
SOBRE  O ADVOCACY
O Advocacy é a arte de investigar 
e diagnosticar problemas enfrentados 
pelas pessoas com deficiência 
intelectual e seus familiares e propor 
soluções sustentáveis e responsáveis. 
Assim atuando na formulação e/ou 
implementação de políticas públicas 
voltadas às pessoas com deficiência 
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 deficiência.

SOBRE A AUTODEFENSORIA
O Programa de Autodefensoria busca 
contribuir com o exercício da defesa e 
garantia de direitos das pessoas com 
deficiência intelectual. 

O grupo é formado por pessoas com 
deficiência 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 deficiência intelectual para a agenda 
pública.

A informação como propulsora das modificações 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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 LinkedIn: APAE DE SÃO PAULO

 YouTube: youtube.com/apaedesaopaulo

VIOlêNCIA CONTRA mUlhERES 
COm DEFICIêNCIA INTElECTUAl

A PESSOA COm DEFICIêNCIA 
INTElECTUAl PODE VOTAR. 
É lEI!

O ACESSO AOS DIREITOS 
DA PESSOA COm DEFICIêNCIA 
INTElECTUAl

O DIREITO à VIDA AFETIVA 
E à SExUAlIDADE DA PESSOA 
COm DEFICIêNCIA INTElECTUAl

+lEIA

+lEIA

+lEIA +lEIA

+lEIA

01

03

05

02

04
CAPACIDADE jURíDICA
E TOmADA DE DECISãO APOIADA:
lEIS, CONVENÇõES E PRáTICAS



01
O combate à violência contra a mulher, atualmente no Brasil, configura uma intensa luta dos
movimentos sociais e feminista. Quando se trata de uma mulher com deficiência intelectual, 
o cenário é ainda mais preocupante, tendo em vista que as políticas públicas ainda são
consideradas frágeis nesta área. A opressão sofrida por essas mulheres, principalmente aquelas
que possuem a condição de deficiência intelectual, as torna ainda mais vulneráveis para enfrentar
a desigualdade de gênero e a exclusão social.

De acordo com Thays Benassi, psicóloga da APAE DE SÃO PAULO, “a mulher 
com deficiência intelectual tem sido sistematicamente exposta às diversas violências, 
levando em consideração que podem apresentar dificuldades no julgamento e nas 
habilidades sociais decorrentes da deficiência intelectual. Sobretudo, as dificuldades na 

comunicação, as inabilidades em buscar ajuda/ apoio ou ainda em denunciar o abuso, 
que muitas vezes ocorrem em casa, à falta de conhecimento ou em como se defender 
e acionar órgãos competentes tem sido um grande desafio”, afirma. 

No atendimento realizado pelo APAE DE SÃO PAULO, o primeiro passo é de buscar 
criar vínculo com essa mulher para que, a partir da construção de confiança, ela consiga 
falar sobre o ocorrido. Após a escuta qualificada, a equipe de apoio consegue realizar os 
encaminhamentos necessários. É importante ressaltar que, em todo e qualquer 
atendimento, a organização tem como premissa seguir a Lei Brasileira de Inclusão 
(LBI), que em seu artigo 6 diz, entre outras coisas, sobre a plena capacidade civil da 
pessoa com deficiência em tomar decisões sobre a sua vida. 

“A mulher com deficiência intelectual apresenta maior vulnerabilidade em relação às 
outras mulheres e estão sujeitas a múltiplas formas de discriminação e preconceito. Em 
nosso atendimento, trabalhamos o empoderamento feminino, como elas se veem e se 
percebem.  Elas apresentam grandes dificuldades para manifestar a própria feminilidade, 
se sentem oprimidas e rechaçadas quando ao desejo de formar uma família, ter filhos, 
trabalhar, frequentar lugares de lazer com amigas e exercer o direito a sexualidade.”, conta 
Luciana Sanches, que também atua como psicóloga na equipe da APAE DE SÃO PAULO. 

De uma maneira geral, os dados sobre a violência contra mulheres com deficiência 
intelectual não são fidedignos tendo em vista que as vítimas, em diversas ocasiões, não 
conseguem realizar a denúncia. Os dados referentes são subnotificados, o que significa 
uma imprecisão de análises. Por outro lado, “a literatura aponta que os tipos de violência 
mais recorrentes são a violência sexual e a psicológica. Em nosso serviço tem se mantido 
situações nas quais as vítimas trazem os abusos de ordem sexual, verbal e até situações 
de estupro”, concluem as psicólogas Thays e Luciana.

