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SOBRE  O
ADVOCACY
O Advocacy é a arte de inv estigar
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.
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PERCEPÇÃO E OPINIÃO
DA FAMÍLIA SOBRE CAPACIDADE
JURÍDICA E DECISÃO APOIADA
As famílias desempenham papel fundamental na conquista
da autonomia dos jovens com deficiência intelectual.
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CAPACIDADE JURÍDICA E
TOMADA DE DECISÃO APOIADA
Falar de tomada de decisão das pessoas com deficiência
intelectual é algo de suma importância, porém ainda...
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BARREIRAS ENFRENTADAS PARA
A TOMADA DE DECISÃO APOIADA
Nem sempre a tomada de decisões é um processo fácil.
Muitas vezes, os jovens com deficiência intelectual...
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Falar de tomada de decisão das pessoas com deficiência in-
telectual é algo de suma importância, porém ainda muito de-
safiador. Esse debate está legitimado pela Convenção dos 
Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto 6.949/2009)  
somado à Lei Brasileira da Inclusão (Lei 13.146/2015).

Sabemos que todos, independentemente de ter ou não defi-
ciência, temos protegidos nossos direitos, tais como: casar, 
votar, comprar uma casa, estudar, trabalhar, ter filhos, admi-
nistrar bens, entre outros. Todavia, sabemos que para as 
pessoas com deficiência, na prática, não funciona de forma 
tão simples assim. A lógica, infelizmente, muitas vezes é pau-
tada pelo olhar do ser ou não capaz, que acarreta situações 
restritivas e discriminatórias. As pessoas com deficiência in-
telectual esbarram nas chamadas barreiras atitudinais.

A tomada de decisão apoiada é um direito da pessoa com 
deficiência intelectual, instrumento de autonomia e que faz 
uma nova escrita e leitura de regras antigas referente à ca-
pacidade jurídica. De acordo com Michael Bach1:

(...) segundo as novas regras, o fundamento para o direito de 
decidir é a vontade e as preferências da pessoa. As obriga-
ções decorrentes implicam razoavelmente acomodar e 
apoiar a pessoa na expressão de suas vontades e preferên-
cias, e como isso deve ser aplicado em uma decisão.

A Lei Brasileira da Inclusão legitima que as pessoas com defi-
ciência, transtornos ou síndromes são capazes de tomar deci-
sões, cabendo a elas escolherem ou não pessoas de confian-
ça que possam auxiliá-las em alguns momentos da vida. O ob-
jetivo é preservar a autonomia e a independência desses in-
divíduos e garantir que seus direitos sejam cumpridos. 

A tomada de decisão apoiada é o processo pelo qual a pessoa 
com deficiência elege pelo menos duas pessoas idôneas, com 
as quais mantenha vínculos e que gozem de sua confiança, 
para prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre atos da 
vida civil, fornecendo-lhes os elementos e informações ne-
cessários para que possa exercer sua capacidade.2

O Instituto Jô Clemente, por meio do Programa de Autode-
fensoria vem realizando junto às pessoas com deficiência 
intelecual reflexões acerca do tema.

Lucas Silva Bueno de Camargo, 21, autodefensor no Institu-
to Jô Clemente, conta que o projeto o ajudou a conquistar au-
tonomia. “O Lucas de antes não podia sair direito,

1 Diretor geral do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento 
sobre Inclusão e Sociedade (IRIS), Toronto, Canadá.
Resumo da apresentação realizada pelo autor no Seminário 
Internacional de Capacidade Jurídica e Tomada de Decisão 
Apoiada, organizado pelo Instituto Jô Clemente em parceria 

com a Secretaria Estadual da Pessoa com Deficiência de São 
Paulo em outubro de 2018. Tradução: Laura M. F. Ferreira 
Guilhoto.
2 Artigo 1.783-A – Lei Brasileira da Inclusão ( Lei 13.146/2015)

ele não podia ir no mercado sozinho, comprar pão sozinho, 
mas agora sabendo que eu tenho meu direito, faço essas 
coisas. O Lucas de agora não permite que outro adulto se in-
trometa. Agora eu posso ir no mercado sozinho, comprar 
meu pão, ir na padaria comprar alguma coisa, ir no shopping 
e mais: eu administro minha conta no banco sozinho, voto no 
candidato que acho mais adequado. É diferente do Lucas 
antigo que não podia fazer nada disso, agora que eu sei que 
eu tenho meus direitos como cidadão, agora eu faço, posso 
tomar minhas próprias decisões”, afirma.

Sobre a pessoa escolhida por Lucas para auxiliá-lo na 
tomada de decisões, o jovem diz que escolheu sua mãe. “Eu 
escolhi minha mãe como apoio porque foi ela que me criou 
de forma não protetiva . Ela não acha: Ah! você é um coitadi-
nho entendeu, por isso que eu escolhi. Por exemplo, ao assi-
nar um contrato, ela me ajuda a ler, escrever, por isso que 
ela é meu apoio e segundo é meu padrasto, que eu sempre 
peço conselho pra ele, alguma dúvida com dinheiro ou 
alguma coisa que preciso. Não tem mais esse negócio de 
eles vão tomar minhas decisões. Sou eu que tomo minhas 
decisões, que tenho o controle da situação, das minhas de-
cisões próprias. Eu só consulto com eles, mas quem toma a 
decisão sou eu. No meu caso escolhi minha mãe, mas o pro-
jeto faz a gente pensar que temos que ter a liberdade de es-
colher quem a gente quiser, quem a gente confia, se sente 
mais livre para dividir nossas escolhas, ainda que não seja 
nossos pais”, comenta.
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Nem sempre a tomada de decisões é um processo fácil. Muitas vezes, os jovens com deficiência intelectual enfrentam barrei-
ras sociais para terem suas escolhas respeitadas, principalmente por conta do estigma que existe de que as pessoas com defi-
ciência intelectual são incapazes. Infelizmente, ainda enfrentamos muitas barreiras com esses jovens, pois ainda existe uma 
parcela muito grande da sociedade que não acredita no potencial dessas pessoas.

