
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.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO
AO PÚBLICO
atendimento@apaesp.org.br
Tel.: (11) 5080-7000

UNIDADE VILA CLEMENTINO
Rua Loefgren, 2109 – Vila Clementino
CEP: 04040-033 – São Paulo – SP – Brasil
Tel.: (11) 5080-7000 | Fax: (11) 5549-3636 

UNIDADE INTERLAGOS
Rua Leonor Alvim, 67 – Interlagos
CEP: 04802-190 – São Paulo – SP – Brasil 
Tel.: (11) 5666-2982

UNIDADE ITAIM BIBI
Av. Horácio Lafer, 540 – Itaim Bibi
CEP: 04538-082 – São Paulo – SP – Brasil
Tel.: (11) 3078-0604 | Fax: (11) 5080-7073

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

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.

INCLUSÃO SOCIAL
BOLETIM DA 
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A QUESTÃO DE GÊNERO NO MUNDO
DO TRABALHO PARA MULHERES COM
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
O Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatísticas (IBGE) indica que no Brasil...
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VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
Apesar dos esforços de diversas entidades e setores
da sociedade para garantir equidade de gênero...
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FEMINICÍDIO E VIOLÊNCIA DE GÊNERO
Há no Brasil diversas entidades e associações que agem
em defesa da mulher, com o objetivo de combater...
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Apesar dos esforços de diversas entidades e setores da 
sociedade para garantir equidade de gênero, as mulheres 
ainda são alvo das inúmeras formas de violência, que vão 
da discriminação ao feminicídio. Neste cenário, a mulher 
com deficiência está duplamente exposta à violência: por 
ser mulher e por ter uma limitação física, sensorial ou in-
telectual, o que a torna mais vulnerável e com menor con-
dição de se defender. É preciso lembrar que a violência 
tem maior intensidade quando há desigualdade de condi-
ções entre a vítima e o agressor.

Embora a subnotificação nos números - principalmente 
devido à dificuldade da mulher com deficiência denunciar 
os maus-tratos dos quais é vítima - esconda a realidade, o 
programa de Autodefensoria coloca o tema em voga, 
neste boletim, para trabalhar a minimização dos riscos, 
danos e orientações necessárias em relação à defesa, ga-
rantia e à não violação dos direitos dessas pessoas.

Para que o enfrentamento da violência contra a mulher 
seja efetivo, é fundamental a manutenção e ampliação 
das políticas públicas que promovem as redes de prote-
ção à mulher, conforme previsto na Lei Maria da Penha 
(Lei 11.340/2006), que prevê apoio e acompanhamento às 
vítimas, tanto na esfera jurídica e criminal quanto por 
meio do sistema de saúde. Com a palavra mulheres com 
deficiência intelectual que, hoje, são autodefensoras e 
aprenderam a se defender e a lutar por outra mulheres 
que passam por essas situações.

Fonte: Microdados do Sinan/Dasis/SVS/Ministério da Saúde. As colunas não somam 100% pois para um mesmo
estupro pode haver mais de um agressosr. Elaboração Diest/Ipea e FBSP.
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Vínculo entre vítima e agressor Criança
(até 13 anos)

Adolescente
(14 a 17 anos)

Adulto
(18 anos ou mais)

Desconhecido (a)
Amigos/conhecidos

Cônjuge
Ex-cônjuge

Outros
Ex-namorado(a)

Namorado(a)
Padrasto

Pai
Irmão(ã)

Pessoa com relação institucional
Filho(a)

Policial/agente da lei
Cuidador(a)

Patrão/chefe
Mãe

9,41%
30,13%
1,56%
0,27%

17,59%
0,93%
7,78%

12,09%
12,03%
3,26%
1,07%
0,26%
0,08%
0,99%
0,09%
2,48%

32,50%
26,09%
3,39%
0,53%
7,58%
2,14%
9,01%
7,38%
6,54%
1,55%
0,94%
0,13%
0,10%
0,28%
0,20%
1,63%

53,52%
18,82%
8,20%
5,44%
4,48%
2,65%
1,66%
1,23%
1,30%
0,72%
0,63%
0,28%
0,32%
0,18%
0,40%
0,18%

