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As normas sobre equiparação de oportunidades para pessoas com deficiência foram 
adotadas pela Assembléia Geral das Nações Unidas em sua 48ª sessão em 20 de 
dezembro de 1993 (Resolução 48/96). 
 
Este documento foi traduzido para o português mediante autorização encaminhada pela 
Disabled Persons Unit. A tradução foi feita do original em inglês por Marisa do 
Nascimento Paro. A revisão técnica ficou a cargo de Romeu Kazumi Sassaki. 
 
Instituições interessadas em obter este documento em português poderão enviar 
solicitação para Centro de Vida Independente Araci Nallin, através do endereço 
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INTRODUÇÃO 
Antecedentes e necessidades atuais 
 
Há pessoas com deficiência em todas as partes do mundo e em todos os níveis de cada 
sociedade. O número de pessoas com deficiência no mundo é grande e está crescendo. 
 
Tanto as causas quanto as conseqüências da deficiência variam em todo o mundo. Essas 
variações resultam de diferentes circunstâncias sócio-econômicas e das diferentes 
medidas que os Países –Membros adotam quanto ao bem estar de seus cidadãos. 
 
A política atual de deficiência é o resultado de avanços nos últimos 200 anos. Em 
muitas maneiras ela reflete as condições gerais de vida e as políticas sociais e 
econômicas de diferentes épocas. Entretanto, no campo da deficiência, existem também 
muitas circunstâncias específicas que têm influenciado as condições de vida das pessoas 
com deficiência. Ignorância, negligência, superstição e medo são fatores sociais que no 
decorrer de toda a história da deficiência isolaram pessoas portadoras de deficiência e 
atrasaram o seu desenvolvimento. 
 
Com o passar dos anos, desenvolveu-se um política de deficiência desde o tratamento 
elementar nas instituições até a educação de crianças com deficiências e a reabilitação 
para pessoas que se tornaram deficientes na vida adulta. Através da educação e da 



reabilitação, as pessoas deficientes tornaram-se mais ativas e constituíram uma força 
motriz no desenvolvimento contínuo da política de deficiência. Formaram-se 
organizações de pessoas com deficiência, suas famílias e defensores, que defendiam 
melhores condições para pessoas deficientes. Após a Segunda Guerra Mundial, foram 
introduzidos os conceitos de integração e normalização, que refletiam uma consciência 
crescente das capacidades de pessoas com deficiência. 
 
Perto do final da década de 60, as organizações de pessoas com deficiência de alguns 
países começaram a formular um novo conceito de deficiência. Este novo conceito 
indicou a íntima conexão entre a limitação vivenciada por pessoas com deficiências, o 
projeto e estrutura de seus ambientes e a atitude da população em geral. Ao mesmo 
tempo, os problemas da deficiência dos países em desenvolvimento foram cada vez 
mais enfatizados. Em alguns desses países estimou-se que a porcentagem da população 
com deficiências era muito alta e, na maior parte, as pessoas deficientes eram 
extremamentes pobres. 
 
Ação internacional anterior 
 
Os direitos das pessoas com deficiência têm sido objeto de muita atenção nas Nações 
Unidas e outras organizações internacionais no decorrer de um longo período de tempo. 
O resultado mais importante do Ano Internacional das Pessoas Deficientes, 1981, foi o 
Programa Mundial de Ação relativo às Pessoas com Deficiência, adotado pela 
Assembléia Geral através de sua resolução 37/52 de 3 de dezembro de 1982. O ano e o 
Programa Mundial de ação propiciaram um forte estímulo para o avanço neste campo. 
Ambos enfatizaram o direito das pessoas com deficiência às mesmas oportunidades que 
os outros cidadãos, bem como a uma partilha igual nas melhorias de condições de vida 
resultantes do desenvolvimento econômico e social. Também, pela primeira vez, 
definiu-se a incapacidade(handicap) como uma função da relação entre pessoas com 
deficiência e seu ambiente. 
 
A Reunião Global de Peritos para Analisar a Implementação do Programa Mundial de 
Ação relativo às Pessoas com Deficiência, em meados da Década das Pessoas com 
Deficiência das Nações Unidas, foi realizada em Estocolmo em 1987. Na Reunião, 
sugeriu-se o desenvolvimento de uma filosofia orientadora a fim de se indicar as 
prioridades para ação nos anos subseqüentes. A base dessa filosofia deve ser o 
reconhecimento dos direitos das pessoas com deficiência. 
 
Conseqüentemente, a reunião recomendou que a Assembléia Geral convocasse um 
conferência especial com o intuito de elaborar uma convenção internacional quanto à 
eliminação de todas as formas de discriminação contra pessoas com deficiência, para ser 
ratificada pelos Países-Membros no final da Década. 
 
Uma minuta da convenção foi preparada pela Itália e apresentada à Assembléia Geral 
em sua quadragésima segunda sessão. Outras apresentações relativas a uma minuta da 
convenção foram feitas pela Suécia na quadragésima quarta sessão da Assembléia. 
Contudo, nas duas ocasiões, não se conseguiu chegar a um consenso quanto à 
viabilidade de tal convenção. Na opinião de muitos representantes, os documentos 
existentes sobre direitos humanos pareciam garantir às pessoas com deficiência os 
mesmos direitos das outras pessoas.  
 



Em direção às normas 
 
Orientado pelas deliberações na Assembléia Geral, o Conselho Econômico e Social, em 
sua primeira sessão regular de 1990, finalmente concordou em se concentrar na 
elaboração de um instrumento internacional de um tipo diferente. Por sua resolução 
1999/26 de 20 de maio de 1990, o Conselho autorizou a Comissão de Desenvolvimento 
Social a considerar, em sua trigésima segunda sessão, o estabelecimento de um grupo de 
trabalho aberto ad hoc de peritos no governo, subvencionado por contribuições 
voluntárias, com o intuito de elaborar normas sobre a equiparação de oportunidades 
para crianças, jovens e adultos com deficiência, em íntima colaboração com as agências 
especializadas, os outros órgãos intergovernamentais e as organizações não-
governamentais, especialmente as organizações de pessoas com deficiência. O Conselho 
também solicitou que a Comissão finalizasse o texto daquelas normas para consideração 
em 1993 e para apresentação à Assembléia Geral em sua quadragésima oitava sessão. 
 
As discussões subseqüentes no Terceiro Comitê da Assembléia Geral na quadragésima 
quinta sessão demonstraram haver amplo apoio à nova iniciativa para elaborar normas 
sobre a equiparação de oportunidades para pessoas com deficiência. 
 
Na Trigésima segunda sessão da Comissão de Desenvolvimento Social, a iniciativa para 
as normas recebeu o apoio de um grande número de representantes, sendo que as 
discussões levaram à adoção da resolução 32/2 de 20 de fevereiro de 1991, em que a 
Comissão resolveu estabelecer um grupo de trabalho aberto ad hoc de acordo com a 
resolução 1990/26 do Conselho Econômico e Social. 
 
Objetivo e conteúdo das normas sobre a Equiparação de oportunidades para Pessoas 
com Deficiência 
 
As Normas sobre a Equiparação de Oportunidades para Pessoas com Deficiência foram 
desenvolvidas com base na experiência obtida durante a Década das Pessoas com 
Deficiência das Nações Unidas (1983-1992) . A carta Internacional de Direitos 
Humanos – que abrange a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto 
Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais -- , a Convenção sobre os 
Direitos da Criança e a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação contra Mulheres, assim como o Programa Mundial de Ação relativo às 
Pessoas com Deficiência, constituem a base política e moral para as Normas. 
 
Embora as Normas não sejam compulsórias, elas podem tornar-se normas internacionais 
consuetudinárias quando forem aplicadas por um grande número de Países-Membros 
com a intenção de respeitar uma norma em lei internacional. Elas implicam num forte 
compromisso moral e político em nome dos Países-Membros para agir com vistas à 
equiparação de oportunidades para pessoas com deficiência. Princípios importantes 
quanto à responsabilidade, ação e cooperação são indicados. Áreas de importância 
decisiva para a qualidade de vida e para a conquista da participação plena e da 
igualdade são salientadas. As Normas oferecem um instrumento para a formulação de 
políticas e ações para pessoas com deficiência e suas organizações. Elas fornecem uma 
base para cooperação técnica e econômica entre os Países-Membros, as Nações Unidas 
e outras organizações internacionais. 
 



