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RESUMO  

 

O presente Guia Anexo busca ampliar e regionalizar as discussões acerca 

do Comitê das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência (CRPD), com foco na inclusão de crianças com deficiência em 

face da vulnerabilidade social e do capacitismo. Desta maneira, foi 

utilizada a metodologia de análise bibliográfica-documental sobre o tema, 

bem como um estudo sobre dados de relatórios internacionais e alguns 

dos especialistas eleitos pelo Comitê. A partir disso, busca-se discutir a 

realidade fática de cada uma das regiões globais nomeadas pelo Comitê 

e de países signatários da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência (CDPD) e como eles cumprem, ou não, com a garantia dos 

direitos assegurados. Em vias de corroborar com os objetivos 3 e 4 da 

Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável (ODS), quais sejam, 

assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em 

todas as idades e assegurar a educação inclusiva, equitativa e de 

qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida 

para todos. Por fim, também com o intuito de aumentar a disponibilidade 

de dados confiáveis acerca da deficiência, o presente material tem o 

propósito de realizar um estudo científico e propulsor dos debates acerca 

do assunto.  

Palavras-chave: Pessoas com deficiência. Infância. Capacitismo. 

Agenda 2030. Direitos Humanos.
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1 INTRODUÇÃO  

 

O presente Guia Anexo realiza uma análise acerca da inclusão de 

crianças com deficiência em face da vulnerabilidade social e do 

capacitismo, com o objetivo de expor dados, violações da Convenção 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD), políticas 

públicas e medidas com vistas à resolução da problemática apresentada 

dentro do recorte de cada nação. Ainda, o guia conta com a 

apresentação de 05 dos 18 especialistas eleitos que atuam no CRPD 

durante o ano de 2022.1 

Para fins metodológicos, foi adotada a divisão regional realizada pelo 

Escritório do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos 

Humanos (EACDH),2 ao qual integra-se o CRPD. Nessa organização, os 

escritórios e centros regionais concentram-se em questões transversais 

de direitos humanos, em cinco regiões do mundo, e operam em estreita 

colaboração com organizações intergovernamentais e sub-regionais. 

Ademais, também fornecem apoio em questões institucionais e são 

financiadas por contribuições regulares e extraorçamentárias. 

Assim, o presente documento utilizou uma divisão regional similar ao 

EACDH, que separa o globo em cinco regiões: Africana; Americana; 

Ásia-Pacífico; Europa e Ásia Central; e Oriente Médio e Norte Africano. 

É importante salientar que a distribuição dos especialistas em cada uma 

 
1 UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS - OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER. 
Membership: Committee on the Rights of Persons with Disabilities. Disponível em: 
https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/crpd/membership. Acesso em: 25 de maio 
2022. 
2 UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS: OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER. 
Who we are. Disponível em: 
https://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/WhoWeAre.aspx. Acesso em: 25 de maio 
2022. 
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das regiões diz respeito apenas a uma estrutura didática, não tendo 

nenhuma relação com a atuação dos países e dos especialistas 

presentes no comitê, os quais constituem peças autônomas que 

funcionam de forma independente de seu bloco ou grupo.3 

Com relação aos especialistas, estes são eleitos pelos Estados-parte do 

tratado e tem um mandato de quatro anos, sendo passível de uma 

reeleição. A composição deve contar com uma distribuição regional 

equitativa, representação de diversas formas de civilização, equidade de 

gênero e participação de especialistas com deficiência.4 Nesse material, 

constam informações acerca de cinco especialistas, privilegiando suas 

realizações acadêmicas e ações para a promoção da CRPD e dos 

Direitos das PcD. 

À vista disso, um dos dados mais relevantes em relação ao 

posicionamento de cada país diz respeito à assinatura da Convenção 

dos Direitos das Pessoas com Deficiência, acompanhada ou não de seu 

Protocolo Facultativo. Este último é um ponto crucial para a vida das 

PcD, uma vez que o documento institui mecanismos para a realização 

de denúncias de um indivíduo ou grupo frente ao CRPD referentes à 

violação de seus direitos. Salienta-se que essa assinatura é opcional, e 

que algumas nações não assinaram nenhum dos documentos citados.5 

 
3 UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS: OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER - 
REGIONAL OFFICE FOR EUROPE. Regional Offices/Centres. Disponível em: 
https://europe.ohchr.org/EN/Countries/Pages/RegionalOfficesIndex.aspx. Acesso 
em: 25 de maio 2022. 
4 UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS: OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER. 
Committee On The Rights Of Persons With Disabilities: Conference of States 
parties/Elections. Disponível em: 
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/Elections.aspx. Acesso em: 25 de 
maio 2022. 
5 UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS - OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER. 
Status Of Ratification Interactive Dashboard. Disponível em: 
https://indicators.ohchr.org/. Acesso em: 25 de maio 2022. 
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Por fim, é imprescindível que se tenha o entendimento de que a inclusão 

de crianças com deficiência é uma questão global e, por isso, não atinge 

apenas os países abordados neste Guia Anexo. Existem diversos 

fatores particulares, culturais e socioambientais de cada Estado que 

influenciam direta e indiretamente na intensidade da garantia ou na 

exclusão dos direitos previstos pela CDPD. 



 

 

 
11 

2 REGIÃO AFRICANA  

 

A África é o terceiro maior continente do mundo,6 vindo logo após a Ásia 

e a América, respectivamente. Possuindo 54 países, dispõe de uma 

população de cerca de 1,3 bilhão de pessoas, o que significa 

aproximadamente 14% da população mundial.7 Contudo, a divisão feita 

pelo CRPD não abarca o continente como um todo, separando o 

território correspondente ao Norte.8 Em relação à sua história, é notório 

que o continente foi marcado por diversos conflitos que, antes da sua 

independência, se concentravam em guerrilhas dirigidas 

ideologicamente e, atualmente, as motivações versam em torno de 

questões políticas e financeiras.9 

Neste ínterim, com o intuito de estabelecer mais pacificidade para toda a 

sua população e reforçando a parceria entre a ONU e a União Africana 

(UA), foi criada a missão “silenciar as armas” até 2020. Esta missão tem 

como objetivo resolver todos os conflitos violentos já existentes (sejam 

guerras ou conflitos civis), impedir o genocídio no continente e, segundo 

 
6 BRITANNICA ESCOLA. África. Disponível em: 
https://escola.britannica.com.br/artigo/%C3%81frica/480539. Acesso em: 25 de maio 
2022. 
7 NATIONS ONLINE PROJECT. Countries of Africa. Disponível em: 
https://www.nationsonline.org/oneworld/africa.htm. Acesso em: 25 de maio 2022. 
8 OHCHR. OHCHR in the World: making human rights a reality on the ground. 
Disponível em: https://www.ohchr.org/EN/Countries/Pages/WorkInField.aspx. Acesso 
em: 25 de maio 2022. 
9 IGHOBOR, K. Work in progress for Africa’s remaining conflict spots: Insecurity 
persists in the DR Congo, Somalia, South Sudan, Nigeria, Central African Republic, 
Mali and Libya. Africa Renewal, 23 de dez. 2019. Disponível em: 
https://www.un.org/africarenewal/magazine/december-2019-march-2020/work-
progress-africa%E2%80%99s-remaining-conflict-hotspots. Acesso em: 25 de maio 
2022. 
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Rosemary DiCarlo, subsecretária-geral da ONU para Assuntos Políticos, 

também promover a prevenção e futuros conflitos nesse prazo.10 

Nesse sentido, o relatório11 do secretário-geral das Nações Unidas feito 

em 2019 que trata sobre pessoas com deficiência envolvidas em 

conflitos armados, afirma que os impactos nelas tendem a ser mais 

acentuados, considerando que ficam mais vulneráveis e podem não 

conseguir fugir dos ataques, sendo abandonadas desprotegidas.12 

Assim, ficou ainda mais notória a necessidade de olhar para as PcD e, 

em 2017, foi formalmente registrado o African Disability Forum (ADF),13 

ou o Fórum Africano sobre Deficiência, que consiste em um grupo de 

organizações de PcD para assegurar que as decisões relativas a elas 

sejam tomadas com e por pessoas com deficiência.14 

Dentro desse contexto, um dos membros eleitos como especialistas do 

CRPD foi Samuel Njuguna Kabue, nascido em Kiambu, uma vila do 

Quênia, em 1951. Ele é bacharel em História e Inglês, contudo, só atuou 

na sua área de formação após a conclusão de seu mestrado em Ensino 

da Língua Inglesa. Kabue também possui mestrado em Educação 

Especial e Teologia. Além disso, é Presidente Fundador da United 

 
10 ONU NEWS. Conselho de Segurança apoia visão para “silenciar armas” em 
África até 2020, 27 de fev. 2019. Disponível em: 
https://news.un.org/pt/story/2019/02/1661932 Acesso em: 25 de maio 2022. 
11 UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL. Protection of civilians in armed 
country, 07 de maio 2019. Disponível em: https://undocs.org/S/2019/373. Acesso 
em: 25 de maio 2022. 
12 HUMAN RIGHTS WATCH. UN: Focus on Civilians With Disabilities in Wartime - 
UN, Governments Should Ensure Needed Protections. Disponível em: 
https://www.hrw.org/news/2019/05/28/un-focus-civilians-disabilities-wartime. Acesso 
em: 25 de maio 2022. 
13 UNPD - AFRICA. Who we are. Disponível em:  
https://africandisabilityforum.net/about-us/. Acesso em: 25 de maio 2022. 
14 INTERNATIONAL DISABILITY ALLIANCE. African Disability Forum. Disponível 
em: http://www.internationaldisabilityalliance.org/african-disability-forum. Acesso em: 
25 de maio 2022. 
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Disabled Persons of Kenya15, prestou serviços de consultoria para o 

governo do Quênia na elaboração da Política Nacional de Deficiência do 

Quênia e na Lei de Deficiência de 2003. Além disso, atuou como 

membro do Comitê Gestor Nacional sobre a implementação da Década 

Africana para Pessoas com Deficiência.16 

  

2.1 ÁFRICA DO SUL  

 

A República da África do Sul está localizada no sul do continente 

africano e é regida por uma democracia parlamentar, atualmente 

presidida por Cyril Ramaphosa, do Congresso Nacional Africano (CNA). 

O partido encontra-se no poder desde 1994, ano que marca as primeiras 

eleições democráticas do país e a eleição de Nelson Mandela para 

presidente, representando princípios de não discriminação, democracia 

e igualdade para todos, incluindo as pessoas com deficiência.17 A África 

do Sul é signatária da CDPD a partir do ano de 2007, ratificando-a no 

mesmo ano. Além disso, o país também é signatário de seu protocolo 

facultativo.18 

Em decorrência de múltiplos fatores, como falhas na prestação de 

serviços, falta de acesso à informação, crenças tradicionais relacionadas 

à incapacidade e desigualdade no acesso à educação, as crianças com 

 
15 Associação das pessoas com deficiência do Quênia, tradução livre.  
16 UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS - OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER. 
Membership: Committee on the Rights of Persons with Disabilities. Disponível em: 
https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/crpd/membership. Acesso em: 25 de maio 
2022. 
17 CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY - CIA. The World Factbook: South Africa. 
Disponível em: https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/south-africa/. 
Acesso em: 25 de maio 2022. 
18 UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS. Status of ratification interactive 
dashboard. Disponível em: https://indicators.ohchr.org/. Acesso em: 25 de maio 
2022. 

https://indicators.ohchr.org/
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deficiência no país permanecem vulneráveis à exclusão, abuso e 

desigualdade, principalmente em comunidades mais pobres.19 

Além disso, a África do Sul não tem cumprido com suas promessas de 

oferecer uma educação inclusiva para as crianças com deficiência, de 

modo que as possibilite desenvolver suas habilidades e apoiar seu 

desenvolvimento. Em função disso, muitas dessas crianças são 

encaminhadas para escolas “especiais”, impedindo-as de aprender em 

um sistema escolar geral. Além disso, a maioria dessas escolas não é 

gratuita e, mesmo quando frequentam escolas regulares, as crianças 

com deficiência pagam taxas adicionais.20  

Algumas medidas foram tomadas, como a implementação de uma 

política de triagem, identificação, avaliação e suporte, projetada para 

garantir que as escolas forneçam às crianças com deficiência o apoio 

total necessário.21  O governo também adotou o currículo nacional da 

Língua de Sinais da África do Sul para integrar esse idioma nas escolas 

e comprometeu-se a distribuir livros, material didático e materiais de 

ensino em Braille para escolas especializadas em ensinar alunos com 

deficiência visual.22 

 

2.2 GANA  

 

 
19 UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS. Initial report of South Africa submitted in 
accordance to Article 35 of the Convention. Disponível em: 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en
&TreatyID=4&DocTypeID=29. Acesso em: 25 de maio 2022. 
20 HUMAN RIGHTS WATCH. South Africa: Children with Disabilities Shortchanged. 
Disponível em: https://www.hrw.org/news/2019/05/24/south-africa-children-
disabilities-shortchanged. Acesso em: 25 de maio 2022. 
21 Ibid. 
22 DAILY MAVERICK. Alunos com deficiência visual obterão livros em Braille, 
finalmente. Disponível em: https://www.dailymaverick.co.za/article/2018-09-26-
visually-impaired-learners-to-get-braille-books-finally/. Acesso em: 25 de maio 2022. 

https://www.hrw.org/news/2019/05/24/south-africa-children-disabilities-shortchanged
https://www.hrw.org/news/2019/05/24/south-africa-children-disabilities-shortchanged
https://www.dailymaverick.co.za/article/2018-09-26-visually-impaired-learners-to-get-braille-books-finally/
https://www.dailymaverick.co.za/article/2018-09-26-visually-impaired-learners-to-get-braille-books-finally/
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A República do Gana, ou Gana, é um país situado na África Ocidental, 

na fronteira com o Golfo da Guiné, entre a Costa do Marfim e o Togo. O 

país possui cerca de 29,3 milhões de habitantes, sendo sua população 

extremamente plural em etnias e línguas; é regido atualmente pelo 

sistema de governo de república presidencialista e o seu presidente em 

exercício é Nana Akufo-Addo.23 Ademais, Gana é signatário da CDPD 

desde o ano de 2007, sendo a ratificação feita apenas no ano de 2012. 

