
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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No contexto da pessoa com defi ciência intelectual, participar de Conselhos de 

Direitos é uma verdadeira conquista. Além de se conscientizar dos próprios direitos e 

poder representar uma parcela da população, a pessoa conquista voz ativa para emitir 

suas opiniões, ser ouvida e falar por si. Em muitos casos no passado, por exemplo, 

algum outro ator do cenário representava a pessoa com defi ciência, como um membro 

da família ou da equipe de apoio. Este quadro vem mudando ao longo dos anos e, 

pela primeira vez na história da cidade de São Paulo, uma pessoa com defi ciência 

intelectual fez parte verdadeiramente de um Conselho.  

A equipe deste boletim conversou com duas pessoas com defi ciência intelectual

que atuam no grupo de autodefensores da APAE DE SÃO PAULO e tiveram 

experiências gratifi cantes em dois conselhos importantes da cidade. Na sequência,

os principais trechos dessa conversa:

A principal importância de participar do Conselho 

Municipal da Juventude foi poder comunicar, falar sobre 

os jovens com defi ciência, informar sobre o mundo de 

hoje e alertar que precisamos ser fortes para superar os 

preconceitos que ainda existem. Eu sempre achei que 

faltava mais educação para as pessoas em geral e hoje 

percebo que os jovens saem de lá com outra visão

sobre a pessoa com defi ciência intelectual.  

O meu sentimento, quando participei de diversos 

processos dentro do CMJ – Conselho Municipal da 

Juventude, era de realização. Eu senti que posso lutar 

e vencer, sempre tentando ultrapassar as barreiras. Eu 

fi co muito feliz com isso, sabe? É uma responsabilidade 

imensa poder falar e representar as pessoas com 

defi ciência intelectual. 

Eu acredito que o meu caso pode contribuir muito 

para incentivar outras pessoas. Acho que posso ser 

uma inspiração para oferecer mais informações sobre 

a defi ciência intelectual. O grupo de autodefensores da 

APAE DE SÃO PAULO me ajudou muito, me incentivou 

bastante. Posso afi rmar que eles contribuíram muito com 

todo o processo. No dia a dia, eles mostram as barreiras, 

as lutas. Eu recomendo muito que outras pessoas 

participem também.

Eu tenho uma experiência incrível no Conselho Municipal 

da Pessoa com Defi ciência. Pela primeira vez na história da 

cidade de São Paulo, uma pessoa com defi ciência intelectual 

ocupa a titularidade no assento do conselho. Antes, sempre 

ocorria de algum membro da família representar, mas essa 

barreira foi rompida comigo. É um sentimento de muita 

felicidade que fi ca em mim por ter conseguido chegar onde 

cheguei. Foi uma vitória muito difícil.  

Poder representar as outras pessoas com defi ciência 

intelectual é muito gratifi cante. Eu sinto que contribuo

em diversos pontos, como na redução do preconceito

que ainda existe na sociedade. Muita gente não confi a

na pessoa com defi ciência para exercer esse papel.

No meu caso, quando demonstrei que tinha autonomia 

e capacidade para ocupar esses espaços, as pessoas 

passaram a confi ar em mim e no que eu poderia contribuir. 

A APAE DE SÃO PAULO me incentivou muito para 

que eu pudesse atingir meus objetivos. O grupo de 

autodefensores é essencial para dar essa voz a todos nós.

Stephanie Lima - participa como 

titular do Conselho Municipal

da Pessoa com Defi ciência  

A IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
INTELECTUAL NOS CONSELHOS DE DIREITOS

Wellington Melo - participou por 3 anos como titular

do Conselho Municipal da Juventude de São Paulo
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Ainda mais quando se trata do envolvimento em ações políticas e no exercício da 

cidadania, que se materializam, em alguns casos, na participação em conselhos de 

direitos. É neste cenário que a APAE DE SÃO PAULO busca contribuir, dando o apoio

e as condições necessárias para que essa participação seja efetiva e, de fato, verdadeira. 

É notório que a Lei Brasileira de Inclusão (LBI) traz, logo em seu primeiro artigo, 

que a própria criação da lei é destinada a assegurar e a promover, em condições de 

igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com 

defi ciência, visando à sua inclusão social e cidadania. De acordo com Mônica Rocha, 

assistente social da APAE DE SÃO PAULO, “o benefício dessa participação ativa é 

único e singular. Estar presente e poder contribuir na tomada de decisões contribui 

muito para atender os anseios, desejos e vontades da pessoa com defi ciência intelectual 

e na ruptura de práticas preconceituosas e excludentes. O exercício político é uma 

chave para dar visibilidade à pessoa com defi ciência intelectual, que muitas vezes

se torna invisível na sociedade”, afi rma.

