
SOBRE  O ADVOCACY
O Advocacy é a arte de investigar e 

diagnosticar problemas enfrentados 

pelas pessoas com defi ciência 

intelectual e seus familiares e propor 

soluções sustentáveis e responsáveis. 

Assim atuando na formulação e/ou 

implementação de políticas Públicas 

voltadas às pessoas com defi ciência 

estabelecendo diálogo e incidência 

junto aos poderes Executivo, Legislativo, 

Judiciário ou por intermédio das 

representações em Conselhos de 

Direitos, Redes, Fóruns e Movimentos 

Sociais visando assegurar os direitos 

das pessoas com defi ciência.

SOBRE A AUTODEFENSORIA
O Programa de Autodefensoria busca 

contribuir com o exercício da defesa e 

garantia de direitos das pessoas com 

defi ciência intelectual. 

O grupo é formado por pessoas com 

defi ciência que se reúnem para dialogar 

e elaborar ações para a construção de 

uma sociedade mais inclusiva. 

O intuito é que os Autodefensores 

possam participar de espaços dentro e 

fora da Organização levando a temática 

da defi ciência intelectual para a agenda 

pública.

A informação como propulsora das modifi cações sociais. Esse é o grande objetivo 

desta newsletter, promovida pelo Núcleo de Políticas Públicas e Advocacy

e Autodefensoria da APAE DE SÃO PAULO.
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NOSSOS CANAIS VIRTUAIS

 Site: www.apaesp.org.br

 Facebook: facebook.com/apaedesaopaulo

 Twitter: @apaedesaopaulo

 Instagram: @apaesp

 LinkedIn: APAE DE SÃO PAULO

 YouTube: youtube.com/apaedesaopaulo
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Focada na defesa e garantia 

de direitos das pessoas 

com defi ciência intelectual, 

a APAE DE SÃO PAULO...

Falar da Lei Brasileira de 

Inclusão (Lei no 13.146/15) é 

falar de democracia. Em julho 

de 2015, foi instituída...

Contribuição do ambiente 

familiar se faz essencial para 

o desenvolvimento e a 

socialização das pessoas...Entrevista com dois membros... 



O PAPEL DO COMITÊ DE FAMILIARES

Focada na defesa e garantia de direitos 

das pessoas com defi ciência intelectual, a 

APAE DE SÃO PAULO conta com o Comitê 

de Familiares. Formado pelos familiares de 

pessoas com defi ciência intelectual que 

frequentam a nossa Organização, o grupo, 

apoiado pelo Núcleo de Políticas Públicas 

e Advocacy, se reúne mensalmente para 

organizar ações que contribuam para a 

mobilização e articulação das pessoas em 

defesa da causa da defi ciência intelectual.
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PÁGINA DO COMITÊ DE FAMILIARES NO FACEBOOK



Falar da Lei Brasileira de Inclusão

(Lei no 13.146/15) é falar de democracia. 

Em julho de 2015, foi instituída a Lei 

Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Defi ciência (Estatuto da Pessoa com 

Defi ciência), destinada a assegurar e a 

promover, em condições de igualdade, 

o exercício dos direitos e das liberdades 

fundamentais por pessoa com defi ciência, 

visando à sua inclusão social e cidadania.

Conhecer os direitos da pessoa com 

defi ciência é o primeiro passo para que eles 

sejam efetivados e respeitados.

É com este espírito que buscamos ampliar a 

disseminação de informações para toda

a sociedade sobre as legislações brasileiras 

que tratam desse tema.

É por meio do conhecimento que os cidadãos 

podem exigir a aplicação efetiva das leis.

Um dos nossos desafi os é tirar as leis 

do papel, transformando-as em ações 

concretas que façam a diferença na vida 

das pessoas com defi ciência. Nesse 

sentido, é necessária a união de esforços 

dos governos federal, estaduais e 

municipais, além da sociedade civil, dos 

setores privados e dos poderes Judiciário e 

Legislativo.