Quanto ao Protocolo Facultativo da Convenção, o país também é 

signatário desde 2007, ratificando-o no ano de 2012.24 

Nesse ínterim, cerca de 3% da população ganesa possui algum tipo de 

deficiência, sendo esse grupo de pessoas um dos mais oprimidos no 

país. Um dos principais fatores para a manutenção da marginalização 

das PcD na República do Gana é a falha nas estruturas legais e 

regulatórias destinadas a protegê-las. Dessa maneira, o artigo 29 da 

Constituição de 1992 de Gana enuncia os direitos das pessoas com 

deficiência. O país também declarou a Lei das Pessoas com Deficiência 

de 2006, que prevê direitos como acesso irrestrito a locais e edifícios 

públicos, assistência médica gratuita, emprego, educação e transporte.25 

Contudo, há fragilidades nesse aparato legal, como o fato de a definição 

de deficiência partir de uma perspectiva biomédica em desacordo com a 

perspectiva social adotada pela atual prática internacional, conforme a 

 
23 CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY - CIA. The World Factbook: Ghana. 
Disponível em: https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/ghana/#geography. 
Acesso em: 22 de maio 2020. 
24 UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS - OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER. 
Status Of Ratification Interactive Dashboard. Disponível em: 
https://indicators.ohchr.org/. Acesso em: 25 de maio 2022. 
25 OCRAN, Joseph. Exposing the protected: Ghana’s disability laws and the rights of 
disabled people. Disability & Society, [s.l.], v. 34, n. 4, p. 663-668, 04 de mar. 2019. 
Informa UK Limited. Disponível em: 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09687599.2018.1556491. Acesso em: 
22 de maio 2020. 
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CDPD. Outro ponto em relação a essa Lei, diz respeito aos artigos 15, 

22, 38 e 39, que ao se referirem à integração plena das pessoas com 

deficiência na sociedade, utilizam frases como “na medida do possível”, 

de modo a abrir margem para que o significado do “que é possível” seja 

relativizado em detrimento das PcD.26 

Nessa intelecção, um dado alarmante refere-se à deficiência visual entre 

crianças no Gana, pois estima-se que 5 a 10% da população nacional 

corresponda a pessoas com deficiência visual. As principais causas da 

cegueira total ou parcial na infância no Gana são, primeiramente, 

decorrentes de cicatrizes na córnea, e, em segundo lugar, por atrofia 

óptica. Atualmente, existem duas escolas para cegos e uma escola 

integrada no Gana, para auxiliar na educação de jovens que apresentam 

tal condição.27 

 

2.3 MOÇAMBIQUE 

 

A República de Moçambique localiza-se no sudeste do continente 

africano, entre a África do Sul e a Tanzânia. O país segue o modelo de 

república presidencialista, tendo como atual presidente Filipe Nyusi, da 

Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO); o partido está no 

poder desde 1994.28 Além disso, Moçambique é signatário da CDPD a 

 
26 Ibid. 
27 HUH, Grace J.; SIMON, Judith; PRAKALAPAKORN, S. Grace. Causes of 
childhood blindness in Ghana: results from a blind school survey in upper west 
region, ghana, and review of the literature: results from a blind school survey in 
Upper West Region, Ghana, and review of the literature. International 
Ophthalmology, [s.l.], v. 38, n. 4, p. 1415-1423, 13 jun. 2017. Springer Science and 
Business Media LLC. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1007/s10792-017-0600-9. 
Acesso em: 22 de maio 2020. 
28 CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY - CIA. The World Factbook: Mozambique. 
Disponível em: https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/mozambique/. 
Acesso em: 25 de maio 2022. 
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partir do ano de 2007, ratificando-a em 2012; o país não assinou o 

protocolo facultativo, no entanto, ele passou a fazer parte deste em 

2012.29 

Após conquistar a independência de Portugal, em 1975, Moçambique 

enfrentou 16 anos de guerra entre o governo (FRELIMO) e a 

Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO), o que contribuiu ainda 

mais para a precarização da infraestrutura, da economia e para o 

aumento da pobreza. Esses fatores, somados, dificultam a inserção das 

crianças com deficiência na sociedade e um acompanhamento 

adequado às suas necessidades.30 

Nessa linha, segundo o Censo de 2017, Moçambique tem 727.620 

pessoas com deficiência, sendo 210.934 crianças (considerando a faixa 

etária de 0-19 anos).31 Desse modo, o Ministério da Criança e Ação 

Social conta com políticas públicas para o grupo, como o Plano Nacional 

de Ação para Pessoas com Deficiência (PNAD) - em colaboração com 

Organizações não-governamentais (ONGs) e instituições - que abrange 

o emprego, a saúde, a educação e a assistência social, além do 

comprometimento em fomentar a acessibilidade dos espaços públicos, o 

 
29 UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS - OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER. 
Status Of Ratification Interactive Dashboard. Disponível em: 
https://indicators.ohchr.org/. Acesso em: 25 de maio 2022 
30 MENESES, Rita Catarina Paiva Castro Patrício de. Protecção Social e 
Deficiência: o caso de moçambique. 2014. 140 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de 
Letras, Faculdade de Letras, Universidade do Porto, Porto, 2014. Disponível em: 
http://www.pordentrodaafrica.com/wp-content/uploads/2015/08/Defici%C3%AAncia-
e-Prote%C3%A7%C3%A3o-Social.pdf. Acesso em: 11 de maio 2020. 
31 REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE. Instituto Nacional de Estatística. Governo de 
Moçambique (org.). População Por Tipo De Deficiência, Segundo Sexo, Área De 
Residência e Idade. 2017. Disponível em: http://www.ine.gov.mz/iv-rgph-
2017/mocambique/05-deficiencias/quadro-14-populacao-por-tipo-de-deficiencia-
segundo-sexo-area-de-residencia-e-idade-mocambique-2017.xlsx/view. Acesso em: 
11 de maio 2020. 
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que mostra o interesse do governo do país em garantir os direitos das 

PcD, contribuindo para diminuir o estigma sobre essas crianças.32 

Por fim, deve-se salientar que a economia de Moçambique é 

majoritariamente pautada na agricultura, evidenciando a desigualdade 

social, como também a precariedade da educação nessas áreas, o que 

propicia o estigma e a exclusão de PcD por serem tidas como 

“incapazes” de executar um trabalho. Em síntese, Moçambique é uma 

nação em dificuldades socioeconômicas, porém que busca a melhoria 

das suas condições e a inclusão das crianças com deficiência na 

sociedade, por meio da educação e da informação.33 

 

2.4 NIGÉRIA 

 

Localizado na África ocidental, o país tem uma população de 203,5 

milhões de habitantes - destes, 25 milhões (ou 15%) têm uma 

deficiência.34 Sua língua oficial é o inglês, porém, mais de 500 línguas 

são faladas no país, em função da diversidade étnica que o compõe. 

Sendo assim, os povos em maior porcentagem na Nigéria são os Hausa 

 
32 REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE. Ministério de Género, Criança e Acção Social. 
Presidência da República de Moçambique (org.). Plano Nacional De Acção Para a 
Área da Deficiência. 2012. Disponível em: 
https://www.un.org/development/desa/disabilities/wp-
content/uploads/sites/15/2019/10/Mozambique_National-Plan-of-Action-for-the-Area-
of-Disability-%E2%80%93-PNAD-II-2012-2019.pdf. Acesso em: 11 de maio 2020. 
33 MENESES, Rita Catarina Paiva Castro Patrício de. Protecção Social e 
Deficiência: o caso de moçambique. 2014. 140 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de 
Letras, Faculdade de Letras, Universidade do Porto, Porto, 2014. Disponível em: 
http://www.pordentrodaafrica.com/wp-content/uploads/2015/08/Defici%C3%AAncia-
e-Prote%C3%A7%C3%A3o-Social.pdf. Acesso em: 11 de maio 2020. 
34 EWANG, Anietie. Nigeria Passes Disability Rights Law: offers hope of inclusion, 
improved access. Offers Hope of Inclusion, Improved Access, 2019. Disponível em: 
https://www.hrw.org/news/2019/01/25/nigeria-passes-disability-rights-law. Acesso 
em: 22 de maio 2020. 
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(27,4%), os Igbo (14,1%) e os Iorubá (13,9%).35 Dito isto, é uma nação 

de extrema importância econômica, sendo o maior exportador de 

petróleo da África e possuindo a maior reserva de gás natural do 

continente.36  

No âmbito político, o país sofreu historicamente com golpes militares, 

mas desde 1999 tem vivido a redemocratização. Atualmente, o 

presidente é Muhammadu Buhari - um ex-líder militar responsável por 

um golpe ocorrido em 1983 e que se encerrou justamente com as 

eleições de 1999.37 Assim, é possível perceber que o cenário político 

enfrentado pela Nigéria é conturbado e desse modo permanece: 

conflitos religiosos entre islamitas e cristãos têm causado aspirações 

separatistas, especialmente desde que houve uma imposição de lei 

islâmica em alguns estados do Norte.38 Com isso, o índice de 

desenvolvimento humano calculado pelo Programa de Desenvolvimento 

das Nações Unidas colocou a Nigéria na 158ª posição entre 189 países 

em 2019.39 

Em meio a esse cenário, a Nigéria assinou a CDPD e o Protocolo 

opcional em 2007 e os ratificou em 2010, assumindo o compromisso de 

 
35 CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY - CIA. The World Factbook: Nigeria. 
Disponível em: https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/nigeria/. Acesso em: 
22 de maio 2020. 
36 THE WORLD BANK. Nigeria Overview. Disponível em: 
https://www.worldbank.org/en/country/nigeria/overview. Acesso em: 22 de maio 
2020. 
37 BBC MONITORING. Nigeria country profile. BBC, 2019. Disponível em: 
https://www.bbc.com/news/world-africa-13949550. Acesso em: 22 de maio 2020. 
38 Ibid.  
39 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME. Human Development 
Report 2019. New York: UNDP, 2019. Disponível em: 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2019_overview_-_english.pdf. Acesso em: 
22 de maio 2020. 



 

 

 
20 

promover os direitos das PcD nacionalmente.40 Entretanto, somente em 

2018 o presidente assinou a lei proibindo a discriminação contra 

pessoas com deficiência,41 9 anos depois de sua propositura inicial e de 

intensos protestos dos grupos e ativistas pelos direitos das PcD.42 

Todavia, o país não enviou o relatório inicial ao CRPD.43 

No que tange às crianças, a nação apresenta altos índices de 

mortalidade de menores de 5 anos e, especificamente sobre as 

meninas, 30% sofrem com mutilação genital.44 Outro problema tem 

relação com os conflitos vividos internamente - segundo a ONU, mais de 

3.500 crianças foram recrutadas por grupos armados não estatais entre 

2013 e 2017. No ano de 2019, o grupo armado Força-Tarefa Civil 

Conjunta assumiu o compromisso de libertar as crianças e adolescentes 

que estavam no grupo, tendo libertado 1.727 crianças da sua 

organização, período em que a situação parecia melhorar.45 Contudo, ao 

 
40 UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS - OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER. 
Status Of Ratification Interactive Dashboard. Disponível em: 
https://indicators.ohchr.org/. Acesso em: 25 de maio 2022. 
41 NIGERIA. Ato de 2018. Discrimination Against Persons With Disabilities 
(prohibition). Nigeria, Disponível em: https://nigeriahealthwatch.com/wp-
content/uploads/bsk-pdf-manager/2019/02/1244-Discrimination-Against-Persons-
with-Disabilities-Prohibition-ACT-2018.pdf. Acesso em: 22 de maio 2020. 
42 EWANG, Anietie. Nigeria Passes Disability Rights Law: offers hope of inclusion, 
improved access. HRW, Nigeria, 25 jan. 2019. Disponível em: 
https://www.hrw.org/news/2019/01/25/nigeria-passes-disability-rights-law. Acesso 
em: 22 de maio 2020. 
43 UNITED NATIONS. UN Treaty Body Database: Reporting status for Nigeria. 
Disponível em: 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/countries.aspx. Acesso 
em: 22 de maio 2020. 
44 UNICEF. Crianças com Deficiência - Situação mundial da Infância 2013. 
Disponível em: 
http://www.crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/unicef_sowc/sit_mund_inf_2013_d
eficiencia.pdf. Acesso em: 22 de maio 2020. 
45 NAÇÕES UNIDAS. Grupo armado liberta quase 900 crianças no nordeste da 
Nigéria. Disponível em: https://unicrio.org.br/grupo-armado-liberta-quase-900-
criancas-no-nordeste-da-nigeria/. Acesso em: 24 de maio 2020. 
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final de 2020 crianças voltaram a ser raptadas por homens armados, já 

sendo registrado em maio de 2021 que 730 crianças e adolescentes 

tinham sido sequestrados.46 

Por fim, unindo as vivências das PcD à infância na Nigéria, os dados 

são de difícil acesso. Na educação, o Banco Mundial realizou uma 

pesquisa em 2017 indicando que 3 a cada 10 crianças com deficiência 

nunca foram à escola. Ou seja, muito embora as políticas nacionais 

abordem a educação inclusiva, não há um direcionamento específico ao 

público infantil, bem como os dados em geral são escassos.47 

  

 
46 DW. Homens armados voltam a raptar estudantes na Nigéria. Disponível em: 
https://www.dw.com/pt-002/homens-armados-voltam-a-raptar-estudantes-na-
nig%C3%A9ria/a-57725011. Acesso em: 25 maio 2022. 
47 DARK, Shayera. For children with disabilities in Nigeria, educational opportunities 
remain scant. Devex, Lagos, 30 de nov. 2018. Disponível em: 
https://www.devex.com/news/for-children-with-disabilities-in-nigeria-educational-
opportunities-remain-scant-93819. Acesso em: 22 de maio 2020. 



 

 

 
22 

3 REGIÃO AMERICANA  

 

Amália Eva Gamio Ríos é nascida no México e lá realiza seu trabalho de 

consultora independente em direitos humanos das PcD. No âmbito 

acadêmico, é formada em Medicina com especialização na inclusão de 

PcD, tendo publicado diversos artigos, nos quais aborda questões como 

políticas públicas e educação inclusiva. Ainda, foi a representante 

mexicana no comitê que fez parte da elaboração da CDPD. Por fim, atua 

na região americana como membro da Organização dos Estados 

Americanos (OEA) no Comitê para a Eliminação de todas as formas de 

Discriminação contra as PcD.48  

Dito isto, a sua atuação é de relevância à América como um todo. 