O objetivo das Normas é o de garantir que meninas, meninos, mulheres e homens com 
deficiência, enquanto membros de suas comunidades, possam exercer os mesmos 
direitos e deveres que os outros. Em todas as sociedades do mundo ainda existem 
obstáculos que impedem pessoas com deficiência de exercer seus direitos e liberdades, e 
dificultam para elas a participação plena nas atividades de suas comunidades. É 
responsabilidade dos Países-Membros tomarem medidas apropriadas para remover tais 
obstáculos. Pessoas com deficiência e suas organizações devem desempenhar um papel 
ativo como parceiros neste processo. A equiparação de oportunidades para pessoas com 
deficiência é uma contribuição essencial no esforço geral e mundial de mobilização de 
recursos humanos. Atenção especial talvez precise ser direcionada a grupos tais como 
de mulheres, de crianças, de idosos, de pobres, de trabalhadores, migrantes, de pessoas 
com deficiência dupla ou múltipla, de pessoas indígenas e das minorias étnicas. Além 
disso, há um grande número de refugiados com deficiência que têm necessidades 
especiais que requerem atenção. 
 
Conceitos fundamentais em política pertinente à deficiência 
 
Os conceitos estabelecidos abaixo aparecem em todas as Normas. Eles se baseiam 
essencialmente nos conceitos do Programa Mundial de Ação relativo às Pessoas com 
Deficiência. Em alguns casos, eles refletem o avanço ocorrido durante a Década das 
Pessoas com Deficiência das Nações Unidas. 
 
Deficiência e incapacidade 
 
A palavra " deficiência " (disability) resume um grande número de diferentes limitações 
funcionais que ocorrem em qualquer população em qualquer país do mundo. As pessoas 
podem ficar deficientes por impedimento físico, intelectual ou sensorial, condições 
médicas ou doença mental. Tais impedimentos, condições ou doenças podem ser 
permanentes ou transitórios por natureza. 
 
A palavra "incapacidade" (handicap) significa perda ou limitação de oportunidades para 
participar na vida da comunidade num nível igual com outras pessoas. Ela descreve o 
encontro entre a pessoa deficiente e o ambiente. O propósito desta palavra é o de 
enfatizar o enfoque nas falhas do ambiente e nas inúmeras atividades organizadas da 
sociedade como, por exemplo, informação, comunicação e educação, que impedem 
pessoas com deficiência de participarem em igualdade de condições. 
 
O uso das duas palavras, "deficiência" e "incapacidade", conforme definidas nos 
parágrafos 17 e 18 acima, deve ser visto à luz da moderna história da deficiência. 
Durante a década de 70 houve uma forte reação entre representantes de organizações de 
pessoas com deficiência e profissionais do campo da deficiência contra a terminologia 
da época. As palavras " deficiência " e " incapacidade " quase sempre foram utilizadas 
de maneira pouco clara e confusa, o que deu orientação insatisfatória para a formulação 
de políticas e para ações políticas. A terminologia refletia uma abordagem médica e 
diagnóstica, que ignorava as imperfeições e insuficiências da sociedade ao redor. 
 
Em 1980, a Organização Mundial de Saúde adotou uma classificação internacional de 
impedimentos (impairments), deficiências (disabilities) e incapacidades (handicaps), 
que sugeria uma abordagem mais precisa e ao mesmo tempo mais relativista. A 
Classificação Internacional de Impedimentos, Deficiências e Incapacidades faz uma 



distinção clara entre "impedimentos", "deficiências" e "incapacidades". Ela tem sido 
utilizada amplamente em áreas tais como reabilitação, educação, estatística, políticas, 
sociais, legislação, demografia, sociologia, economia e antropologia. Alguns usuários 
têm expressado preocupação no sentido de que a Classificação, na definição da palavra 
"incapacidade", ainda possa ser considerada médica demais e centrada demais no 
indivíduo, e talvez possa não esclarecer adequadamente a interação entre condições ou 
expectativas da sociedade e as habilidades da pessoa. Essas e outras preocupações, 
expressadas por usuários durante os 12 anos desde sua publicação, serão abordadas em 
revisões futuras da Classificação. 
 
Como resultado da experiência ganha na implementação do Programa mundial de Ação 
e da discussão geral que ocorreu durante a Década das Pessoas com Deficiência das 
Nações Unidas, houve um aprofundamento do conhecimento e um aumento da 
compreensão referente a questões de deficiência e à terminologia utilizada. A 
terminologia atual reconhece a necessidade de abordar tanto as necessidades individuais 
(taís como reabilitação e aparelhos auxiliares) quanto as falhas da sociedade (vários 
obstáculos à participação). 
 
Prevenção 
 
A palavra " prevenção " significa ação destinada a impedir a ocorrência de 
impedimentos físicos, intelectuais, psiquiátricos ou sensoriais (prevenção primária) ou 
evitar que os impedimentos causem uma deficiência ou limitação funcional permanente 
(prevenção secundária). A prevenção pode incluir muitos tipos diferentes de ação, tais 
como atenção primária de saúde, atenção pré-natal e pós-natal, educação em nutrição, 
campanhas de imunização contra doenças transmissíveis, medidas para controlar 
doenças endêmicas, regulamentações de segurança, programas para prevenção de 
acidentes em diversos ambientes, incluindo adaptações de locais de trabalho para evitar 
deficiências e doenças ocupacionais, bem como prevenção de deficiência resultante de 
poluição ambiental ou conflito armado. 
 
Reabilitação 
 
A palavra "reabilitação" refere-se a um processo destinado a capacitar pessoas com 
deficiência a atingirem e manterem seus níveis ótimos em termos físicos, sensoriais, 
intelectuais, psiquiátricos, e/ou funcionais sociais dando assim ferramentas para mudar 
sua vida em direção a um nível mais elevado de independência. A reabilitação pode 
incluir medidas para fornecer e/ou restaurar funções ou compensar a perda ou ausência 
de uma função ou limitação funcional. O processo de reabilitação não envolve cuidados 
médicos iniciais. Ele inclui uma ampla gama de medidas e atividades, desde uma 
reabilitação mais básica e geral até atividades voltadas para metas, por exemplo, 
reabilitação profissional. 
 
Equiparação de oportunidades 
 
O termo " equiparação de oportunidades" significa o processo através do qual os 
diversos sistemas da sociedade e do ambiente, tais como serviços, atividades, 
informações e documentação, são tornados disponíveis para todos, particularmente para 
pessoas com deficiência.  



O princípio de direitos iguais implica que as necessidades de cada um e de todos são de 
igual importância e que essas necessidades devem ser utilizadas como base para o 
planejamento das comunidades e que devem ser utilizadas como base para o 
planejamento das comunidades e que todos os recursos precisam ser empregados de tal 
modo que garantam que cada pessoa tenha oportunidade igual de participação.  
Pessoas com deficiência são membros da sociedade e têm o direito de permanecer em 
suas comunidades locais. Elas devem receber o apoio que necessitam dentro das 
estruturas comuns de educação, saúde, emprego, e serviços sociais.  
Na medida em que as pessoas com deficiência conquistam direitos iguais, elas devem 
também ter deveres iguais. À medida que esses direitos estão sendo conquistados, as 
sociedades devem aumentar suas expectativas em relação às pessoas com deficiência. 
Como parte do processo de equiparação de oportunidades, devem ser tomadas medidas 
que auxiliarem pessoas deficientes a assumir plena responsabilidade como membros da 
sociedade.  
PREÂMBULO 
 
 
Os Países-Membros 
 
Cientes da promessa feita, na Carta das Nações Unidas, para a ação conjunta e ação 
separada em cooperação com a Organização para promover padrões de vida mais altos, 
pleno emprego e condições de progresso e desenvolvimento econômico e social, 
 
Reafirmando o compromisso com os direitos humanos e as liberdades fundamentais, a 
justiça social e a dignidade e o valor da pessoa humana, proclamado na Carta, 
 
Lembrando particularmente os padrões internacionais sobre direitos humanos, 
estabelecidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no Pacto Internacional 
sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e no Pacto Internacional sobre Direitos 
Civis e Políticos, 
 
Salientando que esses instrumentos proclamam que os direitos ali reconhecidos devem 
ser igualmente garantidos a todas as pessoas indiscriminadamente. 
 
Lembrando a Convenção dos Direitos da Criança, que proíbe a discriminação com base 
na deficiência e requer medidas especiais para garantir os direitos das crianças com 
deficiência, e a Convenção Internacional sobre a proteção dos Direitos de Todos os 
Trabalhadores Migrantes e Membros de Suas Famílias, que provê algumas medidas 
protetoras contra a deficiência. 
 
Lembrando também as medidas da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas 
de Discriminação Contra Mulheres para garantir o direito de meninas e mulheres com 
deficiência, 
 
Considerando a Declaração dos Direitos de Pessoas Deficientes, a Declaração dos 
Direitos de Pessoas com Deficiência Mental, a Declaração de Progresso e 
Desenvolvimento Social, os Princípios para a Proteção de Pessoas com Doença Mental 
e para a Melhoria dos Cuidados de Saúde Mental, e outros instrumentos relevantes 
adotados pela Assembléia Geral. 
 