VIOlêNCIA CONTRA mUlhERES

COm DEFICIêNCIA INTElECTUAl
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A garantia do acesso aos direitos da pessoa com deficiência intelectual tem dois 
grandes marcos: a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência, criada pela ONU, em 2009; e a Lei Brasileira de Inclusão (LBI), de 2015. 
Eles asseguram que as pessoas com deficiência possam exercer seus direitos por si 
próprias, reconhecendo sua autonomia e capacidade jurídica plena. Antes da Convenção, 
que foi aprovada com o status de emenda constitucional, se associava muito a deficiência 
à incapacidade, especialmente jurídica. Atualmente, isso pode ser considerado até 
discriminação, ou seja, não se pode negar o direito de que essas pessoas exerçam 
os seus direitos por si próprias. 

De acordo com a Dra. Renata Tibyriçá, defensora pública do Estado de São Paulo, 
“a sociedade, em geral, ainda tem muito preconceito com relação à pessoa com 
deficiência intelectual. A Convenção e a LBI são instrumentos que trazem mudanças de 
paradigmas, mas isto por si só não é suficiente, devendo sempre vir em conjunto com 
a disseminação de informações, a divulgação de materiais explicativos e a realização 
de debates sobre as principais mudanças e o atual status de reconhecimento dos direitos 
das pessoas com deficiência. É difícil mudar uma mentalidade e uma cultura, 
mas precisamos persistir neste trabalho”, conta. 

No trabalho na Defensoria Pública de São Paulo, Dr. Renata relata que “houve 
avanços nos últimos anos, a nova legislação vem sendo incorporada nas peças 
jurídicas elaboradas, tribunais passaram a citar com mais frequência a convenção e a 
LBI, buscando efetivar os direitos da pessoa com deficiência intelectual”, afirma. Além 
de as mudanças na área jurídica, a família tem um papel essencial neste contexto, 
podendo contribuir muito para a autonomia e a independência dessa pessoa. “É preciso 
reconhecer e incentivar que a pessoa com deficiência intelectual exerça, de fato, seus 
próprios direitos. É normal que haja pela família uma preocupação em protegê-la, mas 
às vezes o excesso de limitações impostas ao exercício da vontade pela pessoa com 
deficiência pode ser comparado a uma violência, já que retiram dela o direito de fazer 
o que deseja. Assim, deve-se buscar um equilíbrio entre o respeito à autonomia 
e independência e a proteção da pessoa”, diz. 

Neste contexto, o trabalho da APAE DE SÃO PAULO se faz essencial para combater 
os preconceitos, contribuir com a vida de cada pessoa e cobrar a aplicação das leis. 
Para Dra. Renata, “a APAE DE SÃO PAULO tem contribuído com a difusão de informações, 
com a conscientização da população e com o combate ao preconceito. Além disso, busca 
a efetivação de todos os direitos e o empoderamento das pessoas com deficiência, trabalho 
extremamente importante no momento em que vivemos”, conclui.

Quando se fala em acesso aos direitos da pessoa com deficiência intelectual, é preciso refletir 
acerca de alguns assuntos principais, sejam de ordem teórica ou prática. Leis e tratados, sempre que 
aliados às práticas cotidianas, são capazes de ampliar o debate e transformar a realidade de uma 
determinada sociedade. Entretanto, mesmo que isso venha sendo feito com afinco, questões de 
preconceito e discriminação ainda são muito fortes, como no Brasil e em outros países do mundo. 

O ACESSO AOS DIREITOS

DA PESSOA COm DEFICIêNCIA INTElECTUAl
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CAPACIDADE jURíDICA E TOmADA DE DECISãO APOIADA:

lEIS, CONVENÇõES E PRáTICAS

Nos últimos anos, no Brasil e no mundo, é possível afirmar que houve avanços com relação 
à capacidade jurídica da pessoa com deficiência intelectual. Além dos debates acerca do tema 
e da disseminação de informações, as leis e as convenções trouxeram, de acordo com 
especialistas da área, progressos e melhorias práticas para a vida dessas pessoas.  

