dá
quando explicita de modo contundente que razões emotivas
(piedade por um futuro infeliz) e pessoais (inconveniências e
dificuldades para os familiares) não são realmente razões
suficientes para suprimir uma vida.55 Também nos lembra que a
Congregação para a Doutrina da Fé alerta que ninguém, nem
mesmo o pai e a mãe podem decidir em nome da criança,
escolhendo a morte em vez da vida, mesmo que ela ainda esteja em
estado embrional.56 Também é relevante a observação que
Faggioni acrescenta na segunda edição do seu Manual de Bioética
Teológica, referindo que é contraditório que as leis dos Países
avançados tutelem as pessoas com deficiências mentais e físicas,
mas permitam abortar um feto de quatro meses porque está
acometido com estas mesmas deficiências. Cita como exemplo a
Itália democrática que ostenta um respeito escrupuloso pela
inclusão das pessoas com deficiência na sociedade, mas na qual
quase não nascem mais crianças com Down porque são
individuadas nos exames de amniocentese realizados em roldão
nas mulheres que, por idade ou por histórico clínico, correm o
risco de ter um feto com trissomia 21. Faggioni alerta que no atual
contexto cultural colocar um filho Down no mundo não é
54

E.P. SOLANA – M.C.D.T. VELASCO, «Nueva eugenesia: la selección de embriones in vitro», in J.
BALLESTEROS – Á. APARISI (edd.), Biotecnología, dignidad.., 95.
55

Cf. M.P. FAGGIONI, La vita nelle nostre mani…, 301.

56

Cf. CONGREGAÇÃO PARA DOUTRINA DA FÉ, Declaração sobre o aborto procurado, n. 14.
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certamente proibido, mas sustenta-se que o comportamento
razoável e medicamente indicado é o aborto, não obstante a
possibilidade de prosseguir uma gestação viável.57
O alerta de Faggioni denuncia uma dissociação entre ação e
pensamento na sociedade atual, pois sustenta uma clara
incompatibilidade moral e ética através da proposta do aborto
eugenético, falsamente proposto como “terapêutico”, traindo os
princípios da defesa da vida e da luta contra qualquer tipo de
discriminação. Assim podemos perceber que a “Cultura da morte”58
se funda em uma conveniência social doentia que começa a viver
delírios, pois promove ações e estratégias sobre a defesa dos
direitos e contra a discriminação e ao mesmo tempo encobre a
promoção da morte dos mais indefesos, que pelo simples fato de
ainda não terem nascido, vistos e ouvidos nas suas deficiências
através da moderna tecnologia muitas vezes através dos
diagnósticos pré-natais,59 exatamente por isso, são condenados
pela pena capital.
57

Cf. M.P. FAGGIONI, La vita nelle nostre mani…, 301.

58

“Com efeito, se muitos e graves aspectos da problemática social atual podem, de certo modo,
explicar o clima de difusa incerteza moral e, por vezes, atenuar a responsabilidade subjetiva no
indivíduo, não é menos verdade que estamos perante uma realidade mais vasta que se pode
considerar como verdadeira e própria estrutura de pecado, caracterizada pela imposição de uma
cultura anti-solidária, que em muitos casos se configura como verdadeira ‛cultura de morte’. É
ativamente promovida por fortes correntes culturais, econômicas e políticas, portadoras de uma
concepção eficientista da sociedade. Olhando as coisas desse ponto de vista, pode-se, em certo
sentido, falar de uma guerra dos poderosos contra os débeis: a vida que requereria mais
acolhimento, amor e cuidado, é reputada inútil ou considerada como um peso insuportável, e,
consequentemente, rejeitada sob múltiplas formas. Todo aquele que, pela sua enfermidade,
deficiência ou, mais simplesmente ainda, por sua própria presença, põe em causa o bem estar ou os
hábitos de vida daqueles que vivem mais avantajados, tende a ser visto como um inimigo do qual
defender-se ou um inimigo a eliminar. Desencadeia-se assim uma espécie de conspiração contra a
vida”. Evangelium Vitae, n. 12.
59

“Os diagnósticos pré-natais, que não apresentam dificuldades morais quando feitos para detectar
a eventualidade de procedimentos médicos necessários à criança ainda no seio materno, tornam-se,
com muita frequência, ocasião para propor e solicitar o aborto. É o aborto eugênico, cuja
legitimação, na opinião pública, nasce de uma mentalidade – julgada, erradamente, coerente com as
exigências ‛terapêuticas’ – que acolhe a vida apenas sob certas condições, e que recusa a limitação, a
deficiência, a enfermidade”. Evangelium Vitae, n. 14; Cf. PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA,
«Raccomandazioni del Simposio»…, 79.
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Este fenômeno se percebe claramente através da
mentalidade que é difundida em países, como o Brasil, onde o
aborto provocado é aceito pela legislação somente nos casos de
risco de vida da gestante e nos caso de estupro, propondo novas
justificativas para ampliar estas possibilidades com argumentos
que dizem respeito diretamente ao feto mal formado. Esta
tendência torna-se evidente nos casos de anencefalia, pela qual,
através de um jogo de palavras é promovida a modificação da lei
deixando-se de falar em aborto procurado ou de interrupção
intencional da gestação e passando-se a propor como termos mais
apropriados: “parto terapêutico” ou “antecipação de parto de feto
inviável”. Percebe-se claramente a proposta da difusão da
possibilidade do aborto nos casos em que os profissionais da área
se defrontam com questões bioéticas interligadas à morte e ao
morrer e às vivências de gestantes ou puérperas de feto anencéfalo,
mentalidade que é defendida propondo que as ações de
enfermagem inerentes ao pré-natal e puerpério sejam
acompanhadas por informações que levem o casal à reflexão e
discussão sobre esta decisão.60 Por outro lado existem propostas
muito claras e convincentes sobre a necessidade de proteção da
vida anencefálica criando condições para mantê-la dentro das suas
limitações e possibilidades apesar de todos os complicadores.
Reconhecendo o feto anencefálico, como ser vivo e humano,
estabelece-se que ele ainda tem um potencial de existência, por
mínimo que seja, postula atitudes éticas de respeito a esta situação
e de cuidados para ele continuar a existir dentro de suas reais
possibilidades. A questão ética em torno da anencefalia não pode
ser reduzida a uma questão meramente legal em que o Estado
através de leis e políticas públicas assegure a saúde sexual e
reprodutiva, pois o legislador regulamenta, esclarece e defende o
que já pertence à pessoa. Por isso uma lei deve ser questionada
60

Cf. G.C. BARBOSA – M.R. BOEMER, «A anencefalia sob a ótica da bioética: a perspectiva dos
profissionais de enfermagem», in Bioethikos 3/1 (2009) 59-67.
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quando ela impõe algo contra a natureza do ser humano. O ser
humano está acima do Estado e de suas leis impositivas ou
permissivas quando a sua execução fere a dignidade da pessoa ou o
seu direito à vida. Deve-se considerar que a vida não se resume na
perfeição do corpo ou na duração de sua existência e a qualidade
de vida deve ser buscada para a pessoa na sua realidade concreta,
promovendo ao máximo o seu bem estar através da doação,
carinho, atenção e amor, disponibilizando os meios e os recursos
necessários na medida do possível e não partir de padrões que
diante de certas complicações sirvam simplesmente para eliminar
a vida em questão.61
Está muito claro que as soluções para as questões que
surgem com o avanço da ciência e da biotecnologia devem ser
acompanhados constantemente pela adequação das leis às novas
descobertas, nunca deixando de lado um olhar ético atento para as
questões prementes da dignidade humana, para que a sociedade
não se deixe vencer pela cultura da morte, que de modo velado,
busca derrotar a cultura da vida. Diante das novas descobertas,
cada vez se faz mais necessário que a vida seja tutelada em todas as
suas fases. Os limites enfrentados diante da dificuldade de se ter
uma legislação constantemente atualizada e promotora da vida
somente poderão ser compensados com uma maior humanidade
em relação com às pessoas acometidas por má formação,
enfermidades e deficiências congênitas. A constante necessidade de
adequação e atualização seja ética, legislativa ou cultural requer um
diálogo das diferentes dimensões, pois qualquer descuido toma
proporções assustadoras, muitas vezes sendo irreparáveis os danos
causados pela falta de atenção relativa aos meios. Meios estes que
devem estar sempre a serviço da dignidade humana, mas que ao
contrário muitas vezes são usados como um fim em si mesmos,
impedindo a vida de prosseguir seu curso natural. Assim faz-se
necessário que também a legislação sobre a genética humana
61

Cf. M. CAMARGO, «Anencefalia e ética» in Bioethikos 1/2 (2007) 114-124.
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contemple a proteção dos embriões que estão em situação de
vulnerabilidade.62
O professor Noia nos alerta que nos últimos anos o
conhecimento sobre o bem estar fetal evoluiu extraordinariamente
e abriu-se um espaço novo de trabalho. Fala-se sempre mais no
feto como paciente, não seria justo calar-se sobre o fato de que
diante de muitas condições de dúvida sobre anomalias do feto, se
procede com uma verdadeira e própria eutanásia pré-natal, ou
seja, uma morte ativamente programada de um feto considerado
terminal. O professor esclarece que muitas vezes existem uma
indução sociocultural que distorcem completamente o significado
científico do conceito de feto terminal. Esta distorção mistifica a
ciência e acrescenta novas formas de conceituações científicas
infundadas relacionadas como: o consenso jurídico-social, a
manipulação cultural, a ignorância e a medicina defensiva e a
indolência intelectual. Como exemplo cita a “síndrome do feto
perfeito”, gerada por uma ânsia que amplia a espera de um filho
são. Assim como muitos desejos humanamente justos podem ser
projetados, na cultura moderna, passam a ser um direito que se
transforma em exigência e em necessidade. A espera por um filho
são é transformada na espera por um filho perfeito e ao direito de
tê-lo deste modo a qualquer custo, assim como o direito de
eliminá-lo antes de nascer se apresentar qualquer anomalia.
Percebe-se que a passagem da ânsia à rejeição é muito curta. Em
muitos casos dá se por científico e certo um diagnóstico apenas
provável, como nos casos de sarampo durante a gravidez em que
são feitas previsões irresponsáveis diante de cálculos imprecisos
que levam a conclusões equivocadas, estimulando o desespero e a
opção pela interrupção da gravidez como forma de eliminar63 um
futuro sofrimento.
62
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J. BALLESTEROS, «Exigencias de la dignidad humana»…, 55.