Considerando também as relevantes convenções e recomendações adotadas pela 
Organização Internacional do Trabalho, com referência particular à participação em 
emprego sem discriminação para pessoas com deficiência, 
 
Cientes das relevantes recomendações e do trabalho da Organização das Nações Unidas 
para a educação, Ciência e Cultura, em particular a Declaração Mundial sobre Educação 
para Todos, da Organização Mundial de Saúde, do Fundo das Nações Unidas para a 
Infância e de outras organizações, 
 
Considerando o compromisso assumido pelos Países-Membros relativamente à proteção 
do ambiente, 
 
Cientes da devastação causada por conflitos armados e deplorando o uso de recursos 
escassos para a produção de armas, 
 
Reconhecendo que o Programa Mundial de Ação relativo às Pessoas com Deficiência e 
a definição ali contida de equiparação de oportunidades representam a sincera aspiração 
da comunidade internacional no sentido de fazer com que aqueles vários instrumentos e 
recomendações internacionais sejam de significância prática e concreta, 
 
Reconhecendo que o objetivo da Década das Pessoas com Deficiência das Nações 
Unidas (1983-1992) para implementar o Programa Mundial de Ação ainda é válido e 
requer ação urgente e continuada, 
 
Lembrando que o Programa Mundial de Ação baseia-se em conceitos igualmente 
válidos em países em desenvolvimento e países industrializados, 
 
Convencidos de que são necessários esforços intensificados para se conseguir o usufruto 
pleno e igualitário dos direitos humanos e a participação das pessoas com deficiência na 
sociedade, 
 
Reenfatizando que as pessoas com deficiência e seus pais, que as pessoas com 
deficiência e seus pais, guardiões, defensores e organizações precisam ser parceiros 
ativos com os Países-Membros no planejamento e implementação de todas as medidas 
que afetam seus direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, 
 
Em cumprimento à resolução 1990/26 do Conselho Econômico Social e baseando-se 
nas medidas específicas, necessárias para a obtenção, por pessoas com deficiência, de 
igualdade com outras, enumeradas em detalhes no Programa Mundial de Ação, 
 
Adotaram as normas sobre Equiparação de Oportunidades para Pessoas com Deficiência 
abaixo delineadas, a fim de: 
 
Salientar que toda ação no campo de deficiência pressupões conhecimento e experiência 
adequados sobre as condições e necessidades especiais das pessoas com deficiência;  
Enfatizar que o processo, através do qual todo aspecto da organização da sociedade se 
torne acessível para todos, é um objetivo básico do desenvolvimento sócio-econômico;  
Delinear aspectos essenciais das políticas sociais no campo da deficiência, incluindo, se 
apropriado, o estímulo ativo à cooperação técnica e econômica;  



Fornecer modelos para o processo de tomada de decisões políticas necessárias para a 
conquista de oportunidades iguais, tendo em mente os níveis técnicos e econômicos 
bem distintos, o fato de que o processo precisa refletir a compreensão perspicaz do 
contexto cultural dentro do qual ele ocorre e o papel crucial das pessoas com deficiência 
nesse contexto;  
Propor mecanismos nacionais para colaboração íntima entre os Países-Membros, os 
organismos do sistema das Nações Unidas, outros órgãos intergovernamentais e as 
organizações de pessoas com deficiência;  
Propor um mecanismo eficaz para monitorar o processo por meio do qual os Países-
Membros procurem conseguir a equiparação de oportunidades para pessoas com 
deficiência.  
REQUISITOS PARA A IGUALDADE DE PARTICIPAÇÃO 
NORMA 1. CONSCIENTIZAÇÃ 
 
  
 
Os Países-Membros devem adotar medidas para conscientizar a sociedade sobre pessoas 
com deficiência, seus direitos, suas necessidades, sua potencialidade e sua contribuição. 
 
Os Países-Membros devem garantir que as autoridades responsáveis distribuam 
informações atualizadas sobre programas e serviços disponíveis para pessoas com 
deficiência, suas famílias, profissionais do campo e o público em geral. As informações 
para pessoas com deficiência devem ser apresentadas em forma acessível.  
   
Os Países-Membros devem iniciar e apoiar campanhas informativas pertinentes a 
pessoas a pessoas com deficiência e políticas de deficiência, veiculando a mensagem de 
que as pessoas com deficiência são cidadãos com os mesmos direitos e deveres que os 
outros, justificando assim medidas para remover todos os obstáculos à sua participação 
plena.  
Os Países-Membros devem estimular os meios de comunicação de massa a 
apresentarem de maneira positiva as pessoas com deficiência, veiculando a mensagem 
de que as pessoas com deficiência são cidadãos, com os mesmos direitos e deveres que 
os outros, justificando assim medidas para remover todos os obstáculos à sua 
participação plena.  
Os Países-Membros devem garantir que os programas de educação do público reflitam 
em todos os seus aspectos o princípio de participação plena e igualdade.  
Os Países-Membros devem convidar pessoas com deficiência e suas famílias e 
organizações para participarem de programas de educação do público relativos a 
assuntos de deficiência.  
Os Países-Membros devem estimular as empresas do setor privado a incluírem questões 
de deficiência em todos os aspectos de sua atividade.  
Os Países-Membros devem iniciar e promover programas destinados a aumentar o nível 
de consciência das pessoas com deficiência no que se refere a seus direitos e potencial. 
Maior autoconfiança e empowerment (uso do poder pessoal) ajudarão as pessoas com 
deficiência a aproveitar as oportunidades a elas disponíveis.  
A conscientização deve ser uma parte importante na educação de crianças com 
deficiência e em programas de reabilitação. As pessoas com deficiência poderiam 
também ajudar-se mutuamente na conscientização através de atividades de suas 
organizações.  



A conscientização deve fazer parte da educação de todas as crianças e deve ser um 
componente dos cursos de treinamento de professores e do treinamento de todos os 
profissionais.  
NORMA 2. Cuidados médicos 
 
  
 
Os Países-Membros devem garantir a prestação de cuidados médicos eficazes para 
pessoas com deficiência. 
 
Os Países-Membros devem trabalhar para a provisão de programas conduzidos por 
equipes multidisciplinares de profissionais para a detecção precoce, avaliação e 
tratamento de impedimentos. Isto poderia reduzir ou eliminar efeitos incapacitantes. 
Tais programas devem garantir a participação plena de pessoas com deficiência e suas 
famílias no nível individual e de organizações de pessoas com deficiência no nível de 
planejamento e avaliação.  
Os agentes comunitários locais devem ser treinados para participar em áreas tais como 
detecção precoce de impedimentos, a provisão de atenção primária e encaminhamento a 
serviços apropriados.  
Os Países-Membros devem garantir que as pessoas com deficiência, particularmente 
bebês e crianças, recebam o mesmo nível de cuidados médicos dentro do mesmo 
sistema com outros membros da sociedade.  
Os Países-Membros devem garantir que todo o pessoal médico e paramédico seja 
adequadamente treinado e equipado para dar cuidados médicos a pessoas com 
deficiência e que esses profissionais tenham acesso a métodos de tratamento e 
tecnologia relevantes.  
Os Países-Membros devem garantir que o pessoal médico, paramédico e outros sejam 
adequadamente treinados a fim de que eles não ofereçam orientação inadequada aos 
pais, restringindo, assim, as opções de seus filhos. Este treinamento deve ser um 
processo contínuo e deve basear-se nas últimas informações disponíveis.  
Os Países-Membros devem garantir que as pessoas com deficiência recebam 
tratamentos e medicamentos regulares que possam necessitar para preservar ou 
melhorar seu nível de funcionamento.  
NORMA 3. Reabilitação* 
 
  
 
Os Países-Membros devem garantir a prestação de serviços de reabilitação para pessoas 
com deficiência a fim de que elas atinjam e mantenham seu nível ótimo de 
independência e funcionamento. 
 
Os Países-Membros devem desenvolver programas nacionais de reabilitação para todos 
os grupos de pessoas com deficiência. Tais programas devem basear-se nas 
necessidades individuais reais de pessoas com deficiência e nos princípios de 
participação plena e igualdade.  
Tais programas devem incluir uma ampla gama de atividades, tais como treinamento em 
habilidades básicas para melhorar ou compensar uma função afetada, aconselhamento 
de pessoas com deficiência e suas famílias, desenvolvimento da autoconfiança e 
serviços ocasionais tais como avaliação e orientação.  



