
III Conferência Nacional dos Direitos das Pessoas com Defi ciência | 1

III CONFERÊNCIA NACIONAL DOS

DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

“Um olhar através da Convenção sobre os Direitos das
Pessoas com Defi ciência da ONU: Novas perspectivas e desafi os”

DATA: De 03 a 06 de Dezembro de 2012

LOCAL: BRASÍLIA-DF

I – TEXTO BASE

1. INTRODUÇÃO

O histórico da luta pelos direitos das Pessoas com Deficiência vem sendo escrito 
com avanços e conquistas. A partir da organização das mobilizações sociais 
na década de 1970 e a elaboração de suas demandas, até conquistar o seu 

reconhecimento e assimilação pelo Estado brasileiro com vistas a garantir direitos 
dessa importante parcela da população.

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da Organização das 
Nações Unidas-ONU foi ratificada em 2008 pelo Brasil com equivalencia de Emenda 
Constitucional, fato este que baliza toda a luta desta população.

Ao colocar a política da pessoa com deficiência na pasta dos Direitos Humanos, o 
Governo Federal reconhece que a inclusão é, antes de mais nada, um direito conquistado 
por este segmento da população a partir de muita luta. Em 2009, a Organização dos 
Estados Americanos-OEA reconheceu que poucos são os países capazes de superar 
a ação meramente reabilitatória e assistencialista – considerando ainda que alguns 
não apresentam nenhuma política pública voltada para esse grupo. Embora o Brasil 
tenha sido apontado como um dos países mais inclusivos das Américas por coordenar 
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medidas administrativas, legislativas, judiciais e políticas públicas, o movimento social 
das pessoas com deficiência demanda ações práticas de implementação dessas 
políticas visando atingir a totalidade desse segmento.

Entendemos que os avanços não são possíveis sem a atuação engajada e 
militante da sociedade civil oraganizada, sempre vigilante em seu papel de cobrar do 
Estado brasileiro sua responsabilidade na garantia dos Direitos Humanos das pessoas 
com deficiência.

A interação democrática entre Estado e Sociedade Civil que resultou na realização 
da 1ª e 2ª Conferências, bem como os Encontros Nacionais de Conselhos Estaduais 
e Municipais ligados ao tema, possibilitaram maior participação da sociedade civil 
na discussão sobre os rumos que o Brasil segue nessa área. As principais decisões 
adotadas nesses fóruns de ampla participação democrática foram contempladas no 3º 
Programa Nacional dos Direitos Humanos (PNDH-3), lançado em dezembro de 2009.

O Brasil avança nesse marco civilizatório em Direitos Humanos, com a sociedade 
assegurando mais liberdade, igualdade e solidariedade. Liberdade que começa com 
a eliminação das barreiras físicas e de atitude, as barreiras do preconceito e as que 
impedem a igualdade de oportunidades.

Um ano antes da realização da 3ª Conferencia dos Direitos das Pessoas 
com Deficiência, em 2011, o Governo Federal lançou o Plano Nacional de Políticas 
Públicas para Pessoas com Deficiência “Viver sem Limite”. O Plano é um marco para 
o segmento à medida em que reúne ações articuladas pela maioria dos Ministérios 
do Governo Federal, pautado em quatro eixos principais: educação, saúde, proteção 
social e acessibilidade.

Na função de Comissão Organizadora da 3ª Conferencia Nacional dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência, o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência-
CONADE discutiu e deliberou o tema central e os quatro eixos temáticos que 
nortearão todos os debates realizados nas conferencias. Os eixos possibilitarão, já nas 
Conferências Municipais, Estaduais, Distrital e Fóruns Regionais o encaminhamento 
das questões regionais e a preparação para o debate dos temas no âmbito nacional no 
decorrer deste processo.

A III Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência terá como 
tema central: “Um olhar através da Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência: Novas perspectivas e desafios”, com os seguintes eixos:

I – Educação, esporte, trabalho e reabilitação profissional;
II – Acessibilidade, comunicação, transporte e moradia;
III – Saúde, prevenção, reabilitação, órteses e próteses;
IV – Segurança, acesso à justiça, padrão de vida e proteção social adequados.
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO

A III Conferência Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência será 
realizada entre os dias 03 e 06 de dezembro de 2012, na cidade de Brasília/DF, abordando 
o tema “Um olhar através da Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência: Novas perspectivas e desafios”.