Cf. G. NOIA – S.P. PALUZZI, Il figlio terminale. Risposte di amore straordinario all’ordinaria
eutanasia prenatale, Nova Millennium Romae, Roma 2007, 177-189.
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O professor Noia segue sua exposição demonstrando por
outro lado que o diagnóstico pré-natal, bem como as terapias fetais
podem e devem prestar um grande serviço à humanidade. Os
dados acumulados nos últimos 20 anos de experiência
demonstram que uma medicina fetal eticamente guiada obtêm
resultados extraordinários, restituindo dignidade ao diagnóstico
pré-natal como momento propedêutico para curar e não para
matar. Ressalta que quando isto não é possível, existe uma grande
dignidade científica e humana em aceitar os limites momentâneos
do próprio saber. Sem envergonhar-se de apertar a mão do
paciente que sofre e encolher-se diante da problemática do casal,
realiza-se uma ação altamente terapêutica no contexto da relação
médico-paciente como exemplo de medicina realista e modo real
de compartilhar os limites.64
Assim conclui-se que o diagnóstico pré-natal pode ser
extremamente compatível com a vida ou então ser uma verdadeira
e fatal ameaça quando constatada qualquer possibilidade de
deficiência do feto. Deste modo percebe-se que no atual contexto
cultural abre-se cada vez mais o grande dilema de como usar o
conhecimento científico. Mais uma vez fica claro o quanto é difícil
preparar a família para aceitar a deficiência e o sofrimento que a
acompanha, tanto que muitas vezes a opção é por eliminar a vida
da criança que deveria nascer, isentando assim a família e a
sociedade do peso de acolher a pessoa também com suas
deficiências. Enquanto o juízo ético não for acompanhado por
gestos concretos de solidariedade e amor que envolvam
verdadeiramente as mães que vivem esta situação concreta, corre-
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Ainda como exemplo de avanço científico como verdadeira forma de prevenção, o Dr. Noia expõe
com detalhes os dados percentuais aceitos mundialmente sobre a importância da assunção do ácido
fólico meses antes da gravidez na prevenção de má-formação fetal. Também refere à importância do
controle do diabete tipo 1 que deve ser realizado já antes da concepção, bem como da abstenção do
fumo durante a gravidez e seus efeitos na diminuição dos índices de má-formação fetal.Cf. G. NOIA –
S.P. PALUZZI, Il figlio terminale, 197-200.
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se o risco de hipocritamente, condenar por um lado e por outro
lavar as mãos sobre o sangue inocente.65
3.2. A reabilitação e seus limites
Diante do avanço e das conquistas no que diz respeito ao
passado, no atual contexto cultural, percebe-se um considerável
aumento na expectativa de vida das pessoas com os mais diferentes
tipos de deficiência. Ao considerar, por exemplo, a situação das
pessoas acometidas pela síndrome de Down nascidos nos últimos
anos, percebe-se a relação direta entre a melhora da qualidade de
vida e a quantidade de anos vividos.66 Existe uma relação quase
direta no conceito de reabilitação e qualidade de vida, pois o
modelo biopsicossocial requer um olhar mais amplo sobre as
questões de reabilitação, não se limitando apenas às questões
fisiológicas, mas compreendendo também o bem estar da pessoa
no conjunto das relações estabelecidas. O conceito de qualidade de
vida fornece assim uma interessante contribuição na precisão do
peso que podem ter as doenças, as deficiências, as incapacidades,
65

Aqui é digno de nota a citação do trecho do livro em que Sophie Chevillard Lutz expressa sua
indignação sobre a condenação ou sublimação de uma mãe diante da decisão de abortar ou não. “In
molti mi testimoniano la loro ammirazione per la scelta di aver voluto Philippine, ma mi dicono
anche che pure la scelta opposta sarebbe ugualmente ammirevole. È un’osservazione che mi fa male
per due ragioni. Innanzitutto equivale a dire che è indifferente che Philippine viva oppure no. Se non
esistesse sarebbe la stessa cosa. E poi se io sono degna di ammirazione mi si pone su un piedistallo
perché, va da sé, porto su di me questa prova esistenziale. Non c’è dunque bisogno che mi diano un
aiuto. Ebbene, io non ho bisogno di essere ammirata, ma di essere aiutata, sostenuta concretamente
perché mia figlia è handicappata e la vita è difficile. La sublimazione, così come la condanna, si tiene
alla larga dalla sofferenza. Lasciati soli, pochi genitori compiono il gesto folle di tenere il loro
bambino. Li si condanna, oppure li si riempie di elogi, ma soprattutto non si guarda da vicino la
sofferenza delle donne, la loro solitudine, l’angoscia delle famiglie. Non si guarda neanche, a dire il
vero. La sofferenza di quelle donne che, in preda all’angoscia, o sotto la pressione delle famiglie o del
giudizio della società, prendono la decisione di ‛interrompere la gravidanza’. Non è che siamo passati
dal ‛diritto’ ad abortire al ‛dovere’ di abortire? Siamo veramente liberi?”. S. CHEVILLARD LUTZ, La
forza di una vita…, 112-113.
66

“Rispetto al passato le aspettative di vita sono drasticamente aumentate. In meno di cento anni si
è passati da 10 a 60 anni circa. Tale aumento è dovuto ad un miglioramento della qualità della vita a
tutti i livelli. Cruciale è il fatto che attualmente si intervenga molto di più per eliminare o ridurre i
difetti cardiaci”. R. VIANELLO, La sindrome de Down. Sviluppo psicologico e integrazione dalla nascita
all’età senile, Edizioni Junior, Bergamo 2006, 22.
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as restrições que se registram nas atividades que as pessoas
desenvolvem nos seus níveis de participação, mas também a
eficácia e a validade dos tratamentos e dos cuidados que são
aplicados.67
Ao refletir sobre a importância da reabilitação, convém
observar que sua relevância está diretamente relacionada com os
propósitos contidos na Convenção sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiência, pois no artigo primeiro a Convenção se refere à
promoção e desfrute pleno e equitativo de todos os direitos
humanos e liberdades e na definição do conceito é acentuado o
aspecto das diversas barreiras que em inteiração com os diferentes
tipos de impedimentos podem obstruir a participação plena e
efetiva na sociedade. Em seguida no segundo artigo ao definir o
conceito de comunicação, discriminação, ajustamento razoável e
desenho universal toca em elementos que em muitos casos vão
estar diretamente relacionados à reabilitação. Um exemplo pode
ser constatado no caso de pessoas que venha a ter deficiência visual
ao ponto de estarem impedidas de praticar a leitura, poderão
passar por um processo de reabilitação para leitura através do
braile. No quinto artigo destaca-se que a adaptação razoável têm o
fim de promover a igualdade e eliminar a discriminação. O nono
artigo versa sobre a acessibilidade com o fim de possibilitar a
autonomia e participação plena de todos os aspectos da vida
destacando o acesso, em igualdade com as demais pessoas, ao meio
físico, ao transporte, à informação e à comunicação, sendo que
estas medidas devem incluir a identificação e a eliminação de
obstáculos e barreiras à acessibilidade em edifícios, rodovias, meios
de transporte e outras instalações internas e externas, inclusive
escolas, moradia, instalações médicas e locais de trabalho. O
décimo nono artigo prevê que deve ser assegurado o acesso a uma
variedade de serviços de apoio em domicílio, em instalações
residenciais ou a outros serviços comunitários de apoio, inclusive
67

Cf. S. SORESI, Psicologia delle disabilità…, 207.
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os serviços de atendentes pessoais que forem necessários como
apoio para viverem e serem incluídas na comunidade e para
evitarem ficar isoladas ou segregadas da comunidade. De certo
modo, isto também influencia em aspectos de extrema importância
para a reabilitação das pessoas com deficiência. Também o
vigésimo quarto artigo, ao destacar a garantia da educação e da
formação de profissionais para este fim, promove um dos
elementos indispensáveis no processo de reabilitação. Além de
todas estas referências é no vigésimo sexto artigo que a Convenção
vai referir de modo direto e com toda a ênfase sobre o direito à
habilitação e reabilitação.
1. Os Estados Partes deverão tomar medidas efetivas e
apropriadas, inclusive mediante apoio dos pares, para possibilitar
que as pessoas com deficiência conquistem e conservem o
máximo de autonomia e plena capacidade física, intelectual, social
e profissional, bem como plena inclusão e participação em todos
os aspectos da vida. Para tanto, os Estados Partes deverão
organizar, fortalecer e estender serviços e programas completos
de habilitação e reabilitação, particularmente nas áreas de saúde,
emprego, educação e serviços sociais, de modo que estes serviços
e programas: a) Comecem o mais cedo possível e sejam baseados
numa avaliação multidisciplinar das necessidades e pontos fortes
de cada pessoa; e b) Apoiem a participação e a inclusão na
comunidade e em todos os aspectos da sociedade, sejam
oferecidos voluntariamente e estejam disponíveis às pessoas com
deficiência o mais próximo possível de suas comunidades,
inclusive na zona rural. 2. Os Estados Partes deverão promover o
desenvolvimento da capacitação inicial e continuada de
profissionais e de equipes que atuam nos serviços de habilitação e
reabilitação. 3. Os Estados Partes deverão promover a
disponibilidade, o conhecimento e o uso de dispositivos e
tecnologias assistivas, projetados para pessoas com deficiência e
relacionados com a habilitação e a reabilitação.68
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ONU, Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, Art. 26.
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Todo o discurso em defesa dos direitos das pessoas com
deficiência de um modo ou de outro está intimamente relacionado
com as questões de habilitação e reabilitação, pois sem estas
medidas fica dificultado o processo de inclusão social, corre-se o
risco de simplesmente colocar as crianças na escola e não favorecer
verdadeiramente a promoção e a dignidade delas. Através da
habilitação e reabilitação pode ser devolvida grande parte da
autonomia de locomoção das pessoas com deficiência, possibilitar o
acesso ao emprego de modo que a pessoa sinta-se participante
ativo na produção de bens e riquezas e também possa prover seu
sustento. A reabilitação também é fundamental para que as
pessoas com deficiência possam perceber progressos na superação
das suas deficiências através da aquisição de novas capacidades ou
reaquisição de capacidades diminuídas. O discurso sobre a
reabilitação se defronta inevitavelmente com o tema da justiça,
pois o acesso aos meios e as técnicas de habilitação ou reabilitação
passam pelos cálculos de custos econômicos e humanos que nem
sempre estão disponíveis para que sejam empregados o quanto
antes possível e com a devida intensidade e frequência, dificultando
por isso uma vida com mais qualidade para as pessoas com
deficiência de modo especial quando as mesmas não dispõe de
recursos econômicos.
Constata-se que a habilitação e a reabilitação das pessoas
com deficiência têm como um de seus limites graves a condição de
pobreza e falta de acesso equânime na sociedade. Outra questão
importante a ser considerada é que existem situações de deficiência
em que a própria deficiência coloca os limites para a habilitação e
reabilitação, pois em certos casos já não se tem mais o que fazer
em termos de reabilitação.
Ao limite associa-se a fragilidade, que é suficientemente
compreendida considerando-se as características e complicações
presentes em cada tipo de deficiência. A reflexão sobre o limite e
a fragilidade humanos é convite a considerar a sua
transcendência e a sua realização plena além deste mundo que,
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na esperança ultraterrena, deve ser construído para uma vida
digna para todos: realizar um ambiente, não só físico, adequado
para uma pessoa com deficiência, facilita a sua utilização para
todos. A solidariedade é a resposta da comunidade aos seus
membros, que lembram a todos que a vida é dom e mistério, e
deve ser vivida com responsabilidade.69