Todas as pessoas com deficiência, incluindo as portadoras de deficiências severas e/ou 
múltiplas, que requerem reabilitação, devem ter acesso a ela.  
As pessoas com deficiência e suas famílias devem poder participar no planejamento e 
organização de serviços de reabilitação a elas relacionadas.  
Todos os serviços de reabilitação devem estar disponíveis na comunidade local onde 
residem as pessoas com deficiência. No entanto, em alguns casos, a fim de se atingir um 
certo objetivo de treinamento, podem ser organizados cursos especiais de reabilitação 
com tempo limitado em forma residencial, onde forem apropriados.  
Pessoas com deficiência e suas famílias devem ser estimuladas a se envolver na 
reabilitação, por exemplo como professores, instrutores ou conselheiros treinados.  
Os Países-Membros devem basear-se na experiência das organizações de pessoas com 
deficiência ao formularem ou avaliarem programas de reabilitação.  
NORMA 4. Serviços de apoio 
 
Os Países-Membros devem garantir o desenvolvimento e a prestação de serviços de 
apoio, incluindo aparelhos assistivos para pessoas com deficiência, a fim de ajudá-las a 
aumentar seu nível de independência em sua vida diária e exercer seus direitos. 
 
  
 
Os Países-Membros devem garantir a provisão de aparelhos e equipamentos assistivos, 
serviços de atendentes pessoais e intérpretes, de acordo com as necessidades de pessoas 
com deficiência, como medidas importantes para se atingir a equiparação de 
oportunidades.  
Os Países-Membros devem apoiar o desenvolvimento, a produção, a distribuição e o 
serviço de conserto de aparelhos e equipamentos assistivos e a disseminação de 
conhecimentos a respeito deles.  
Para conseguir isto, deve ser utilizado o conhecimento técnico geralmente disponível. 
Em Países-Membros onde haja indústria de alta tecnologia, esse conhecimento deve ser 
utilizado plenamente para melhorar o padrão e eficácia dos aparelhos e equipamentos 
assistivos. É importante estimular o desenvolvimento e a produção de aparelhos simples 
e baratos, usando, quando possível, materiais locais e meios de produção locais. As 
próprias pessoas com deficiência poderiam ser envolvidas na produção desses 
aparelhos.  
Os Países-Membros devem reconhecer que todas as pessoas com deficiência que 
necessitem aparelhos assistivos devem Ter acesso aos mesmos, incluindo acessibilidade 
financeira. Isto pode significar que os aparelhos e equipamentos assistivos devem ser 
providos gratuitamente ou por preços suficientemente baixos para que pessoas com 
deficiência ou suas famílias possam comprá-los.  
Em programas de reabilitação para a provisão de aparelhos e equipamento assistivos, os 
Países-Membros devem considerar os requisitos especiais de meninas e meninos com 
deficiências no que se refere ao design, durabilidade e adequação dos aparelhos e 
equipamentos assistivos à idade das crianças.  
Os Países-Membros devem apoiar o desenvolvimento e a prestação de programas de 
atendentes pessoais e serviços de intérpretes, especialmente para pessoas com 
deficiências severas e/ou múltiplas. Tais programas aumentariam o nível de participação 
das pessoas com deficiência na vida diária em casa, no trabalho, na escola e durante as 
atividades de lazer.  



Os programas de atendentes pessoais devem ser projeta dois de tal maneira que as 
pessoas com deficiência que os utilizem tenham influência decisiva na forma como 
esses programas são prestados.  
Notas:  
 
A/37/351/Ad.1 e Corr. 1, sec.VIII, recomendação 1 (IV)  
Proclamada pela Assembléia Geral em sua resolução 37/53  
Resolução 217 a (III)  
Resolução 2200 A (XIX)  
Resolução 44/25  
Resolução 34/180  
Organização Mundial da Saúde, Classificação Internacional de Impedimentos, 
Deficiências e Incapacidades: um manual de classificação relativa às conseqüências da 
doença(Genebra, 1980)  
Resolução 45/158.  
Resolução 3447 (XXX)  
Resolução 2856 (XXVI)  
Resolução 2542(XXIV)  
Resolução 46/119  
Relatório Final da Conferência Mundial sobre Educação para Todos: Satisfazer 
Necessidades Básicas de Aprendizagem, Jomitien, Tailândia, 5-9 de Março de 1990.  
* A reabilitação é um conceito fundamental na política de deficiência e é definida acima 
no parágrafo 23 da introdução. 
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As normas sobre equiparação de oportunidades para pessoas com deficiência foram 
adotadas pela Assembléia Geral das Nações Unidas em sua 48ª sessão em 20 de 
dezembro de 1993 (Resolução 48/96). 
 
Este documento foi traduzido para o português mediante autorização encaminhada pela 
Disabled Persons Unit. A tradução foi feita do original em inglês por Marisa do 
Nascimento Paro. A revisão técnica ficou a cargo de Romeu Kazumi Sassaki. 
 
Instituições interessadas em obter este documento em português poderão enviar 
solicitação para Centro de Vida Independente Araci Nallin, através do endereço 
cvian@uol.com.br 
 
III - MEDIDAS DE IMPLEMENTAÇÃO 
 
Norma 13. Informação e pesquisa 
 
Os Países-Membros assumem a responsabilidade final pela coleta e disseminação de 
informações sobre as condições de vida das pessoas com deficiência e promovem 
pesquisa abrangente sobre todos os aspectos, incluindo os obstáculos que afetem a vida 
das pessoas deficientes. 
 
Os Países-Membros devem, em intervalos regulares, coletar estatísticas específicas por 
sexo e outras informações sobre as condições de vida das pessoas deficientes. Tal coleta 
de dados pode ser conduzida em conjunto com censos nacionais e pesquisas 
domiciliares e pode ocorrer em íntima colaboração, entre outros, com universidades.  
Os Países-Membros devem considerar o estabelecimento de um banco de dados sobre 
deficiência, que incluiria estatísticas sobre programas e serviços disponíveis, bem como 
sobre diferentes grupos de pessoas com deficiência. Eles devem lembrar-se da 
necessidade de proteger a privacidade individual e a integridade pessoal.  
Os Países-Membros devem iniciar e apoiar programas de pesquisa sobre questões 
sociais, econômicas e de participação que afetam a vida das pessoas com deficiência e 
suas famílias. Tais pesquisas devem incluir estudos sobre as causas, os tipos e a 
freqüência das deficiências, a disponibilidade e a eficácia dos programas existentes e a 
necessidade de desenvolver e avaliar os serviços e as medidas de apoio.  
Os Países-Membros devem desenvolver e adotar uma terminologia e os critérios para a 
realização de levantamentos nacionais, em cooperação com as organizações de pessoas 
com deficiência.  
Os Países-Membros devem facilitar a participação de pessoas com deficiência na coleta 
de dados e na pesquisa. Para realizar tal pesquisa, os Países-Membros devem estimular 
particularmente o recrutamento de pessoas deficientes qualificadas.  
Os Países-Membros devem apoiar a troca de constatações de pesquisa e experiências.  
Os Países-Membros devem adotar medidas para disseminar informações e 
conhecimentos sobre deficiência para todos os níveis políticos e administrativos dentro 
dos âmbitos nacional, regional e local.  
Norma 14. Formulação de políticas e planejamento 
 
Os Países-Membros devem garantir a inclusão de aspectos de deficiência na formulação 
de todas as relevantes políticas e no planejamento nacional. 
 



Os Países-Membros devem iniciar e planejar políticas adequadas para pessoas com 
deficiência no nível nacional e estimular e apoiar ações nos níveis estadual e municipal.  
Os Países-Membros devem envolver organizações de pessoas com deficiência em toda 
tomada de decisão sobre planos e programas relativos a pessoas com deficiência ou que 
afete sua condição econômica e social.  
As necessidades e preocupações das pessoas com deficiência devem ser incorporadas 
nos planos de desenvolvimentos geral e não tratadas separadamente.  
A responsabilidade final dos Países-Membros pela situação das pessoas deficientes não 
desobriga os outros da sua responsabilidade. Qualquer pessoa encarregada de serviços, 
atividades ou prestação de informações na sociedade deve ser estimulada a aceitar a 
responsabilidade de tornar tais programas disponíveis a pessoas com deficiência.  
Os Países-Membros devem facilitar o desenvolvimento de programas e medidas para 
pessoas com deficiência por parte das comunidades locais. Uma forma de fazer isso 
pode ser o desenvolvimento de manuais ou listas de verificação e o fornecimento de 
programas de treinamento para a equipe local.  
Norma 15. Legislação 
 
Os Países-Membros têm a responsabilidade de criar as bases legais para medidas a fim 
de atingir os objetivos de participação plena e igualdade para pessoas com deficiências. 
 