Assim, acerca dessa região é, primeiramente, importante saber que os 

escritórios oficiais do Alto Comissário da ONU ficam em Santiago, no 

Chile, e em Panama City, no Panamá.49 Ademais, no ano de 2019 a 

população total das Américas constava em aproximadamente um bilhão 

de habitantes.50 Especialmente, chama-se a atenção para a região 

Latinoamericana e Caribenha (LAC), em função de sua extensão 

 
48 UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS - OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER. 
Membership: Committee on the Rights of Persons with Disabilities. Disponível em: 
https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/crpd/membership. Acesso em: 25 de maio 
2022. 
49 UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS - OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER. 
Human Rights By Countries: Latin America and Caribbean Region. Disponível em: 
https://www.ohchr.org/EN/Countries/LacRegion/Pages/LacRegionIndex.aspx. Acesso 
em: 22 de maio 2020. 
50 INDEX MUNDI. População: América do Sul. Disponível em: 
https://www.indexmundi.com/map/?t=0&v=21&r=sa&l=pt. Acesso em: 22 de maio 
2020. 
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regional - ocupando cerca de 13,5% da superfície territorial do planeta, e 

de ser majoritariamente habitada por jovens menores de 25 anos.51 

De acordo com a Rede Latinoamericana de organizações não 

governamentais de Pessoas com Deficiência e suas Famílias (RIADIS) 

existem pelo menos 50 milhões de PcD na região, o que corresponde a 

10% da população.52 Além disso, a pobreza e desigualdade social são 

problemas recorrentes na região da América Latina e Caribenha, e 

quando associados à deficiência existe uma clara relação de causa e 

consequência: 82% das PcD da LAC vivem em situação de pobreza.53   

No que tange às crianças, um dos maiores problemas enfrentados 

concerne à Educação, uma vez que apenas 20 a 30% das crianças com 

deficiência vão à escola. As razões para tal passam pela falta de 

transporte adequado, insuficiente capacitação de professores, falta de 

materiais e equipamentos adequados, e infraestrutura escolar 

adaptada.54 A relevância desses dados se dá pelo fato de este ser um 

dos fatores mais importantes para alcançar efetivamente os direitos 

 
51 RED LATINOAMERICANA DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS. Informe Regional sobre 
la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible en América Latina 
bajo el enfoque de la Convención Sobre Los Derechos de Las Personas Con 
Discapacidad. Disponível em: http://www.riadis.org/wp-
content/uploads/2020/05/informe-regional.pdf. Acesso em: 22 de maio 2020. 
52 RED LATINOAMERICANA DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS. Herramientas - ONU. 
Discapacidad en latinoamérica. 2012. Word for Windows. Disponível em: 
http://www.riadis.org/herramientas-onu/. Acesso em: 14 de jun. 2020. 
53 RED LATINOAMERICANA DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS. Informe Regional sobre 
la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible en América Latina 
bajo el enfoque de la Convención Sobre Los Derechos de Las Personas Con 
Discapacidad. Disponível em: http://www.riadis.org/wp-
content/uploads/2020/05/informe-regional.pdf. Acesso em: 22 de maio 2020. 
54 RED LATINOAMERICANA DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS. Herramientas - ONU. 
Discapacidad en latinoamérica. 2012. Word for Windows. Disponível em: 
http://www.riadis.org/herramientas-onu/. Acesso em: 14 de jun. 2020. 
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desse grupo, de acordo com relatório da International Disability 

Alliance.55 

Isto posto, acrescenta-se que a Organização dos Estados Americanos 

(OEA) publicou em 1999 a Convenção Interamericana para a Eliminação 

de Todas as formas de Discriminação contra as Pessoas com 

Deficiência (CIADDIS).56 Ademais, em 2006 o Programa de Ação para a 

Década das Américas pelos Direitos e pela Dignidade das Pessoas com 

Deficiência (PAD) também foi uma medida tomada pela OEA, tendo 

como lema a “igualdade, dignidade e participação”,57 sendo fiscalizadas 

pelo Comitê para a Eliminação de todas as formas de Discriminação 

contra as Pessoas com Deficiência (CEDDIS) e, atualmente, o PAD foi 

renovado para 2026 com bons resultados.58 

 

3.1 BRASIL 

 

A República Federativa do Brasil está localizada na América do Sul e é 

o 5º maior país do mundo em extensão territorial. Adota em sua 

 
55 INTERNATIONAL DISABILITY ALLIANCE. Advancement of the UN CRPD 
through the 2030 Agenda: Towards Implementation in Latin America. Disponível 
em: 
http://www.internationaldisabilityalliance.org/sites/default/files/documents/final_lac_re
port.pdf. Acesso em: 22 de maio 2020. 
56 ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Convención Interamericana 
Para La Eliminación De Todas Las Formas De Discriminación Contra Las 
Personas Con Discapacidad. Disponível em: 
https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-65.html. Acesso em: 22 de maio 
2020. 
57 RED LATINOAMERICANA DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS. Informe Regional sobre 
la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible en América Latina 
bajo el enfoque de la Convención Sobre Los Derechos de Las Personas Con 
Discapacidad. Disponível em: http://www.riadis.org/wp-
content/uploads/2020/05/informe-regional.pdf. Acesso em: 22 de maio 2020. 
58 Ibid. 
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Constituição Federal o sistema presidencialista59 e é atualmente 

presidido por Jair Messias Bolsonaro, filiado ao Partido Liberal. O país é 

signatário da CDPD e do seu Protocolo Opcional desde 2007, ratificando 

ambos no ano seguinte, em 2008.60 Além disso, é importante ressaltar 

que após ser aprovada pelo Congresso Nacional e promulgada em 

2009,61 passou a ter o status de Emenda Constitucional, segundo o §3º 

do art. 5º da Constituição Federal.62 

De acordo com o Censo 2010,63 feito pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), cerca de 24% da população declarou ter 

dificuldade em enxergar, ouvir, caminhar ou subir degraus, ou relatou 

possuir deficiência intelectual.64 Porém, apesar do grande número, 

persistem condições adversas às pessoas com deficiência no país. 

Nesse sentido, segundo relatório do Observatório dos Direitos Humanos 

(ODH) em 2018, milhares de crianças e adultos com deficiência no país 

 
59 PNUD - BRASIL. Sobre o Brasil: Brasil. Disponível em: 
https://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/countryinfo.html. Acesso em: 13 de 
maio 2020. 
60 UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS - OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER. 
Status Of Ratification Interactive Dashboard. Disponível em: 
https://indicators.ohchr.org/. Acesso em: 25 de maio 2022. 
61 BRASIL. Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009. O Presidente da República 
decreta. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, p. 03, 25 de ago. 2009. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2009/decreto/d6949.htm. Acesso em: 17 de maio 2020. 
62 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil 
de 1988. Brasília, DF: Presidência da República, 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ Constituiçao.htm. Acesso em: 17 
de maio 2020. 
63 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo 
Demográfico: População residente por tipo de deficiência permanente, 2010. 
Disponível em: 
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9662-censo-demografico-
2010.html?edicao=9749&t=destaques. Acesso em: 13 de maio 2020. 
64 IBGE EDUCA JOVENS. Conheça o Brasil - População: Pessoas Com 
Deficiência. Disponível em: https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-
brasil/populacao/20551-pessoas-com-deficiencia.html. Acesso em: 13 de maio 2020. 
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estão desnecessariamente confinados em instituições, onde são mais 

suscetíveis a serem vítimas de abusos ou negligências. Ainda, muitas 

pessoas passam toda a sua vida neste lugar, sem receber educação ou 

uma educação muito limitada, vivendo apenas com o básico e não tendo 

muitas oportunidades para desenvolverem suas potencialidades.65 

Ainda segundo o ODH, o maior problema da realidade brasileira é que 

ela não permite que as pessoas com deficiência tenham independência 

para viver, pois geralmente lhe são negadas oportunidades de 

educação, emprego e assistência médica iguais a todas as outras 

pessoas.66 Isso se explicita bastante quando se compara o número de 

crianças e adolescentes com algum tipo de deficiência no país (cerca de 

4,7 milhões) e o número destes que estão matriculados em escolas 

(aproximadamente 830 mil).67 

Com o intuito de facilitar o acesso à educação, foi sancionada em 2015 

a chamada Lei Brasileira de Inclusão (também conhecida como Estatuto 

da Pessoa com Deficiência),68 que discorre sobre igualdade, direito à 

saúde, à moradia, à educação, entre outros pontos importantes. Ou 

 
65 HUMAN RIGHTS WATCH. Brazil: People With Disabilities Confined in Terrible 
Conditions 
Ensure Community-Based Services, Right to Make Decisions, 23 de maio 2018. 
Disponível em: https://www.hrw.org/news/2018/05/23/brazil-people-disabilities-
confined-terrible-conditions. Acesso em: 13 de maio 2020. 
66 ESPINOSA, C. R. Children With Disabilities Grow Old Behind Walls in Brazil. 
Folha de S. Paulo, 03 de jul. 2018. Disponível em: 
https://www.hrw.org/news/2018/07/03/children-disabilities-grow-old-behind-walls-
brazil. Acesso em: 13 de maio 2020. 
67 UNICEF BRASIL. Portas abertas para a inclusão. Disponível em: 
https://www.unicef.org/brazil/portas-abertas-para-inclusao. Acesso em: 13 de maio 
2020. 
68 BRASIL. LEI Nº 13.146, DE 6 DE JULHO DE 2015. Institui a Lei Brasileira de 
Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). 
Brasília, DF, ano 194, 06 de jun. 2015. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm. Acesso em: 
18 de maio 2020.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.146-2015?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm
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seja, no país, ainda com relação à inclusão na educação, é considerado 

crime negar matrícula em escolas públicas ou particulares, assim como 

a cobrança de valores extras, pois todas as escolas devem ter a 

estrutura necessária para receber as crianças em classes de ensino 

regular e com professores preparados para incluí-las.69  

Todavia, retrocessos à educação inclusiva foram institucionalizados 

durante o governo do presidente Jair Bolsonaro, por meio do Decreto 

10.502, a Nova Política de Educação Especial (PNEE) de setembro de 

2020, pautando, entre outras medidas, que os estudantes com 

deficiência deverão passar por uma avaliação a qual determinaria se 

eles poderiam ou não frequentar uma escola regular e, como efeito, 

retomando o paradigma da segregação das PcD, evidenciando o ensino 

em escolas especiais.70 Diante disso, em dezembro de 2020, a PNEE foi 

considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e 

encontra-se suspensa.71 

 

 

 

 
69 MOVIMENTO DOWN. 10 direitos da criança com deficiência na escola. 
Disponível em: http://www.movimentodown.org.br/2016/02/10-direitos-da-crianca-
com-deficiencia-na-escola/. Acesso em: 13 de maio 2020. 
70 BRASIL. Decreto nº 10.502, de 30 de setembro de 2020. Institui a Política 
Nacional de Educação Especial: Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao longo 
da vida. Diário Oficial da União. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10502.htm. 
Acesso em: 24 de maio 2022. 
71 BRASIL Supremo Tribunal Federal ADI 6590-DF Requerente: Partido Socialista 
Brasileiro – PSB – Referendo na Medida Cautelar na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade - O Tribunal, por maioria, referendou a decisão liminar para 
suspender a eficácia do Decreto nº 10.502/2020, nos termos do voto do Relator, 
vencidos os Ministros Marco Aurélio e Nunes Marques. J. DJ nr. Plenário Sessão 
Virtual. Disponível em: 
https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6036507. Acesso em: 24 de 
maio 2022. 

http://www.movimentodown.org.br/2016/02/10-direitos-da-crianca-com-deficiencia-na-escola/
http://www.movimentodown.org.br/2016/02/10-direitos-da-crianca-com-deficiencia-na-escola/
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3.2 CHILE 

 

A República do Chile é uma país localizado no sul da América do Sul, 

entre a Argentina, a Bolívia e o Peru, beirando o oceano pacífico. O país 

é regido por uma república presidencialista, atualmente presidida por 

Gabriel Boric, desde 2022, do partido Convergência Social.72 O Chile é 

signatário da CDPD desde 2007 e a ratificou em 2008; o país também 

assinou o protocolo facultativo da convenção, em 2007, e o ratificou em 

2008.73 

O país possui inclinação liberal e sua lei de 1994 sobre PcD tem um 

caráter generalista, ao ser comparada com legislações de outros países 

da América Latina; o que se torna um problema, pois pode dificultar a 

implementação de medidas inclusivas para os jovens com deficiência, 

ao não abordar explicitamente suas especificidades.74 No entanto, o 

Chile tem trabalhado para avançar nesse aspecto, modernizando sua 

legislação, com a assinatura dos protocolos internacionais e 

estabelecendo novas leis voltadas às pessoas com deficiência. 

 
72 CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY - CIA. The World Factbook: Chile. 
Disponível em: https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/chile/. Acesso em: 
25 de maio 2022. 
73 UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS - OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER. 
Status Of Ratification Interactive Dashboard. Disponível em: 
https://indicators.ohchr.org/. Acesso em: 25 de maio 2022. 
74 OLIVEIRA, A. M. F. ACESSIBILIDADE – Comparação Das Leis Dos Países Do 
Mercosul. Consultoria Legislativa, Câmara dos Deputados: Brasília, nov. 2008. 
Disponível em: https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/estudos-e-notas-
tecnicas/publicacoes-da-consultoria-legislativa/areas-da-conle/tema14/2007-
9254.pdf. Acesso em: 13 de maio 2020. 
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Nesse sentido, desde 2010, o Chile conta com o Servicio Nacional de la 

Discapacidad (SENADIS)75, criado pela Lei nº 20.422/201076, que 

estabelece diretrizes para a igualdade de oportunidade e inclusão social 

de pessoas com deficiência, vinculado ao Ministério do Desenvolvimento 

Social e da Família, que tem por objetivo elaborar, organizar e executar 

políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência, em parceria com 

outras instituições (como o Servicio Nacional de Menores – SENAME) e 

ministérios. O SENADIS atua de forma ativa, principalmente após a 

assinatura da CDPD, que fomentou a estruturação do Órgão, buscando 

adequar os espaços públicos, as necessidades educativas e os 

programas sociais às condições das crianças com deficiência.77 

Desse modo, conforme o II Estudio Nacional de la Discapacidad (II 

ENDISC), feito pelo SENADIS, em 2015, com base nas orientações da 

CDPD, o Chile tem 229.904 crianças (de 02 a 17 anos) com algum tipo 

de deficiência.78 Nessa perspectiva, o país atua garantindo a proteção 

social desses jovens, com o projeto “O Chile cresce com você”, que 

acompanha o desenvolvimento das crianças com deficiência – em 

 
75 Em tradução livre, Serviço Nacional da Deficiência. Entenda-se “discapacidad” não 
como “incapacidade”, mas como deficiências. 
76 REPÚBLICA DE CHILE. Ley nº 20.422, de 03 de fevereiro de 2010. ESTABLECE 
NORMAS SOBRE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E INCLUSIÓN SOCIAL DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Ley Núm. 20.422. Santiago: Biblioteca del 
Congreso de Chile, 10 fev. 2010. Disponível em: 
https://oig.cepal.org/sites/default/files/2010_ley20422_chl_0.pdf. Acesso em: 24 de 
maio 2022. 
77 REPÚBLICA DE CHILE. Servicio Nacional de La Discapacidad. Ministerio de 
Desarrollo Social y Familia (org.). Quiénes Somos: Introducción. 2010. Disponível 
em: https://www.senadis.gob.cl/pag/2/1144/introduccion. Acesso em: 13 de maio 
2020. 
78 CHILE. Servicio Nacional de La Discapacidad. Ministerio de Desarrollo Social 
(org.). Libro Resultados II Estudio Nacional de la Discapacidad. 2ª ed. Santiago: 
Ingrid Medel, 2015. 137 p. Disponível em: 
https://www.senadis.gob.cl/pag/306/1570/publicaciones. Acesso em: 13 de maio 
2020. 
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situação de vulnerabilidade – atendidas pelo sistema público de saúde, 

oferecendo apoio técnico e escolar.79 

 

3.3 COLÔMBIA  

 

A República da Colômbia é uma nação sul-americana, com regime 

governamental presidencialista, e seu líder atual é Iván Duque 

Márquez.80 Em relação ao CRPD, o país é signatário da Convenção 

desde o ano de 2007, ratificando-a em 2011. Contudo, o país não é 

signatário de seu protocolo facultativo.81 

Os conflitos com o grupo paramilitar das Forças Armadas 

Revolucionárias da Colômbia (FARC) atravessam a história do país há 

décadas.82 A guerrilha inclui a presença de crianças, e há pouco mais de 

cinco anos, uma reunião com o objetivo de operacionalizar um acordo 

de paz tomou lugar em Cartagena.83 Em 2016, esforços foram 

 
79 REPÚBLICA DE CHILE. Congreso Nacional de Chile. Ley nº 20.379, de 12 de 
septiembre de 2009. Crea el Sistema Intersectorial de Protección Social e 
institucionaliza el Subsistema de Protección Integral a la Infancia "Chile crece 
contigo". Ley NÚM. 20.379. Santiago: Biblioteca del Congreso de Chile, 17 abr. 
2018. Disponível em: 
https://www.leychile.cl/Navegar/index_html?idNorma=1006044&buscar=20379. 
Acesso em: 13 de maio 2020. 
80 CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY - CIA. The World Factbook: Colombia. 
Disponível em: https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/colombia/. Acesso 
em: 22 de maio 2022. 
81 UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS - OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER. 
Status Of Ratification Interactive Dashboard. Disponível em: 
https://indicators.ohchr.org/. Acesso em: 25 de maio 2022. 
82 CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY - CIA. The World Factbook: Colombia. 
Disponível em: https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/colombia/. Acesso 
em: 22 de maio 2022. 
83 FERNANDES, L. Acordo com Farc completa 3 anos sem paz consolidada. O 
Globo, 22 de set. 2019. Disponível em: https://oglobo.globo.com/mundo/acordo-com-
farc-completa-3-anos-sem-paz-consolidada-23960644. Acesso em: 03 de maio 
2020. 
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mobilizados no sentido de separar e reintegrar as crianças ligadas ao 

grupo armado à sociedade.84 Contudo, as medidas necessárias para o 

alcance da paz encontram inúmeras dificuldades e os conflitos 

continuam até os dias atuais.  