A habilitação e a reabilitação são, sem dúvida nenhuma,
processos que devem ser buscados sempre e com todas as forças,
inclusive como luta pela justiça e equidade, no entanto a esperança
e a vida das pessoas com deficiência não pode encontrar seu limite
último nestes patamares, pois existem capacidades espirituais e
transcendentes que estão para além das capacidades físicas e
intelectuais e por mais que qualquer pessoa possa estar impedida
ou limitada nas suas conquistas e progressos meramente
humanos, o fato de ser amado como filho e filha de Deus e poder
amar como irmão em Jesus Cristo abre um novo espaço que
nenhum limite humano poderá conter.
4. Modelo de intervenção em âmbito nacional brasileiro: APAE
A presente pesquisa não se constitui somente da elaboração
teórica baseada em bibliografia científica, mas se propõe a
apresentar de modo sucinto um modelo de intervenção presente
no país de origem do pesquisador. Diante da realidade do Brasil e
da sua história mais recente, ao fazer referência às pessoas com
deficiência considerando os aspectos familiares e sociais é relevante
destacar a APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais).
Este modelo de intervenção se constitui por uma associação que
tem por finalidade apoiar os pais de pessoas com deficiência e
manter escolas especiais de um turno ou turno integral que
acolham e acompanhem crianças, adolescentes e jovens com
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C.G. MADASI, «Pessoas com deficiências, reabilitação e bioética», in D.L.P. RAMOS (ed.), Bioética:
pessoa e vida, Difusão, São Paulo 2009, 147.
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deficiência com o auxílio de profissionais especialmente
preparados para este fim.
4.1. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
Para melhor conhecer a origem e o caminho desta
Associação é interessante acompanhar um pouco da história do
assim chamado “Movimento Apaeano” que ajuda a compreender o
percurso realizado ao longo de sua existência com as mudanças,
adaptações e melhorias e avanços alcançados, tendo presente a
evolução necessária para acompanhar o contexto atual com as
peculiaridades próprias de cada localidade e configuração cultural.
Como se percebe pelo nome da Associação, que continua
usando na sua identificação a expressão “excepcionais”, a primeira
iniciativa de reunir pais de pessoas com deficiência e outros
voluntários interessados em apoiá-los, ocorreu no Rio de Janeiro
no ano de 1954 tendo como protagonista Beatrice Bemis.70
Congregando pais, amigos, professores e médicos de pessoas com
deficiência, foi fundada a primeira APAE do Brasil, com a reunião
do Conselho Deliberativo em março de 1955, na sede da Sociedade
Pestalozzi do Brasil. Em uma sede provisória foi instalada uma
escola para crianças excepcionais, onde foram criadas duas classes
especiais, com cerca de vinte crianças. Nos anos sucessivos
surgiram outras APAEs, realizando-se no final de 1962, em São
Paulo, a primeira reunião nacional de dirigentes apaeanos
contando com a presença de doze representantes das dezesseis
unidades já existentes, provenientes de cidades dos estados do Rio
de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e
Paraíba. Assim o movimento trouxe para discussão da questão das
pessoas com deficiência a participação de um grupo de famílias,
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Beatrice Bemis – membro do corpo diplomático norte-americano e mãe de uma pessoa com
síndrome de Down. Nos Estados Unidos, já havia participado da fundação de mais de duzentas e
cinquenta associações de pais e amigos, diante da realidade brasileira admira-se, então, por não
existir no Brasil um trabalho desta natureza. Cf. FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES, Um pouco de
história do Movimento das APAES, in www.apaebrasil.org.br/arquivos.phtml?t=10041 (18.12.2009).
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que trazia suas experiências como pais e, em alguns casos também
como técnicos na área. Os participantes da reunião sentiram a
necessidade de criar um organismo nacional para facilitar a
articulação e o intercâmbio de ideias, surgindo assim em 10 de
novembro de 1962 a Federação Nacional das APAEs.71
Ao lado da cronologia, a Federação Nacional das APAEs,
destaca a relevância de apresentar a evolução dos conceitos que
orientam a atuação das diversas unidades da APAE na história do
Movimento Apaeano. Ao descrever a evolução da concepção
filosófica que dá suporte ao trabalho das APAEs, ao longo de sua
existência, destaca três fases com suas respectivas concepções
filosóficas. Apresentando a visão segregacionista-assistencialista,
como uma primeira forma de concepção filosófica elenca o papel
da APAE, o sistema gerenciador, a ênfase do esforço educativo e o
relacionamento da entidade com a sociedade e com o Poder Público
demonstrando que esta visão coloca a APAE e a família da pessoa
com deficiência, de modo especial quando associada à deficiência
mental, com uma função primordialmente protetora. Com o passar
do tempo e a experiência adquirida as APAEs desenvolveram uma
segunda concepção filosófica, denominada integrativa-adaptativa,
deste modo ampliaram um pouco a consciência sobre a
importância da participação da sociedade no apoio às pessoas com
deficiência, mas com uma visão bastante restrita aos atos de boa
vontade e solidariedade. Mesmo procurando sensibilizar a
sociedade e envolver o poder público com os objetivos e a causa da
APAE, conclamando os empresários a permitir o acesso das
pessoas com deficiência ao mercado de trabalho, ainda cabe nesta
visão, à família e à APAE uma função de tutela, regulando as
manifestações das pessoas com deficiência. A concepção filosófica
mais atual, denominada inclusiva-transformadora, ressalta a
responsabilidade respectiva da família, do Estado e da sociedade,
enfatizando as potencialidades da pessoa com deficiência e sua
71

Cf. FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES, Manual de Conceitos, FNA, Brasília 1998, 10.
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condição de cidadã, reconhecendo e reivindicando os direitos que
lhe devem ser assegurados enquanto ser humano que com
diferentes graus de possibilidades deve receber o tratamento
necessário possibilitando o desenvolvimento do seu potencial e
melhorando sua qualidade de vida.72
Atualmente, existem mais de 2.000 APAEs espalhadas pelo
Brasil. Elas atendem cerca de 280.000 pessoas com algum tipo de
deficiência intelectual.73 Todas as APAEs estão regulamentadas a
nível Federal pela Norma Operacional Básica (NOB), que objetiva
explicitar procedimentos e definir estratégias através de discussões
entre gestores, conselhos, prestadores de serviços, representantes
dos usuários, representantes dos trabalhadores e fóruns, que
interagem através das competências próprias da área da
assistência social, promovendo através da participação o
fortalecimento da democratização, da equidade e da estruturação
de um Sistema de Assistência Social que atenda às demandas de
proteção social dos destinatários.74
Convém ressaltar que ao longo dos anos as APAEs
procuraram evoluir nos seus conceitos e nas práticas de inclusão
em diferentes campos. A revista Mensagem da APAE, é um
instrumento que nos permite consultar alguns temas que fazem
parte das preocupações e das conquistas que as APAEs alcançaram
de modo especial nos últimos anos. Diante da necessidade de criar
uma consciência nacional sobre os direitos que muitas vezes já
estão regulamentados pela lei,75 mas que não são cumpridos, na
Semana Nacional do Excepcional celebrada desde 1964, no período
de 21 a 28 de agosto, a Federação Nacional das APAEs, lançou no
ano de 1993 como slogan para reflexão um desafio para toda a
72

Cf. FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES, Manual de Conceitos, 11-14.
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Cf. CNBB, CF 2006…, 42-43.
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Cf. FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES, Norma Operacional Básica de Assistência Social, FNA, Brasília
1998, 05.
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Cf. M.R. PRATA, «O Ministério Público na defesa do deficiente», in Mensagem da APAE 20 [31]/70
(1993) 5-11.
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sociedade propondo o tema: Cumpra se a Lei.76 Respondendo ao
desafio da ONU que em 1994 institui o Ano Internacional da
Família, as APAEs do Brasil em sintonia com instituições nãogovernamentais e religiosas como a CNBB, se empenharam em
comemorar e refletir sobre o tema, demonstrando a faceta
encantadora dos filhos com deficiência, o sorriso acolhedor e
iluminado com o qual transformam o convívio, provando que
muito para além das dificuldades focalizadas pela maior parte das
pessoas, existe um ser humano que merece ser reconhecido em
todas as suas dimensões.77 Através da elaboração de programas
que permitem a promoção do indivíduo, as APAEs demonstram ser
competentes na integração das pessoas com deficiência,
constatando que o grande desafio está em promover a
transformação da visão compartimentalizada da deficiência. Deste
modo faz-se necessário realizar uma releitura da expressão viva da
pessoa com deficiência. Uma postura, que envolve escuta e não
deve ser confundida com a mera decodificação, através da
consideração da verdadeira individualidade que deve ser
considerada, não sendo apenas uma questão de técnica, mas um
verdadeiro processo de participação na busca de uma sociedade
humanamente igualitária.78 Surgem propostas de trabalho e
estudos que procuram novas teorias que auxiliam no resgate do
corpo no processo pedagógico, compreendendo-o como elemento
que permite ao homem perceber e manifestar-se no mundo,
propondo os princípios da psicomotricidade relacional, nos quais o
educador se vale do corpo e do espaço e do objeto para estabelecer
e aprofundar as relações com o educando. Este processo permite
trabalhar com crianças que tenham prejuízo na qualidade da
comunicação e da interação social através da utilização da
76

Cf. F. ARNS, «Cumpra se a Lei», in Mensagem da APAE 20 [31]/70 (1993) 14-15.
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Cf. M.A.V. XAVIER, «E a família da pessoa portadora de deficiência mental, como está?», in
Mensagem da APAE 20 [32]/73 (1994) 5-6.
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Cf. E. BARBOSA, «Com a palavra, o presidente», in Mensagem da APAE 33 [34]/80 (1996) 3.
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linguagem não-verbal, favorece ao educador penetrar, junto ao
educando, nas experiências vividas a nível sensório-emocional que
guardam uma ligação direta com a corporeidade.79 Existe uma
clara atenção sobre temas que dizem respeito ao significado e
objetivos do diagnóstico nas pessoas com deficiência mental,
destacando que o além de reconhecer e discernir determinada
doença para poder definir o tratamento adequado, a avaliação deve
estar além da enumeração dos sintomas e da classificação das
deficiências, percebendo a pessoa além do orgânico, descobrindo
caminhos a partir da fala e da história do sujeito.80 Chama a
atenção sobre a importância do olhar pedagógico no diagnóstico
realizado pelos especialistas colocando sempre em primeiro lugar o
respeito para com a criança com deficiência, considerando todo o
contexto que envolve o indivíduo. O professor que se encontra o
mais próximo do aluno com dificuldades, que está presente no dia
a dia da criança, participando da sua vida e auxiliando
constantemente na sua caminhada, é chamado a participar do
diagnóstico, para que assim através da unidade entre todos os
profissionais responsáveis pela criança dentro de um processo de
interdisciplinaridade se obtenha o melhor resultado.81 Além da
preocupação com os aspectos pedagógicos relativos ao processo de
ensino-aprendizado as APAEs manifestam a preocupação em tratar
de esferas da inclusão como por exemplo na educação profissional,
percebendo potencialidades e como as mesmas podem ser
colocadas em ato, superando os conceitos de dependência e de
incapacidade e investindo na promoção dos alunos para na
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Cf. A.P. ALBUQUERQUE, «O resgate do corpo no processo pedagógico», in Mensagem da APAE 34
[36] /83 (1998)16-18.
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Cf. C.A.M. BATISTA, «Diagnóstico: Por quê e para quê?», in Mensagem da APAE 34 [36]/83 (1998)

13.
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Cf. J. GONZALE, «A importância do olhar pedagógico no diagnóstico», in Mensagem da APAE 34
[36]/83 (1998) 14-15.
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inserção profissional.82 A preparação de profissionais conscientes
da importância de educar para a autonomia e para uma maior
capacidade de interação partindo das capacidades e das e das
dificuldades sócio ambientais remete para o currículo funcional
natural.83 A capacitação e orientação para o trabalho e inclusão
social, procura reforçar a abordagem global do sujeito,
transferindo as limitações vistas somente na pessoa com
diagnóstico de deficiência, para interação desta com o ambiente
que a rodeia. Passa assim a desfocar o problema do indivíduo com
deficiência para uma percepção muito mais ampla e real, para o
entorno do mesmo, onde a carência de apoios e recursos
necessários para o seu desenvolvimento, são reconhecidos como
deficiência da sociedade e do meio em dar condições de adequação
que permitam a profissionalização das pessoas com deficiência.84
Tendo em vista uma maior relação com o meio acadêmico,
foi lançada a revista APAE Ciência, alicerçada em princípios de
estímulo à investigação científica, incentiva e oportuniza à
profissionais publicarem seus trabalhos científicos. Diante das
transformações que estão se processando no plano cultural,
socioeconômico, político e educacional, existe cada vez mais uma
exigência maior dos educadores e de alguns movimentos sociais
comprometidos com a educação na busca de superação dos
elementos estruturais que provocam a exclusão e a dominação
82