A legislação nacional, que incorpora os direitos e obrigações dos cidadãos, deve incluir 
os direitos e obrigações das pessoas com deficiência. Os Países-Membros têm o dever 
de capacitar pessoas deficientes para exercerem seus direitos, incluindo os direitos 
humanos, civis e políticos, numa base igualitária com outros cidadãos. Os Países-
Membros devem garantir o envolvimento de organizações de pessoas com deficiência 
no desenvolvimento da legislação nacional pertinente aos direitos de pessoas 
deficientes, assim como na avaliação contínua dessa legislação.  
Ações legislativas talvez sejam necessárias para remover condições que possam afetar 
adversamente a vida de pessoas com deficiência, incluindo molestação e vitimização. 
Deve-se eliminar qualquer medida discriminatória contra essas pessoas. A legislação 
nacional deve estipular sanções apropriadas nos casos de violação dos princípios de 
não-discriminação.  
A legislação nacional pertinente a pessoas deficientes pode aparecer de duas forma 
diferentes. Os direitos e obrigações podem ser incorporados na legislação geral ou 
contidos em legislação especial. A legislação especial para pessoas com deficiência 
pode ser estabelecida de várias maneiras:  
Promulgando leis separadas lidando exclusivamente com assuntos de deficiência.  
Incluindo assuntos de deficiência dentro de leis sobre tópicos específicos;  
Mencionando pessoas com deficiência especificamente nos textos que servem para 
interpretar leis existentes.  
Uma combinação dessas diferentes abordagens pode ser conveniente. Medidas de ação 
afirmativa podem também ser considerada. 
 
Os Países-Membros podem considerar o estabelecimento de mecanismos formais de 
queixas estatutárias a fim de proteger os interesses das pessoas com deficiência.  
Norma 16. Políticas econômicas 
 
Os Países-Membros têm a responsabilidade financeira por programas e medidas 
nacionais que criem oportunidades iguais para pessoas com deficiência. 
 



Os Países-Membros devem incluir assuntos de deficiência nos orçamentos regulares de 
todos os órgãos governamentais nacionais, estaduais e municipais.  
Os Países-Membros, as organizações não governamentais e outros órgãos interessados 
devem interagir para determinar os meios mais eficazes de apoiar projetos e medidas 
relevantes para pessoas com deficiência.  
Os Países-Membros devem pensar no uso de medidas econômicas (empréstimos, 
isenções, tributárias, concessões designadas, fundos especiais etc.) para estimular e 
apoiar a igualdade de participação das pessoas deficientes na sociedade.  
Em muitos Países-Membros, pode ser aconselhável estabelecer um fundo de 
desenvolvimento pertinente à deficiência, que poderia apoiar vários projetos-piloto e 
programas de auto-ajuda nas comunidades.  
Norma 17. Coordenação do trabalho 
 
Os Países-Membros são responsáveis pelo estabelecimento e fortalecimento de comitê 
nacional de coordenação, ou órgão semelhante, para servir como um centro nacional 
para assuntos de deficiência.  
 
O comitê nacional de coordenação ou órgão semelhante deve ser permanente e baseado 
em regulamentações legais e administrativas apropriadas.  
Uma combinação de representantes de organizações particulares e públicas tem mais 
probabilidade de conseguir uma composição intersetorial e multidisciplinar. Os 
representantes poderiam vir de ministérios do governo, organizações de pessoas com 
deficiência e organizações não-governamentais.  
As organizações de pessoas deficientes devem ter influência considerável no comitê 
nacional de coordenação para garantir que seus interesses sejam devidamente 
transmitidos.  
O comitê nacional de coordenação deve ter autonomia e recursos suficientes para 
cumprir suas responsabilidades em relação às suas capacidades de tomada de decisão. 
Ele deve reportar-se ao mais alto nível governamental.  
Norma 18. Organizações de pessoas com deficiência 
 
Os Países-Membros devem reconhecer o direito de as organizações de pessoas com 
deficiência representarem essas pessoas nos níveis nacional, estadual e municipal. Os 
Países-Membros devem também reconhecer o papel consultivo das organizações de 
pessoas com deficiência na tomada de decisões sobre assuntos de deficiência. 
 
Os Países-Membros devem estimular e apoiar economicamente e de outras maneiras a 
formação e o fortalecimento de organizações de pessoas com deficiência, membros de 
sua família e/ou defensores. Os Países-Membros devem reconhecer que essas 
organizações têm um papel a desempenhar no desenvolvimento da política para 
assuntos de deficiência.  
Os Países-Membros devem estabelecer comunicação contínua com organizações de 
pessoas deficientes e garantir sua participação no desenvolvimento de políticas 
governamentais.  
O papel das organizações de pessoas com deficiência poderia ser o de identificar 
necessidades e prioridades, participar no planejamento, implementação e avaliação de 
serviços e medidas relativos à vida de pessoas com deficiência, além de contribuir para 
a conscientização do público e defender mudanças.  



Como instrumentos de auto-ajuda, as organizações de pessoas com deficiência 
fornecem e promovem oportunidades para o desenvolvimento de habilidades em vários 
campos, apoio mútuo entre membros e partilha de informações.  
As organizações de pessoas com deficiência poderiam realizar seu papel consultivo de 
muitas formas diferentes, tais como: ter representação permanente em diretorias de 
entidades subvencionadas pelo governo, fazer parte de comissões públicas e fornecer 
conhecimento especializado em diferentes projetos.  
O papel consultivo de organizações de pessoas com deficiência deve ser contínuo a fim 
de desenvolver e aprofundar a troca de pontos de vista e informações entre os Países-
Membros e as organizações.  
As organizações devem ser permanentemente representadas no comitê nacional de 
coordenação ou órgão semelhante.  
O papel de organizações locais de pessoas com deficiência deve ser desenvolvido e 
fortalecido de modo a garantir que elas influenciem nos assuntos tratados no nível 
comunitário.  
Norma 19. Treinamento de pessoal 
 
Os Países-Membros são responsáveis pela garantia, em todos os níveis, do adequado 
treinamento de pessoal envolvido no planejamento e prestação de programas de serviços 
relativos a pessoas com deficiência. 
 
Os Países-Membros devem garantir que todas as autoridades que fornecem serviços no 
campo da deficiência dêem treinamento adequado a seu pessoal.  
No treinamento de profissionais no campo da deficiência, assim como na provisão de 
informações sobre deficiência em programas gerais de treinamento, o princípio de 
participação plena e igualdade deve estar adequadamente refletido.  
Os Países-Membros devem desenvolver programas de treinamento consultando 
organizações de pessoas deficientes e pessoas com deficiência devem ser envolvidas 
como professores, instrutores ou consultores em programas de treinamento de pessoal.  
O treinamento de agentes comunitários é de grande importância estratégica, sobretudo 
em países em desenvolvimento. Ele deve envolver pessoas com deficiência e incluir o 
desenvolvimento de valores, competência e tecnologia adequados, assim como 
habilidades que possam ser praticadas por pessoas com deficiência, seus pais, familiares 
e membros da comunidade.  
Norma 20. Monitoramento e avaliação nacionais de programas de deficiência na 
implementação das Normas. 
 
Os Países-Membros são responsáveis pelo monitoramento e avaliação contínuos da 
implementação de programas e serviços nacionais relativos à equiparação de 
oportunidades para pessoas com deficiência. 
 
Os Países-Membros devem avaliar periódica e sistematicamente os programas 
pertinentes à deficiência e disseminar tanto as bases quanto os resultados dessas 
avaliações.  
Os Países-Membros devem desenvolver e adotar uma terminologia e critérios para a 
avaliação de programas e serviços relacionados à deficiência.  
Tais critérios e terminologia devem ser desenvolvidos em íntima cooperação com 
organizações de pessoas deficientes desde as primeiras fases de conceituação e de 
planejamento.  



Os Países-Membros devem participar na cooperação internacional a fim de desenvolver 
padrões comuns para a avaliação nacional no campo da deficiência. Os Países-Membros 
devem estimular a participação do comitê nacional de coordenação.  
A avaliação dos vários programas no campo da deficiência deve começar na fase de 
planejamento, de modo a se poder avaliar a eficácia geral na consecução de seus 
objetivos de política  
Norma 21. Cooperação técnica e econômica 
 
Os Países-Membros, tanto os industrializados quanto aqueles em desenvolvimento, têm 
a responsabilidade de cooperar na melhoria das condições de vida de pessoas com 
deficiência em países em desenvolvimento e adotar medidas para essa melhoria. 
 