Estudos estimam que pelo menos quatro milhões de crianças adquiriram 

algum tipo de lesão cerebral, acompanhada ou não por uma deficiência, 

como consequência do conflito. Também se avalia que um número 

ainda maior tenha sofrido deterioração no acesso à saúde e educação, 

como consequência da destruição de infraestrutura nas zonas de 

conflito.85 

Nesse sentido, a legislação colombiana pontua de maneira interessante 

questões relativas à prevenção de condições que possam causar a 

deficiência, seja por meio de acidentes ou doenças, através de ações 

relativas à educação e à cultura. Ainda, temáticas referentes à 

deficiência e acessibilidade são previstas em cursos de formações de 

diferentes profissionais, como arquitetos, engenheiros, e atuantes na 

área da educação e da saúde.86 Por fim, apesar de não ser signatária do 

protocolo facultativo, a Colômbia criou uma estrutura institucional 

 
84 NAÇÕES UNIDAS – ONU NEWS. ONU defende reintegração de crianças 
associadas às Farc na Colômbia, 28 de out. 2016. Disponível em: 
https://news.un.org/pt/story/2016/10/1567161-onu-defende-reintegracao-de-criancas-
associadas-farc-na-colombia. Acesso em: 22 de maio 2022. 
85 SOUZA, L. C. Reintegração De Mulheres E Crianças No Contexto Da 
Reorganização Da Sociedade Colombiana Pós-farc. p. 37, 2018. 57 f. Trabalho 
de Conclusão de Curso (Bacharelado) - Centro Universitário de Curitiba, Curitiba. 
Disponível em: https://www.unicuritiba.edu.br/images/tcc/2018/ri/LETICIA-CRISTINA-
DE-SOUZA.pdf. Acesso em: 03 de maio 2020. 
86 OLIVEIRA, A. M. F. ACESSIBILIDADE – Comparação Das Leis Dos Países Do 
Mercosul. Consultoria Legislativa, Câmara dos Deputados: Brasília, nov. 2008. 
Disponível em: 
https://bd.camara.leg.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/3345/acessibilidade_mercosu
l_oiliveira.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 22 de maio 2022. 
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específica para o país, com a finalidade de estabelecer um sistema de 

denúncias próprio para as PcD.87 

 

3.4 PANAMÁ 

 

A República do Panamá é um país centro-americano, localizado ao sul 

da região e possui fronteiras com a América do Sul. A nação já foi parte 

da Colômbia, porém, por interesses políticos e econômicos, os Estados 

Unidos ajudaram o Panamá a se separar em 1903, dando origem ao 

Canal do Panamá. O ano de 1989 marcou o término da ditadura no país 

e, desde então, mantém como forma de governo a república 

presidencialista.88 

Dessa forma, a nação assinou a CDPD e seu Protocolo Facultativo em 

março de 2007, ratificando-o também em agosto do mesmo ano, sendo 

assim um dos poucos países a se comprometerem tão rapidamente com 

as políticas e metas estabelecidas pela convenção.89 

Nesse ínterim, o Panamá conta com o Conselho Nacional de 

Incapacidade90 (CONADIS) na tomada de decisões sobre assuntos de 

PcD. Mesmo antes de assinar a Convenção, o conselho publicou, em 

2005, um plano estratégico para inclusão de pessoas com deficiência e 

suas famílias, possuindo propósitos como aumentar a consciência sobre 

 
87 Ibid. 
88 CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY - CIA. The World Factbook: Panama. 
Disponível em: https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/panama/. Acesso 
em: 25 de maio 2022. 
89 UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS - OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER. 
Status Of Ratification Interactive Dashboard. Disponível em: 
https://indicators.ohchr.org/. Acesso em: 25 de maio 2022. 
90 Importante ressaltar o teor capacitista do termo em relação às PcD, na tradução 
para a língua portuguesa, uma vez que as PcD estão definidas a partir do termo 
“incapacidade”. 
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o problema e estimular a igualdade de oportunidades. Além disso, 

membros do CONADIS costumam ser consultados para a formulação do 

relatório sobre o que foi feito em concordância com a CDPD, relatório 

este que todos países devem fornecer.91 

Além disso, segundo relatórios iniciais, o Panamá conta com uma 

grande variedade de políticas voltadas para a criança e o jovem, sendo 

uma delas o Conselho Nacional da Juventude do Panamá 

(CONAJUPA). Treinar pais de crianças com deficiência em como melhor 

adaptar o ambiente familiar para as necessidades de seus filhos é um 

exemplo dessa variedade de políticas.92 

Por fim, quanto à educação, estima-se que cerca de 76% da população 

panamenha tenha concluído estudos de segundo grau.93 Porém, ao 

comparar o grau de educação recebida por uma PcD e uma pessoa sem 

deficiência, percebe–se a disparidade existente. Para pessoas sem 

deficiência, o tempo médio de estudos é de nove anos e meio, enquanto 

para pessoas com deficiência, o tempo médio é de apenas cinco anos e 

meio, uma diferença de quatro anos em educação. A média para 

pessoas com deficiência indica que a maioria nem mesmo chega ao 

ensino secundário.

 
91 UNITED NATIONS. Convention On The Rights Of Persons With Disabilities: 
Committee On The Rights Of Persons With Disabilities - Consideration of reports 
submitted by States parties under article 35 of the Convention: Panama, p. 11-12, 
2014. Disponível em: https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/239/57/PDF/G1523957.pdf. Acesso em: 25 de 
maio 2022. 
92 YOUTH POLICY. Factsheets: Panama. Disponível em: 
https://www.youthpolicy.org/factsheets/country/panama/. Acesso em: 25 de maio 
2022. 
93 Ibid. 
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4 REGIÃO DA ÁSIA-PACÍFICO  

 

Dentre os países da Ásia e do Pacífico, apenas o Timor Leste não 

assinou a CDPD, assim como o Butão e as Ilhas Salomão não 

ratificaram a convenção. Quanto ao protocolo opcional da CDPD, muitos 

países não assinaram, nem ratificaram, como China, Índia, Indonésia, 

Japão, Malásia e Coreia do Sul.94 O Escritório do Alto Comissário das 

Nações Unidas para os Direitos Humanos (EACDH) possui três sedes 

na região: uma em Fiji (Pacífico), outra na Tailândia e uma no centro da 

Ásia; que têm como um dos principais objetivos o fortalecimento dos 

direitos humanos.95 

Nessa perspectiva, a organização International Disability Alliance (IDA) 

trabalha em parceria com outros órgãos e ONGs ao redor do mundo. Na 

Ásia, existe a ASEAN Disability Forum (ADF)96, que defende os direitos 

das pessoas com deficiência, objetivando a inclusão social desse 

grupo.97 Ademais, há o Pacific Disability Forum (PDF), o qual 

desenvolve trabalhos com mulheres e jovens com deficiência, como 

pesquisa, capacitação e defesa de direitos na região do Pacífico.98 

 
94 UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS - OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER. 
Status Of Ratification Interactive Dashboard. Disponível em: 
https://indicators.ohchr.org/. Acesso em: 25 de maio 2022. 
95 UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS: OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER. 
United Nations (org.). Asia-Pacific Region. Disponível em: 
https://www.ohchr.org/EN/Countries/AsiaRegion/Pages/AsiaRegionIndex.aspx. 
Acesso em: 14 de maio 2020. 
96 ASEAN, em tradução livre, significa Associação de Nações do Sudeste Asiático. 
97 ASEAN DISABILITY FORUM (org.). About ADF. Disponível em: 
https://www.aseandisabilityforum.com/about. Acesso em: 14 de maio 2020. 
98 PACIFIC DISABILITY FORUM (org.). A partnership of Pacific organisations of 
and for persons with disabilities. Disponível em: 
http://www.pacificdisability.org/Home.aspx. Acesso em: 14 de maio 2020. 
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A senhora Risnawati Utami é membro especialista no CRPD, 

representando a região da Ásia-Pacífico. Atualmente, ela é diretora 

executiva de uma organização que trabalha com os direitos das PcD, 

bem como é advogada, defendendo a aplicação da Agenda 2030, 

combinada com os objetivos do CRPD, na Indonésia, o seu país. 

Também, é coordenadora do Consórcio Nacional dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência "Konas Difabel", da Indonésia, além de possuir 

bacharelado em Direito, pela Universidade de Sebelas Maret. Risnawati 

é uma mulher com deficiência – ela contraiu poliomielite aos quatro anos 

de idade, o que causou sua deficiência física, necessitando de cadeira 

de rodas. Por fim, a especialista tem estudos sobre mobilidade, 

acessibilidade urbana e dispositivos assistivos.99 

 

4.1 AUSTRÁLIA 

 

Sendo um país de 7 milhões de km², a Austrália é vinculada à 

monarquia britânica, tendo, portanto, chefe de estado a rainha Elizabeth 

II e chefe de governo o primeiro-ministro Scott Morrison. A capital do 

país é Canberra e a população total é de 23,5 milhões de habitantes, 

sendo 41% destes compostos majoritariamente por adultos entre 25 e 

54 anos. Economicamente, o país vem crescendo nos últimos anos e 

compõe um papel significativo no Grupo dos 20 (G20) e no Conselho de 

Cooperação do Golfo (GCC), ambas importantes organizações para a 

 
99 UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS - OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER. 
Membership: Committee on the Rights of Persons with Disabilities. Disponível em: 
https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/crpd/membership. Acesso em: 25 de maio 
2022. 
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economia mundial.100 Dito isso, a Austrália está no 6º lugar do Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) do Programa das Nações Unidas pelo 

Desenvolvimento (PNUD).101 

Com relação ao CRPD, o país assinou e ratificou a CDPD e o protocolo 

opcional, bem como recebeu, em 2013, uma lista de problemas a serem 

resolvidos.102 Atualmente, a população de PcD representa 18% do total, 

sendo 4,4 milhões – desses, a maior parte acima dos 65 anos.103 

Quanto às crianças, 7,7% têm algum tipo de deficiência, sendo mais 

recorrentes as deficiências intelectuais, de acordo com números de 

2018.104 Ademais, entre meninas e meninos, esses estão em números 

significativamente maiores.105  

Isso posto, em 2018, por volta de 97% das crianças estavam recebendo 

assistência em pelo menos uma forma, principalmente nos campos 

cognitivo e emocional. Com relação à educação, 95% tinham seu direito 

garantido: seja atendendo a escolas regulares, seja recebendo algum 

 
100 CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY - CIA. The World Factbook: Australia. 
Disponível em: https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/australia/. Acesso 
em: 25 de maio 2022.  
101 O valor do índice é indicado entre 0 e 1, de modo que quanto mais próximo de 1 
melhor é a classificação. Cf. UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME. 
Human Development Report 2019. New York: Unpd, 2019. Disponível em: 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2019_overview_-_english.pdf. Acesso em: 
22 de maio 2020. 
102 UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS - OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER. 
Status Of Ratification Interactive Dashboard. Disponível em: 
https://indicators.ohchr.org/. Acesso em: 25 de maio 2022. 
103 AUSTRALIAN BUREAU OF STATISTICS. Disability, Ageing and Carers, 
Australia: Summary of Findings, 2018: Children with Disability. Disponível em: 
https://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/0/C258C88A7AA5A87ECA2568A900139
3E8?Opendocument. Acesso em: 22 de maio 2020. 
104 As pesquisas australianas consideram como crianças pessoas de 0 a 14 anos.  
105 AUSTRALIAN BUREAU OF STATISTICS. Disability, Ageing and Carers, 
Australia: Summary of Findings, 2018: Children with Disability. Disponível em: 
https://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/0/C258C88A7AA5A87ECA2568A900139
3E8?Opendocument. Acesso em: 22 de maio 2020. 
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tipo de educação especial106 – conforme suas necessidades. Entretanto, 

problemas de adaptação e aprendizagem ainda são substancialmente 

reportados, demonstrando que a inclusão escolar deve passar não 

apenas pela garantia do simples acesso, mas também pelo fomento da 

real inclusão social.107 Além disso, PcD são mais propensas a deixar a 

escola ou receber um nível de educação de menor qualidade.108 

Ademais, a Austrália também reconhece a importância de fornecer 

auxílio para os cuidadores. Por essa razão, o governo desenvolveu 

serviços especializados para atender às suas necessidades – 

entretanto, de 2015 para 2018 as pesquisas têm apontado um maior 

número de insatisfação com as medidas.109 Por fim, o país se preocupa 

profundamente com a melhora de vida das PcD, de modo que uma 

estratégia conjunta entre o governo nacional, ONGs e governos locais 

foi adotada, em busca de promover e efetivar seus direitos e sua 

existência.110 

 

 
106 Nota-se que o termo especial se refere à escola, sendo este o termo adotado em 
português brasileiro para referir-se às instituições que promovem a educação 
inclusiva. Cf. TODOS PELA EDUCAÇÃO. Educação Inclusiva: conheça o histórico 
da legislação sobre inclusão. Disponível em: 
https://www.todospelaeducacao.org.br/conteudo/conheca-o-historico-da-legislacao-
sobre-inclusao. Acesso em: 22 de maio 2020. 
107 AUSTRALIAN BUREAU OF STATISTICS. Disability, Ageing and Carers, 
Australia: Summary of Findings, 2018: Children with Disability. Disponível em: 
https://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/0/C258C88A7AA5A87ECA2568A900139
3E8?Opendocument. Acesso em: 22 de maio 2020. 
108 AUSTRALIAN INSTITUTE OF HEALTH AND WELFARE. People with disability 
in Australia. Canberra: AIHW, 2019. Disponível em: 
https://www.aihw.gov.au/getmedia/3bc5f549-216e-4199-9a82-fba1bba9208f/aihw-
dis-74.pdf.aspx?inline=true. Acesso em: 22 de maio 2020. 
109 Ibid. 
110 AUSTRALIAN GOVERNMENT DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES. 
Disability and Carers: About People With Disabilities in Australia. Disponível em: 
https://www.dss.gov.au/disability-and-carers/supporting-people-with-disability/about-
people-with-disability-in-australia. Acesso em: 22 de maio 2020. 
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4.2 CHINA  

 