Cf. I.C.S. FERREIRA, «Educação profissional. Desenvolvendo as habilidades empreendedoras das
pessoas com deficiência mental», in FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES, Metodologias aplicadas na
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neste início de século na sociedade globalizada. Assim, através de
uma maior oportunidade de socialização podem ser melhor
valorizadas iniciativas que tenham como propósito a busca de
mudanças direcionadas para as questões pertinentes à pessoa com
deficiência.85
Sem querer dar respostas prontas, percebe-se a importância
de certos estudos que colocam em pauta a questão ética nas
organizações que trabalham com a gestão de pessoas com
deficiência intelectual inseridas no mercado de trabalho. A
primeira constatação do estudo indica que se faz necessário o
entendimento, por parte de empregados e empregadores do setor
empresarial, do que é a deficiência intelectual, para que estejam
preparados para receberem esses trabalhadores, assegurando-lhes,
sobretudo, condições favoráveis para o bom desempenho no
trabalho. Diante da constatação que a grande maioria das
empresas empregam pessoas com deficiência devido à exigência da
“Lei de Cotas”,86 faz-se imprescindível criar mecanismos de acesso
à pessoa com deficiência intelectual ao mercado de trabalho para a
sua efetiva inclusão social. A ideia de inclusão se fundamenta no
reconhecimento da diversidade existente na vida em sociedade,
portanto deve garantir a todos os indivíduos, independentemente
de suas especificidades, as oportunidades de efetiva colocação no
mercado de trabalho.87 No caso das pessoas com deficiência
intelectual, há muitas atividades que elas podem realizar em uma
85
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empresa, desde que respeitadas as suas limitações e avaliadas suas
competências e habilidades, encontre colocação no setor mais
adequado. A ideia de inutilidade é exagerada. O problema é mais
social do que individual, comprovando que o papel social que o
indivíduo com deficiência intelectual ocupa em nossa sociedade
abarca não só um significado constituído historicamente, mas diz
respeito a uma identidade arraigada ao próprio sujeito como sendo
detentor de um destino já determinado pelas estruturas
socioculturais que o privam de experiências a partir de
pressupostos idealizados e perpetuados ao longo dos tempos. A
inclusão profissional da pessoa com deficiência intelectual propicia
grandes vantagens acerca de todo desenvolvimento do indivíduo
que resgata sua autoestima, com a sua participação direta na
produção dos bens.88 Mesmo que a curto prazo seja difícil
constatar as vantagens sociais deste tipo de inclusão, um olhar
mais atento ajuda a perceber que o maior ganho, não é
necessariamente da pessoa com deficiência, mas do conjunto da
sociedade nas suas diferentes instâncias de interação, desde as
relações interpessoais que são enriquecidas, passando pelos
aspectos de uma maior consciência de economia justa e solidária,
estendendo-se em todo um processo de humanização, no qual o
trabalho não é apenas um modo de produção de riquezas
materiais, mas uma das dimensões de realização da dignidade
humana.
Uma das preocupações das APAEs centra-se na importância
e no papel da família como espaço de produção de identidade social
básica de qualquer criança tendo em vista a formação de sua
cidadania. Um dos elementos significativos para uma vida mais
saudável da pessoa com deficiência mental, depende em grande
parte de uma afetiva e efetiva aproximação da família para com
este membro que muitas vezes sofre e encontra-se fragmentado
88
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pela sua condição frente as percepções dos outros membros da
sociedade. O reconhecimento da sua condição de pessoa, requer
que o espaço de respeito que todo o cidadão munido de um caráter
singular, que o torna merecedor de respeito, carinho e tolerância,
seja reforçado no núcleo familiar, de modo especial quando possui
aspectos de sua personalidade que estão comprometidos e por isso
anseia por ajuda. Os vínculos existem sempre, mesmo que
enfraquecidos, portanto muitas vezes é importante que instituições
e grupos organizados da sociedade sirvam de suporte para que as
famílias possam melhor desempenhar o papel que dificilmente
poderá ser substituído por qualquer outra instância de relações.
Diante das dificuldades de interação entre familiares e pessoas com
deficiência mental os vínculos afetivos tronam-se enfermos. Por
isso a intervenção terapêutica é necessária para que os problemas
não tomem proporções alarmantes, evitando o agravamento da
situação conflitiva, possibilitando rever as bases do relacionamento
familiar. Conclui-se que os encontros com grupos familiares,
interagindo com os pais, irmãos e avós, favorece as condições
psicoafetivas para lidar com a problemática do filho com
deficiência mental auxiliando na administração das variáveis que
interferem no estabelecimento das relações familiares,
possibilitando um ambiente emocional propício para que a criança
desenvolva, ao máximo, o seu potencial.89
O tema da dignidade e do respeito também faz parte das
reflexões e das lutas empreendidas na conquista dos direitos que
vão sendo adquiridos ao longo dos anos em que as APAEs vão
construindo sua história. Neste sentido é interessante o modo
como Eduardo Barbosa atual presidente da entidade em nível
nacional expõe o argumento: “A Federação Nacional das APAEs
acredita que a dignidade é um valor intrínseco ao ser humano, ou
seja, é algo que não deve ser esperado como reconhecimento, mas
89
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construído internamente pela própria pessoa. Acima de tudo,
construir dignidade significa ter o direito de exigir respeito”.90
4.2. Entrevista realizada em uma escola local da APAE
Para estabelecer um contato mais direto e coletar algumas
percepções em uma das escolas em âmbito municipal, no dia 24 de
agosto de 2009 foi realizada uma entrevista na sede da APAE de
Estância Velha - Rio Grande do Sul – Brasil, com a psicóloga Maria
Julia dos Anjos e a diretora administrativa da instituição Sinara
Poersch do Nascimento. Desta entrevista seguem alguns relatos
das profissionais que trabalham na instituição. Segundo as
mesmas, o ensino não pode ser uma atividade diferenciada da
maneira de ser e de entender a sociedade. Para isso, na APAE de
Estância Velha cada ser integrante do sistema e sub-sistema
(alunos, familiares, professores e todos os profissionais) é visto
como um ser integral, necessitando sempre que se tenha um
“olhar” sobre ele. Todos são reconhecidos por suas habilidades e
estimulados a partir delas; portanto, alunos e profissionais são
pessoas em evolução. A APAE de Estância Velha diferencia-se nas
suas práticas da grande maioria das APAEs por ter constituído
duas frentes de ação, quais sejam, escola e clínica. Comumente as
clínicas Apaeanas são formatadas para atender apenas alunos da
escola APAE, portadores de necessidades especiais (múltiplas
deficiências, mas sempre a deficiência cognitiva como cerne). A
Escola possui um número pequeno de alunos, pois acredita na
necessidade de todos terem a oportunidade de vivenciarem a
sociedade organizada para as crianças, qual seja a escola regular.
São poucos alunos menores de 14 anos que estão na escola de
Estância Velha, pois o esforço é realizado no sentido de ajudar as
famílias a matricularem seus filhos com deficiência na escola
regular de seus bairros. A forma diferenciada da APAE de Estância
90
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Velha trabalhar, também se dá através do Projeto de Apoio a
Inclusão (GAI), toda criança que vai para a escola regular recebe
atendimento, inverso ao turno de aula, seja na área clínica
pertinente ao caso, seja nos projetos da escola91, sendo que os
professores encontram-se mensalmente para troca de experiência,
estudo, harmonização de planejamento e acompanhamento das
metas educacionais de cada aluno. É almejado um plano
educacional e terapêutico específico para cada educando, onde
escola regular, família e equipe APAE lançam as metas, a função de
cada um nas atividades, e sistematicamente reúnem-se para
avaliar e redirecionar o plano. Muitas crianças ou adolescentes que
são acompanhados pelo GAI, sequer frequentam a escola APAE.
Às crianças menores de 14 anos cujo comprometimento é
bastante severo e a frequência escola é regular, situação vista no
momento como sendo “complicada”, a APAE oferece um espaço
pedagógico. A estas crianças é oferecida Educação Precoce ou
Alfabetização. A proposta inicial das turmas de Educação Precoce é
de liberar mães por um turno, assim como oferecer neste período
escolar as terapias clínicas, estimulativas e pedagógicas
necessárias. A alfabetização apenas se diferencia pela idade dos
alunos. A qualquer momento a criança pode ser encaminhada à
escola regular, desde que a família também aceite a indicação, o
que por vezes requer uma longa construção.
Aos adolescentes e adultos que se caracterizam como alunos
da escola APAE é oferecido escola de turno integral, pois ao longo
dos anos percebe-se uma desmotivação e cansaço das famílias em
relação ao seu filho com deficiência; alguns, mais velhos,
tornaram-se órfãos de pai e mãe e tiveram que ser assumidos pelos
seus irmãos. Neste caso busca-se qualidade nas relações afetivas
entre familiares, qualidade de vida, assim como oportunizar saúde
mental e participação efetiva no desenvolvimento social, eles ficam
91
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o dia todo para desenvolver suas potencialidades. Neste período
participam de atividades pedagógicas que venham fortalecer suas
autonomia, independência, conhecimento e autocuidados.
Participam de oficinas voltadas para a preparação para o trabalho,
buscando acima da produção a valorização e a adequação de
conduta para integrar o mundo laboral. Conforme a evolução,
desejo e vagas disponíveis, os alunos da APAE que já atingiram a
idade legal são encaminhados para o mercado de trabalho. Buscase promover a inserção respeitando as convenções de convívio
social, sendo cada indivíduo estimulado a ser responsável por suas
escolhas e comportamentos. São trabalhados os desejos e a
compatibilidade com a realidade, também se busca proporcionar
aos alunos o apoio necessário para superar dificuldades e ajuda
especializada para planejar organizadamente o alcance dos
objetivos. Outros aspectos da vida do adulto também são
trabalhados, tais como namoro, sexualidade e casamento. Procurase superar o protecionismo e infantilismo para que cada um se
reconheça como adolescente ou adulto.
As famílias são convidadas a refletir e liberar seu filho para o
desenvolvimento, pois é muito comum que sejam tratados como se
fossem eternos bebês. A escola APAE de Estância Velha promove
variadas formas de socialização: refeições em restaurante, viagens
e hospedagem em hotéis e pousadas, participação em eventos
sociais, bailes, idas à jogos profissionais de futebol, etc. A escola
também tem atividades que são oferecidas a crianças, jovens e
adultos da comunidade em geral, buscando romper o estereótipo
que só “os de fora tem a oferecer”. Todo o trabalho é pautado na
troca, onde todos têm algo a aprender e todos, algo a ensinar. A
clínica tem sua atuação nas seguintes áreas: psicologia,
fonoaudiologia, fisioterapia, psicopedagogia e estimulação precoce.
Além dos serviços de terapia, é oferecido um trabalho denominado
APAE na Comunidade, onde profissionais fazem palestras, a partir
de temas solicitados, em escolas para professores, pais e alunos. O
fato de a clínica da APAE prestar serviço de saúde aberto à
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comunidade em geral ao longo dos anos fez com que se
quebrassem paradigmas e preconceitos. Existe uma aproximação
que promove mobilidade social e dignifica as relações.
5. Modelo de intervenção em âmbito internacional: a
comunidade da Arca
O estudo sobre o tema proposto para esta pesquisa, fez com
que a definição do tema inspirasse uma atenção especial na busca
de algum modelo de intervenção internacional que traduzisse na
prática a elaboração teórica de algumas intuições que são
manifestadas em diferentes momentos do presente trabalho.
Através da apresentação da comunidade da Arca, pretende-se
assinalar alguns elementos que traduzem a força profética da
presença das pessoas com deficiência no atual contexto cultural,
que podem ser constatados através da história, espiritualidade e
vivências das pessoas que inspiradas por um chamado especial de
Deus, responderam a esta vocação e transformaram-se em
referência à nível internacional, marcando aspectos antropológicos,
éticos e sociais que merecem ser destacados.
5.1.Uma história construída por relações
A história da Arca tem seu início marcado de modo especial
por algumas pessoas, que com certeza não foi o acaso que reuniu,
mas uma realidade de busca, num contexto específico, com
preocupações concretas de uma sincera vontade de colocar em
prática o Evangelho no seguimento de Jesus Cristo, atualizando a
mensagem que identifica o testemunho cristão que não permite a
indiferença diante dos sinais dos tempos.
Filho do diplomata Georges Vanier, que em 1959 foi
governador geral do Canadá, Jean Vanier ex-oficial da marinha e
doutor em filosofia é protagonista de uma história profética
iniciada com as comunidades da Arca. Após ter percorrido um
longo caminho de maturação na fé e no discernimento da sua
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missão no mundo, no período do natal de 1963, em visita ao padre
Thomas Philippe que havia acompanhado espiritualmente sua
família desde longa data, Jean Vanier recebeu deste pai espiritual
um convite para realizar algo de concreto em relação às pessoas
com deficiência mental. Logo em seguida foi convidado a lecionar e
se transferiu para o Canadá atuando como professor de ética em
Toronto de janeiro a maio de 1964. Teve um bom êxito como
professor, mas convicto de que sua missão apontava em outra
direção, retornou para a França buscando mais discernimento e
orientação com seu diretor espiritual. Padre Thomas Philippe
estava entusiasmado por ter descoberto que as pessoas com
deficiência mental tinham uma preciosa contribuição a dar para
sociedade. Por isso procurava ajudá-las a ver a graça concedida por
Deus, mostrando a elas, que a deficiência não era necessariamente
uma condenação, mas podia ser um sinal do amor especial de
Deus. Este entusiasmo e convicção contagiaram a Jean Vanier que
sentiu no apelo deste padre, que sabia viver com humildade e amor
a opção de Jesus pelos mais pobres e necessitados, o anúncio do
evangelho que através do padre Thomas não era mais um projeto
pessoal, mas o projeto de Deus.92
Jean Vanier começou a visitar centros para pessoas com
deficiência mental. Ficou impressionado ao entrar nos manicômios
e ver que em torno de oitenta homens desocupados viviam
isolados por grandes muros, sem trabalho, girando em círculos
durante todo o dia, vivendo em um espaço mínimo num clima de
tristeza e de apelo, mas contemporaneamente sentia ali uma
presença misteriosa de Deus. Foi neste ambiente que Jean Vanier
viu pela primeira vez Philippe Seux e Raphaël Simi que foram
internados logo após a morte de seus pais. No dia 4 de agosto a
diretora do manicômio de Seine-et-Marne trouxe Raphaël, Philippe
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Cf. K. SPINK, Una vita di comunione. Jean Vanier e l’Arca, Edizione San Paolo, Milano 2007, 1-74.
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e Dany com diferentes tipos de deficiência.93 Assim começava a
comunidade da Arca. Sabendo que ao acolher Raphaël e Philippe,
realizava um gesto irreversível, Jean Vanier tinha consciência que
estava estabelecendo uma mútua aliança. Tudo o que queria era
criar uma comunidade onde eles estivessem ao centro, dar a eles
uma família, um lugar de pertença onde pudessem crescer em
todas as dimensões do seu ser e descobrir a boa nova de Jesus. A
convivência oportunizou o mútuo conhecimento e a necessidade de
dar atenção às características próprias de cada um nos diferentes
momentos do dia a dia, seja na oração, no divertimento, no
trabalho e de modo especial na capacidade de escutar o que se
passava no interior destes dois homens e de tantos outros, que
feridos no seu íntimo pela rejeição, pelo abandono e pela falta de
respeito, sofriam sem ter quem os escutasse. Jean Vanier
testemunha ainda que ao mesmo tempo em que começou a
descobrir a beleza e a delicadeza do coração dos seus novos
familiares, da sua capacidade de comunhão e de ternura, começava
a intuir que convivendo com eles podia transformar-se,
despertando não somente as próprias capacidades de liderança e
inteligência, mas as qualidades do coração, da criança que existia
dentro dele. O nome da casa família foi definido através de uma
pesquisa na Bíblia, ainda que no momento da escolha, não
houvesse absoluta consciência de todo o simbolismo, aos poucos foi
se clareando que a Arca de Noé, construída por ordem de Deus, é a
barca da salvação. Os capítulos do Gênesis que narram a história
de Noé são riquíssimos e eloquentes. A Arca é a primeira aliança
entre Deus e a humanidade, antes mesmo do nascimento do povo
93