No ano de 2006 a ONU promulgou a Convenção sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficência, documento este ratificado pelo Brasil juntamente com seu Protocolo 
Facultativo, com equivalência de Emenda Constitucional por meio do Decreto Legislati-
vo nº 186/2008 e Decreto nº 6.949/2009. Consequentemente faz-se necessária a ade-
quação das Políticas Públicas brasileiras à norma constitucional, cumprindo em seus 
dispositivos, conceitos, principios e demais conteúdos presentes na citada Convenção.

O Decreto Legislativo nº 186/2008, em seu artigo 1º aprovou nos termos do 
§ 3º do art. 5º da Constituição Federal, o texto da referida Convenção em razão da 
sua indiscutível importância, como instrumento que garante a dignidade da pessoa 
humana, razão pela qual foi internalizada no ordenamento jurídico brasileiro como 
norma constitucional, publicado no Diário do Senado Federal de 11/6/2008 e no Diário 
Oficial da União de 10/7/2008, Seção 1, p.1. Assim, para não restar dúvida quanto 
ao compromisso brasileiro perante a Convenção, o então Presidente da República 
Luis Inácio Lula da Silva, por meio do Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009, 
determinou naquele ano que a mesma deve ser aplicada e cumprida integralmente 
pelas instituições brasileiras.

A III Conferência Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência tem como 
objetivos: apreender, discutir, avaliar, propor, divulgar e acompanhar a implementação 
da Convenção, que se tornou referência da política nacional para este segmento.

Esta Conferência terá, também, a tarefa de avaliar a implementação do PNDH-
3, no Eixo Orientador III (Universalizar Direitos em um Contexto de Desigualdades) 
e na Diretriz 8, ao afirmar o objetivo estratégico de proteger e defender os direitos 
das pessoas com deficiência, uma vez que cabe ao Governo Federal a articulação 
de Políticas Públicas para a equiparação de oportunidades entre pessoas com e 
sem deficiência.

A realização das Conferências Municipais, Regionais, Territoriais, Estaduais, 
Distrital e Foruns Regionais e Estaduais dos Direitos das Pessoas com Deficiência, 
em preparação a essa Conferência, busca envolver todos os cidadãos brasileiros 
na construção e implementação de políticas públicas expressados nos objetivos e 
princípios da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, bem como 
nos princípios consignados da Constituição Brasileira.
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Buscando garantir o processo de construção coletiva, o CONADE estabeleceu 
a realização de Conferências Municipais, Regionais, Territoriais, Estaduais e Distrital 
que garantirá a participação na Conferência de delegados de todo país, que serão 
responsáveis pelas deliberações da III Conferência, conforme o art. 21 do Regimento 
da III Conferência Nacional aprovado na 75ª Reunião Ordinária do CONADE, realizada 
em agosto de 2011:

Art. 21. Serão delegados da III Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa
com Deficiência:

a) delegados natos: conselheiros titulares e suplentes do CONADE;

b) delegados eleitos nas Conferências ou Fóruns Estaduais dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência.

§ 1º Na composição das delegações estaduais, a ser extraída nas Conferências 
ou Fóruns Estaduais, deverá ser garantida, respeitando a paridade, a designação 
dos percentuais, conforme segue:

I. 50% de representantes de Conselhos Municipais;

II. 25% de representantes de Conselhos Estaduais.

§ 2º As demais vagas serão preenchidas paritariamente pelos delegados eleitos 
em plenária.

§ 3º Na impossibilidade de preenchimento das vagas referentes aos Conselhos 
Municipais e Estaduais, estas serão preenchidas em conformidade com a 
deliberação da Conferência ou Fórum Estadual.

§ 4º Caso o resultado dos percentuais referidos aos incisos I e II do 1º parágrafo 
deste artigo seja numero impar, será considerado como resultado o número 
imediatamente superior para a designação dos delegados.