A República Popular da China possui um histórico de discriminação com 

pessoas com deficiência, característica que pode ser percebida pela 

terminologia utilizada, até 1990. Nos anos 90, essas pessoas eram 

chamadas de canfei, termo pejorativo em mandarim que significa 

“incompleto” e “inútil”. Ainda hoje, utiliza-se o termo canji, que remete à 

doença e continua carregando um cunho preconceituoso. No entanto, 

terminologias alternativas foram propostas, como canzhang, palavra que 

remete à “obstáculo ou barreira”.111 A China é signatária da CDPD 

desde o ano de 2007, ratificando-a em 2008. Porém o país não assinou 

seu protocolo facultativo.112 

Acerca da educação, em 2017 o governo chinês publicou o 

Regulamento de Educação das Pessoas com Deficiência, substituindo o 

de 1994, o que representou um avanço na conquista de direitos.113 Um 

dos pontos positivos é que o regulamento obriga os governos locais a 

planejar e utilizar recursos adequados para a educação de pessoas com 

deficiência, estipulando treinamento e promoção de professores, além 

de exigir que as escolas desenvolvam planos educacionais 

individualizados para alunos com deficiência.114 

 
111 SIXTH TONE. Invisible Millions: China’s Unnoticed Disabled People. Disponível 
em: https://www.sixthtone.com/news/1001285/invisible-millions-chinas-unnoticed-
disabled-people. Acesso em: 07 de maio 2020. 
112 UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS. Status of ratification interactive 
dashboard. Disponível em: https://indicators.ohchr.org/. Acesso em: 05 de maio 
2020 
113 GOVERNO CHINÊS. Regulamentos sobre Educação em Deficiência. 
Disponível em:  http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-
02/23/content_5170264.htm. Acesso em: 08 de maio 2020. 
114 HUMAN RIGHTS WATCH. China: New Rules for Students with Disabilities 
Inadequate. Disponível em: https://www.hrw.org/news/2017/03/06/v. Acesso em: 08 
de maio 2020. 

https://www.sixthtone.com/news/1001285/invisible-millions-chinas-unnoticed-disabled-people
https://www.sixthtone.com/news/1001285/invisible-millions-chinas-unnoticed-disabled-people
http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-02/23/content_5170264.htm
http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-02/23/content_5170264.htm
https://www.hrw.org/news/2017/03/06/china-new-rules-students-disabilities-inadequate
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Porém, ainda há muitos obstáculos para oferecer uma educação 

inclusiva de qualidade. O regulamento deixa brechas, como a não 

especificação do tipo de acomodação ou apoio que esses alunos têm 

direito, o que pode significar a recusa de uma escola em aceitar uma 

pessoa com deficiência física por não ter banheiros acessíveis. 

Ademais, mesmo que a educação em escolas convencionais seja 

considerada o melhor método, o regulamento exige que as crianças com 

deficiência sejam avaliadas por um Comitê Especialista do Governo 

sobre Educação de Pessoas com Deficiência e colocadas de acordo 

com suas “condições físicas e capacidade de serem educadas e 

adaptadas às escolas tradicionais”.115  

 

4.3 COREIA DO SUL  

 

A República da Coreia, ou Coreia do Sul, é um país localizado no leste 

asiático, ao sul da Península da Coreia e é regido por um sistema de 

presidencialismo, sendo seu atual presidente Yoon Suk-yeol. Sua 

economia é pautada em políticas que favorecem o investimento e 

exportação sobre o consumo doméstico, e tais medidas ajudaram a 

erguer a Coreia do Sul, um dos países mais pobres do mundo na 

década de 1960, para uma grande potência econômica nos dias 

atuais.116 

Ademais, a República da Coreia é signatária da CDPD desde o ano de 

2007, ratificando-a somente no ano de 2008, contudo o país não é 

signatário do Protocolo Facultativo da Convenção, que serve de 

 
115 Ibid. 
116 CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY - CIA. The World Factbook: South Korea. 
Disponível em: https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/korea-south/Acesso 
em: 25 de maio 2022. 
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mecanismo de denúncia para a comunidade de PcD quando sentem a 

pouca efetivação dos seus direitos frente à CDPD.117  

De acordo com pesquisa realizada em 2011, o número da população 

com deficiência na Coreia do Sul era de 2.683.477, um aumento 

significativo em comparação com o ano de 2000, que havia 1.449.496 

de pessoas com deficiência.118 No mesmo ano em que a pesquisa foi 

realizada, aqueles que possuíam dois tipos de deficiência totalizavam 

87,5%, enquanto aqueles que possuíam mais de duas deficiências eram 

12,5%. Além disso, a maior parte das PcD que residiam na República da 

Coreia, viviam em suas próprias casas, no entanto, cerca de 3% viviam 

institucionalizadas.119 

Nessa intelecção, a Coreia do Norte possui algumas leis que visam a 

integração e a proteção da pessoa com deficiência, como a Lei Sobre 

Educação para Indivíduos com Deficiência (Act on the Special Education 

for Individuals with Disabilities and the Like), que estabelece educação 

obrigatória e gratuita para PcD em toda a vida escolar, e torna ilegal 

negar ou recusar acesso às crianças a qualquer nível de escolaridade, 

caso elas cumpram todos os requisitos necessários.120  

Dando continuidade, há também o Act on Promotion of the 

Transportation Convenience of Mobility Disadvantaged Persons,121 de 

 
117 UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS - OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER. 
Status Of Ratification Interactive Dashboard. Disponível em: 
https://indicators.ohchr.org/. Acesso em: 25 de maio 2022. 
118 CHO, Heung Seek; KHAM, Tran Van. Social Welfare Policies for People with 
Disabilities in Vietnam and South Korea, 2016. 33 p. ISBN: 9783656985013. E-
book. Dísponível em: https://www.grin.com/document/334448. Acesso em: 22 de 
maio 2020.   
119 Ibid. 
120 OCHOA, Theresa A. et al. Disability Laws and Special Education Provisions in 
China, Kuwait, South Korea, Turkey, and the United States. International Journal of 
Special Education. v. 32, n. 2, 2017. 
121 Lei de Promoção da Conveniência de transporte de pessoas em desvantagem de 
mobilidade (tradução livre). 
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2014, que garante o acesso ao transporte público, bem como a Lei 

sobre o bem-estar das pessoas com deficiência (Act on Welfare of 

Persons with Disabilities), de 2012 e o Act on the Prohibition of 

Discrimination Against Disabled Persons, Remedy Against Infringement 

of Their Rights, etc122 de 2014, que proíbem a discriminação de PcD em 

todas as esferas da vida.123  

 

4.3 JAPÃO  

 

O Japão assinou a CDPD em 2007, mas sua ratificação ocorreu apenas 

no ano de 2014. Esse intervalo de tempo foi estabelecido em virtude da 

realização de reformas legislativas e de sistemas internos pelo governo 

do país, após solicitação de PcD e entidades relacionadas, para que 

essas ações fossem estruturadas antes da ratificação.124 

Historicamente, a nação conta com diversas instituições educacionais 

especializadas em tipos de deficiência, e frequentemente essa prática 

leva ao isolamento desses grupos do restante da sociedade. Exemplos 

dessa característica são escolas exclusivas para pessoas com 

deficiência visual ou auditiva.125 Contudo, em 2006, o paradigma da 

 
122 Lei sobre a Proibição de Discriminação Contra Pessoas com Deficiência, Remédio 
Contra a Violação de seus Direitos, etc. (tradução livre) 
123 OCHOA, Theresa A. et al. Disability Laws and Special Education Provisions in 
China, Kuwait, South Korea, Turkey, and the United States. International Journal of 
Special Education. v. 32, n. 2, 2017. 
124 UNITED NATIONS. Convention on the Rights of Persons with Disabilities: 
Committee on the Rights of Persons with Disabilities Initial report submitted by Japan 
under article 35 of the Convention, due in 2016. Disponível em: 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno
=CRPD%2fC%2fJPN%2f1&Lang=en. Acesso em: 10 de maio 2020. 
125 MITHOUT, A. Children with Disabilities in Japanese Schools: Between Assistive 
Technologies and Social Barriers. ASIEN, 2016, 140, p.36-55. Disponível em: 
http://asien.asienforschung.de/wp-
content/uploads/sites/6/2016/10/A140_Mithout_Ab.pdf. Acesso em: 10 de maio 2020. 
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“educação inclusiva” passou a prevalecer dentro das políticas tomadas 

pelo governo.126  

Ainda em relação à educação japonesa, o Instituto Nacional de 

Educação Especial (NISE) trabalha com ações de pesquisa e divulgação 

de maneira sistêmica e em conjunto com outros grupos governamentais, 

como os Ministérios da Educação e da Saúde.127 Além disso, oferecem 

cursos direcionados ao treinamento de professores para o ensino de 

crianças com deficiência.128 Em relação à acessibilidade tecnológica, o 

Ministério de Assuntos Internos e Comunicações criou um sistema para 

avaliar e corrigir barreiras de acessibilidade para PcD em sites de 

internet.129  

Por fim, a nação japonesa realiza ações preventivas em conjunto com 

outros países. Em 2013, o Japão doou 1,3 milhão de dólares para o 

Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), com o objetivo de 

distribuir 5 milhões de doses de vacina contra a poliomielite.130 Durante 

o ano de 2010, o Japão contribuiu com 181,76 milhões de dólares para 

 
126 MITHOUT, A. Children with disabilities in the Japanese school system: a 
path toward social integration? Contemporary Japan 2016; 28(2): 165–184. 
Disponível em: https://www.degruyter.com/view/journals/cj/28/2/article-p165.xml. 
Acesso em: 10 de maio 2020. 
127 NATIONAL INSTITUTE OF SPECIAL NEEDS EDUCATION - NISE. Message 
from the President. Disponível em: https://www.nise.go.jp/nc/english/about_nise. 
Acesso em: 10 de maio 2020. 
128 NATIONAL INSTITUTE OF SPECIAL NEEDS EDUCATION - NISE. Teacher 
Training. Disponível em: 
https://www.nise.go.jp/nc/english/activities/teacher_training#!#part2_1. Acesso em: 
10 de maio 2020. 
129 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS. Relatório mundial sobre a 
deficiência. São Paulo: SEDPcD p. 199, 2012. Disponível em: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44575/9788564047020_por.pdf;jsess
ionid=29C46D7A379C740C24B1B137CB8E60EB?sequence=4. Acesso em: 10 de 
maio 2020. 
130 NAÇÕES UNIDAS – BRASIL. Com ajuda do Japão, UNICEF vai vacinar mais 
de 2,8 milhões de crianças contra pólio na Somália. Disponível em:  
https://nacoesunidas.org/com-ajuda-do-japao-unicef-vai-vacinar-mais-de-28-milhoes-
de-criancas-contra-polio-na-somalia/. Acesso em: 10 de maio 2020. 

https://www.degruyter.com/view/journals/cj/28/2/article-p165.xml
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auxiliar em medidas para PcD131 e, atualmente, é o maior patrocinador 

asiático do Escritório do Alto Comissário das Nações Unidas para os 

Direitos Humanos (EACDH).132 

 

4.5 VIETNÃ 

  

A República Socialista do Vietnã é um país pertencente à região sudeste 

da Ásia e já foi dividido em duas partes: o Vietnã do Norte e o Vietnã do 

Sul. Apenas recentemente, após o fim da Guerra do Vietnã, é que veio a 

se tornar um único país.133 Graças a uma longa história de conflitos e 

reconciliações, o país hoje possui mais de 50 grupos étnicos 

reconhecidos pelo governo e seis idiomas falados ao longo de suas 

províncias.134 Nesse sentido, a nação é signatária da CDPD desde o ano 

de 2007, assim como ratificou a Convenção em 2015. Porém, optou por 

não assinar o seu Protocolo Facultativo.135 

 
131 UNITED NATIONS. International Human Rights Instruments: Common core 
document forming part of the reports of States parties – Japan, out. 2012. Disponível 
em: 
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=FhOD6sgqgzAhFXD9
F%2feKaFMm83LbFY75RhkIFGrig%2b5C1gS0%2fKEIBloMeW0ORDS6b%2f7kV0y
%2bejGlV5GaVyBEZCM7oqrO%2baXq6%2f6ZkrOCrqJt5ChqU2AimiSGMPiBOOMm
. Acesso em: 25 de maio 2022. 
132 UNITED NATIONS. Common core document forming part of the reports of 
States Parties: Japan. Set. 2019. Disponível em: 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno
=HRI%2fCORE%2fJPN%2f2019&Lang=en. Acesso em: 10 de maio 2020. 
133 BRITANNICA ESCOLA. Vietnã. Disponível em: 
https://escola.britannica.com.br/artigo/Vietn%C3%A3/482803. Acesso em: 25 de 
maio 2022. 
134 CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY - CIA. The World Factbook: Vietnam. 
Disponível em: https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/vietnam/. Acesso 
em: 25 de maio 2022. 
135 UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS - OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER. 
Status Of Ratification Interactive Dashboard. Disponível em: 
https://indicators.ohchr.org/. Acesso em: 25 de maio 2022. 
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Nesse ínterim, durante os primeiros anos da CDPD, o país se 

encontrava numa situação precária na maneira que abordava a temática 

da deficiência, de forma que 75% da população com deficiência vivia na 

área rural do país, e que 52% conseguia acesso à educação 

secundária.136 Argumenta-se que o intervalo de tempo entre a assinatura 

e a ratificação da Convenção tenha sido resultado do empenho em 

melhorar o sistema legal do país sobre temáticas de deficiências, a fim 

de estarem preparados para a ratificação. Decerto, pode-se notar a 

melhora entre os anos iniciais e os anos mais recentes.137 

Ademais, calcula-se que cerca de um quarto das PcD vietnamitas 

tenham até 19 anos de idade.138 Quanto a este fato, deve-se ressaltar a 

influência da Guerra do Vietnã para tal ocorrência, em vista que o uso 

de bombas e armamentos químicos até hoje degradam o país. Tais 

armas afetaram permanentemente os corpos das pessoas submetidas à 

guerra, causando efeitos diversos baseados no grau de exposição, seja 

uma simples doença respiratória ou até mesmo graves problemas 

cardíacos. Para além disso, os efeitos químicos eram capazes de serem 

geneticamente transmitidos, consequentemente, mais crianças 

possuíam potencial de nascer com alguma deficiência congênita.139 

 
136 GLOBAL DISABILITY RIGHTS. Disability in Vietnam. Disponível em: 
https://www.globaldisabilityrightsnow.org/infographics/disability-vietnam. Acesso em: 
25 de maio 2022. 
137 VNAH. Inclusion of the Vietnamese with Disabilities. Disponível em: 
https://www.vnah-hev.org/projects/inclusion-of-the-vietnamese-with-disabilities/. 
Acesso em: 25 de maio 2022. 
138 GLOBAL DISABILITY RIGHTS. Disability in Vietnam. Disponível em: 
https://www.globaldisabilityrightsnow.org/infographics/disability-vietnam. Acesso em: 
25 de maio 2022. 
139 BIRTH DEFECT RESEARCH FOR CHILDREN. Agent Orange and Birth 
Defects. Disponível em: https://birthdefects.org/agent-orange/. Acesso em: 25 de 
maio 2022. 