Atualmente, no trabalho realizado diariamente pela APAE DE SÃO PAULO, existem 

três pessoas com defi ciência, que também fazem parte do grupo de autodefensores, 

ocupando cadeiras em conselhos, sendo uma no Conselho Municipal da Pessoa com 

Defi ciência (Stephanie Lima, a qual é titular) e duas no Conselho Municipal dos Direitos

da Juventude (Wellington Melo e Ana Julia Fernandes, titular e suplente respectivamente).

“O quadro atual é um marco histórico no município de São Paulo, pois pela primeira vez 

uma pessoa com defi ciência intelectual assume o posto titular, falando e defendendo 

seus direitos e emitindo opiniões dentro desses espaços”, destaca Maria Paula Pontes, 

que também integra a equipe do programa de autodefensoria da organização. 

Ao ingressarem nesses espaços, as pessoas com defi ciência intelectual ganham voz 

ativa e vão deixando, aos poucos, a invisibilidade diante da sociedade. É um processo 

lento, porém, com persistência, apoio e trabalho, tem totais condições de atingir 

os objetivos de conquistar verdadeiramente os direitos.  É importante perceber que 

historicamente, e particularmente neste tipo de ambiente, as pessoas com defi ciência 

intelectual sempre tiveram uma participação passiva, ou seja, existia alguém ali falando por 

elas. Hoje, elas fazem parte daquele espaço, falam por si só, expõe suas ideias e opiniões.

“Quando uma pessoa com defi ciência intelectual participa dos conselhos, ela tem a 

oportunidade de dialogar com a sociedade. De fato, consegue exercer a sua ação política, 

transformando olhar, a prática e as opiniões equivocadas”, conclui Mônica. Acredita-se 

que o Brasil de hoje está bem respaldado a nível legislativo. As leis existem, mas o que 

falta é sair do papel para que o país siga caminhando. Houve muitos avanços, como a 

já citada Lei Brasileira da Inclusão - LBI, as convenções, mas ainda é preciso disseminar 

as boas práticas e lutar cada vez mais pela visibilidade e autonomia da pessoa com 

defi ciência intelectual. E nada mais justo que a própria pessoa com defi ciência intelectual 

assuma esse lugar de protagonismo e dono de sua história.

Participar, cooperar, integrar e atuar. Ações que parecem triviais e corriqueiras no dia a dia

do cidadão, mas que para a pessoa com defi ciência intelectual tem signifi cados profundos.

O PAPEL DO APOIO NA PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

EM CONSELHOS DE DIREITOS
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OCUPAR ESPAÇOS PÚBLICOS COMO CHAVE DE EMANCIPAÇÃO

E REDUÇÃO DOS PRECONCEITOS DE PESSOAS
COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

Atualmente, no Brasil e em diversos países do mundo, 

existe uma grande lacuna de ausência de informações 

sobre a pessoa com defi ciência intelectual. Neste cenário, 

essas pessoas vivem, muitas vezes, às margens da 

sociedade, segregadas dos incentivos e apoios para 

ocupar os espaços públicos e territórios. Estes fatores, que 

contribuem para ampliar o desconhecimento sobre o tema, 

mostram a importância vital de disseminar informações de 

maneira cíclica e ininterrupta, utilizando todos os meios 

possíveis para atingir a maioria da população. 

De acordo com Fábio Silva, estudante de direito, 

militante dos direitos humanos e ex-presidente do CMJ 

(Conselho Municipal da Juventude) de São Paulo, “é 

essencial que os conselhos possam exercer esse papel de 

incluir, dar voz e visibilidade às pessoas com defi ciência 

intelectual e também de outros grupos presentes na 

sociedade. Apesar de não poder deliberar, o CMJ possui 

forte infl uência política nos três poderes, cabendo a ele o 

papel de fi scalizar os programas governamentais e dialogar 

com órgãos públicos, sempre em busca de melhorias

nas principais pautas”, afi rma. 

O que se percebe na sociedade contemporânea

é que as pessoas com defi ciência intelectual fi cam 

presas em seus guetos em diversas ocasiões. Isso se 

dá muito pelo fato de que o mercado de trabalho, as 

instituições de ensino e os aparelhos do Estado não 

praticam um real esforço para agir de maneira inclusiva. 

Como consequência, o preconceito se espalha, muitas 

vezes ocultado através da forma infantilizada como alguns 

indivíduos tratam as pessoas com defi ciência intelectual. 

Dialogar, estudar, trabalhar e se relacionar devem ser vistos 

como ações naturais, como de qualquer outra pessoa. 

“Existem situações em que você precisa reformular 

o diálogo, criando uma interface entre sua maneira de 

interpretar as coisas, saber colocá-las. Vivi, no CMJ, 

experiências com o Wellington Melo, autodefensor que atuou 

em nome da APAE DE SÃO PAULO. Ao me permitir ouvi-

lo, o aprendizado foi mútuo. A tolerância, paciência e olhar 

fraternal são itens basilares para uma comunicação fl uida 

com pessoas com defi ciência intelectual”, conta Fábio.