O CONADE dividiu os eixos temáticos em dez grupos de trabalho, que farão os 
debates, tendo como referencia os artigos da Convenção, a saber:

1. Educação, esporte, trabalho e reabilitação profissional
1.1 Educação (Art. 24);
1.2 Esporte, Cultura e Lazer (Art. 30);
1.3 Trabalho e reabilitação profissional (Art. 27).

2. Acessibilidade, comunicação, transporte e moradia
2.1 Acessibilidade (Art. 9);
2.2 Comunicação (Art. 9 e 21);
2.3 Transporte e moradia (Art. 19 e 20).
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3. Saúde, prevenção, reabilitação, órteses e próteses
3.1 Saúde e prevenção (Art. 25);
3.2 Reabilitação, órtese e prótese (Art. 26).

4. Segurança, acesso à justiça, padrão de vida e proteção social adequados
4.1 Segurança e acesso à justiça (Art. 12 e 13);
4.2 Padrão de vida e proteção social (Art. 28).

A Convenção e seu Protocolo Facultativo são referências essenciais para o País 
que queremos e que já começamos a construir, um Brasil com acessibilidade, no 
sentido mais amplo desse conceito, conscientes de que, hoje, não é o limite individual 
que determina a deficiência, mas sim as barreiras existentes nos espaços, no meio 
físico, no transporte, na informação, na comunicação e nos serviços.

3. O CENÁRIO INTERNACIONAL

O Relatório Mundial sobre Pessoas com Deficiência (2011) informa que 15% 
da população possui algum tipo de deficiência. Com as diretrizes da Convenção, 
principalmente a interrelação entre os limites individuais e as barreiras que impedem 
o usufruto de direitos com equiparação de oportunidades entre pessoas com e sem 
deficiência, constata-se que o não é uma palavra muito presente no dia a dia das pessoas 
com deficiência e várias barreiras são (re)construídas, dificultando a percepção de que 
o “mundo” é um só, e que a deficiência integra a diversidade humana.

O não significa em muitos casos a impossibilidade de participação, a ausência 
de acessibilidade, a diferença salarial, os obstáculos à educação, ao trabalho, à saúde, 
ao lazer e a todos os demais direitos humanos assegurados e não implementados para 
as pessoas com deficiência em razão da deficiência.

Este mesmo relatório aponta que muitos obstáculos existentes são evitáveis e 
poderiam eliminar as desvantagens associadas à deficiência. Ou seja, com esforços 
e responsabilidades de diferentes setores, diferentes agentes/atores sociais e muita 
cooperação para mudar atitudes e assegurar o usufruto de todos os direitos humanos 
para todas as pessoas, com e sem deficiência, isso pode ser alterado.

A Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência foi 
rapidamente assinada e ratificada, entrando em vigor em 03 de maio de 2008. Em 
fevereiro de 2012, 153 países haviam assinado tal tratado e 110 ratificaram-no; o 
protocolo facultativo possui 90 assinaturas e 63 ratificações, o que demonstra que seu 
texto está gerando impactos por todo o mundo.

O cenário internacional traz grandes desigualdades no respeito aos direitos das 
pessoas com deficiência e há uma preocupação muito relevante sobre os impactos 
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da crise econômica e financeira na implementação das determinações da Convenção, 
visto que o vínculo entre pobreza e deficiência continua forte.

Importante destacar que a deficiência ainda é motivo de discriminação na 
maior parte do mundo e que muitos de seus princípios não são refletidos nas políticas 
públicas que, em vários casos, são constituídas sem incluir todos e todas.

As diferenças de gênero também são impactantes, não apenas no Brasil. A 
Convenção reconhece que mulheres e meninas estão expostas a maiores riscos, 
tanto no lar como fora dele, bem como de sofrer violência, lesões ou abusos, descaso 
ou tratamento negligente, maus-tratos ou exploração, e ressalta a necessidade de 
incorporar a perspectiva de gênero aos esforços para promover o pleno exercício dos 
Direitos Humanos e liberdades fundamentais.