Dany era um homem com muitos distúrbios que não ouvia e não falava, vivendo de tal forma os
seus sofrimentos e sonhos que não pode ficar com esta nova família mais de 24 horas. Raphaël teve
meningite quando era ainda muito jovem. Seu vocabulário se reduzia em torno de vinte palavras e
possuía uma compreensão muito limitada. Tinha um equilíbrio precário e podia cair facilmente. No
caso de Philippe, a deficiência física era mais evidente, pois não podia caminhar sem a bengala. A
encefalite lhe tinha paralisado uma perna e um braço. Falava muito, mas repetindo diversas vezes as
mesmas coisas e vivia em grande medida no seu mundo de sonhos. Cf. K. SPINK, Una vita di
comunione…, 78.
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hebreu. Maria, que levou no seu ventre o Salvador, sempre foi
cantada pelos Santos Padres como Arca da Aliança.94
Em setembro de 1964, foi encaminhado um pedido para que
fosse acolhido na Arca Jacques Dodouit, e no início de novembro
chegou uma religiosa, irmã Marie Benoit, que passou a trabalhar
regularmente na comunidade, possibilitando que todos pudessem
se alimentar um pouco melhor. No dia 18 de dezembro, um
assistente social pediu que fosse recebido Jean Pierre Crépieux.
Pouco a pouco a família crescia. Jean Vanier ainda não sabia bem
em que direção as coisas estavam andando, mas colocava toda a
sua confiança em Jesus e tinha a impressão de que Ele estava
assistindo cada um dos membros da Arca. Jean Vanier ressalta que
a casa família da Arca, na sua pobreza, no acolher Raphaël e
Philippe, Jacques, Jean Pierre e outros agora tinha um elemento
profético. A oração em comum, o esforço de amar-se mutuamente
e de criar um lugar acolhedor, sem grandes preocupações, com a
ajuda dos vizinhos que demonstravam um carinho especial por
este modo de viver, revelava que o projeto de Deus se manifestava
em novos tempos.95
No final de dezembro de 1964, Jean Vanier foi informado que
todos os funcionários do manicômio Val Fleuri haviam pedido
demissão e diante deste fato o diretor e o médico responsável,
estavam solicitando que ele assumisse a direção da instituição a
partir de 22 de março de 1965. No dia da posse como novo diretor,
Jean Vanier recebeu as chaves, os livros contábeis e viu-se
praticamente sozinho diante do desafio de administrar esta casa de
saúde para doentes mentais com 32 homens, sendo que somente 2
assistentes aceitaram permanecer por alguns meses. Aos poucos
foi se formando uma nova equipe, contando com a presença de
muitas pessoas voluntárias. Vieram também exigências de
adequação às normas do governo, fizeram-se necessários contatos
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com os inspetores da direção da Assistência Social e do Ministério
do Trabalho, era necessário colaborar com os profissionais. A Arca
já não era mais uma pequena comunidade profética, onde se vivia
pobremente com os pobres.96 Havia um orçamento a ser
estabelecido e um balanço a ser equilibrado. Esta mudança não
eliminou o aspecto profético e evangélico que seguiu sendo o
fundamento da Arca. Deste modo ficou claro que a Arca não devia
ser somente uma comunidade secundária e profética, mas que
devia também adequar-se ao Estado e cumprir sua missão em
meio à sociedade. Assim, alguns meses depois de sua fundação, a
Arca tornou-se um complexo de mais de 50 pessoas que tinham
relações com o Estado, com a Igreja e com a sociedade, também
contava com profissionais e com um conselho de administração.97
Jean Vanier testemunha que através dos problemas e das
dificuldades se delineava o papel e o lugar das pessoas com
deficiência mental e, portanto a vocação própria da Arca. As
pessoas passaram a se admirar destes homens tão pobres,
rejeitados, mas portadores de tanta vida e tanto amor. Começou-se
a descobrir uma nova face nestes homens que até então estavam
escondidos por causa de suas deficiências. Passou-se a perceber
nos seus rostos uma diferença dos intelectuais ou das pessoas que
tem um certo poder, que vivem por detrás de máscaras, ou que
acreditam ser superiores e que escondem seu coração.98 As pessoas
com deficiência mental são espontâneas e verdadeiras. A sua sede
de amizade, de amor e de comunhão não pode deixar ninguém
indiferente. Necessariamente haverá uma reação, ou de
fechamento e endurecimento através da rejeição, ou uma atitude
de abertura proporcionando uma relação muito simples, uma
relação de confiança e de gestos de ternura sem muitas palavras.
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Cf. J. VANIER, La spiritualità dell’Arca. Una presenza rivelata nel quotidiano, EDB, Bologna 1997,
39.
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Jean Vanier acrescenta que existe um poder misterioso nas pessoas
que não tem poder, pois atraem e despertam o coração. Nas casas
da Arca, começa-se a descobrir que a pessoa com deficiência não é
primeiramente um problema ou um manancial de morte, mas
sendo acolhida por aquilo que é, estabelece-se com ela uma
verdadeira comunicação e entra-se em comunhão, descobre-se o
que estava encoberto. Esta pessoa tornar-se fonte de vida,
despertando os corações e chamando-os a uma vida comunitária.99
5.2. Um testemunho de fé e amor
A comunidade da Arca começou a se multiplicar para além
da comunidade mãe em Trosly-Breuil e de Val Fleuri. Um dos
fenômenos que chama a atenção na história das comunidades da
Arca é a rápida difusão e expansão do número de comunidades
pelo mundo a fora. A expansão da Arca se deu de modo especial
através das palestras de Jean Vanier em Toronto, os retiros de Fé e
Partilha100 no Canadá e a peregrinação de Fé e Luz101 em 1971 à
Lourdes. Em 1972 todos os fundadores da Arca se encontraram
99
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O movimento chamado Foi et Partage, segundo o próprio Jean Vanier, nasceu a partir de um
retiro realizado em silêncio, com a duração de oito dias, que não era exclusivo para sacerdotes, mas
aberto para religiosas e leigos. O movimento passou a ter a função de organizar novos retiros
segundo este modelo. Após estes retiros nasceram novas comunidades da Arca. Jean Vanier
testemunha que os mesmos além de serem importantes para a expansão da Arca, também
recordavam que ela é fundada sobre o Evangelho, antes de ser um bom centro profissional para
pessoas com deficiência, é uma advertência que a finalidade da pessoa com deficiência, do mesmo
modo como a de cada um de nós, é o crescimento no amor, no acolher os outros, no serviço e na
santidade, antes de ser normal. Cf. J. VANIER, La storia dell’Arca…, 24-26.
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Juntamente com Marie-Hélène Mathieu, Jean Vanier e a comunidade da Arca organizaram uma
peregrinação internacional para pessoas com deficiência, para seus pais e seus amigos, de modo
particular para os jovens. A festa da Páscoa de 1971 em Lourdes foi um grande momento de
celebração e de alegria. Eram 12.000 pessoas vindas de 14 países. Muitos pais descobriram que não
estavam sós, que seus filhos não eram uma vergonha, que eles podiam celebrar juntos. Muitos
jovens viveram um momento importante de presença e de dedicação às pessoas com deficiência
mental. Foi o início de um grande movimento comunitário. Comunidades de Foit et Lumière
nasceram em todo o mundo. Estas comunidades que reúnem pessoas com deficiência, pais e amigos,
se encontram regularmente para ajudar-se e celebrar juntos a Missa. Querem ser comunidades,
sinais do Reino, onde o pobre encontra o seu lugar. Cf. J. VANIER, La storia dell’Arca…, 27.
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com o objetivo de criar uma estrutura de apoio nas decisões, um
organismo para elaborar um projeto comum, tendo em vista a
formação da Federação das comunidades da Arca. A criação de
novas comunidades continuou, a multiplicação acelerada e com
diretores que muitas vezes não haviam recebido o
acompanhamento necessário, fazia com que muitas nascessem
com grandes fragilidades. No entanto tudo era feito com muita
generosidade e com a vontade de servir ao Evangelho de Jesus,
seguindo os sinais da providência. Estes anos foram marcados pela
experiência nascida do Concílio Vaticano II, mas também de uma
certa intolerância em confronto com os velhos modos do proceder
das instituições, do Estado e da Igreja, considerados como
fortalezas de poder, de segurança e de certezas, desvinculados da
insegurança e da pobreza evangélica, distantes dos pobres do nosso
mundo. As fundações da Arca, foram naquele tempo o fruto de um
mundo em mudança e de uma Igreja a procura de um novo modo
de viver e anunciar a boa nova, de uma Igreja que, sob muitos
aspectos, se encontrava enrijecida pelas tradições e pelas
instituições nascidas da sua história mas que, ao mesmo tempo,
experimentava novos percursos, mais próximos ao grito do
pobre.102 Assim sucederam-se as fundações da América do Norte,
da Bélgica, da França, do Reino Unido, da Escandinávia, do Haiti,
da África, Índia e Honduras. A fundação das comunidades da Arca
nos países mais pobres contribuíram muito ao conjunto da
Federação. Recordavam os valores da pobreza, do acolhimento e da
partilha, também denunciavam o perigo da riqueza e do
individualismo dos países mais ricos. Estas realidades tão distintas
apontam para a importância da solidariedade à um nível mais
profundo do que o puramente econômico.
Jean Vanier destaca a importância de clarear a identidade
das comunidades da Arca. Recorda que nos anos de 1960 a 1970
existiam três diferentes modelos de vida comum na sociedade e na
102
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Igreja: a vida religiosa nas diferentes congregações e denominações
de vida comunitária; as residências para pessoas com deficiência,
que começavam a desenvolver-se nos Estados Unidos, Canadá, nos
países escandinavos e no Reino Unido com uma visão profissional
de reinserção; e todas as novas formas de comunidades que
nasciam, sobretudo na América do Norte, como reação à sociedade
de consumo e como forma alternativa de vida comunitária em
pequenos grupos que procuravam continuar ligados à formas de
produção artesanal diante das grandes instituições que levavam ao
anonimato e a uma certa rigidez legal. Destes três modelos se
encontram elementos nas fundações da Arca. Algumas tendiam
preferencialmente para o modelo da vida religiosa, outras para o
modelo profissional e outras ainda para o modelo das novas
comunidades próximas aos pobres e à terra. Aquilo que estava
claro desde a origem para todas as fundações era o viver com a
pessoa com deficiência mental e o desejo de criar uma família com
ela. Outra dimensão sempre presente era que viver com, significa
aproximar-se do próprio Deus, pois sem Ele isto não se realiza.103
Jean Vanier testemunha que o pobre é sinal e presença de
Jesus. Deus escolheu o que é loucura e fragilidade neste mundo
para confundir os fortes. Escolheu aquilo que existe de mais baixo
e de mais desprezado. Para acolher verdadeiramente esta
mensagem dos pobres como sinal e presença de Deus, é necessário
acolher a própria pobreza. É necessário, na oração, deixar-se
transformar por Jesus e pelo Espírito Santo. Jean Vanier declara
que os contatos diretos com a pobreza o confirmaram na visão
evangélica da Arca impelindo-o a ampliar a prospectiva. Enfatiza
que viu, sobretudo, o pobre, a pessoa pobre ao invés da pobreza. E
esta pessoa pobre, na sua miséria, que tem fome, que é
abandonada, é antes de tudo um coração, não se trata em primeiro
lugar de mudá-la. Aquilo que esta pessoa tem maior necessidade é
de encontrar um outro coração, alguém que a escute, que a ame,
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que a compreenda. A partir do momento em que o pobre