Na atuação do CMJ, o Plano Municipal da Juventude foi 

um dos projetos mais destacados, sendo escrito por muitos 

atores presentes no processo. A abordagem é muito clara 

sobre as formas possíveis de combater a discriminação, 

promovendo o conhecimento e a tolerância. A própria APAE 
DE SÃO PAULO desenvolveu um capítulo específi co sobre 

pessoas com defi ciência, o que foi transformado em ideias 

para constituir o projeto de lei. 

Para Fábio Silva, “todos os movimentos sociais que 

combatem a discriminação e promovem a inclusão de 

minorias tem sofrido um refl uxo grave nos últimos anos. 

Embora no ano de 2015 tenha sido promulgado o Estatuto 

da Pessoa com Defi ciência, termos uma legislação 

específi ca não signifi ca que a luta acabou. Não podemos 

permitir que este estatuto se torne letra morta. A lei precisa 

estar viva dentro do espírito da sociedade, dos governantes, 

do poder público em sí. E isso só acontecerá se não 

recuarmos frente a conquista do estatuto. Ele precisa ser 

digerido, debatido e apropriado pelas pessoas”, conclui. 
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A SEXUALIDADE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: 

DIREITO, APOIO E DIÁLOGO
Em diversas ocasiões e circunstâncias, o aspecto 

da sexualidade da pessoa com defi ciência intelectual é 

debatido de forma delicada e complexa. Diferentes atores 

envolvidos no processo, incluindo a família e a equipe 

de profi ssionais envolvida, possuem papeis importantes 

quando se trata do assunto, principalmente para dar o 

apoio necessário ao indivíduo em questão. Ainda existem 

tabus e preconceitos com relação a isso, mas alguns 

trabalhos, como o da APAE DE SÃO PAULO, vêm criando 

maneiras de enfrentar a questão com responsabilidade e 

expertise. 

A Lei Brasileira de Inclusão (LBI) afi rma, desde 2015, 

em seu artigo 6 - que trata sobre a e igualdade e a não 

discriminação -  que a defi ciência não afeta a plena 

capacidade civil da pessoa. Dentre outros aspectos, 

ela declara que essa pessoa 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. 

De acordo com Edinete Sousa, psicóloga que atua na 

equipe de socioeducação da APAE DE SÃO PAULO, “os 

aspectos tratados na LBI que dizem respeito à sexualidade 

devem ser respeitados e seguidos pela sociedade, evitando 

a proliferação de preconceitos e tabus. A pessoa com 

defi ciência intelectual, assim como qualquer outro cidadão 

comum, tem direitos básicos, como a privacidade, o 

fato de poder amar e ser amado, de cultivar amizades e 

relações de forma saudável, de poder escolher como e 

com quem se relacionar e também de aprender sobre o 

que é a sexualidade”, afi rma. 

Como essa abordagem ainda aparece como um tema 

bastante sensível, o papel da família se faz essencial 

em todo o processo. Porém, em muitos casos, existem 

alguns obstáculos criados pela própria família e que 

difi cultam a evolução do quadro em questão. “Quando a 

família não acredita no potencial daquela pessoa, ela fi ca 

desprovida de uma parcela importante do apoio necessário 

para superar algumas particularidades e etapas”, explica 

Edinete. Diversas teorias e estudos realizados ao redor 

do mundo revelam essa difi culdade, demonstrando 

que adolescentes e jovens com defi ciência intelectual 

constatam seus desejos e interesses sexuais, mas não 

sabem como lidar com a situação. Por isso, a orientação 

é um item básico e extremamente importante para a 

condução desses casos. 

Além da participação da família, principalmente dos 

pais, percebe-se também a necessidade profunda da 

atuação de uma equipe de profi ssionais para auxiliar, 

dialogar e explicitar que, assim como qualquer outro 

brasileiro, a pessoa com defi ciência intelectual tem direito 

à educação sexual e à sexualidade. Organizações como 

a APAE DE SÃO PAULO, por exemplo, representam uma 

função considerável no estabelecimento do exercício 

da cidadania e da inclusão, contribuindo para quebrar 

algumas barreiras atitudinais. Além do árduo trabalho 

interno, a organização também reúne esforços para 

dialogar com a sociedade, levando o tema em questão 

como pauta para os debates, em busca de

um envolvimento maior das pessoas. 

“É importante trabalhar esse assunto com os atores 

envolvidos desde o nascimento da pessoa com defi ciência 

intelectual. Desse modo, a família vem sendo preparada para 

diferentes cenários e situações, facilitando o relacionamento 

quando aquela pessoa chega à adolescência e começa a 

demonstrar seu interesse pela sexualidade. Empoderar essa 

família faz parte do desenvolvimento”, explica a psicóloga. 