Desde 2009, com a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência, da ONU, e posteriormente em 2015, com a Lei Brasileira de Inclusão (LBI), 
o que se percebe é uma enfática afirmação de um novo modelo que reconhece a 
capacidade jurídica das pessoas com deficiência e desmistifica a ideia de que elas não têm 
autonomia. Em outras palavras, romperam o paradigma da incapacidade, reconhecendo, 
sob uma perspectiva jurídica e de direitos humanos, que todas as pessoas com deficiência 
têm, em igualdade de condições em relação às pessoas sem deficiência, o direito de 
exercer sua capacidade jurídica e de colocar em prática os seus direitos. 

O direito de exercer seus próprios direitos é, de fato, uma grande conquista para as 
pessoas com deficiência. A Taís Santana, que faz parte do grupo de autodefensores da 
APAE DE SÃO PAULO, sente que é dona dos próprios direitos e sabe como pode exercê-
los. “Eu sei que tenho direitos e, como qualquer outra pessoa, posso acessá-los quando for 
necessário. Hoje, por exemplo, posso dizer que exerço o direito de ir e vir, quando vou para 
casa de um amigo, sento em um barzinho com colegas ou administro minha conta bancária 
sozinha”, conta. Ela ainda afirma: “existem pessoas que acham que eu não posso emitir 
minhas opiniões por conta da deficiência intelectual, mas eu sei que, dentro dos meus direitos, 
a liberdade de expressão me coloca em condições iguais para falar o que eu penso.” 

Taís frequenta o grupo de autodefensores da APAE DE SÃO PAULO desde começo do 
ano e diz que, de lá pra cá, muita coisa mudou e melhorou em sua vida. “O grupo me ajuda 
a enxergar meu próprio lado. Ao participar dos encontros, eu me conheço mais, conheço 
meus direitos, compartilho experiências com outras pessoas, ajudamos uns aos outros nas 
dificuldades. É incrível! No grupo, eu aprendi a superar alguns obstáculos e a pedir ajuda 
quando necessário”, afirma. 

Outro ponto importante dentro deste contexto é o processo de decisão apoiada, que traz 
a possibilidade de a pessoa com deficiência escolher pelo menos duas pessoas idôneas 
com quem mantenha vínculo e que gozam de sua confiança 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. Para Taís, “é um tema interessante e polêmico, 
e por isso precisa ser trabalhado com as pessoas com deficiência, as famílias e a equipe de 
profissionais. A gente pode decidir se queremos alguém nos apoiando a tomar as decisões 
ou se nos consideramos prontos para ter autonomia e capacidade de decisão”, conclui. 
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O DIREITO à VIDA AFETIVA E à SExUAlIDADE 

DA PESSOA COm DEFICIêNCIA INTElECTUAl

Desde 2015, a Lei Brasileira de Inclusão (LBI) traz, em seu artigo 6, que a deficiência 
não afeta a plena capacidade civil da pessoa e declara, entre outros pontos, a pessoa 
com deficiência tem o direito de casar-se e constituir união estável; exercer seus direitos 
sexuais e reprodutivos; conservar sua fertilidade; ter acesso a informações adequadas 
sobre reprodução e planejamento familiar; e exercer o direto à família.

Lucas Silva é um autodefensor de 19 anos que leva uma vida como a de muitos jovens 
brasileiros. Estuda de manhã, trabalha na parte da tarde, gosta de jogar futebol, frequenta 
a igreja e ajuda a família dentro de casa. Quando questionado sobre sua vida afetiva e as 
pessoas que ele mais ama, logo respondeu: “minha mãe e meu amigo”. Na sequência, ele 
se explica: “minha mãe cuida da família e faz tudo por mim, enquanto meu amigo sempre 
sai comigo e me acompanha nos lugares”, conta Lucas. 

Para ele, a vida afetiva, por enquanto, se resume à família e aos amigos. “Não sou 
casado e nem namoro, mas eu pretendo fazer isso um dia. Quero me casar, constituir 
família e quem sabe até ter uma filha”, diz. É preciso contextualizar e deixar claro que 
diversas teorias e estudos realizados ao redor do mundo revelam que existe, sim, certa 
dificuldade de dialogar sobre esse assunto. O que acontece muito, segundo relatos e 
artigos, é que os jovens com deficiência intelectual muitas vezes, sem apoio e orientação, 
não sabem lidar com a questão. Por isso, a orientação e apoio da família é um item 
básico e extremamente importante para a condução desses casos.