Precisamos promover ainda a 

conscientização de que respeitar as 

diferenças é promover

a igualdade, e que a defi ciência deve ser 

compreendida como parte da diversidade 

humana. A equiparação de oportunidades 

não é privilégio, mas um direito 

fundamental das pessoas com defi ciência.
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AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL:

ROTINAS, PRECONCEITOS E OS AUTODEFENSORES
Entrevista com dois membros do grupo de autodefensores da 

APAE DE SÃO PAULO mostra como é viver com defi ciência 

intelectual hoje no Brasil

Apesar de alguns avanços nas leis e na própria 

sociedade, o Brasil ainda é um país que refl ete diversos 

tipos de preconceitos contra a pessoa com defi ciência 

intelectual. Diante deste quadro, a APAE DE SÃO PAULO 

criou o Programa de Autodefensoria, que tem como 

principal objetivo realizar ações que contribuam no 

exercício do self advocacy da pessoa com defi ciência 

intelectual. O grupo se reúne mensalmente para debater 

temáticas referentes à defi ciência intelectual, tais como a 

LBI - Lei Brasileira da Inclusão, a Convenção dos Direitos 

das Pessoas com Defi ciência, difi culdades e desafi os 

enfrentados no cotidiano e suas famílias, entre outros.

Para compor o grupo é importante que a pessoa 

com defi ciência intelectual queira participar da defesa 

de direitos no âmbito coletivo, tenha minimamente uma 

signifi cativa promoção de autonomia, disponibilidade 

em participar das reuniões, anseio pela busca de 

conhecimento e de estar em espaços de defesa e garantia 

de direitos, como Conselhos Municipais, audiências 

públicas e conferências. 

A equipe deste boletim conversou com dois membros 

deste grupo de autodefensores da APAE DE SÃO 

PAULO, que contaram sobre os preconceitos vividos, as 

evoluções pessoais e coletivas, os desafi os e principais 

contribuições.    

Ronie Vitorino, 
29 anos. 

“Eu posso dizer que já sofri diversos tipos de 

preconceitos nos meios em que frequento. Uma situação 

marcante foi logo quando comecei a trabalhar na primeira 

empresa. Fiquei uma semana afastado por conta de uma 

conjuntivite e, quando retornei ao trabalho, uma pessoa 

reclamou bastante. Expliquei a situação, mostrei o que o 

médico havia falado e mesmo assim ela continuou com 

a postura ofensiva. Chegou a dizer que tinha me visto 

com meus amigos loucos fazendo bagunça na entrada do 

prédio (na época, a empresa contava também com outros 

funcionários com defi ciência intelectual). Me expliquei, 

disse que estava atrasado e por isso corri para chegar no 

horário, e que aquilo não tinha nada de loucura. Este fato 

me marcou muito, tive que conversar com o RH e com 

o chefe da empresa para que a situação fosse resolvida. 

Nessas horas eu me sinto inútil, excluído da sociedade. 

Parece que eu nasci para atrapalhar a vida das pessoas.”

“Conheci a APAE DE SÃO PAULO em 2013. Antes disso, eu não sabia para onde correr. 

Dentro de casa, por outros motivos, eu não tinha tanto apoio. A APAE DE SÃO PAULO 

surgiu em minha vida e iluminou todo o meu caminho, me dando proteção e auxílio. ” 

“O grupo de autodefensores é muito importante para 
mim e para os outros e, com ele, conseguimos lutar 
pelos nossos próprios direitos. 

“Sempre que chega alguém novo, por exemplo, a gente ajuda, tenta mostrar os 

melhores caminhos para seguir lutando. Hoje, posso dizer que me sinto dono dos meus 

próprios direitos. Tomo minhas próprias decisões, tenho iniciativa e consigo tocar em 

frente sem problemas. Todo mundo consegue se enxergar nas histórias e perceber que 

não estão sozinhos. Sabemos nos compreender, sempre com paciência e carinho. ”

“Para mudar a sociedade é preciso mostrar o potencial das pessoas com defi ciência 

intelectual e o quanto elas são capazes de cumprir suas tarefas. Em uma empresa que 

trabalhei, por exemplo, percebi que os funcionários queriam demitir um colega que 

também tinha defi ciência intelectual. Quando descobri isso, pedi uma chance para que 

eu pudesse ajudar a pessoa. A partir daí, ela foi crescendo, melhorando, ampliando os 

horizontes dentro da empresa e sendo mais respeitada pelos outros. Isso já tem um 

tempo e ela está na empresa até hoje! ”

Carlos Aparecido de Barros, 
48 anos

“Descobri que tinha defi ciência intelectual quando tive alguns bloqueios na escola, 

como difi culdade para ler e escrever. Me transferi algumas vezes, mas não deu certo. 

Foi quando conheci a APAE DE SÃO PAULO, que me deu todas as oportunidades para 

realmente aprender. Hoje, trabalho em uma empresa, a Colgate, na parte de separação de 

produtos. Tudo isso por causa da APAE DE SÃO PAULO. ”  

“Faço parte do grupo de autodefensores há 3 anos e 
isso me ajudou muito a melhorar minha vida em vários 
aspectos.” 