Em conjunto, os esforços realizados podem cooperar para 

reduzir os preconceitos da sociedade, evitando que o 

assunto apareça carregado de ruídos e distorções, além de 

dar estímulo, confi ança e autonomia para que a pessoa com 

defi ciência intelectual consiga exercer seus direitos básicos.  
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O DIREITO AO VOTO

DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
Nos últimos anos, o Brasil vem passando por momentos acalorados quando o assunto 

em pauta é o debate político. As eleições de 2018 que se aproximam evidenciam ainda 

mais a temática, que requer cuidado e clareza para defi nições de questões cruciais para 

o exercício da democracia. Mas, afi nal, a pessoa com defi ciência intelectual tem direito 

ao voto? De acordo com a Constituição Federal, sim. Ela garante o pleno exercício 

dos direitos políticos, especialmente o voto, de todos os cidadãos entre 18 e 70 anos, 

incluindo a pessoa com defi ciência intelectual. 

Em seu artigo 14, capítulo IV, a Constituição Federal 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 defi ciência. “A Constituição Federal, desde 1988, trata com extrema 

clarividência essa questão e apenas restringe estrangeiros e conscritos, como aponta o 

artigo citado. Ela também garante que as pessoas com defi ciência intelectual também 

podem se candidatar a algum cargo eleitoral e ter fi liação partidária”, afi rma Lucas Nowill 

de Azevedo, advogado da APAE DE SÃO PAULO e especialista em Direitos Humanos. 

Desde a sua implementação, em 2015, a Lei Brasileira de Inclusão (LBI) teve muita 

infl uência na sociedade, ingressando, no Brasil, como uma emenda constitucional. Além 

disso, a LBI trouxe um avanço fundamental para a legislação. “Ela revogou incisos do 

Artigo 3 do Código Civil, que estabelecia que a pessoa com defi ciência intelectual era 

absolutamente incapaz de praticar atos da vida civil. Com os progressos apresentados, 

essas pessoas passaram a ser consideradas plenamente capazes para exercer os atos da 

vida civil, dentre os quais se incluem o direito de votar e de ser votado”, destaca Lucas. 

Concomitantemente a isso, vale destacar que a LBI, em seus artigos 84 e 85, afi rma 

que a curatela é uma medida protetiva extraordinária, restrita apenas aos atos de natureza 

patrimonial e negocial. Isso signifi ca que, mesmo que a pessoa com defi ciência intelectual 

seja curatelada, ela nunca poderá abster o direito ao voto e o direito a ser votado, dentre 

outros, como o de casar, ter fi lhos, constituir uma família e o direito à sexualidade. De acordo 

com a próprio artigo em questão, “a pessoa com defi ciência tem assegurado o direito ao 

exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas.” 

Mesmo antes da aplicação da LBI, entende-se que a capacidade e a autonomia da 

pessoa com defi ciência intelectual devem ser garantidas ao máximo do exercício de sua 

efetivação. “Isso signifi ca dizer que os direitos civis devem ser concedidos da forma mais 

ampla possível. Se ela tem a possibilidade de decidir o que ela prefere para a própria vida, 

ou seja, a capacidade cognitiva de entender que o signifi cado de suas decisões, essa 

decisão deve ser dada tão somente a ela”, afi rma o advogado da APAE DE SÃO PAULO. 

É possível concluir, dentro deste cenário, que a lei é clara, evidente e cristalina: os 

direitos civis das pessoas com defi ciência intelectual devem ser materializados de forma 

completa e irrestrita. 

Se todos os direitos estão garantidos, como a pessoa com defi ciência intelectual deve 

proceder para votar? Simplesmente como todos os outros cidadãos comuns. É preciso 

procurar o cartório da região eleitoral, estar munido de documentos pessoais (RG, CPF, 

comprovante de residência e quitação militar, caso caiba) e solicitar que seja expedido

o título de eleitor. Caso a pessoa necessite de uma sala especial para votar, por exemplo 

com determinados instrumentos ou equipamentos, ela também tem esse direito junto

ao cartório e à sessão eleitoral. 

“A pessoa com defi ciência intelectual é um cidadão comum, com plenos direitos 

políticos. Assim como qualquer outro eleitor, pode e deve votar. Diferenciar uma pessoa 

com defi ciência intelectual seria atentar contra o princípio de igualdade de condições, 

também prevista em nossa constituição, podendo acarretar até no crime

de discriminação.“, conclui Lucas Nowill de Azevedo. 

A PESSOA COM DEFICIÊNCIA TEM ASSEGURADO 
O DIREITO AO EXERCÍCIO DE SUA CAPACIDADE 
LEGAL EM IGUALDADE DE CONDIÇÕES
COM AS DEMAIS PESSOAS. 
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