Além dos tipos de violência cometidos contra mulheres em geral, determinadas 
atitudes podem constituir violência contra mulheres com deficiência, tais como:

a) isolamento forçado, confinamento e ocultação dento da casa da própria 
família;

b) aplicação forçada e coercitiva de drogas psicotrópicas ou colocação de 
drogas na comida;

c) institucionalização forçada e coercitiva;

d) contenção e isolamento em instituições;

e) criação de situações pretextadas para fazer a mulher parecer violenta 
ou incompetente a fim de justificar sua institucionalização e privação da 
capacidade legal;

f) forjamento de rótulos de raiva e autodeclaração das mulheres como 
um comportamento de “pessoas com transtorno mental e perigosas” 
(especialmente se a mulher já foi internada em hospitais psiquiátricos);

g) negação das necessidades e negligência intencional;

h) retenção de aparelhos de mobilidade, equipamentos de comunicação ou 
medicação que a mulher toma voluntariamente;

i) ameaças para negligenciar ou cancelar apoios ou animais assistentes;

j) colocação de mulheres em desconforto físico ou em situações 
constrangedoras por longo período de tempo;

k) ameaças de abandono cometidas por cuidadores;

l) violações de privacidade;

m) estupro e abuso sexual cometidos por membro da equipe ou por outro 
paciente internado em instituições;
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n) restrição, desnudamento e confinamento solitário que replica o
trauma do estupro;

o) aborto forçado; e

p) esterilização forçada.

De acordo com o Relatório de 2008 mencionado acima, essas mulheres têm, em 
geral, menos acesso a cuidados médicos qualificados e à reabilitação, se comparadas 
aos homens com deficiência; recebem medicamentos, ajudas técnicas e outros 
tratamentos menos dispendiosos; e têm menos acesso a apoios sociais, educação 
superior e oportunidades de emprego.

Essas ocorrências são notadas, também, em outros grupos da sociedade, tais 
como: crianças e adolescentes, idosos, LGBTs e raciais.

Outra particularidade das pessoas com deficiência refere-se ao tipo de defici-
ência, pois cada uma tem as suas próprias especificidades e cada pessoa deve ter o 
direito à escolha das tecnologias assistivas e dos apoios para garantir sua autonomia 
e independência. É de fundamental importância que as pessoas com algum tipo de 
deficiência conheçam seus direitos descritos na legislação, de modo a buscar formas 
para assegurar e cobrar que os mesmos sejam cumpridos. Da mesma forma, as pes-
soas sem deficiência.

No processo de implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência, o Brasil adotou três eixos fundamentais: (a) articulação de políticas 
transversais para a inclusão e a promoção de direitos e cidadania, com foco nos Direitos 
Humanos; (b) tratamento da inclusão sob a ótica do combate à fome e à pobreza; (c) 
promoção do diálogo com a Sociedade Civil organizada e fortalecimento do controle 
social sobre as políticas e ações governamentais.

No campo da cooperação internacional, o modelo de cooperação em Direitos 
Humanos adotado pelo Brasil, com foco na pessoa com deficiência, privilegia o inter-
câmbio de experiências para o estabelecimento de uma agenda governamental trans-
versal e intersetorial em que os direitos das pessoas com deficiência (civis, políticos, 
sociais, econômicos, culturais, tecnológicos, ou relativos ao meio-ambiente) sejam 
contemplados na sua integralidade. Exemplo desse modelo é o Acordo firmado com 
o Haiti para o “Fortalecimento da capacidade política e institucional de agentes gover-
namentais e não-governamentais do Haiti para promoção e defesa dos direitos das 
pessoas com deficiência”.

O Brasil participa, na área de pessoas com deficiência, ativamente, dentre outros 
fóruns internacionais, do Mercado Comum do Sul – MERCOSUL, da Comunidade dos 
Povos de Língua Portuguesa – CPLP, da Organização dos Estados Americanos – OEA, 
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da Rede Intergovernamental Iberoamericana de Cooperação Técnica – RIICOTEC e da 
Organização das Nações Unidas – ONU.

É necessário que a III Conferência Nacional se aproprie integralmente do 
conteúdo da Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 
levando essa mesma exigência aos Estados, Municípios e a toda sociedade organizada 
tornando-a fundamento para a validação dos direitos das pessoas com deficiência, 
compreendendo que a equiparação de oportunidades remete também ao cumprimento 
de deveres e responsabilidades por parte de todos os cidadãos.