As medidas para conseguir a equiparação de oportunidades para pessoas deficientes, 
incluindo refugiados com deficiências, devem ser integradas nos programas gerais de 
desenvolvimento.  
Tais medidas precisam estar integradas em todas as formas de cooperação técnica e 
econômica, bilateral e multilateral, governamental e não-governamental. Os Países-
Membros devem levantar questões de deficiência nas discussões sobre tal cooperação 
com seus parceiros.  
Quando do planejamento e revisão de programas de cooperação técnica e econômica, 
deve-se dar atenção especial aos efeitos de tais programas sobre a situação das pessoas 
com deficiência. É da máxima importância consultar pessoas deficientes e suas 
organizações em quaisquer projetos de desenvolvimento a elas destinados. Elas devem 
ser diretamente envolvidas no desenvolvimento, implementação e avaliação de tais 
projetos.  
1. As áreas prioritárias para a cooperação técnica e econômica devem incluir: 
 
O desenvolvimento de recursos humanos através do aperfeiçoamento de talentos, 
habilidades e potencialidades de pessoas com deficiência e da iniciação de atividades de 
geração de empregos de e para pessoas com deficiência;  
O desenvolvimento e a disseminação de tecnologias apropriadas e conhecimentos 
técnicos pertinentes à deficiência.  
Os Países-Membros são também estimulados a apoiar a formação e o fortalecimento de 
organizações de pessoas com deficiência.  
Os Países-Membros devem adotar medidas para melhorar o conhecimento dos assuntos 
de deficiência entre trabalhadores envolvidos em todos os níveis da administração de 
programas de cooperação técnica e econômica.  
Norma 22. Cooperação internacional 
 
Os Países-Membros participarão ativamente na cooperação internacional pertinente a 
políticas para a equiparação de oportunidades para pessoas com deficiência.  
 
Dentro das Nações Unidas, as agências especializadas e outras organizações 
intergovernamentais interessadas, os Países-Membros devem participar no 
desenvolvimento de uma política relativa à deficiência.  
Sempre que adequado, os Países-Membros devem apresentar aspectos de deficiência 
nas negociações gerais pertinentes a padrões, trocas de informações, programas de 
desenvolvimento etc.  
Os Países-Membros devem estimular e apoiar a troca de conhecimento e experiência 
entre:  



Organizações não-governamentais interessadas em assuntos de deficiência;  
Instituições de pesquisa e pesquisadores individuais envolvidos na questão da 
deficiência;  
Representantes de programas de campo e de grupos profissionais na área da deficiência.  
Organizações de pessoas com deficiência;  
Comitê nacional de coordenação.  
Os Países-Membros devem garantir que as Nações Unidas e as agências especializadas, 
assim como todos os órgãos intergovernamentais e interparlamentares, nos níveis 
mundial e regional, incluam em seu trabalho as organizações mundiais e regionais de 
pessoas com deficiência.  
IV. MECANISMO DE MONITORAMENTO 
 
O propósito de um mecanismo de monitoramento é o de promover a implementação 
eficaz das Normas. O mecanismo auxiliará cada País-Membro na avaliação do nível de 
implementação das Normas e na medição do progresso. O monitoramento deve 
identificar obstáculos e sugerir medidas adequadas que contribuam para a plena 
implementação das Normas. O mecanismo de monitoramento reconhecerá as 
características econômicas, sociais e culturais existentes em cada País-Membro. A 
prestação de serviços consultivos e a troca de experiências e informações entre os 
Países-Membros devem constituir também um importante elemento.  
As Normas deverão ser monitoradas dentro da estrutura das sessões da Comissão de 
Desenvolvimento Social. Um Relator Especial com relevante e extensa experiência em 
assuntos de deficiência e em organizações internacionais, deverá ser indicado e, se 
necessário, remunerado com recursos extra-orçamentários, durante três anos para 
monitorar a implementação das Normas.  
As organizações internacionais de pessoas deficientes com status consultivo junto ao 
Conselho Econômico e Social e as organizações que representem pessoas deficientes 
que ainda não formaram suas organizações devem ser convidadas a criar entre elas um 
grupo de peritos no qual essas organizações deverão ser a maioria, levando em conta os 
diferentes tipos de deficiência e a necessária distribuição geográfica eqüitativa, para ser 
consultado pelo Relator Especial e, quando adequado, pelo Secretariado.  
O grupo de peritos será estimulado pelo Relator Especial a examinar, aconselhar e 
fornecer feedback e sugestões sobre a promoção, a implementação e o monitoramento 
das Normas.  
O Relator Especial deverá enviar um conjunto de perguntas aos Países-Membros, 
entidades do sistema das Nações Unidas e organizações intergovernamentais e não-
governamentais, incluindo organizações de pessoas com deficiência. O conjunto de 
perguntas deve abordar planos de implementação das Normas nos Países-Membros. As 
perguntas devem ser seletivas por natureza e abranger um certo número de normas 
específicas para uma avaliação profunda. Ao preparar as perguntas, o Relator Especial 
deve consultar o grupo de peritos e o Secretariado.  
O Relator Especial deverá procurar estabelecer um diálogo direto não apenas com os 
Países-Membros mas também com organizações não-governamentais locais, buscando 
seus pontos de vista e comentários sobre qualquer informação a ser incluída nos 
relatório. O Relator Especial deverá prestar serviços consultivos quanto à 
implementação e ao monitoramento das Normas, além de assistência no preparo de 
respostas para o conjunto de perguntas.  
O Departamento de Coordenação de Política e Desenvolvimento Sustentável do 
Secretariado, como ponto central das Nações Unidas sobre questões de deficiência, o 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e outros órgãos e mecanismos do 



sistema das Nações Unidas, tais como as comissões regionais e agências especializadas 
e reuniões interagências, deverão cooperar com o Relator Especial na implementação e 
no monitoramento das Normas no nível nacional.  
O Relator Especial, auxiliado pelo Secretariado, deverá preparar relatórios a serem 
submetidos à Comissão de Desenvolvimento Social em suas trigésima quarta e 
trigésima quinta sessões. Ao preparar tais relatórios, o Relator deve consultar o grupo de 
Peritos.  
Os Países-Membros devem estimular o comitê nacional de coordenação ou órgão 
semelhante a participar da implementação e do monitoramento. Como ponto central nos 
assuntos de deficiência no nível nacional, o comitê deve ser estimulado a estabelecer 
procedimentos para coordenar o monitoramento das Normas. As organizações de 
pessoas com deficiência devem ser estimuladas a se envolverem ativamente no 
monitoramento do processo em todos os níveis.  
Se recursos extra-orçamentários forem disponíveis, deve-se criar um ou mais cargos de 
consultor inter-regional sobre as Normas para prestar serviços diretos aos Países-
Membros, incluindo:  
A organização de seminários nacionais e estaduais de treinamento sobre o conteúdo das 
Normas;  
O desenvolvimento de diretrizes para auxiliar em estratégias para implementação das 
Normas;  
A disseminação de informações sobre as melhores práticas relativas à implementação 
das Normas.   
Em sua trigésima quarta sessão, a Comissão de Desenvolvimento Social deve 
estabelecer um grupo de trabalho aberto com o intuito de examinar o relatório do 
Relator Especial e fazer recomendações sobre a maneira de melhorar as aplicações das 
Normas. Ao examinar o relatório do Relator Especial, a Comissão através de seu grupo 
de trabalho aberto, deverá consultar organizações internacionais de pessoas com 
deficiência e agências especializadas, de acordo com as normas 71 e 76 das normas de 
procedimento das comissões funcionais do Conselho Econômico e Social.  
Em sua sessão após o término do mandato do Relator Especial, a Comissão deve 
examinar a possibilidade de renovar esse mandato indicando um novo Relator Especial 
ou considerar um outro mecanismo de monitoramento, e deve fazer recomendações 
adequadas ao Conselho Econômico e Social.  
Os Países-Membros devem ser estimulados a contribuírem para o Fundo Voluntário das 
Nações Unidas sobre Deficiência a fim de que se promova a implementação das 
Normas.  
Normas sobre Equiparação de Oportunidades para Pessoas com Deficiência, em 
português, é uma publicação da APADE – Associação de Pais e Amigos de Portadores 
de Deficiência e do CVI-AN – Centro de Vida Independente Araci Nallin 
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Normas sobre a Equiparação de Oportunidades 
para Pessoas com Deficiência 
Parte 2 
 
As normas sobre equiparação de oportunidades para pessoas com deficiência foram 
adotadas pela Assembléia Geral das Nações Unidas em sua 48ª sessão em 20 de 
dezembro de 1993 (Resolução 48/96). 
 
Este documento foi traduzido para o português mediante autorização encaminhada pela 
Disabled Persons Unit. A tradução foi feita do original em inglês por Marisa do 
Nascimento Paro. A revisão técnica ficou a cargo de Romeu Kazumi Sassaki. 
 
Instituições interessadas em obter este documento em português poderão enviar 
solicitação para Centro de Vida Independente Araci Nallin, através do endereço 
cvian@uol.com.br 
 
 II. ÁREAS-ALVO PARA A IGUALDADE DE PARTICIPAÇÃO 
 
Norma 5. Acessibilidade 
 
Os Países-Membros devem reconhecer a importância geral da acessibilidade no 
processo de equiparação de oportunidades em todas as esferas da sociedade. Para as 
pessoas com deficiência de qualquer tipo, os Países-Membros devem (a) introduzir 
programas de ações destinadas a tornar acessível o ambiente físico; e (b) adotar medidas 
que ofereçam acessos à informação e comunicação. 
 