 

 

 
45 

Por fim, estima-se ainda que boa parte das crianças com deficiência não 

estejam recebendo a educação de qualidade que lhes é garantida por 

direito, visto que em torno de apenas 52% da população com deficiência 

tenha recebido educação de segundo grau.140

 
140 GLOBAL DISABILITY RIGHTS. Disability in Vietnam. Disponível em: 
https://www.globaldisabilityrightsnow.org/infographics/disability-vietnam. Acesso em: 
25 de maio 2022. 
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5 EUROPA E REGIÃO DA ÁSIA CENTRAL 

 

Em relação à CDPD, de todos os países do continente europeu, apenas 

dois não assinaram, sendo estes a Santa Sé e Liechtenstein. Todos os 

outros países assinaram a convenção e ratificaram o protocolo. Na 

região da Ásia Central, três países assinaram e ratificaram a CDPD 

(Cazaquistão, Turcomenistão e Quirguistão), e os outros dois apenas a 

assinaram (Uzbequistão e Tajiquistão).141 

O European Disability Forum (EDF), sediado em Bruxelas, é uma ONG 

europeia independente que representa os interesses e direitos das PcD. 

Segundo a ONG, a estimativa mais precisa aponta a existência de mais 

de 100 milhões de pessoas com deficiência que vivem na União 

Europeia (UE), sendo os principais problemas que elas enfrentam: a 

falta de acessibilidade ao viajar entre os países da UE para estudar; a 

perda da capacidade legal de decidir por suas próprias vidas e votar.142 

No tocante à região da Ásia central, o Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento denuncia a falta de capacidade institucional 

para enfrentar os desafios das pessoas com deficiência: muitas 

instituições, incluindo as ouvidorias na Ásia Central, ainda não estão 

bem equipadas e capacitadas para lidar com essa questão. Ademais, a 

discriminação com as PcD nessa região é constante: vistas como 

incapazes de contribuir para a comunidade de maneira significativa, 

 
141 UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS: OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER. 
Status Of Ratification Interactive Dashboard. Disponível em: 
https://indicators.ohchr.org/. Acesso em: 13 de maio 2020. 
142 EUROPEAN DISABILITY FORUM. About us. Disponível em: http://www.edf-
feph.org/about-us. Acesso em: 16 de maio 2020. 
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principalmente relacionada à tomada de decisão e à participação na 

sociedade.143 

Jonas Ruskus é membro especialista do CRPD, representando a 

Europa e a Ásia Central. Também atua como professor da Universidade 

Vytautas Magnus em Kaunas, Lituânia. Reconhecido nacional e 

internacionalmente, possui estudos em educação especial para crianças 

com deficiência intelectual na Lituânia, além da experiência de trabalho 

voluntário e profissional com pessoas com deficiência na comunidade 

internacional L'Arche na França, determinante na sua decisão de 

dedicar sua carreira profissional à implementação de direitos para as 

PcD.144 

 

5.1 CAZAQUISTÃO 

 

Embora a nação independente que hoje é conhecida como Cazaquistão 

tenha surgido apenas ao término de 1991, o povo cazaque há muito 

possui senso de união e etnia. Assim, começou como uma aglomeração 

de grupos nômades, tornando-se um reino com a chegada de Genghis 

Khan, fazendo parte do Império Russo e posteriormente pertencendo à 

União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) como República 

 
143 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME. Promoting the rights of 
persons with disabilities in central asia: institutional experiences .and the way 
forward. Disponível em: http://hrbaportal.org/wp-content/files/Promoting-the-Rights-
of-Persons-with-Disabilities-in-Central-Asia.pdf. Acesso em: 16 de maio 2020. 
 
144 UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS - OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER. 
Membership: Committee on the Rights of Persons with Disabilities. Disponível em: 
https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/crpd/membership. Acesso em: 25 de maio 
2022. 

http://hrbaportal.org/wp-content/files/Promoting-the-Rights-of-Persons-with-Disabilities-in-Central-Asia.pdf
http://hrbaportal.org/wp-content/files/Promoting-the-Rights-of-Persons-with-Disabilities-in-Central-Asia.pdf
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Socialista Soviética Cazaque até que, por fim, tornou-se a República do 

Cazaquistão conhecida atualmente.145 

Ademais, o país possui a maior economia entre os países da Ásia 

Central, majoritariamente graças a seus vastos recursos naturais, 

focando em exportações de produtos agrícolas e matérias primas.146 

Atualmente, a nação segue o molde de república presidencialista. Nesse 

sentido, o Cazaquistão se tornou signatário tanto da CDPD quanto de 

seu Protocolo Facultativo em 2008, posteriormente ratificando a 

convenção em 2015.147 

Nesse ínterim, é importante mencionar que, de acordo com dados 

coletados em 2018, cerca de 674 mil cazaquistaneses possuem algum 

tipo de deficiência, algo em torno de 3,4% da população total.148 Ainda, 

considerando apenas a população infantil, estima-se também que cerca 

de 3% possua alguma deficiência. Porém, tendo em mente os estigmas 

sociais que muitas PcD sofrem no país, é seguro afirmar que o número 

correto deva ser bem maior. Não são raros os casos de pais de crianças 

com deficiência optarem por não registrar a criança como PcD, em razão 

da existência de barreiras sociais e no acesso à educação.149 

 
145 ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA. Countries of the World: Kazakhstan. 
Disponível em: https://www.britannica.com/place/Kazakhstan. Acesso em: 25 de 
maio 2022. 
146 CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY - CIA. The World Factbook: Kazakhstan. 
Disponível em: https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/kazakhstan/. Acesso 
em: 25 de maio 2022. 
147 UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS - OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER. 
Status Of Ratification Interactive Dashboard. Disponível em: 
https://indicators.ohchr.org/. Acesso em: 25 de maio 2022. 
148 THE ASTANA TIMES. Kazakhstan develops new national plan for people with 
disabilities. Disponível em: https://astanatimes.com/2018/10/kazakhstan-develops-
new-national-plan-for-people-with-disabilities/. Acesso em: 25 de maio 2022. 
149 UNICEF. A Situation Analysis of Children in Kazakhstan, 2019. Disponível 
em: https://www.unicef.org/kazakhstan/en/children-disabilities. Acesso em: 25 de 
maio 2022. 

https://www.britannica.com/
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No geral, a nação empenha-se em garantir educação de qualidade para 

sua população, de modo que acesso tanto ao ensino básico quanto 

secundário é quase universal. Em 2013, em torno de 99% da população 

havia feito ensino básico e 86% havia feito o ensino secundário, 

basicamente sem distinção entre sexo, situação socioeconômica ou 

ambiente urbano e rural.150 Porém, a discrepância existente ao comparar 

com a educação para PcD, revela uma triste realidade. 

Aproximadamente 12,6% das crianças com deficiência não possuem 

suporte e devem estudar em casa para continuarem os estudos, 

favorecendo a segregação entre PcD e pessoas sem deficiência, e 

reforçando o estigma existente.151 

Por fim, embora a situação educacional para PcD no Cazaquistão seja 

alvo de duras críticas, é inegável que vêm acontecendo melhorias nos 

últimos anos. Em 2016, o país se propôs a garantir que, até 2019, 70% 

das escolas de ensino primário e secundário possuíssem infraestrutura 

e ferramentas próprias para ensino inclusivo. Já em 2020, a taxa de 

escolas completamente adaptadas às condições inclusivas atingiu os 

71%.152 

 

5.2 FRANÇA  

 

 
150 PONS et al. OECD Reviews of School Resources: Kazakhstan, p.39-41, 2015. 
Disponível em: 
http://www.oecd.org/education/school/OECD%20School%20Resources%20Review_
Kazakhstan_FINAL_CRC_with%20cover.pdf. Acesso em: 25 de maio 2022. 
151 THE ASTANA TIMES. Kazakhstan develops new national plan for people with 
disabilities. Disponível em: https://astanatimes.com/2018/10/kazakhstan-develops-
new-national-plan-for-people-with-disabilities/. Acesso em: 25 de maio 2022. 
152 Ibid. 

https://astanatimes.com/2018/10/kazakhstan-develops-new-national-plan-for-people-with-disabilities/
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A República Francesa desempenha um papel central e histórico dentro 

do contexto das PcD, despontando como uma das nações pioneiras nos 

estudos sobre educação inclusiva e na luta pelos direitos humanos que 

ocorreu entre os séculos XVIII e XIX dentro do cenário europeu.153,154 

Em relação ao CRPD, o país assinou a CDPD e seu protocolo 

facultativo nos anos de 2007 e 2008, respectivamente.155 

Iniciativas realizadas pelo governo francês e apontadas como positivas 

pelo CRPD incluem ações de conscientização destinadas a promover a 

inclusão de PcD, divulgação de informações sobre diferentes tipos de 

deficiência e suas particularidades. Ainda, o observatório nacional 

elabora relatórios sobre treinamento, pesquisa e inovação.156 

Destarte, a colaboração com pessoas com deficiência na elaboração e 

monitoramento de políticas públicas é uma prática regular e permite que 

elas exerçam um papel ativo em decisões que as influenciam 

diretamente. O acesso à cultura e lazer é outro ponto de destaque, uma 

vez que diversos locais e eventos desse escopo disponibilizam 

 
153 FERNANDES, L. B.; SCHLESENER, A.; MOSQUERA, C. Breve histórico da 
deficiência e seus paradigmas. Revista InCantare, 2014. Disponível em: 
http://periodicos.unespar.edu.br/index.php/incantare/article/download/181/186. 
Acesso em: 11 de maio 2020. 
154 MAZEREAU, P. La République, l'école et les élèves en difficulté ou handicapés: 
une histoire française. Le français aujourd'hui, v. 177, n. 2, 2012, p. 29-37. 
Disponível em: https://www.cairn.info/revue-le-francais-aujourd-hui-2012-2-page-
29.htm#. Acesso em: 11 de maio 2020. 
155 UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS: OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER. 
Status Of Ratification Interactive Dashboard. Disponível em: 
https://indicators.ohchr.org/. Acesso em: 11 de maio 2020. 
156 GOURITIN, A. Country Report on France for the Study on Member States' 
Policies for Children with Disabilities, European Parliament: Brussels, 2013. 
Disponível em: 
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/libe/dv/25_frcountr
yreport_/25_frcountryreport_en.pdf. Acesso em: 11 de maio 2020. 
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ferramentas de acessibilidade. É importante salientar, contudo, que 

essas ações não abrangem a totalidade de PcD no país. 157 

Ainda, estudos recentes demonstram que a distribuição de crianças com 

deficiência no território francês ocorre de maneira desigual. Nesse 

sentido, fatores socioambientais influenciam na incidência de taxas 

maiores dessa população, sobretudo, em áreas urbanizadas e 

industriais. Assim, determinantes comportamentais e socioeconômicos 

como nível de estudo, uso de álcool e índices de prematuridade são 

desafios importantes enfrentados pelo país para a garantia da saúde de 

sua população infantil, os quais se relacionam diretamente com a 

quantidade de crianças com deficiência nos territórios franceses.158 

Outros desafios enfrentados pela nação incluem o treinamento 

insuficiente de educadores, falta de acessibilidade de maneira geral, 

dificuldade de acesso a dados em relação às PcD e falta de unidade 

entre práticas de departamentos governamentais.159 

 

5.3 REINO UNIDO  

 

O Reino Unido, ou Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, é 

um país formado pela união política da Escócia, Inglaterra, Irlanda do 

Norte e País de Gales e está localizado na margem noroeste da Europa. 

 
157 Ibid.  
158 ETCHEGARAY, Amélie et al. Géographie de la population des enfants en 
situation de handicap en France métropolitaine. Santé Publique, v. 31, n. 2, p. 255-
267, 2019. Disponível em: https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2019-2-page-
255.htm. Acesso em: 11 de maio 2020. 
159 GOURITIN, A. Country Report on France for the Study on Member States' 
Policies for Children with Disabilities, European Parliament: Brussels, 2013. 
Disponível em: 
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/libe/dv/25_frcountr
yreport_/25_frcountryreport_en.pdf. Acesso em: 11 de maio 2020. 
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O Reino Unido é regido por um sistema parlamentar e uma monarquia 

Constitucional, sendo seu atual Primeiro-Ministro, Boris Johnson, e a 

atual Chefe de Estado, a Rainha Elizabeth II. Assim, este país possui 

um grande poder de negociação com outros países e sua economia é a 

terceira maior da Europa, como também possui um vasto contingente 

populacional de 65,1 milhões de habitantes.160 

Nesse sentido, o Reino Unido é signatário da CDPD desde o ano de 

2007, ratificando a Convenção somente no ano de 2009. O país também 

é signatário desde o ano de 2009 do Protocolo Facultativo da CDPD.161 

De acordo com pesquisa feita em 2012, havia cerca de 11 milhões de 

pessoas com deficiência na Grã-Bretanha, com a prevalência da 

deficiência aumentando conforme a idade, pois apenas 6% das crianças 

possuíam alguma deficiência, em comparação com os 16% dos adultos 

e 45% dos idosos.162  

Nesse ínterim, o Reino Unido não incorporou diretamente a CDPD em 

sua legislação pátria, porém, vários direitos garantidos pela Convenção 

possuem efeito através de outros diplomas legais e políticas do país. A 

exemplo dessas políticas, existe a Lei dos Direitos Humanos de 1998 e 

a Lei de Igualdade de 2010, essa última sendo a principal legislação no 

que diz respeito ao direito das pessoas com deficiência no Reino 

Unido.163 A Lei de Igualdade de 2010 dispõe sobre pessoas com nove 

 
160 CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY - CIA. The World Factbook: United 
Kingdom. Disponível em:https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/united-
kingdom. Acesso em: 25 de maio 2022. 
161 UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS - OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER. 
Status Of Ratification Interactive Dashboard. Disponível em: 
https://indicators.ohchr.org/. Acesso em: 25 de maio 2022. 
162 UNITED KINGDOM GOVERNMENT. Disability facts and figures. Disponível 
em: https://www.gov.uk/government/publications/disability-facts-and-figures/disability-
facts-and-figures#fn:1. Acesso em: 22 de maio 2020. 
163 EQUALITY AND HUMAN RIGHTS COMMISSION. Disability rights in the UK: 
UK Independent Mechanism Submission to inform the CRPD List of Issues on the 
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características, incluindo a deficiência, proibindo a discriminação, 

assédio e vitimização contra PcD por servidores públicos, provedores de 

moradia e de educação, empregadores e vários outros setores da 

sociedade.164 

Dessa forma, o CRPD emitiu, desde 2016, dois relatórios examinando 

as disposições da Grã-Bretanha para pessoas com deficiência. Com a 

retirada do Reino Unido da União Europeia, se tornou notória e ainda 

maior a preocupação com possíveis resultados negativos que viriam a 

afetar as PcD, uma vez que poderiam enfraquecer as proteções 

legislativas, a falta de recurso aos tribunais de justiça da UE, e não mais 

a participação nos programas do bloco que financiam projetos para 

pessoas com deficiência. Contudo, o governo declarou que não 

pretende enfraquecer os direitos dessas pessoas, assim como 

preservará o financiamento dos projetos já existentes.165 

 

5.4 RÚSSIA 

 

A Federação Russa ocupa o primeiro lugar no ranking de maiores 

países do mundo e só se tornou independente em 1991, após a 

 