reencontra sua confiança, sua coragem e esperança em um amigo
fiel, ele pode começar a desenvolver-se e a crescer humana e
espiritualmente.104
Muito interessante é a observação que Jean Vanier faz sobre
a teoria da normalização que surgiu entre os anos de 1971 e 1972.
Num primeiro momento destaca a fascinação pelo fato desta teoria
exigir o reconhecimento da pessoa com deficiência a pleno título,
assim como todas as outras pessoas, deve ser acolhida com todos
os direitos na sociedade. Deve poder andar, como todos, à piscina
pública, ao cinema, à igreja, deverá poder também ir à escola como
todas as outras crianças. O drama para as pessoas com deficiência
é a exclusão, que provoca uma imagem ferida de si, a angústia e o
senso de culpa. Por isso, reforça Jean Vanier, é necessário fazer de
tudo para que a pessoa com deficiência possa ter confiança em si
mesma, reencontrar a própria dignidade humana e desenvolver as
próprias capacidades intelectuais e manuais. Deste modo Jean
Vanier faz um exame de consciência sobre o modo de ver as
pessoas com deficiência nas comunidades da Arca, talvez correndo
o risco de, na visão evangélica, identificar demais o pobre com a
pessoa com deficiência mental e espiritualizar com muita rapidez
as suas necessidades de crescimento, deixando de ajudar na
medida justa a pessoa a progredir humanamente em direção de
uma liberdade maior. Destaca que o amor não deve jamais
contrapor-se à necessária competência para ajudar alguém a
desenvolver as próprias potencialidades. Mas Jean Vanier adverte
para um outro perigo. Questiona se o normal se identifica em
nossa sociedade realmente com o humano. Pergunta se a nossa
sociedade não impele ao individualismo exagerado, a uma certa
falsidade nas relações e a um primado do prazer e do dinheiro.
Assim expressa seu temor de que a teoria da normalização não leve
suficientemente em consideração as necessidades mais profundas
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das pessoas com deficiência mental e os dons que elas podem
oferecer à sociedade. Reforça que a afetividade destas pessoas, tão
rica, tão espontânea, tão verdadeira é uma chamada constante aos
valores do coração, sendo anúncio e denúncia em uma sociedade
que tende a exaltar a competência, a eficiência e a esquecer o amor.
Para as comunidades, o grito das pessoas com deficiência é uma
constante retomada desta realidade da qual todos nós temos
necessidade. As pessoas com deficiência são chamadas a
desenvolver e a crescer em direção de uma autonomia maior, mas
também tem necessidade, sobretudo de uma rede de amigos, de
uma comunidade que dê a eles um sentido de pertença e de
segurança, que chama e desperta os dons de cada um, encoraja o
crescimento, desenvolve o amor e o sentido de serviço.
O encontro da Federação realizado na França em 1978,
marcou uma etapa importante na maturação das comunidades da
Arca. Mesmo que continuassem surgindo novas comunidades, já
não era mais o tempo de expansão, mas de aprofundamento e de
estruturação. As comunidades da Arca tomavam maior consciência
da própria identidade, da espiritualidade e da própria vocação.
Começou-se a perceber os frutos dos encontros do Conselho
internacional, que permitiram colher as necessidades do conjunto
das comunidade e em particular das responsabilidades dos
assistentes de longo prazo. Pouco a pouco o Espírito Santo
iluminou as comunidades da Arca na compreensão da necessidade
do auxílio espiritual e intelectual, bem como dos espaços de
formação.105
Jean Vanier testemunha que é muito fácil viver na Arca por
um ano ou dois. Muitos jovens são capazes de experimentar este
estilo de serviço civil, que requer coragem, energia e generosidade.
Muitos são capazes de viver, por um breve tempo, um certo ideal
de pobreza e partilha. Mas a questão é como ajudar as pessoas a
estabelecer-se definitivamente em uma vida de partilha com
105
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pessoas com deficiência. Aos pouco foram evidenciados três tipos
de acompanhamento essenciais para sustentar os assistentes no
seu percurso de discernimento. O acompanhamento funcional,
realizado por um responsável que ajuda o assistente a assumir
suas próprias responsabilidades nas tarefas a ele confiadas. O
acompanhamento comunitário, realizado por uma pessoa mais
madura e experiente que não considere o assistente pela sua
função na comunidade, mas que o escute e que o ajude a construir
seu caminho de amor e doação de si mesmo, dando-lhe o
nutrimento necessário para enfrentar seus medos, cansaços,
feridas e dificuldades que vão surgindo ao longo do processo de
ambientação no trabalho com pessoas com deficiência. O terceiro
tipo de acompanhamento que não pode faltar na Arca, é o
acompanhamento espiritual que ajuda o assistente a reler a sua
vida e a descobrir a chamada de Deus e o aprofundamento da
própria vida de comunhão e oração com o Pai.
As comunidades da Arca são constituídas por uma
fundamentação religiosa profunda, tendo uma ligação muito forte
desde suas origens e nas suas origens com a Igreja católica, na qual
nasceu e se desenvolveu. Todas as fundações de novas
comunidades são realizadas com a autorização e em comunhão
com o bispo da Igreja local e buscando o acompanhamento
espiritual apropriado com um sacerdote que se identifica com a
causa dispondo do tempo necessário para fazer a direção espiritual
e em algumas comunidades existem sacerdotes que assumem a
Arca com um acompanhamento primordial como verdadeiros
assistentes. Mas a Arca também tem uma vocação ecumênica, pois
acolhe homens e mulheres com deficiência de todos os credos
religiosos e no caso das comunidades interconfessionais e interreligiosas procura ajudar cada um a crescer na sua vida de fé que
recebeu da sua família e a inserir-se na própria Igreja ou tradição
religiosa. A Arca não quer criar uma nova Igreja com regras
próprias, ofícios e liturgia, mas aceita humildemente caminhar
com as Igrejas, cada qual com seu ritmo, com suas diferenças
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teológicas, com suas regras, sempre respeitando os princípios do
ecumenismo, com seus limites próprios, mas ao mesmo tempo
com a sede de unidade e reconhecimento de tudo o que une os
discípulos de Jesus.
Em 1982, no estado da Indiana (EUA), realizou-se o quinto
encontro da Federação, reunindo representantes de 63
comunidades da Arca espalhadas pelo mundo.106 Em 1987, em
Roma, realizou-se o sexto encontro da Federação, reunindo 350
pessoas de 82 comunidades, celebrando, rendendo ação de graças,
rezando. Este encontro foi marcado pela visita de Madre Teresa de
Calcutá e por uma audiência com o papa João Paulo II. O sétimo
encontro da Federação ocorreu no Quebéc, onde reuniram-se 500
representantes vindos de 100 comunidades. Este encontro foi
marcado pela unidade que se afirma no respeito da diversidade das
comunidades da Arca presentes em diferentes culturas, tradições,
povos e nações. Foi votada uma nova carta que veio unificar as
precedentes. Também foi votada uma nova constituição
internacional, afirmando que o governo das comunidades da Arca
apóiam se sobre quatro pilares: os responsáveis das comunidades e
seus conselhos comunitários, os conselhos de administração, os
ministros pastorais e os assistentes a longo prazo.107
Em 1999, diante da constatação de uma crescente
desorientação em dar uma identidade à Arca, com a finalidade de
encontrar uma maior unidade e clareza de identidade para o
futuro, o Conselho Internacional da Arca realizou uma jornada de
estudos sobre a história fundante redescobrindo o carisma para
que esta apropriação da história ajudasse no processo de fidelidade
à verdade original. Em 2002, aprofundando um processo de
identidade e missão, que tinha como objetivo entender e responder
à chamada de Deus para a Arca hoje, começavam a surgir os
elementos essenciais com os seguintes indicativos: as pessoas com
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deficiência e outros indivíduos que compartilham a vida; as
relações que são uma fonte de transformação recíproca; a fé, a vida
e a confiança em Deus; a aceitação da fragilidade e da
vulnerabilidade; a competência e a qualidade da assistência; a
diversidade cultural e religiosa; os membros de uma Federação
Internacional são chamados a estar abertos e comprometidos em
relação ao mundo.108
Em 2004, por ocasião do Simpósio sobre a dignidade e
direitos das pessoas com deficiência mental, promovido pela
Congregação para o Doutrina da Fé, Jean Vanier dá uma
contribuição significativa através do testemunho que
profeticamente proclama em nome da comunidade da Arca.
Denuncia que as pessoas com deficiência são atormentadas porque
percebem a rejeição que sofrem através da falta de acolhida e
quando não são reconhecidas pelo que são, percebendo que se
tornam um incômodo ou um peso para um mundo sedento de
beleza e de saúde superficiais. Ressalta que todo o peso recai sobre
a família que na maior parte das vezes não está preparada para
enfrentar esta realidade e não sabe como agir. Constata que está
superada a idéia que a simples inserção destas pessoas na
sociedade é suficiente. Alerta que o grito das pessoas com
deficiência é um apelo por uma amizade sincera e recíproca, pois
elas têm necessidade de serem amadas com ternura. Anuncia que
quando se existe disposição em colocar as capacidades a serviço
destas pessoas, elas por sua vez nos doam a sua humanidade e
acolhem a nossa. Dentro deste contexto testemunha o aprendizado
realizado na Arca sobre os sentimentos de pertença e integração da
sexualidade e denuncia o grande risco que a sociedade corre
quando quer resolver esta situação tão profundamente humana
com falsas soluções através da esterilização, assumindo uma
responsabilidade totalmente irresponsável, pois em vez de
acompanhar a pessoa nas suas necessidades a nível corporal,
108
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espiritual, humano e social, simplesmente se mutila ainda mais
quem já está sofrido pela sua condição natural. Acentua que as
pessoas com deficiência devem ser formadas, devem ser educadas
para crescer através dos vínculos de amizade, através de uma
comunidade que encontra em Jesus Cristo a força necessária para
viver em verdadeira comunhão de amor.109
Em março de 2005 o grupo de Reflexão Internacional se
encontrou novamente na Bélgica juntamente com alguns membros
do Conselho Diretivo Internacional e acordou-se uma declaração
de missão para a Federação: dar a conhecer os dons das pessoas
com deficiência imersos através de relações reciprocamente
transformantes; comprometer-se nas diferentes culturas,
trabalhando juntos para construir uma sociedade mais humana;
favorecer nas comunidades um ambiente que se inspire em valores
essenciais da história fundante e responda às necessidades
mutáveis dos nossos membros.110
Em maio de 2005, ao final do processo de Identidade e
Missão, se realizou em Assis um encontro de 350 membros da
Federação Internacional da Arca. O Arcebispo Rowan Williams e o
cardeal Walter Kasper participaram do encontro no último dia.
Jean Vanier no seu discurso coligou a experiência da Arca à visão
fundante de São Francisco perguntando se esta missão também
não fazia parte da vocação da Arca. Questionou se a Arca também
não é chamada por Deus a medicar as fraturas do nosso mundo, a
fratura entre os potentes e os frágeis, entre os são e os com
deficiência, entre as religiões e as Igrejas.111
Jean Vanier alerta que o homem para ser ele mesmo, deve
passar por uma transformação que implica em compreender que
se é vulnerável. Esta compreensão conduz à descoberta da própria
109