Acesso ao ambiente físico  
Os Países-Membros devem iniciar medidas que removam os obstáculos à participação 
no ambiente físico. Tais medidas devem desenvolver padrões e diretrizes e considerar a 
promulgação de leis para garantir a acessibilidade a várias áreas da sociedade, tais como 
moradia, edifícios, serviços de transportes públicos e outros meios de transporte, ruas e 
outros ambientes externos.  
Os Países-Membros devem garantir que os arquitetos, engenheiros civis e outros 
profissionais envolvidos no projeto de construção do ambiente físico tenham acesso a 
informações adequadas sobre política de deficiência e providências necessárias à 
acessibilidade.  
Os requisitos da acessibilidade devem ser incluídos no projeto e construção do ambiente 
físico desde o início do processo de projeto.  
As organizações de pessoas com deficiência devem ser consultadas quando estiverem 
sendo desenvolvidos padrões e normas de acessibilidades. Elas devem também ser 
envolvidas no nível local desde a etapa do planejamento inicial dos projetos de 
construção pública, garantindo, assim, a máxima acessibilidade.  



Acesso à informação e comunicação  
As pessoas com deficiência e, quando adequado, suas famílias e defensores, devem ter 
acesso a informações completas sobre diagnósticos, direitos, serviços e programas 
disponíveis em todas as etapas. Tais informações devem ser apresentadas em forma 
acessível para pessoas com deficiência.  
Os Países-Membros devem desenvolver estratégias para tornar acessíveis os serviços de 
informação e documentação para diferentes grupos de pessoas com deficiência. Devem 
ser utilizados o braile, os serviços de gravação em fita , impressão em letras de tamanho 
grande e outras tecnologias apropriadas devem ser utilizadas para dar às pessoas com 
impedimento auditivo ou dificuldade de compreensão o acesso a informações faladas.  
Consideração deve ser dada ao uso da língua de sinais na educação de crianças surdas, 
em suas famílias e comunidades. Serviços de intérpretes da língua de sinais devem ser 
prestados para facilitar a comunicação entre pessoas surdas e outras.  
Consideração deve também ser dada às necessidades de pessoas com outras deficiências 
de comunicação.  
Os Países-Membros devem estimular a mídia, especialmente a televisão, o rádio e os 
jornais, para tornarem acessíveis os seus serviços.  
Os Países-Membros devem garantir que os novos sistemas de serviços e dados 
informatizados oferecidos ao público em geral sejam originalmente acessíveis ou sejam 
adaptados para se tornarem acessíveis a pessoas com deficiência.  
As organizações de pessoas com deficiência devem ser consultadas quando estiverem 
sendo desenvolvidas medidas para tornar acessíveis os serviços de informação.  
Norma 6. Educação 
 
Os Países-Membros devem reconhecer o princípio da igualdade de oportunidades 
primárias, secundárias e terciárias para crianças, jovens e adultos com deficiências, em 
ambientes inclusivos. Eles devem garantir que a educação das pessoas com deficiência 
seja uma parte integrante do sistema educacional. 
 
As autoridades da educação comum são responsáveis pela educação de pessoas com 
deficiência em ambientes inclusivos. Elas devem garantir que a educação de pessoas 
com deficiência seja uma parte integrante do planejamento educacional nacional, do 
desenvolvimento de currículo e da organização escolar.  
A educação em escolas comuns pressupõe a provisão de intérpretes e outros serviços de 
apoio adequados. Serviços adequados de acessibilidade e de apoio, projetados para 
atender às necessidades de pessoas com diferentes deficiências, devem ser prestados.  
Grupos de pais e organizações de pessoas com deficiência devem ser envolvidos no 
processo de educação em todos os níveis.  
Em Países-Membros onde a educação é compulsória, ela deve ser fornecida a meninas e 
meninos com todos os tipos e todos os níveis de deficiências, incluindo as mais severas.  
Atenção especial deve ser dada às seguintes áreas:  
Crianças muito pequenas com deficiências;  
Crianças pré-escolares com deficiências;  
Adultos com deficiências, particularmente mulheres.  
Para acomodar medidas educacionais para pessoas com deficiência em escolas comuns, 
os Países-Membros devem:  
Ter uma política claramente formulada, compreendida e aceita pelas escolas e pela 
comunidade em geral;  
Permitir flexibilidade, acréscimo e adaptação curriculares;  



Fornecer materiais de qualidade, treinamento contínuo de professores e professores de 
apoio.  
A educação inclusiva e os programas baseados na comunidade devem ser vistos como 
abordagens complementares no fornecimento de educação e treinamento 
economicamente viáveis para pessoas com deficiência. Os programas nacionais 
baseados na comunidade devem estimular as comunidades a usarem e desenvolverem 
seus recursos para oferecer educação local a pessoas com deficiência.  
Em situações onde o sistema escolar comum ainda não atenda adequadamente às 
necessidades de todas as pessoas com deficiência, pode ser considerada a educação 
especial. Esta deve objetivar o preparo dos alunos para sua educação no sistema escolar 
comum. A qualidade dessa educação deve refletir os mesmos padrões e aspirações 
aplicáveis à educação comum e deve vincular-se intimamente com ela. No mínimo, 
alunos com deficiências devem ter acesso à mesma porcentagem dos recursos 
educacionais que se destina aos estudantes sem deficiências. Os Países-Membros devem 
visar a integração gradual de serviços de educação especial na educação comum. 
Reconhece-se que, em alguns casos, a educação especial pode ser considerada hoje a 
forma mais apropriada de educação para alguns alunos com deficiências.  
Devido às necessidades específicas de comunicação de pessoas surdas e surdo-cegas, 
sua educação pode ser melhor oferecida em escolas para surdos ou em classes ou 
unidades especiais de escolas comuns. Sobretudo na etapa inicial, atenção especial 
precisa ser focalizada na instrução que leve em conta as diferenças culturais a fim de 
que as pessoas surdas ou surdo-cegas consigam uma comunicação eficaz e máxima 
independência.  
  
 
Norma 7. Emprego 
 
Os Países-Membros devem reconhecer o princípio do empowerment (uso de poder 
pessoal) das pessoas com deficiência para exercerem seus direitos humanos, 
particularmente no campo do emprego. Tanto nas zonas rurais quanto nas urbanas, elas 
precisam ter oportunidades iguais para emprego produtivo e lucrativo no mercado de 
trabalho. 
 
As leis e regulamentações no campo do trabalho precisam não discriminar contra 
pessoas com deficiência e precisam não erguer obstáculos ao emprego delas.  
Os Países-Membros devem apoiar ativamente a inclusão de pessoas com deficiência no 
emprego aberto. Este apoio ativo pode ocorrer através de uma série de medidas, tais 
como o treinamento profissional, o esquema de cotas voltadas ao incentivo, o emprego 
reservado ou designado, os empréstimos ou subvenções para pequenas empresas, os 
contratos exclusivos ou direitos prioritários de produção, as isenções tributárias, o 
cumprimento de contrato ou outro tipo de assistência técnica ou financeira para 
empresas que empreguem funcionários com deficiências. Os Países-Membros também 
devem estimular empregadores a fazerem adaptações razoáveis para acomodar pessoas 
com deficiência.  
Os programas de ação dos Países-Membros devem incluir:   
Medidas para projetar e adaptar locais de trabalho e recintos de trabalho de tal maneira a 
se tornarem acessíveis para pessoas com diferentes deficiências;  
Apoiar o uso de novas tecnologias e o desenvolvimento e produção de aparelhos 
assistivos, ferramentas e equipamentos, bem como medidas para facilitar o acesso a tais 



aparelhos e equipamentos para pessoas com deficiência a fim de lhes facilitar a 
obtenção e a manutenção de emprego;  
Provisão de treinamento e colocação adequados e apoio contínuo, do tipo serviço de 
atendentes pessoais e de intérpretes.  
Os Países-Membros devem iniciar e apoiar campanhas de conscientização do público 
para superar atitudes negativas e preconceitos em relação aos funcionários com 
deficiência.  
Em sua capacidade como empregadores, os Países-Membros devem criar condições 
favoráveis para o emprego de pessoas com deficiência no setor público.  
Os Países membros, as organizações de trabalhadores e os empregadores devem 
cooperar para garantir políticas justas de recrutamento e promoção, condições de 
emprego, níveis de pagamento, medidas para melhorar o ambiente de trabalho a fim de 
evitar lesões e impedimentos, além de medidas para a reabilitação de empregados que 
tenham adquirido lesões no emprego.  
A meta sempre deve ser a de que as pessoas com deficiência consigam emprego no 
mercado de trabalho aberto. Para pessoas com deficiência cujas necessidades não 
possam ser atendidas no emprego aberto, pequenas unidades de emprego protegido ou 
emprego apoiado podem ser uma alternativa. É importante que a qualidade de tais 
programas seja avaliada em termos de sua relevância e suficiência no fornecimento de 
oportunidades para que as pessoas com deficiência consigam emprego no mercado de 
trabalho.  
Mediadas devem ser adotadas para incluir pessoas com deficiência em programas de 
treinamento e emprego nos setores privado e informal.  
Os Países-Membros, as organizações de trabalhadores e os empregadores devem 
cooperar com as organizações de pessoas deficientes no que se refere a todas as medidas 
para criar oportunidades de treinamento e emprego, incluindo horários flexíveis, 
trabalho com meio período, partilha de trabalho, emprego autônomo e serviços de 
atendentes pessoais para trabalhadores com deficiência.  
Norma 8. Manutenção de renda e seguro social 
 
Os Países-Membros são responsáveis pela provisão de seguro social e manutenção de 
renda para pessoas com deficiência. 
 