Vínculo de grau/parentesco do agressor com a vítima, segundo a faixa etária (2016)

STEPHANIE LIMA FERREIRA, 23 ANOS

“Já passei por situações de violência quando as pessoas me 
tratavam diferente ou com preconceito porque eu não sabia 
escrever e ler direito. Tinha um namorado e eu só mandava 
áudio para ele, pedia para minhas irmãs mandarem mensa-
gem, porque eu não sabia escrever. Ele nunca soube que eu 
tinha deficiência e isso também é um tipo de violência: nós 
não nos aceitarmos. Precisamos mostrar para a sociedade 
que somos capazes, temos autonomia e que temos que ser 
respeitadas”.

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
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LIDIANE BARBOSA*

“Eu já sofri violência, foi muito ruim. Já passei por isso e não 
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ANA JÚLIA FERNANDES, 22 ANOS

“Eu nunca passei por uma situação de violência, mas se eu 
vejo uma pessoa com deficiência intelectual ou uma mulher 
sofrendo agressões, eu denuncio e procuro ajuda na Delega-
cia da Mulher. É preciso falar com os políticos para coloca-
rem mais leis, para dar mais segurança, ter mais livros e pa-
lestras sobre isso. Precisamos nos unir e lutar juntas e não 
ter medo de fazer a denúncia”.

TAÍS SANTANA LEITE, 20 ANOS

“As violências verbais, às vezes, são piores que as físicas 
porque a gente guarda na cabeça e mexe muito com o psico-
lógico. É uma coisa muito ruim para a mente da pessoa. Às 
vezes, a gente ataca com palavras, com coisas, e a gente não 
percebe o quanto aquela pessoa fica triste, é muito complica-
do. Já passei por isso porque todo mundo acaba passando. 
Até eu entender, eu ficava muito triste. Hoje em dia, eu não 
deixo tanto as palavras me afetarem, mas eu ficava muito 
triste, muito mal, sempre achava que a culpa era minha. O 
namorado de uma amiga quase a violentou sexualmente. Ela 
contou para a mãe dela, mas não teve esse apoio. A mãe dela 
não acreditou. Ela não consegue ficar no mesmo ambiente 
que esse cara e se sente muito mal porque a própria mãe 
não acredita em uma coisa que aconteceu de fato. E é o que 
acontece tanto com a pessoa com ou sem deficiência”.

desejo que as mulheres com deficiência passem por isso 
também não. As mulheres não foram feitas para sofrerem 
violência, para serem violentadas. Eu sofri agressão verbal 
do meu pai e, na época, eu pedi ajuda para o pessoal do 
CRAS. Eu não cheguei a sofrer mais isso porque toda vez que 
acontece de novo, eu chamo a polícia e eles vêm aqui. Meu 
pai me tratou assim desde os meus 15 anos. Ele não gosta de 
mim. Já sofri muito preconceito, já fui agredida por ele, de 
forma violenta mesmo. Isso me machucou muito, muito 
mesmo. A minha mãe também me agrediu, um pouco, mas é 
que é o jeito dela, o jeito dela de ser”.

*nome fictício para preservar a identidade da autodefensora

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

Fonte: Microdados do Sinan/Dasis/SVS/Ministério da Saúde. Elaboração Diest / Ipea e FBSP.

Número de vítimas por estupro no Brasil por tipo de deficiência e reincidência

Tipo de deficiência/transtorno
/repetição do evento Primeira vez Outras vezes Sem informação

Deficiência física
Deficiência mental
Deficiência visual

Deficiência auditiva
Transtorno mental

Transtorno de comportamento
Outro tipo

Total de casos contra vítimas deficientes 
Total de casos

62
264
37
39

295
156
74

927
10.781

62
275
31
19

301
180
102

970
7.951

30
155

4
18

133
66
42

448
4.067

Total geral

154
694
72
76

729
402
218

2.345
22.799
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Há no Brasil diversas entidades e associações que agem 
em defesa da mulher, com o objetivo de combater a vio-
lência de gênero e o feminicídio (assassinato motivado 
por questões do gênero feminino). Entre essas organiza-
ções, podemos citar a Casa Eliane de Grammont, que 
atende mulheres em situação de violência e conta com 
uma proposta multidisciplinar, tendo em vista a adminis-
tração do cotidiano e a superação da situação de violên-
cia. É uma instituição governamental vinculada à Secreta-
ria de Direitos Humanos da Prefeitura de São Paulo.
 