“Desde que entrei para o grupo de autodefensores da APAE DE SÃO PAULO, minha 
vida mudou muito. Todos me ajudam muito e, com isso, consigo superar algumas barreiras 
da minha vida. Até mesmo fora dali, em locais como minha escola ou meu trabalho, comecei 
a me impor, exercer meus direitos e o preconceito diminuiu”, conclui Lucas. 

A sexualidade da pessoa com deficiência intelectual é um tema que, apesar de complexo e 
delicado, merece ser debatido com seriedade. O apoio para o indivíduo em questão é essencial 
e deve ser dado pelos diferentes atores envolvidos no processo, como a família, os amigos 
e a equipe de profissionais, como ocorre na APAE DE SÃO PAULO, por exemplo. Membros 
da equipe da organização, especialistas nesse assunto, atendem com frequência dúvidas e 
incertezas que possam ocorrer.

Simone Viana, que também é autodefensora, compartilha sua história: “tenho dois 
filhos, um com dez e o outro com nove anos. Não foi fácil. Minha família não queria 
que eu fosse mãe, por causa da minha deficiência intelectual. Não tive apoio. Ninguém 
acreditava que daria conta de educar meus filhos. A situação ficou mais difícil quando meu 
esposo veio a falecer. Apesar das dificuldades, provei para muitos que posso e que tenho 
capacidade para muitas coisas, dentre elas educar meus filhos. Adoro levá-los para escola 
e passear com eles”, conta. 

Esses e outros motivos comprovam a importância e a necessidade de contar com uma 
equipe qualificada de profissionais, como se vê na APAE DE SÃO PAULO. Ela representa 
uma significativa atribuição na implementação da cidadania e da inclusão, além de contribuir 
para romper barreiras atitudinais. A organização também engloba energia para debater com a 
própria sociedade em busca de um comprometimento maior das pessoas com o assunto. 
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A PESSOA COm DEFICIêNCIA INTElECTUAl

PODE VOTAR. É lEI!

Um dos principais instrumentos 
do processo democrático é o direito 
ao voto para cargos que representam 
a população.

 O período eleitoral de 2018 levantou muitos debates, 
principalmente sobre direitos e deveres, que estão vindo 
à tona no Brasil, espalhando-se para os mais diversos 
ambientes. Neste contexto, é essencial ressaltar que a 
pessoa com deficiência intelectual pode, sim, exercer o 
seu direito ao voto. É lei: a Constituição Federal garante 
o pleno exercício dos direitos políticos, especialmente o 
voto, de todos os cidadãos entre 18 e 70 anos, incluindo 
a pessoa com deficiência intelectual.

O artigo 14 da Constituição Federal, em seu capítulo 
IV, diz que “não podem alistar-se como eleitores os 
estrangeiros e, durante o período do serviço militar 
obrigatório, os conscritos”, não impedindo, de forma 
alguma, o direito ao voto e ao exercício político das 
pessoas com deficiência. Além disso, a implementação 
da Lei Brasileira de Inclusão (LBI), em 2015, trouxe 
um avanço crucial para a legislação. A LBI revogou 
incisos que estabeleciam que a pessoa com deficiência 
intelectual era absolutamente incapaz de praticar atos da 
vida civil. A partir destes aperfeiçoamentos, as pessoas 
com deficiência intelectual passaram a ser consideradas 
plenamente capazes para exercer atos da vida civil, 
incluindo o direito de votar e ser votada.  

Muito se questiona se este direito ao voto é realmente 
exercido na prática pela pessoa com deficiência 
intelectual. Philippe Crawford, de 18 anos, é um dos 
membros do grupo de autodefensores da APAE DE SÃO 
PAULO e fez questão de votar nessas eleições. “Escolhi 
seis candidatos (presidente, dois senadores, governador 
deputado federal e deputado estadual) e pretendo 
escolher novamente no segundo turno. Quando resolvi 
votar, pesquisei candidatos e levei em consideração 
a honestidade e, claro, o respeito às pessoas com 
deficiência”, afirma.  

Philippe conta, ainda, que, mesmo aos 16 anos e com 
voto facultativo, também fez questão de votar nas eleições 
de 2016, para prefeito e vereador. “Minha família e meus 
amigos me apoiam muito para que eu cumpra com a minha 
cidadania e vote nas eleições. Eu também incentivo meus 
colegas da APAE DE SÃO PAULO para que eles também 
exerçam esse direito ao voto. Na minha opinião, eles podem 
e devem votar, principalmente em candidatos que criam leis 
em prol das pessoas com deficiência”, afirma. 
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