UK. Disponível em: 
https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/united_kingdom_main_submi
ssion_to_crpd_uk_loi_-_ukim13march.pdf. Acesso em: 22 de maio 2020. 
164 UNITED NATIONS. Convention on the Rights of Persons with Disabilities: 
Committee on the Rights of Persons with Disabilities - Initial report submitted by 
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland under article 35 of the 
Convention, due in 2011. Disponível em: 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno
=CRPD%2fC%2fGBR%2f1&Lang=en. Acesso em: 22 de maio 2020. 
165 HOUSE OF LORDS. Disability in the UK: Rights and Policy Debate on 28 June 
2018. Disponível em: https://lordslibrary.parliament.uk/research-briefings/lln-2018-
0071/. Acesso em: 22 de maio 2020.  
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dissolução da União Soviética.166 Sendo hoje uma república federativa 

semipresidencialista,167 seu governante é Vladimir Putin, presidente que 

está há 22 anos no poder, uma vez que ocupa o cargo pela quarta vez – 

alternando somente para o posto de Primeiro-Ministro, entre os anos de 

2008 e 2012.168 A nação é signatária da CDPD desde 2008 e a ratificou 

em 2012, contudo, não é signatária do seu Protocolo Opcional.169 

Segundo o Observatório dos Direitos Humanos (ODH), na Rússia há 

cerca de 13 milhões de pessoas com deficiência,170 entre uma 

população total de aproximadamente 144 milhões de pessoas. Nesse 

sentido, ainda segundo o mesmo órgão em uma reportagem do ano de 

2014, ter uma deficiência geralmente significaria passar toda a sua vida 

em um orfanato, já que quase 30% de todas as crianças russas com 

deficiência vivem em instituições fechadas,171 longe de suas famílias, 

ainda que pelo menos 95% delas tenham ao menos um dos pais 

 
166 ENCYCLOPEDIA BRITANNICA. Russia. califa16 de maio 2020. Disponível em: 
https://www.britannica.com/place/Russia. Acesso em: 17 de maio 2020. 
167  CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY - CIA. The World Factbook: Russia. 
Disponível em:  https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/russia/. Acesso em: 
25 de maio 2022. 
168 BBC. O plano de Putin para ficar até 2036 no comando da Rússia. BBC 
Brasil, [S. l.], 10 de mar. 2020. Disponível em: 
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-51825900. Acesso em: 17 de maio 
2020. 
169 UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS - OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER. 
Status Of Ratification Interactive Dashboard. Disponível em: 
https://indicators.ohchr.org/. Acesso em: 25 de maio 2022. 
170 HUMAN RIGHTS WATCH. Time to End Stigma Around Disabilities in Russia: 
Government, Media Should Support Inclusion, not Fiction, 11 de out. 2018. 
Disponível em: https://www.hrw.org/news/2018/10/11/time-end-stigma-around-
disabilities-russia. Acesso em: 14 de maio 2020. 
171 HUMAN RIGHTS WATCH. Abandoned by the State: Violence, Neglect, and 
Isolation for Children with Disabilities in Russian Orphanages, 15 de set. 2014. 
Disponível em: https://www.hrw.org/report/2014/09/15/abandoned-state/violence-
neglect-and-isolation-children-disabilities-russian. Acesso em: 14 de maio 2020. 
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vivos.172 Isso dificulta o seu desenvolvimento, tendo em vista que eles 

estão muito mais suscetíveis a sofrerem abuso e negligência pelos 

funcionários da instituição, além de serem privados de educação de 

qualidade, fator importante para o desenvolvimento e ganho de 

autonomia. 

Para minimizar isso, o governo introduziu algumas medidas importantes, 

como a Lei Federal N 181-FZ,173 que proíbe a discriminação (qualquer 

exclusão ou restrição) de pessoas com deficiência, além da Constituição 

Russa possuir leis baseadas no conceito de igualdade e que preveem a 

todos a possibilidade de reabilitação médica e social, educação e 

assistência ao emprego.174 Por fim, o governo vem treinando as escolas 

e os professores com a finalidade de expandir a educação inclusiva, e 

desde 2012, crianças com deficiência podem ser matriculadas em 

escolas locais comuns.175 

 

5.5 SUÉCIA  

 

O Reino da Suécia localiza-se no norte da Europa, beirando o Mar 

Báltico, entre a Finlândia e a Noruega. O país é regido por uma 

 
172 HUMAN RIGHTS WATCH. Russia: Children with Disabilities Face Violence, 
Neglect, 15 de set. 2014. Disponível em: 
https://www.hrw.org/news/2014/09/15/russia-children-disabilities-face-violence-
neglect. Acesso em: 14 de maio 2020. 
173 HUMAN RIGHTS WATCH. Russia: Adult Prospects Dim for Youth with 
Disabilities: End Institutionalization, Support Independent Living, 06 de dez. 2018. 
Disponível em: https://www.hrw.org/news/2018/12/06/russia-adult-prospects-dim-
youth-disabilities. Acesso em: 14 de maio 2020. 
174 ROUDIK, Peter. Children‘s Rights: Russian Federation. Library of Congress 
Law, 7 fev. 2015. Disponível em: https://www.loc.gov/law/help/child-rights/russia.php. 
Acesso em: 14 maio 2020. Acesso em: 14 de maio 2020. 
175 HUMAN RIGHTS WATCH. Making Russia's 'Back to School' More Inclusive, 
03 de set. 2015. Disponível em: https://www.hrw.org/news/2015/09/03/making-
russias-back-school-more-inclusive. Acesso em: 14 de maio 2020. 
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monarquia constitucional parlamentar, tendo como chefe de Estado o rei 

Carl XVI Gustaf e, de governo, a Primeira-Ministra Magdalena 

Andersson, líder do partido Social-Democrata, e um parlamento 

unicameral.176 A Suécia é signatária da CDPD a partir do ano de 2007, 

ratificando-a em 2008; deve-se salientar que ela assinou e ratificou o 

protocolo facultativo no mesmo período de tempo.177 

Nesse sentido, é importante pontuar que não há, na Suécia, uma 

legislação específica sobre crianças com deficiência, mas sim 

regulações voltadas aos dois grupos de forma separada (crianças e 

PcD). No entanto, o objetivo maior do país, conforme sua Constituição, 

para as pessoas com deficiência, é acabar com a desigualdade. Desse 

modo, mesmo tendo ratificado a CDPD e seu protocolo facultativo, o 

país não os incorporou ao seu ordenamento, nem os aplica 

diretamente.178 

Por outro lado, a Suécia estabelece suas políticas nacionais, 

trabalhando para melhorar cada vez mais a acessibilidade do país. 

Dessa forma, ela determina que os conselhos municipais devem 

fornecer o atendimento de saúde adequado às deficiências de cada 

pessoa, no sistema público, e que o serviço social deve prestar 

 
176 CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY - CIA. The World Factbook: Sweden. 
Disponível em: https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/sweden/. Acesso 
em: 25 de maio 2022. 
177 UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS. Status of ratification interactive 
dashboard. Disponível em: https://indicators.ohchr.org/. Acesso em: 14 de maio 
2020. 
178 DIRECTORATE GENERAL FOR INTERNAL POLICIES (org.). Country Report 
on Sweden for the Study on Member States' Policies for Children with 
Disabilities. Disponível em: 
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/libe/dv/25_secount
ryreport_/25_secountryreport_en.pdf. Acesso em: 15 de maio 2020. 
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assistência às famílias de crianças com deficiência (contato pessoal, 

adaptações de equipamentos domésticos, por exemplo).179 

Também, na área educacional, o país define que as escolas devem criar 

planos de ensino para os estudantes com deficiência e eles devem 

participar do processo, porém, caso não seja possível, os jovens devem 

ser transferidos para escolas especializadas, mas que garantam o 

mesmo nível de ensino das escolas regulares. Quanto ao combate à 

discriminação, as escolas e os educadores devem discutir, juntamente 

com o assédio contra as PcD, esse tema com seus jovens, alertando 

sobre as possíveis formas de denúncia.180 

 

  

 
179  DIRECTORATE GENERAL FOR INTERNAL POLICIES (org.). Country Report 
on Sweden for the Study on Member States' Policies for Children with 
Disabilities. Disponível em: 
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/libe/dv/25_secount
ryreport_/25_secountryreport_en.pdf. Acesso em: 15 de maio 2020. 
180 SWEDEN. SWEDISH INSTITUTE. (ed.). Sweden’s Disability Policy. Disponível 
em: https://sweden.se/society/swedens-disability-policy/. Acesso em: 15 de maio 
2020. 
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6 ORIENTE MÉDIO E REGIÃO DO NORTE AFRICANO 

 

A especialista da região, Odelia Fitoussi, é nascida em Israel e 

atualmente trabalha como presidente do Comitê Consultivo da 

Comissão por Direitos Iguais para Pessoas com Deficiências de seu 

Ministério da Justiça, além de ser co-diretora do Fórum Civil para 

Promoção do CRPD. No âmbito acadêmico, se formou em Criminologia, 

Sociologia e Antropologia e posteriormente obteve título de mestre em 

Arte Terapia. Ainda, obteve formações complementares nos campos de 

estudos sociais e liderança. Por fim, Odelia foi ativista dos direitos das 

pessoas com deficiências a vida inteira e acumulou grande experiência 

com seus esforços em Israel.181 

Nesse sentido, sua atuação em prol da inclusão e reconhecimento das 

PcD é de relevância não apenas à região do Norte da África e Oriente 

Médio, como para o mundo todo.  No tocante à região referida, ela é a 

menor entre as cinco divisões, representando apenas 18 países. Destes, 

apenas Irã, Iraque, Kuwait e Arábia Saudita não assinaram a CDPD 

inicialmente, porém, aderiram à convenção posteriormente. O EACDH 

possui ainda duas sedes na área: uma em Beirute, capital do Líbano, e 

outra em Doha, capital do Catar, permitindo tratar sobre questões 

árabes e norte africanas de forma plural.182 

 
181 UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS - OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER. 
Membership: Committee on the Rights of Persons with Disabilities. Disponível em: 
https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/crpd/membership. Acesso em: 25 de maio 
2022. 
182 UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS - OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER. 
Middle East and North Africa Region. Disponível em: 
https://www.ohchr.org/EN/Countries/MenaRegion/Pages/MenaRegionIndex.aspx. 
Acesso em: 25 de maio 2022. 
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Ademais, a região aqui tratada é marcada também por diversos 

conflitos, afetando a população de variadas maneiras. Uma delas, sendo 

o reforço de estigmas sociais, uma vez que em momentos nos quais se 

deve lutar ou fugir, é comum deixar de lado as PcD, tratando-as como 

dispensáveis. Além disso, em regiões mais pobres, as carências na 

saúde básica amplamente afetam a situação das PcD, pois a ausência 

de tratamento efetivo pode originar novas deficiências. Apesar de 

auxílios externos, a região do Norte Africano e Oriente Médio ainda é 

marcada por conflitos e pobreza, ainda mais que países de outras 

regiões.183 

Concluindo, o Oriente Médio e o Norte Africano encontram fortes 

desafios, incluindo situações de conflito armado, aumento da violência 

extremista, narrativas de contraterrorismo afetando os direitos políticos e 

civis, além de maximizar a discriminação enraizada contra certos 

grupos. A região também é afetada por conflitos de longa duração, como 

a ocupação israelita em territórios árabes. Ainda, violações 

internacionais de direitos humanos em países como Síria, Iêmen, Iraque 

e Líbia impactam fortemente nos escritórios das Nações Unidas 

responsáveis, prejudicando a eficácia e a forma como eles trabalham, 

consequentemente afetando também os países que recebem sua 

ajuda.184 

 

 
183 HAKIM, G.; JAGANJAC, N. A Note on Disability Issues in the Middle East and 
North Africa, p. 11-20, 2005. Disponível em: 
http://documents.worldbank.org/curated/en/912231468110689787/pdf/372750MENA
0Disabilities01PUBLIC1.pdf. Acesso em: 25 de maio 2022. 
184 UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS - OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER. 
Regional Office for the Middle East and North Africa. Disponível em: 
https://www.ohchr.org/en/countries/middle-east-north-africa-region/un-human-rights-
in-middle-east-north-africa. Acesso em: 25 de maio 2022. 
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6.1 ARÁBIA SAUDITA 

 

O Reino da Arábia Saudita, maior país do oriente médio e maior 

produtor de petróleo do mundo,185 possui como seu sistema de governo 

a monarquia absoluta e tem como seu chefe de Estado o rei Salman bin 

Abd al-Aziz Al Saud. O país, que utiliza primordialmente o sistema 

jurídico islâmico (da Sharia),186 não assinou a CDPD e nem o seu 

Protocolo Opcional, mas ratificou – ou seja, aderiu – ambos no ano de 

2008.187 

Em decorrência da utilização de tal sistema jurídico, Sharia (lei) é o 

documento legal mais importante do Reino, e este em seu artigo 26 

declara que: “O Estado protegerá os direitos humanos de acordo com a 

Sharia”, o que significa que o governo não apoia nenhum tipo de 

discriminação.188 No relatório do país entregue ao CRPD, o presidente 

da comissão dos direitos humanos mencionou várias medidas 

institucionais para garantir a inclusão total das PcD em todos os campos 

(educação e emprego, por exemplo), como a criação, em 2018, de uma 

 
185INFOESCOLA. Arábia Saudita. Disponível em: 
https://www.infoescola.com/oriente-medio/arabia-saudita/. Acesso em: 24 de maio de 
2022. 
186 CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY - CIA. The World Factbook: Saudi Arabia. 
Disponível em:  https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/saudi-arabia/. 
Acesso em: 25 de maio 2022. 
187 UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS - OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER. 
Status Of Ratification Interactive Dashboard. Disponível em: 
https://indicators.ohchr.org/. Acesso em: 25 de maio 2022. 
188 GOV.SA UNITED NATIONAL PLATFORM. Rights of People with Disabilities. 
2020. Disponível em: 
https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/aboutksa/RightsOfPeopleWithDisabilities/!ut/p/
z0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zivQN9DDycTAz9LZxCHQ0CA91MQyzMgo
0NDEz1g1Pz9AuyHRUB3hwS1Q!!/. Acesso em: 15 de maio 2020. 