Marisa de Oliveira Conde, assistente social da Entidade, 
conta que as mulheres estão mais expostas à violência 
doméstica, ao contrário dos homens, cuja maior parte 
dos casos de violência é urbana. Ela afirma que a desi-
gualdade de gênero ainda é muito forte na sociedade, o 
que favorece o aumento no número de feminicídios no 
Brasil. “As mulheres estão morrendo mais de feminicídio 
do que de câncer”, alerta. O Atlas da Violência 2018, lança-
do pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 
mostra que em 2016, 4.645 mulheres foram assassinadas 
no país, o que representa uma taxa de 4,5 homicídios 
para cada 100 mil brasileiras. Em dez anos, observa-se 
um aumento de 6,4%. Outro ponto alarmante, segundo 
Marisa, é que o “machismo institucional impede que a Lei 

Maria da Penha seja cumprida e a mulher defendida em 
seus direitos. Faltam políticas públicas efetivas no enfren-
tamento da violência”, diz. Ela comenta ainda que as mu-
lheres com deficiência intelectual sofrem mais com a vio-
lência. “Sabemos que as mulheres com deficiência inte-
lectual não têm dimensão da violência sofrida e onde 
buscar ajuda”, explica. A discriminação e o preconceito 
pela condição de deficiência já são formas de violência, 
bem como o conceito de incapacidade, que pode provo-
car um intenso sofrimento. Contra essas mulheres, “vio-
lência psicológica e física são as mais comuns”, afirma 
Marisa. Normalmente, a mulher que se torna uma vítima 
fatal muitas vezes já passou por uma série de outras vio-
lências de gênero (violência psicológica, patrimonial, física 
ou sexual). Muitas mortes poderiam ser evitadas, impe-
dindo o desfecho fatal, caso as mulheres tivessem tido 
opções concretas e apoio para conseguirem sair de um 
ciclo de violência.
 
A Casa Eliane de Grammont é um espaço de atendimento 
psicossocial que acolhe mulheres a partir de 18 anos, que 
tenham sofrido qualquer tipo de violência. A procura 
pode ser espontânea ou por encaminhamento dos servi-
ços de saúde e segurança pública. As denúncias podem 
também ser feitas pelo número 181.

FEMINICÍDIO E VIOLÊNCIA DE GÊNERO
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VOCÊ SABIA?

O Atlas da Violência 2018, desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, 
indica que dos 22.918 casos de estupro apurados em 2016, 10,3% das vítimas tinham alguma de-
ficiência. Desse total, 31,1% tinham deficiência intelectual e 29,6% possuíam transtorno mental. 
Outro dado chocante é que, entre os casos de estupro coletivo, 12,2% são contra vítimas que têm 
algum tipo de deficiência. Conforme a pesquisa, 30,13% dos estupros contra crianças é cometido 
por familiares próximos, como pais, irmãos e padrastos. No caso de adolescentes e pessoas na 
fase adulta, prevalecem os casos de autor desconhecido (32,5% e 53,52% respectivamente).



Fonte: Ministério do Trabalho. Relação Anual sobre Informações Sociais, 2007-2016.