Os Países-Membros devem garantir a provisão de adequado suporte de renda a pessoas 
que, devido à deficiência ou a fatores relacionados a ela, perderam ou tiveram uma 
redução temporária em sua renda ou tiveram negadas as oportunidades de emprego. Os 
Países-Membros devem garantir que a provisão de suporte leve em conta os custos 
freqüentemente incorridos por pessoas com deficiência e suas famílias como resultado 
da deficiência.  
Em países onde existam seguridade social, seguro ou outros esquemas de bem-estar 
social ou eles venham sendo desenvolvidos para a população em geral, os Países-
Membros devem garantir que tais sistemas não excluam e nem discriminem contra as 
pessoas portadoras de deficiência.  
Os Países-Membros também devem garantir a provisão de suporte de renda e proteção 
de seguridade social para pessoas que cuidam de um portador de deficiência.  
Os sistemas de seguridade social devem incluir incentivos para restaurar a capacidade 
de ganho de renda de pessoas com deficiência. Tais sistemas devem fornecer ou 
contribuir para a organização, o desenvolvimento e o financiamento do treinamento 
profissional. Eles devem, também, ajudar nos serviços de colocação.  



Programas de seguridade social também devem incentivar pessoas com deficiência a 
buscarem emprego para estabelecer ou restabelecer sua capacidade de ganho de renda.  
Suporte de renda deve ser mantido enquanto durarem as condições incapacitantes de 
modo a não desestimular a procura de emprego por parte das pessoas com deficiência. 
Ele só deve ser reduzido ou eliminado quando estas pessoas atingirem renda adequada e 
segura.  
Os Países-Membros, quando a seguridade social for provida em grande parte pelo setor 
privado, devem estimular as comunidades locais, as organizações de bem-estar e as 
famílias a desenvolverem providências de auto-ajuda e incentivos para o emprego ou 
atividades relacionadas ao emprego, para pessoas com deficiência.  
Norma 9. Vida familiar e integridade pessoal 
 
Os Países-Membros devem promover a participação plena de pessoas deficientes na 
vida familiar. Eles devem promover o direito destas pessoas à integridade pessoal e 
assegurar para que as leis não discriminem contra pessoas com deficiência quanto às 
relações sexuais, ao casamento e a paternidade/maternidade. 
 
As pessoas com deficiência devem ter a possibilidade de viver com suas famílias. Os 
Países-Membros devem estimular a inclusão, no aconselhamento familiar, de módulos 
apropriados a respeito de deficiências e seus efeitos sobre a vida familiar. Às famílias 
que têm uma pessoa deficiente devem estar disponíveis os serviços de atendentes 
pessoais e de cuidados de repouso. Os Países-Membros devem remover todas as 
barreiras desnecessárias para pessoas que desejam criar ou adotar uma criança ou um 
adulto com deficiência.  
Às pessoas com deficiência não deve ser negada a oportunidade de experienciar a sua 
sexualidade, de ter relações sexuais e de experienciar a paternidade/maternidade. 
Considerando que pessoas com deficiência podem encontrar dificuldades em casar-se e 
formar uma família, os Países-Membros devem estimular a disponibilidade do 
necessário aconselhamento. As pessoas com deficiência devem ter o mesmo acesso que 
as outras aos métodos de planejamento familiar, bem como às informações, pelos meios 
acessíveis, sobre o funcionamento sexual do seu corpo.  
Os Países-Membros devem promover medidas que mudem as atitudes negativas para 
com o casamento, a sexualidade e a paternidade/maternidade das pessoas com 
deficiência, especialmente de moças e mulheres deficientes, atitudes essas que ainda 
predominam na sociedade. A mídia deve ser estimulada a desempenhar um importante 
papel na remoção de tais atitudes negativas.  
As pessoas com deficiência e suas famílias necessitam ser plenamente informadas sobre 
a tomada de precauções contra o abuso sexual e outras formas de abuso. As pessoas 
com deficiência são particularmente vulneráveis ao abuso na família, na comunidade ou 
em instituições e necessitam ser instruídas sobre como evitar a ocorrência de abusos, 
reconhecer quando houver abusos e denunciar tais atos.  
 Norma 10. Cultura 
 
Os Países-Membros devem garantir que pessoas com deficiência sejam incluídas em 
atividades culturais e possam participar nelas numa base igualitária. 
 
Os Países-Membros devem garantir às pessoas com deficiência a oportunidade de usar o 
seu potencial criativo, artístico e intelectual, não só para seu benefício mas também para 
o enriquecimento de sua comunidade, situada em zonas urbanas ou rurais. Exemplos de 
tais atividades são a dança, a música, a literatura, o teatro, as artes plásticas, a pintura e 



a escultura. Particularmente nos países em desenvolvimento, deve ser dada ênfase às 
formas de artes tradicionais e contemporâneas, tais como marionetes, recitação e 
narração de histórias.  
Os Países-Membros devem promover a acessibilidade para eventos e serviços culturais, 
tais como teatros, museus, cinemas e bibliotecas, e a disponibilidade dos mesmos para 
pessoas com deficiência.  
Os Países-Membros devem iniciar o desenvolvimento e a utilização de arranjos técnicos 
especiais para tornar acessíveis a pessoas com deficiência a literatura, os filmes e os 
teatros.  
 Norma 11. Recreação e esportes 
 
Os Países-Membros devem tomar medidas para garantir que pessoas com deficiência 
tenham oportunidades iguais para recreação e esportes. 
 
Os Países-Membros devem iniciar medidas para tornar acessíveis às pessoas com 
deficiência os locais de recreação e esportes, hotéis, praias, estádios, quadras esportivas 
etc.Tais medidas devem abranger a participação, a informação e os programas de 
treinamento e o apoio ao pessoal dos programas de recreação e esportes, incluindo 
projetos para desenvolver métodos de acessibilidade.  
As autoridades de turismo, as agências de viagens, os hotéis, as organizações 
voluntárias e outras entidades envolvidas em organizar atividades recreativas ou 
oportunidades de viagem devem oferecer seus serviços a todas as pessoas, levando em 
consideração as necessidades especiais das pessoas com deficiência. Deve ser provido 
um adequado treinamento para ajudar neste processo.  
As organizações esportivas devem ser estimuladas a desenvolver oportunidades para a 
participação de pessoas deficientes nas atividades esportivas. Em alguns casos, medidas 
de acessibilidade arquitetônica são suficientes para abrir oportunidades para essa 
participação. Em outros casos, serão necessários esquemas especiais ou jogos especiais. 
Os Países-Membros devem apoiar a participação de pessoas com deficiência em eventos 
nacionais e internacionais.  
As pessoas com deficiência que participem de atividades esportivas devem ter acesso às 
instruções e aos treinamentos de qualidade igual àqueles de outros participantes.  
Os organizadores de esportes e recreação devem consultar as organizações de pessoas 
com deficiência quando desenvolverem seus serviços para pessoas deficientes.  
 Norma 12. Religião 
 
Os Países-Membros devem estimular medidas para a igualdade de participação por 
pessoas com deficiência na vida religiosa de suas comunidades. 
 
Os Países-Membros devem estimular, em consultoria com as autoridades religiosas, 
medidas para eliminar a discriminação e tornar as atividades religiosas acessíveis a 
pessoas com deficiência.  
Os Países-Membros devem estimular a distribuição de informações sobre questões 
relativas à deficiência para instituições e organizações religiosas. Os Países-Membros 
devem também estimular autoridades religiosas a incluírem informações sobre políticas 
de deficiência no treinamento para profissões religiosas, assim como em programas de 
educação religiosa.  
Eles devem também estimular a acessibilidade da literatura religiosa para pessoas com 
impedimentos sensoriais.  



Os Países-Membros e/ou organizações religiosas devem consultar organizações de 
pessoas com deficiência ao desenvolverem medidas para a igualdade de participação 
nas atividades religiosas. 