Cf. J. VANIER, «Témoignage», in CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Dignità e diritti…,
185-191.
110

Cf. K. SPINK, Una vita di comunione…, 314.

111

Cf. K. SPINK, Una vita di comunione…, 316.

338 | A presença profética das pessoas com deficiência no atual contexto cultural

e verdadeira humanidade, produzindo uma profunda libertação
interior. Descobrindo a beleza e a luz que se escondem no fraco, o
forte começa a descobrir a beleza e a luz que se escondem na sua
fraqueza. E chega a descobrir a beleza como o lugar privilegiado do
amor e da comunhão, o lugar privilegiado onde habita Deus. A
descoberta fundamental das comunidades da Arca e de Fé e Luz se
encontra em descobrir Deus escondido na pequenez. Esta
descoberta, de fato, não pode ser esquematizada ou imposta. Não
faz parte da ordem da lei; é um dom gratuito: o fraco comunica
uma presença que ao ser acolhida revela o rosto de Deus.112
O fato de ter tido o privilégio de acompanhar a comunidade
da Arca de Roma e participar de um retiro com Jean Vanier, de 18 a
20 de maio de 2007, em Triuggio na região de Milão, muito ajudou
a compreender a profundidade da presença profética das
comunidades da Arca. De fato existem muitas coisas que podem
até ser belas palavras, quando escritas ou faladas, mas que na
presença real e pessoal são aprofundadas de tal modo que não
existe mais espaço para a indiferença. As pessoas com deficiência,
de modo especial quando são totalmente dependentes e
necessitadas, com deficiências múltiplas ou deficiências mentais
graves, realmente têm muito a nos ensinar, mas para que
possamos aprender nesta escola de humanidade, temos que nos
desarmar de nossas falsas seguranças e do egoísmo que nos fecha
em torno de nós mesmos. Temos que entrar em relação, seja em
nível pessoal, comunitário ou social. Ao derrubar os muros que
separam as pessoas com deficiência daqueles que se creem
perfeitos, podemos começar a formar comunidade, trocando a
ilusão de que um ser humano é melhor que o outro pela
solidariedade que nos faz ser verdadeiramente humanos.
Ajudando-nos mutuamente apesar das nossas deficiências e
limitações, sejam elas internas ou externas, podemos trilhar o
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caminho que nos leva a verdadeira perfeição que se encontra em
Deus.
Conclusão
Ao concluir o presente capítulo, constata-se a importância do
reconhecimento da dignidade das pessoas com deficiência, que não
pode ser reduzido apenas a uma elaboração teórica, mas que deve
refletir-se em práticas concretas de promoção humana e de
respeito à diversidade.
Em um primeiro momento constatou-se que a presença das
pessoas com deficiência questiona profundamente algumas
dimensões do ser humano no reconhecimento de si mesmo e que
nos últimos anos deu-se um salto de qualidade ao reconhecer o
protagonismo do ser humano naquilo que está para além da
manifestação de suas capacidades, mas que faz parte da
constituição antropológica do ser humano como paradoxo e
maravilha envolvidos em um mistério que ultrapassa os arquétipos
culturais. Também foi focalizado o papel da família frente às
pessoas com deficiência, reconhecendo as dificuldades que a
mesma enfrenta quando fica abandonada à própria sorte, portanto
mais que belas teorias, a família precisa de sustento e apoio para
que possa ser verdadeira interlocutora na missão que a ela cabe
por própria natureza. Percebe-se que sociedade ao reagir frente às
necessidades das pessoas com deficiência é contemplada em uma
melhor qualidade de vida para a população em geral.
Num segundo momento percebe-se a importância da
afetividade e da sexualidade na vida do ser humano como tal e que
não pode ser negada na vida das pessoas com deficiência mental,
pois isto significaria ignorar a profunda unidade que constitui a
pessoa nas suas diversas dimensões. Com isto constata-se que a
sexualidade não pode ser reduzida à simples genitalidade e merece
ser educada e tutelada.
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Ao refletir sobre a prevenção e reabilitação como vias de
justiça e promoção humana, constata-se que o diagnóstico prénatal que deveria estar a disposição da vida, mas diante da
constatação de algum tipo de má-formação do embrião ou do feto é
realizada a antecipação terapêutica do parto que ao invés de salvar
a vida do bebê o condena à morte. Também conclui-se que a
reabilitação é uma das vias privilegiadas para a inclusão e que
devem ser empreendidos todos os esforços para que todas as
pessoas com deficiência tenham acesso às terapias, no entanto
acima de tudo está uma esperança que transcende qualquer tipo de
cura.
No quinto tópico ao apresentar a APAE como modelo de
intervenção nacional brasileiro, percebe-se a importância deste
trabalho em diversos campos do saber sobre as pessoas com
deficiência e através de uma entrevista em uma APAE local é
relatado o esforço na superação de preconceitos através da
interação da escola com a comunidade dignificando as relações.
Por fim, através da história da ARCA e do testemunho de Jean
Vanier, é apresentado um modelo de intervenção em nível
internacional que assume como modo de vida formar família com
as pessoas com deficiência como expressão da comunhão com o
próprio Deus.
Assim conclui-se que a presença profética das pessoas com
deficiência no contexto atual se revela pela sua concretude, não é
possível ficar indiferente diante desta realidade, ou se ama e acolhe
a pessoa dignificando as relações, ou ela se torna um peso e se
continua fechado no egoísmo, individualismo e egocentrismo. As
pessoas com deficiência quando acolhidas e reconhecidas em sua
plena dignidade são verdadeiras escolas de humanidade.

Conclusão

Ao concluir o presente trabalho constata-se que o percurso
realizado passou por diversos momentos de maturação e
aprofundamento. A escolha e definição do tema, bem como a
pesquisa bibliográfica para elaboração do projeto da tese, deixaram
transparecer desde o princípio o grande desafio de delimitar e
precisar, já no título, a direção a ser seguida e a necessidade de
selecionar o material e organizá-lo de modo que expressasse no
conjunto do trabalho a convicção pessoal que o havia inspirado e a
contribuição teológico-moral a ser desenvolvida. Ao longo da
pesquisa surgiu a motivação de redimensionar alguns tópicos e
títulos dos capítulos, pois encontrando novos dados e ampliando a
prospectiva, percebeu-se a importância de rever alguns itens
favorecendo maior clareza e objetividade, aprofundando alguns
temas conforme se realizava a construção da tese. O
amadurecimento e questionamento de algumas posições, frente a
vivências realizadas e muitos diálogos e discussões decorrentes da
atualidade e abrangência do título, que ao ser exposto para pessoas
dos mais diferentes níveis culturais, provocava repercussões
permitindo assim, coletar as impressões e trabalhá-las de modo
científico. As novidades encontradas, em termos de bibliografia ao
longo do desenvolvimento do trabalho e os cursos, de modo
especial na área da bioética e da psicologia do aconselhamento,
frequentados ao longo do percurso de elaboração da tese também
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serviram de auxílio e motivação para o aprofundamento das
questões que foram trabalhadas.
O desenvolvimento do trabalho alcançou vários frutos, sendo
o primeiro deles a confirmação da intuição que está expressa no
título principal da pesquisa e que, passo a passo, foi sendo
fundamentada através da bibliografia, partilha de ideias e vivências
que oportunizaram um constante confronto com os temas
tratados. Também pode ser destacada a ampliação do campo de
visão sobre os diferentes modelos de intervenção prática na vida
das pessoas com deficiência, pois evidentemente foram visitadas
muitas instituições e iniciativas que interagem nesta realidade,
favorecendo uma maior sensibilidade na percepção das respectivas
orientações filosófico-antropológicas, bem como das suas
motivações filantrópicas ou espirituais.
Uma das aquisições que se destacou no primeiro capítulo é a
importância do uso conceitual da expressão “pessoa com
deficiência”, pois a mesma desvela os reflexos da cultura e do
modo de conceber estas pessoas. Tal expressão foi usada
correntemente em todo o texto em acolhida ao conceito definido a
partir da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com deficiência
e usado pela CNBB na Campanha da Fraternidade de 2006 e que
faz referência primeiramente à pessoa e depois à deficiência com a
qual convive.
Outra aquisição importante foi a exposição do modelo
biopsicossocial que demonstrou a importância de não concentrar a
atenção apenas no indivíduo, mas na realidade que o cerca e nas
políticas adotadas para derrubar as barreiras que impedem a
inclusão social.
O estudo sobre a história das pessoas com deficiência
ofereceu um olhar sobre o passado que fica como lição para o
presente. A grande virada que aconteceu a partir da Segunda
Guerra Mundial, quando, através do programa de eutanásia Aktion
T4, as câmaras de gás foram construídas para dar uma “morte
doce” à estas pessoas consideradas pelo sistema como sendo “vidas
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que não merecem ser vividas”. Ulteriormente o despontar de uma
nova consciência sobre os direitos humanos, em seguida
reforçados pelo surgimento da bioética como uma nova ciência que
questiona os procedimentos éticos da biotecnologia exigiram uma
nova postura diante desta realidade. A força dos movimentos de
defesa das pessoas com deficiência aparece como marco no atual
contexto cultural do qual se tratou ao longo da tese.
O conceito de “corporeidade” ajudou a encontrar elementos
teóricos de fundo fenomenológico para perceber a pessoa com
deficiência para além do seu simples corpo, mas sempre a partir e
considerando seu corpo, propiciando assim os elementos
necessários para uma linguagem que considera a pessoa na sua
unitotalidade.
O segundo capítulo trouxe à luz, a dimensão ética que se
reflete nas correntes e outras questões de bioética. A exposição
realizada sobre o Principialismo demonstrou que os paradigmas
desta corrente desprovidos de uma antropologia de fundo são
insuficientes nas questões de bioética social, e portanto diante de
muitas situações relativas às pessoas com deficiência não se
encontraria a tutela necessária para garantir a equidade no justo
atendimento e na preservação da dignidade. A análise do
Contratualismo de Engelhardt, de modo especial através da sua
obra Fundamentos da bioética, demonstrou claramente que as
pessoas com deficiência mental grave, por não serem agentes
morais, dependem exclusivamente da boa vontade da comunidade
para que sobrevivam. O estudo sobre o Utilitarismo de Peter
Singer de modo especial na sua obra Ética Prática, demonstrou que
as pessoas com deficiência grave se tornam um peso para a
sociedade. Impressiona, por outro lado, sua posição em defesa dos
direitos animais ao elevar o chipanzé à uma dignidade maior que
os seres humanos com deficiências mentais muito graves.
Constatou-se que a bioética Personalista, representada entre outros
autores por Elio Sgreccia nos aponta para uma antropologia de
fundo que reconhece na pessoa com deficiência a dignidade de