“Meu comportamento está bem melhor, sei escutar mais, ajudar os outros. É claro 

que tudo é feito aos poucos, devagarzinho, com paciência. Dentro do grupo, eu aprendo 

novas maneiras de pensar e encarar as coisas. ”

“Tenho muitos amigos no grupo. Eles me motivam e dessa forma eu acredito que 

posso melhorar a cada dia, me soltar um pouco mais, perder o medo de fazer as 

coisas. Sem esse apoio fi ca muito mais difícil. ”

“Já sofri preconceitos em alguns ambientes, como na escola e nas partidas 

de futebol com amigos. Na verdade, alguns amigos não têm preconceito, 

mas outros já demonstram certa intolerância. Minha rotina é normal: 

acordo, tomo banho, vou trabalhar. No fi m de semana, gosto de ir 

para a casa dos meus irmãos e passar um tempo com a família. ”

“Eu me sinto dono dos meus próprios direitos, ainda mais 

quando conto com apoio dessas pessoas. ”
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A DEFICIÊNCIA INTELECTUAL:

O PAPEL DA FAMÍLIA
Contribuição do ambiente familiar se faz essencial para 

o desenvolvimento e a socialização das pessoas com 

defi ciência intelectual

O ambiente familiar é aquele em que a criança tem suas 

primeiras referências sobre a vida e o mundo ao seu redor, 

possibilitando o seu desenvolvimento perante a sociedade. 

Quando se trata de uma pessoa com defi ciência 

intelectual, este papel fi ca mais evidenciado e a assistência 

se faz ainda mais necessária. Diante disso, os familiares 

em geral, principalmente os mais próximos e que mantêm 

convívio diário, precisam estar totalmente esclarecidos 

sobre a defi ciência e seu acompanhamento.

De acordo com Maria Vanda, mãe da autodefensora 

Stephanie Lima, atendida pela APAE DE SÃO PAULO, a 

orientação é essencial para “mostrar o caminho menos 

árduo para que adquiram autonomia e saibam conviver 

com ela”, afi rma. Os familiares e os cuidadores necessitam 

estar bem informados sobre a defi ciência intelectual, 

além de contar, como neste caso, com a equipe 

multiprofi ssional que contribui para tornar compreensíveis 

as especifi cidades da defi ciência e oferecer um 

acolhimento para cada pessoa.  

É notório que cada família tem suas próprias 

características e qualquer generalização nesse tipo de 

orientação pode ser perigosa, tendo em vista que as 

maneiras de lidar com as circunstâncias ocorrem de 

acordo com cada ambiente. A insegurança e o medo 

surgem quando se dá o diagnóstico de defi ciência 

intelectual. “Cabe a nós, familiares que amam e buscam 

o bem, mostrar a eles que vivemos em um país com 

preconceito e que, mesmo com as limitações impostas, 

é possível superar as difi culdades e não deixar que as 

pessoas os tratem com diferença”, explica Maria Vanda. 

Muitos familiares podem experimentar algum tipo de 

sentimento de culpa e vergonha devido à pressão social 

existente e ao próprio preconceito sofrido no cotidiano. 

“Na minha visão, uma pessoa com defi ciência intelectual é 

dona de seus próprios direitos, especialmente quando está 

bem orientada. Eu e minha fi lha temos uma rotina comum. 

Saímos sempre juntas, eu a acompanho em eventos e 

reuniões na APAE DE SÃO PAULO e outros locais”, conta 

Maria Vanda, que diz já ter vivenciado situações diversas 

de preconceito em seu dia a dia. 

Ela ainda expõe que “o trabalho voltado para pessoas com 

defi ciência ainda deixa muito a desejar no Brasil. Os esforços 

realizados com excelência pela APAE DE SÃO PAULO 

poderiam reverberar em outras instituições e localidades, 

possibilitando que mais pessoas recebam o atendimento 

especializado que necessitam e merecem”, conclui. 

Além desse importante papel da família - que se 

faz essencial em diversos momentos - é fundamental 

ressaltar, também, o papel da Autodefensoria, que 

contribui muito para o empoderamento da pessoa com 

defi ciência intelectual. Um exemplo disso é o grupo de 

autodefensores da APAE DE SÃO PAULO, que tem como 

objetivo realizar ações que auxiliam, entre outras coisas, 

no exercício do self advocacy. As reuniões são mensais e 

debatem temáticas referentes à defi ciência intelectual no 

geral, como leis, convenções, desafi os e difi culdades. “A 

Autodefensoria da APAE DE SÃO PAULO contribui muito 

com a vida da minha fi lha. Hoje, sendo autodefensora, 

ela se sente detentora dos próprios direitos e dona do 

próprio destino, com consciência que pode e deve fazer 

escolhas”, explica Maria Vanda.