Ano Física Auditiva

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

175.377
177.834
157.805
166.690
174.207
170.468
181.464
192.432
200.794
204.554

98.236
79.347
65.613
68.819
73.579
74.385
78.078
78.370
79.389
80.390

Visual

10.275
12.428
14.391
17.710
21.847
26.119
33.505
39.580
46.913
53.438

Intelectual

8.407
10.864
13.120
15.606
18.810
21.317
25.332
29.132
32.144
34.168

Múltipla

5.839
3.517
3.506
3.845
4.144
4.696
5.490
6.708
8.108
7.287

Reabilitados

48.907
37.916
34.158
33.343
32.704
33.311
33.928
35.100
35.907
38.864

Total PcD

347.041
321.906
288.593
306.013
325.291
330.296
357.797
381.322
403.255
418.521

Número de vínculos, por tipo de deficiência - Brasil: 2007-2016

O Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tísticas (IBGE) indica que no Brasil 45,6 milhões de pesso-
as têm algum tipo de deficiência. Entretanto, apenas 
418.521 estão no mercado formal de trabalho, sendo 
ainda que desse total, apenas 8,2% são pessoas com defi-
ciência intelectual, de acordo com a Relação Anual de In-
formações Sociais (RAIS) de 2007-2016.

De acordo com as informações atualizadas do Censo em 
junho de 2018, na maioria das sociedades, há diferenças 
e desigualdades entre mulheres e homens nas funções e 
responsabilidades atribuídas, atividades desenvolvidas, 
acesso e controle sobre os recursos, bem como oportuni-
dades de tomada de decisão.
 
Os resultados apresentados aqui só nos fazem refletir 
sobre o papel atual e o esperado das mulheres na socie-
dade; as desigualdades persistentes entre homens e mu-
lheres em suas distintas dimensões de análise; o exercício 
de direitos e a equalização de oportunidades, indepen-
dentemente do sexo.

Assim entendemos que pesquisas estatísticas como as re-
alizadas e apresentadas oficialmente pelo IBGE, com a di-
vulgação do estudo de Estatísticas de gênero, aqui mais 
especificamente sobre os indicadores sociais das mulhe-
res no Brasil tendem a ressaltar a relevância e a impor-
tância da produção de indicadores de gênero tanto para 
ajudar no enriquecimento do debate, como para compar-
tilhar de informações sobre o referido, contribuindo 
assim para a atenção em se manter uma agenda pública 
permanente que coloque a igualdade de gênero como 
um dos eixos estruturantes da formulação de políticas 
públicas no nosso País.

Existem hoje no Brasil pouco mais de 34 mil pessoas com 
deficiência intelectual trabalhando apenas, enquanto que 
somente no Estado de São Paulo, estima-se que existam 
cerca de 500 mil pessoas com deficiência intelectual. Veri-
fica-se, portanto, que o índice de empregabilidade da 
pessoa com deficiência intelectual ainda é o mais baixo, 
comparado às outras deficiências, no mercado de traba-
lho formal.

No Serviço de Inclusão Profissional da APAE DE SÃO 
PAULO, os indicadores de inclusão em 2018 acabam por 
retratar também a realidade da inclusão da mulher com 

deficiência intelectual no mercado de trabalho. Os núme-
ros são menores em relação à quantidade de homens 
com deficiência intelectual contratados.

A QUESTÃO DE GÊNERO NO MUNDO DO TRABALHO
PARA MULHERES COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
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No entanto, vale aqui ressaltar que os profissionais da Or-
ganização não notam em processos de seleção essa dis-
tinção nem a predileção das empresas parceiras com as 
em preencherem suas vagas considerando o “gênero” 
como critério para atendimento e aprovação do candida-
to à vaga. O que se observa é a atenção da empresa para 
com o alinhamento entre: o “perfil vocacional” da pessoa 
e o “perfil da vaga”.

Observa-se também que entre as mulheres com deficiên-
cia intelectual atendidas pela Organização, há muitos 

casos de violência (sexual, doméstica, psicológica), mas 
não em empresas parcerias. Os casos registrados apre-
sentam outros contextos e são direcionados para o setor 
de Defesa e Garantia de Direitos, onde há um volume 
grande de denúncias sobre a violação de direitos da 
mulher.

Autoras: Sabrina Lemos e Nara Sousa, psicólogas e orien-
tadoras profissionais do Serviço de Inclusão Profissional da 
APAE DE SÃO PAULO.

Homens: 248
Mulheres: 158

Janeiro Fevereiro Março
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Número de vínculos, por tipo de deficiência - Brasil: 2007-2016
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Patrocínio 