 

 

 
61 

autoridade para atender pessoas com deficiência e os esforços para que 

os ambientes físicos sejam totalmente acessíveis.189 

Nesse sentido, é notório que esforços são feitos - principalmente na 

legislação, contudo, a deficiência permanece sendo um grande desafio 

para o setor de saúde do Reino, já que dados acerca de tal assunto são 

escassos.190 Outrossim, muitas crianças são abandonadas em centros 

de reabilitação no país, sem receber visitas, nem contato emocional ou 

físico, fazendo com que, muitas vezes, sua saúde mental seja afetada e 

que passem a apresentar alguns comportamentos diferentes, como 

exemplo, agressividade. 191 

 

6.2 IÊMEN  

 

O Iêmen é um país árabe, localizado na Península Arábica e se situa em 

importante rota comercial do petróleo. O país encontra-se em um 

governo de transição, sendo seu atual presidente é Rashad AL-ALIMI, e 

a nação iemenita abriga uma população de 28,7 milhões de 

habitantes.192 Contudo, desde os acontecimentos que irromperam na 

 
189 UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS - OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER. 
Committee on the Rights of Persons with Disabilities examines the report of 
Saudi Arabia. Disponível em:  
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24388&L
angID=E. Acesso em: 15 de maio 2020. 
190 AL-JADID, Maher. Disability Trends in Saudi Arabia: Prevalence and Causes. 93. 
ed. [S. l.]: American journal of physical medicine & rehabilitation/Association of 
Academic Physiatrists, 2013. Disponível em: 
https://www.researchgate.net/publication/258701209_Disability_Trends_in_Saudi_Ar
abia_Prevalence_and_Causes. Acesso em: 15 de maio 2020. 
191 ARAB NEWS. Families reject their children with disabilities. [S. l.], 26 de maio 
2016. Disponível em: https://www.arabnews.com/node/929901/saudi-arabia. Acesso 
em: 18 de maio 2020. 
192 CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY - CIA. The World Factbook: Yemen. 
Disponível em: https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/yemen/. Acesso em: 
25 de maio 2022. 
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Primavera Árabe em 2011, o país passa por uma acirrada disputa 

política, e seu tipo governo se encontra em transição.193 Ademais, o 

Iêmen é signatário da CDPD desde o ano de 2007, ratificando a 

Convenção desde o ano de 2009. Dessa maneira, o país também 

assinou o Protocolo Opcional da Convenção desde o ano de 2007, 

ratificando-o em 2009.194  

Infelizmente, a estrutura legal do Iêmen se mostra frágil no ímpeto de 

promover uma legislação abrangente sobre igualdade e anti-

discriminação. A Lei nº 61 “Lei Sobre Atendimento e Reabilitação de 

Pessoas com Deficiência”, de 1999, é o principal diploma legal que 

regula os direitos das pessoas com deficiência no Iêmen, e mesmo 

elencando direitos garantidos às PcD, se mostra cheia de fragilidades, a 

exemplo de não definir nem proibir a discriminação, nem fornecer 

recursos adequados para uma violação da lei, com a reparação judicial 

sendo limitada ao contexto do emprego. Ainda, a definição de 

deficiência aplicada pela lei segue um modelo médico, de maneira 

oposta à CDPD, por exemplo, que adota um modelo social de 

deficiência.195 

Nesse sentido, em 2015, um conflito, impulsionado em grande parte por 

motivações religiosas e políticas, devastou e continua a assolar a 

população iemenita até os dias atuais, com restrições arbitrárias à 

 
193 MOURA, Letícia. Crise no Iêmen: entenda o que acontece no país!. Politize!. 12 
ago. 2019. Disponível em: https://www.politize.com.br/crise-no-iemen/. Acesso em: 
22 de maio 2020. 
194 UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS - OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER. 
Status Of Ratification Interactive Dashboard. Disponível em: 
https://indicators.ohchr.org/. Acesso em: 25 de maio 2022. 
195 EQUAL RIGHTS TRUST. From Night to Darker Night: Addressing 
Discrimination  
 and Inequality in Yemen. Disponível em: 
https://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/Yemen_EN_online%20version.pdf. 
Acesso em: 22 de maio 2020.  
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importação e ao acesso à assistência humanitária que limitam a 

obtenção, pelos civis, à alimentos, água e suprimentos médicos. Assim, 

estima-se que, ao final de 2019, cerca de 233.000 iemenitas tenham 

sido mortos devido à crise humanitária.196 Além disso, segundo dados 

alarmantes da UNICEF, mais de 15 milhões de crianças estão 

precisando de ajuda humanitária no Iêmen e ao menos 7,3 mil crianças 

foram mortas ou feridas pela guerra.197  

Dessa maneira, mesmo o Iêmen tendo ratificado a CDPD e seu 

Protocolo Opcional, a dificuldade de coletar dados, especialmente 

durante conflitos, também se mostra um entrave na luta a favor das 

pessoas com deficiência. Enquanto as últimas estatísticas da região 

árabe colocam número de PcD no valor relativamente baixo de 6,8%, 

cálculos baseados em estimativas globais da Organização Mundial da 

Saúde (OMS) sugerem que 4,5 milhões de iemenitas sejam pessoas 

com deficiência, representando 15% da população.198   

 

6.3 IRÃ   

 

Até 1935, a atual República Islâmica do Irã era conhecida como Pérsia – 

um dos grandes impérios do mundo antigo. Assim, de 1935 a 1979 o 

 
196 AMNESTY INTERNATIONAL. Excluded- Living with disabilities in Yemen’s 
armed conflict. Disponível em: 
https://www.amnesty.org/en/documents/MDE31/1383/2019/en/. Acesso em: 22 de 
maio 2020. 
197 NAÇÕES UNIDAS. Mais de 15 milhões de crianças precisam de ajuda no 
Iêmen, alerta UNICEF. 17 jul. 2019. Disponível em: https://nacoesunidas.org/mais-
de-15-milhoes-de-criancas-precisam-de-ajuda-no-iemen-alerta-unicef/. Acesso em: 
22 de maio 2020. 
198 AMNESTY INTERNATIONAL. Excluded- Living with disabilities in Yemen’s 
armed conflict. Disponível em: 
https://www.amnesty.org/en/documents/MDE31/1383/2019/en/. Acesso em: 22 de 
maio 2020. 
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país viveu uma monarquia que foi superada após a revolução iraniana, 

ocorrida para tirar o monarca do poder. Contudo, o novo regime passou 

a ser governado por uma elite clerical bastante conservadora, de modo 

que o poder é representado principalmente pela figura do Líder 

Supremo, atualmente o Ayatollah Ali Khamenei, o qual decide os chefes 

do judiciário, dos militares e da mídia, assim como confirma a eleição do 

presidente. Além disso, o país guarda em sua história o conflito armado 

com o Iraque, que se estendeu entre 1980 e 1988 e acabou por alcançar 

o golfo pérsico e sofrer intervenções ocidentais, em especial dos 

EUA.199, 200  

Dito isso, o país alega se preocupar com a situação das pessoas com 

deficiência no seu território desde a revolução. Assim, ratificou a CDPD 

em 2009, muito embora não tenha assinado o protocolo optativo. Nesse 

sentido, a State Welfare Organization é uma entidade governamental 

destinada a ajudar PcD desde 1979.201 Ademais, a relatada guerra tem 

relação com grande parte dos casos de deficiência no Irã. Com relação 

às crianças, a maior parte das medidas reportadas no relatório inicial 

apresentado ao CRPD envolve cuidados médicos de prevenção e 

vacinação.202  

 
199 BBC MONITORING. Iran country profile. BBC. Disponível em: 
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-14541327. Acesso em: 22 de maio 
2020. 
200 CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY - CIA. The World Factbook: Iran. 
Disponível em: https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/iran/. Acesso em: 25 
de maio 2022. 
201 STATE WELFARE ORGANIZATION OF IRAN. Introduction of State Welfare 
Organization of Iran. Disponível em: http://en.behzisti.ir/news/13608/Introduction-of-
State-Welfare-Organization-of-Iran. Acesso em: 22 de maio 2020. 
202 UNITED NATIONS. Convention On The Rights Of Persons With Disabilities: 
Committee On The Rights Of Persons With Disabilities - Consideration of reports 
submitted by States parties under article 35 of the Convention. Disponível em: 
https://digitallibrary.un.org/record/830744#record-files-collapse-header. Acesso em: 
25 de maio 2022. 
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Entretanto, a realidade não condiz com as promessas apresentadas. Na 

verdade, a lista de problemas enviada pelo comitê ao país em 2016, 7 

anos após a ratificação, cobrava até mesmo o desenvolvimento de um 

sistema de coleta de dados para ter estatísticas oficiais de quantas PcD 

existem no Irã.203 Nessa linha, relatório publicado em 2018 pelo 

Observatório de Direitos Humanos (ODH) apontou que as legislações do 

país ainda permanecem discriminatórias, assim como utilizando 

linguagens inapropriadas e desrespeitosas.204  

Outrossim, na saúde as barreiras são tanto físicas – ausência de 

acessibilidade nos hospitais, por exemplo – como também são sociais. 

Nesse sentido, o tratamento com eletrochoque é recorrente e raramente 

recebe o consentimento do paciente, bem como intérpretes da língua de 

sinais são escassos.205 Quanto à educação, obstáculos físicos são 

também um problema, mas não o único: o sistema de educação pública 

iraniano realiza um teste de Quociente de Inteligência (QI) para 

determinar quais crianças serão ou não aceitas, sendo esse mais um 

fator discriminatório e impeditivo da educação de crianças com 

deficiência. Ademais, a educação inclusiva também não é uma 

realidade: a maior parte dessas crianças está matriculada em escolas 

especiais.206 

 
203 De acordo com estudo realizado por uma cooperação de universidades em 2018, 
13,5 a cada 1000 pessoas no Irã tem algum tipo de deficiência. Cf. MORADI, 
Ghobad et al. Socioeconomic inequalities in different types of disabilities in Iran. 
Iranian journal of public health, v. 47, n. 3, p. 427, 2018.  Disponível em: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5971181/. Acesso em: 22 de maio 
2020. 
204 HUMAN RIGHTS WATCH. Iran:  People with Disabilities Face Discrimination and 
Abuse. Disponível em: https://www.hrw.org/news/2018/06/26/iran-people-disabilities-
face-discrimination-and-abuse. Acesso em: 22 de maio 2020. 
205 Ibid. 
206 HUMAN RIGHTS WATCH. Irã: Escolas excluem crianças com deficiência. 
Disponível em: https://www.hrw.org/pt/news/2019/10/02/334285. Acesso em: 22 de 
maio 2020. 
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6.4 SÍRIA 

 

A República Árabe Síria apresenta um regime altamente autoritário 

liderado por Bashar al-Assad desde 17 de julho de 2000.207 A guerra civil 

ainda existente no país iniciou-se em março de 2011, com a eclosão de 

protestos pró-democracia contrários ao governo de Assad e a repressão 

deste por meio da violência. O conflito se expandiu com a adesão do 

Estado Islâmico, que tem como objetivo formar um califado208 na 

região.209 

O país entra em seu 11º ano de guerra, o que significa que a maioria 

das crianças sírias não conhecem outro cenário e estão sendo expostas 

e prejudicadas.210 De acordo com dados verificados de 2014, quando o 

monitoramento oficial começou, até 2019, mais de 5.400 crianças foram 

mortas: uma média de 1 criança a cada 10 horas.211 Ademais, as 

crianças com deficiência estão entre as mais vulneráveis, sem acesso 

aos serviços especializados, à educação e à assistência necessária, e 

 
207 CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY - CIA. The World Factbook: Syria. 
Disponível em: https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/syria/. Acesso em: 
25 de maio 2022. 
208 G1 MUNDO. Entenda o que é um califado. Disponível em: 
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/06/entenda-o-que-e-um-califado.html. 
Acesso em: 24 de maio 2022. 
209 BBC NEWS. Syria: The story of the conflict. Disponível em: 
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-26116868. Acesso em: 11 de maio 
2020. 
210 HUMAN RIGHTS WATCH. The Children of Syria: Young Lives Damaged by 
War. Disponível em: https://www.hrw.org/news/2020/03/13/children-syria. Acesso 
em: 11 de maio 2020. 
211 UNICEF. Syrian crisis. Disponível em: 
https://www.unicef.org/emergencies/syrian-crisis. Acesso em: 11 de maio 2020. 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-26116868
https://www.hrw.org/news/2020/03/13/children-syria
https://www.unicef.org/emergencies/syrian-crisis
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correm riscos maiores de negligência e abuso com a morte ou 

separação dos cuidadores.212 

Em termos de compromisso com a CDPD, a Síria é signatária a partir do 

ano de 2007, ratificando-a em 2009. Além disso, o país também é 

signatário de seu protocolo facultativo, o qual ratificou em 2009.213

 
212 UNICEF. No end in sight to seven years of war in Syria: children with 
disabilities at risk of exclusion. Disponível em: https://www.unicef.org/mena/press-
releases/no-end-sight-seven-years-war-syria-children-disabilities-risk-exclusio. 
Acesso em: 11 de maio 2020. 
213 UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS. Status of ratification interactive 
dashboard. Disponível em: https://indicators.ohchr.org/. Acesso em: 05 de maio 
2020 

https://www.unicef.org/mena/press-releases/no-end-sight-seven-years-war-syria-children-disabilities-risk-exclusion
https://www.unicef.org/mena/press-releases/no-end-sight-seven-years-war-syria-children-disabilities-risk-exclusion
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7 CONCLUSÃO  

 

O CRPD, para além de um mecanismo de monitoramento da 

implementação da CDPD, representa um marco histórico na luta pela 

inclusão. Através do lema “Nada sobre nós, sem nós”, as PcD têm 

protagonizado espaços de luta e de denúncias de violações de direitos, 

trabalhando em conjunto com representações sociais e governamentais 

para a mudança na maneira em que os múltiplos tipos de deficiências 

são vistos por diferentes sociedades no mundo.214 

Nesse sentido, as deficiências são transversais à vivência da infância 

internacionalmente, mas não podem se tornar definidoras ou limitantes. 

Ser uma Pessoa com Deficiência nesse contexto pode significar a 

participação dentro de um grupo plural, com características e culturas 

amplamente distintas, mas com desafios similares a enfrentar, quais 

sejam, o capacitismo e a vulnerabilidade social.215 

Para tanto, a Convenção propõe uma mobilização internacional em prol 

de assegurar um desenvolvimento saudável para todas as crianças, 

assim como alcançar sua inclusão nas diversas esferas da sociedade. 

Por conseguinte, tratar sobre os direitos das crianças com deficiência 

também implica em transformar as infâncias do mundo como um todo, 

notadamente nos aspectos relacionados à saúde, educação, direito à 

cidade e acessibilidade.216 

 
214 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS. Why is the Convention on the 
Rights of Persons with Disabilities important?. Disponível em: 
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/why-is-the-convention-on-the-rights-of-
persons-with-disabilities-important. Acesso em: 22 de maio 2020. 
215 LORY, B. L'action Sociale Et L'enfance Handicapée. Esprit, 1965; 11(343): 600-
627. Disponível em: https://www.jstor.org/stable/24468550?seq=1. Acesso em: 23 de 
maio 2020.  
216 Ibid.  

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/why-is-the-convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-important
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/why-is-the-convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-important
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Para garantir uma educação igualitária, é necessário construir e 

melhorar as instalações educacionais e proporcionar ambientes de 

aprendizagem seguros, não violentos, inclusivos e eficazes para 

todos.217 Além disso, viabilizar o acesso à saúde de maneira equitativa, 

notando as particularidades dos territórios e das crianças que nele 

habitam. Ademais, assegurar o direito à cidade para as meninas e 

meninos que nela vivem, implica em certificar-se de que também 

possuam uma moradia digna, sejam incluídos de maneira igualitária, 

tenham acesso aos serviços públicos e a garantia de que possam 

usufruir de atividades e espaços de lazer e cultura.  

Para tanto, o presente trabalho buscou expor as práticas estabelecidas 

nacionalmente para a efetivação da inclusão e acessibilidade, 

considerando também, em contraposição, as evidências de graves 

violações de direitos que as crianças com deficiência enfrentam dentro 

de seus contextos, com o objetivo de proporcionar uma visão crítica 

sobre os mecanismos de garantia dos direitos humanos e quanto aos 

canais de denúncia presentes ao redor do mundo.

 
217 ABREU et. al., Guia Anexo: Organização das Nações Unidas para Educação, 
Ciência e Cultura. Disponível em: https://soi.org.br/wp-
content/uploads/2019/07/UNESCO-2019-Guia-Anexo.pdf. Acesso em: 22 de maio 
2020. 

https://soi.org.br/wp-content/uploads/2019/07/UNESCO-2019-Guia-Anexo.pdf
https://soi.org.br/wp-content/uploads/2019/07/UNESCO-2019-Guia-Anexo.pdf
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