MARIA VANDA, 
MÃE DA AUTODEFENSORA 

STEPHANIE LIMA
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CAPACIDADE JURÍDICA E TOMADA DE DECISÃO APOIADA:

OS AVANÇOS NO RECONHECIMENTO DOS 
DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

As pessoas com defi ciência intelectual, em casos 

recorrentes no Brasil, são restringidas em sua capacidade de 

exercer direitos, sendo consideradas incapazes para a prática 

de atos da vida civil. Nos últimos anos, houve avanços 

acerca do tema, com a afi rmação de um novo paradigma 

que reconhece a capacidade jurídica dessas pessoas e 

desmistifi ca a ideia de que não têm autonomia e precisam de 

alguém para tomar as decisões em seus nomes.  

Desde 2009, o país conta com a Convenção sobre os 

Direitos das Pessoas com Defi ciência, o primeiro tratado 

internacional de direitos humanos considerado como 

norma constitucional, ou seja, à qual nenhuma outra norma 

no ordenamento pode ser contrária. Além disso, em 2016, 

entrou em vigor a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Defi ciência (LBI), também essencial para que os direitos 

previstos sejam respeitados e se tornem realidade. 

De acordo com a Dr. Stella Reicher, advogada e 

especialista na promoção e garantia de direitos humanos, 

a Convenção e a LBI são extremamente importantes, 

visto que “romperam o paradigma da incapacidade, 

reconhecendo, sob uma perspectiva de direitos humanos, 

que todas as pessoas com defi ciência têm, em igualdade 

de condições em relação a pessoas sem defi ciência, o 

direito de exercer sua capacidade jurídica e de colocar em 

prática os seus direitos”, afi rma. 

Os avanços deram um novo entendimento ao direito que 

a pessoa com defi ciência tem de exercer sua capacidade 

jurídica, ou seja, o direito de ser titular de próprios direitos 

e e, mais do que isso, o de colocar em prática esses 

direitos.  “Nos dias de hoje, as pessoas com defi ciência 

são titulares e podem exercer seus direitos nas esferas 

da vida civil. A LBI mudou o código civil para reconhecer 

que a defi ciência por si só não é causa impeditiva do 

reconhecimento dessa capacidade. O fato de ser uma 

pessoa com defi ciência não a torna incapaz de poder 

tomar decisões e fazer escolhas, trabalhar, votar, se casar 

e assim por diante. As pessoas com defi ciência têm 

vontades, desejos e interesses”, completa a Dra. Stella.

Por anos, a interdição - um processo judicial em que 

as pessoas com defi ciência têm um curador que fi ca 

responsável por gerenciar sua vida - era vista como 

medida protetiva. Atualmente, acredita-se que é preciso 

assegurar mecanismos e suportes para que a pessoa 

com defi ciência tome suas próprias decisões, garantindo 

sempre a autonomia e a independência. 

Outro aspecto importante é o processo de tomada 

de decisão apoiada, que “possibilita à pessoa com 

defi ciência eleger pelo menos duas pessoas idôneas com 

quem mantenha vínculo e que gozam de sua confi ança 

para apoiá-la, por meio de elementos e informações, em 

processos de tomada de decisão e no exercício de sua 

capacidade legal, nos atos da vida em geral”, explica a Dr. 

Stella. Na prática, é feito um acordo no qual deve constar 

quem são os apoiadores, qual área, por quanto tempo, 

quais são os limites e a importância de se respeitar as 

preferencias da pessoa. Em uma situação de impasse, por 

exemplo, tem que se buscar o apoio na perspectiva de 

respeito à pessoa, suas escolhas e vontades. 

Dentre os principais desafi os encontrados no cenário 

atual para implementação dessa nova realidade estão o 

preconceito, a difi culdade do reconhecimento social de que 

as pessoas com defi ciência devem ter assegurado o direito 

de fazer escolhas e de decidir sobre temas que sejam 

importantes em suas vidas e o medo do novo. Além disso, 

a questão ainda é pouco disseminada em diferentes esferas 

da sociedade, inclusive junto aos operadores do direito, 

como os membros do Ministério Público, da Defensoria 

Pública e os magistrados. “O momento agora é de 

conscientização e sensibilização. É necessário envolver as 

pessoas com defi ciência em todo o processo, assim como 

suas famílias e especialistas da área”, conclui Dra. Stella. 

CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DAS 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA



PATROCÍNIO


