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RESUMO: Preservar os “novos direitos” das pessoas com deficiência, 
especificamente após o advento da Lei n. 13.146/2015 no Brasil, é uma questão 
social e jurídica relevante, o que traz para a pesquisa proposta a busca por 
visibilidade aos entraves e subjetivações presentes na vida jurídica, social e 
política desta população. Com o intuito de contribuir com essa temática, o 
objetivo da pesquisa proposta é o de sugerir uma parametrização para a 
avaliação biopsicossocial da pessoa com deficiência, em procedimentos judiciais 
da Curatela, considerando-a meio jurídico de inserção de pessoas com 
deficiência nas políticas públicas sociais brasileiras, assim como de 
reconhecimento de sua plena autonomia e da necessidade de rompimento de 
barreiras para sua participação na vida social. Para esse desiderato, o método 
genealógico, tal como proposto por Michel Foucault norteará o trabalho da 
pesquisa, já que poderá contribuir com a compreensão das relações de poder 
em torno da temática pesquisada, assim como com o estudo das rupturas de 
uma história em torno das pessoas com deficiência tida como contínua, regular, 
homogênea e com “saberes sujeitados”. Nesta perspectiva, buscar-se-á sugerir 
e justificar como parâmetros para a avaliação biopsicossocial da pessoa com 
deficiência nos procedimentos judiciais da curatela: 1. A compreensão da 
preservação de uma autonomia privada existencial plena à pessoa com 
deficiência, sob o manto da dignidade humana, conforme regulamentado pelo 
Estatuto da Pessoa com Deficiência, que modificou a Teoria das Incapacidades 
do Código Civil Brasileiro de 2002; 2. O exercício da Curatela como uma medida 
de apoio “extraordinário”, vislumbrando o princípio da “intervenção mínima” na 
vida, desejos e necessidades da pessoa com deficiência; 3. A conceituação da 
“deficiência” como uma questão de Direitos Humanos, extrapolando-se as 
referências eugênicas, reabilitadoras e puramente médicas da “deficiência”; e 4. 
O método avaliativo realizado por equipe multiprofissional de cunho 
interdisciplinar, assim como heterogêneo, não fragmentário dos saberes e 
genealogicamente condizente com a inserção de conhecimentos também não 
científicos (comuns) na avaliação. Com isso, justifica-se a relevância do tema, 
considerando-se a nova compreensão, através da história, das pessoas com 
deficiência e de todos os meios de controle e assujeitamentos vivenciados, 
condizentes com uma estrutura de poder-saber que oprimem essa população. 
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