344 | A presença profética das pessoas com deficiência no atual contexto cultural

pessoa que antecede qualquer tipo de manifestação de capacidades
e chama a atenção para a dimensão da unitotalidade do ser
humano, considerando também sua dimensão espiritual.
O conceito de “qualidade de vida” foi analisado,
demonstrando que a classificação usada muitas vezes se torna
perigosa, pois, ao determinar os padrões de qualidade de vida, não
se pode simplesmente julgar as vidas de muitas pessoas
considerando-as sem qualidade, dispensando-as do direito de viver
dignamente. Conclui-se que diante das pessoas com deficiência
grave, este conceito entra em crise e exige uma reformulação da
compreensão ético-moral do mesmo. Os princípios de
vulnerabilidade e justiça também merecem uma análise,
requerendo um repensar os padrões sociais e considerar a
necessidade como uma contrapartida no senso da justiça, pois a
fragilidade e a necessidade fazem parte da própria constituição
humana. Assim a presença de pessoas que por toda uma vida, às
vezes contada de longos anos, que já desde o ventre materno estão
destinadas a viver até os seus últimos dias na dependência total
sem darem nenhuma contrapartida para a sociedade em termos
utilitaristas requer um repensar a justiça a partir da
vulnerabilidade. Concluiu-se este capítulo analisando a
compreensão sobre a dignidade apontando a presença das pessoas
com deficiência como uma profecia que lembra a universal
contingência do ser humano, sua finitude, sua condição de
dependência, suas limitações e sua falibilidade. No individuar a
fonte da dignidade de uma pessoa com deficiência múltipla grave,
desprovida de autonomia, pode-se identificar a origem mais
apropriada da afirmação de igual dignidade humana.
O terceiro capítulo trouxe grandes contribuições éticomorais acentuando a presença profética das pessoas no
relacionamento humano, explicitando a razão de ser e de existir
destas pessoas que despertam um mistério mais profundo através
da sua simples presença. Descreveu-se e testemunhou-se sobre a
transcendência que se manifesta na presença de uma relação de
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gratuidade, de uma vida que tem sua razão de ser, não por suas
capacidades, mas por ser dom e graça que quer ser acolhida.
Propôs-se uma reflexão filosófica sobre a alteridade como
orientação ética, baseada na filosofia de Emanuel Lévinas,
compreendendo o sujeito como responsável pelo outro como
exigência ética. Criticou-se o modo de filosofar que define o
homem como um animal racional e buscou-se categorias filosóficas
que permitiram destacar a presença provocativa daqueles que são
negados por não terem capacidades racionais, mas que gritam
através da sua presença apelando para o reconhecimento que
humaniza. Deste modo apontou-se para um certo modo de
inclusão das pessoas com deficiência mental grave na reflexão
filosófica, estimulando a questão sobre o homem que transcende a
razão através do mistério de sua presença que jamais pode ser
totalmente apreendido.
Outro momento da pesquisa que merece destaque, é a
reflexão realizada a partir da Sagrada Escritura. Chamou-se a
atenção para a força profética das pessoas com deficiência que
aparecem como sinal da realização da promessa, os cegos que
começam a enxergar, os surdos que começam a ouvir, os
paralíticos que caminham. Fazendo um percurso pelos dois
testamentos, buscou-se acentuar a dimensão de anúncio e de
denúncia que se realiza através das pessoas com deficiência e a
incidência dos gestos e atitudes de Jesus diante das pessoas que
encontram a salvação tão somente na fé, pois não lhes resta outra
coisa, são os mais pobres entre os pobres. Ao reconhecerem Jesus,
mesmo sem as capacidades próprias para se aproximar Dele,
encontram a acolhida que lhes restitui a dignidade negada até
então. Como fruto desta reflexão percebe-se que a fé deve tirar-nos
da indiferença, transformando as situações de desgraça em Graça
manifestando a Glória de Deus que se revela na contradição da
cruz de Cristo e do amor que faz viver e promove a solidariedade
para com os mais necessitados.
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O ensinamento do Magistério foi destacado de modo especial
através do registro de intervenções diversas ao longo do
pontificado do papa João Paulo II, marcando o Ano Internacional
das Pessoas Deficientes como ponto de partida dentro do atual
contexto cultural. Constatou-se uma visão personalista do homem,
em que existe uma tarefa concreta de promoção humana, que
relaciona a obra da criação, a redenção de Cristo e o fazer humano
cristão dentro do convívio social. As instituições humanas são
chamadas a vencer todo tipo de discriminação e colocar todos os
recursos da pesquisa científica a serviço da superação das barreiras
que impedem as pessoas com deficiência de se relacionarem com
os demais. A Boa Nova do Reino de Deus que irrompe na história
da humanidade, encontra nos marginalizados, nos desvantajados,
nos pobres, nos sofredores, nos enfermos, os destinatários
privilegiados do anúncio que se dá em palavras e obras. Na visão
de fé e na concessão do homem que lhes é própria, os cristãos são
chamados a reconhecer que também no ser deficiente reluz,
misteriosamente, a imagem e semelhança que Deus mesmo quis
imprimir na vida dos seus filhos. Registrou-se que ao reconhecer e
promover a dignidade e os direitos das pessoas com deficiência,
estamos reconhecendo e promovendo a nossa própria dignidade e
os nossos próprios direitos. No documento da Santa Sé encontrouse o registro sobre a contribuição que a presença das pessoas com
deficiência traz para a humanidade inteira, enquanto escola de
humanidade e termômetro que ajuda a perceber o grau de
qualidade de uma sociedade e de uma civilização. Acentuou-se
como algumas expressões que João Paulo II usou, nos remetem a
esta presença profética no atual contexto cultural. Reconheceu-se
naqueles que acompanham as pessoas com deficiência de perto por
toda uma vida, testemunhas e cooperadores da ternura de Deus. O
pontífice refere que a dor que estas pessoas vivem é uma
participação à Paixão de Cristo que tomou sobre si o sofrimento
inocente, sendo também um convite contínuo ao amor gratuito,
uma abertura ao dom de Deus, um apelo a esperança. Destacou
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que, aquilo que para quem não crê aparece como trágica desgraça,
pode tornar-se tarefa extremamente carregada de significado e
capaz de dar plenitude à vida na sociedade e na Igreja. No destino
assinalado, não por um cego acaso, mas por um Deus
misericordioso e aceito como tal, vem ao encontro a sua chamada
totalmente pessoal e que as expectativas das comunidades de
pessoas com deficiência, mesmo passando através da dor inocente,
são dirigidas à ressurreição do homem inteiro, em direção da
libertação, em primeiro lugar dos condicionamentos do pecado,
mas também daqueles da doença e de toda forma de incapacidade
física e psíquica. Nas afirmações do papa João Paulo II constatamos
que as pessoas com deficiência, quando sustentadas com eficácia,
podem fazer emergir em si excepcionais valores de grande
serventia para toda a comunidade e que a pessoa com deficiência,
como qualquer outro sujeito frágil, deve ser encorajado a tornar-se
protagonista da sua existência. A presença destes irmãos e irmãs
coloca em crise as concepções da vida ligadas somente à satisfação,
à aparência, à pressa e à eficiência e reafirma que as deficiências
não são apenas necessidades, mas são sobretudo, estímulo e
solicitação, provocação em confronto com os egoísmos individuais
e coletivos, são um convite à novas formas de fraternidade. Ainda
viu-se como o papa João Paulo II refere que a humanidade ferida
da pessoa com deficiência, nos desafia a reconhecer, acolher e
promover em cada um destes nossos irmãos e irmãs o valor
incomparável do ser humano criado por Deus para ser filho no
Filho.
No último capítulo enfatizaram-se alguns aspectos éticos e
práticos que dizem respeito à dignidade humana das pessoas com
deficiência. Afirmou-se a importância da participação da própria
pessoa com deficiência nas decisões pertinentes a ela
reconhecendo-a como agente moral e quando não existem as
capacidades mentais suficientes para isto, deve-se reconhecê-la
pessoa a pleno título de direito na sua intrínseca dignidade
humana. Destacou-se o papel da família como lugar natural de
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acolhida, crescimento e educação, sendo dever de justiça social e de
subsidiariedade humana por parte da sociedade dar o suporte
necessário para que a família possa fazer a interação com a
mesma, não a deixando exposta à própria sorte. Outro ponto
considerado foi a dimensão da afetividade e sexualidade das
pessoas com deficiência, reconhecendo que não se deve criar uma
moral própria ou diferente para as pessoas que vivem esta
condição, mas tutelá-las para que não sejam submetidas a
subterfúgios como a segregação ou a esterilização e considerá-las
como homens e mulheres necessitados de afeto e com impulsos
humanos, promovendo desde a mais tenra idade uma educação
sexual adequada para que possam viver com harmonia e
integralmente, segundo suas capacidades físicas e mentais, as
relações conforme a ética e a moral cristã recomenda a todas as
pessoas indistintamente. Acentuou-se a importância da prevenção
e reabilitação como vias de justiça e promoção humana, alertando
para alguns riscos que uma certa “esquizofrenia social” pode
acarretar através das finalidades com as quais é realizado o
diagnóstico pré-natal. Tema este que merece ser aprofundado
tentando responder se este meio está a serviço da vida ou da
morte, tendo exatamente nos fetos com deficiência congênita ou
cromossômica, bem como nos casos em que é constatada a
anencefalia um grito profético sobre a discriminação que inicia já
no ventre materno ou até mesmo no laboratório através da seleção
eugênica. Também constatou-se os ganhos que a sociedade inteira
alcança através de sérias políticas de reabilitação, destacando que
esta seja realizada dentro do princípio da equidade. No entanto
ressaltou-se que o mais importante é a abertura para a dimensão
espiritual que está para além das limitações ou dificuldades
corporais ou mentais.
Os últimos tópicos da tese apresentaram dois modelos de
intervenção, sendo um em âmbito nacional e outro em âmbito
internacional. A APAE enquanto entidade de pais e amigos das
pessoas com deficiência através das suas escolas especiais e
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atualmente com propostas e dinâmicas de inclusão social em
âmbito nacional. Percebeu-se a importância desta associação como
apoio e espaço de desenvolvimento para as famílias e as pessoas
com deficiência na realidade brasileira. Finalizou-se a tese com a
apresentação de Jean Vanier e a comunidade da Arca, como modelo
internacional de casa família fundada a partir de um percurso
espiritual de vivência do Evangelho, intervindo de modo profético
no atual contexto cultural. Reconhecendo nas pessoas com
deficiência os mais pobres entre os pobres, Jean Vanier nos
demonstra através das comunidades da Arca, os mistérios mais
profundos da pessoa, que muitas vezes são descobertos através da
convivência com o ser humano ferido em seu corpo e em seu
espírito. Conclui-se assim que, ao derrubar os muros entre aqueles
que se creem perfeitos e as pessoas com deficiência, podemos
superar a ilusão de que um homem é melhor que o outro e
construir relações verdadeiras através da solidariedade e do
acolhimento no amor e trilhar o caminho que nos leva a verdadeira
perfeição que se encontra em Deus.
A questão de fundo inspirada nesta pesquisa nos remete a
um quadro histórico e cultural, em que na era da bioética no qual
algumas correntes utilitaristas buscam o ideal do homem perfeito,
descartando os “incapazes” ou os que não se encontram nas suas
faculdades de autodeterminação, a presença das pessoas com
deficiência ressoa como um apelo profético de denúncia da “cultura
de morte” que coloca em risco a própria identidade do homem. Ao
mesmo tempo, esta presença profética anuncia que chegou o
momento de o homem rever os conceitos de pessoa e dignidade,
não se firmando somente na racionalidade, no subjetivismo e nas
capacidades individuais, mas nas relações de solidariedade que
desvelam um mistério muito mais profundo e que ajudam a
reinterpretar o paradoxo e a maravilha que é este homem, também
revelado e amado nas suas deficiências e limitações.
Conclui-se que a presença profética das pessoas com
deficiência no atual contexto cultural exige uma antropologia de
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fundo que ultrapasse os conceitos utilitaristas e contratualistas,
colocando sérias questões éticas e questionando conceitos como
“qualidade de vida” e o “uso de meios científicos e tecnológicos”
quando os mesmos abrem as portas para a morte. Requer-se uma
postura concreta da sociedade que deve interagir com os
verdadeiros interlocutores que vivem este drama existencial na
carne. Desafia-se o homem a repensar o seu ser e estar no mundo.
Constata-se que a presença das pessoas com deficiência no atual
contexto cultural abre perspectivas para uma significativa reflexão
ético-moral em diferentes campos das ciências: filosóficas,
teológicas, antropológicas, sociológicas e bioéticas na descoberta de
novas dimensões do homem e da pessoa, como detentor a pleno
título de direitos garantidos pela sua dignidade intrínseca.
Parafraseando Santo Irineu podemos dizer que “a glória de
Deus é o homem vivo”, este paradoxo, esta maravilha, este
mistério, que nas suas capacidades e nos seus limites, sempre de
novo nos desafia a redescobrirmos nosso lugar e nossa missão no
mundo!
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