Ronie Vitorino Pires, 30, autodefensor, relata que o precon-
ceito ainda é a maior dificuldade. “A gente enfrenta muito 
preconceito na sociedade, esse grupo abriu a minha mente, 
o que ele mudou na minha vida foi que eu encontrei pessoas 
com deficiência que passaram as mesmas coisas que passei 
e hoje com minha experiência posso ajudá-los a fazer um 
caminho diferente”, diz.

Creio que o maior desafio é quando a família sabe 
de toda mudança na legislação e ainda assim ditam o que o 
filho tem que fazer. O maior desafio é a pessoa com deficiên-
cia intelectual ter a liberdade de poder escolher quem real-
mente serão seus apoiadores. No projeto, ouvimos de muitos 
participantes o quanto a interdição os impede de se expres-
sar. Em uma atividade eles disseram que nunca ninguém da 
família explicou o que é interdição, apenas vão tomando de-
cisões sem consultá-los, simplesmente porque entendem que 
são incapazes de aprender algo. Nosso papel é contribuir 
para que as pessoas com deficiência intelectual do grupo se 
sintam fortalecidos quanto aos seus direitos para começar 
em casa a expor o que pensam e o que desejam. É um assun-
to novo para muitos, mas muito importante para nós, pesso-
as com deficiência intelectual.

Assim como Ronie, Vitória Rosa de Paula, 18, também diz 
estar mais preparada para assumir os desafios da vida. “A 
Vitória de antigamente pensava pequeno, tinha dúvida e 
medo das coisas. Hoje a Vitória está mais empoderada. Tra-
balho no Fórum do Jabaquara e tenho levado a discussão 
da tomada de decisão apoiada aos meus colegas do Judi-
ciário. Falo da importância de ouvir a pessoa com defici-
ência intelectual e acreditar que ela pode expressar sim 
seus desejos e suas vontades, ainda com apoios necessá-
rios e que nós escolhemos”, comenta.

Vitória também diz que apesar de às vezes ter receio de 
tomar decisões, prefere arriscar, pois acredita em seu pró-
prio potencial. A autodefensora também aponta que o maior 
obstáculo é sensibilizar a família e a sociedade. “O precon-
ceito começa dentro de casa, às vezes. Temos que conver-
sar muitas vezes sobre nossas capacidades e o quanto po-
demos sim fazer as coisas. Claro que cada pessoa é uma 
pessoa. Cada pessoa com deficiência intelectual vai apren-
der de um jeito diferente”, completa.

BARREIRAS ENFRENTADAS
PARA A TOMADA DE DECISÃO APOIADA
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 Me sinto muito satisfeita em ver o quanto a legisla-
ção avançou e hoje posso mostrar a outros familiares o 
quanto nossas atitudes podem mudar o olhar da sociedade 
para com as pessoas com deficiência intelectual, ou seja, re-
forçar suas potencialidades, suas qualidades. Espero que 
minha participação somada às minhas falas possam fazer 
que muitas famílias reflitam sobre a tomada de decisão 
apoiada e quanto ela pode contribuir para muitas mudan-
ças. Enquanto a família enxergar que a pessoa com deficiên-
cia é um eterno dependente o caminho para um mundo mais 
incluso ficará cada vez mais distante. 

As famílias desempenham papel fundamental na conquista 
da autonomia dos jovens com deficiência intelectual.

Maria Vanda Batista Lima, 50, é mãe da autodefensora Ste-
phanie Lima Ferreira e relata suas experiências:

Há quanto tempo a Stephanie frequenta o grupo de auto-
defensores? Você sempre foi a favor da participação 
dela? Quais são os pontos positivos para ela e para a famí-
lia de vocês na participação do programa de Autodefen-
soria? Como o programa mudou a vida de vocês?

Faz cinco anos que ela participa do programa e eu sempre 
fui a favor. O programa ajudou muito a Stephanie positiva-
mente. Ela tem mais autonomia. Depois que ela assumiu que 
tem uma deficiência intelectual, ela começou a usar a favor 
dela isso. Ela prestou Enem. Antes, ela não se inscrevia na 
prova porque tinha vergonha de falar que precisava de 
apoio, mas ela se aceitou, se inscreveu no Enem, pediu apoio 
e conseguiu fazer a prova. Em muitas outras coisas, ela usa 
a deficiência de uma maneira positiva, depois que ela come-
çou a participar dos autodefensores. Antes, a gente não 
podia falar, ela escondia, tinha vergonha. Hoje, ela aceita 
que tem uma deficiência intelectual, mas isso não a impede 
de fazer um monte de coisas que outras pessoas não 
possam fazer, então a parte positiva desse programa foi 
isso: a aceitação dela na sociedade.

Para você como foi ver o processo de desenvolvimento 
da Stephanie nos espaços de representatividade dentro e 
fora do Conselho de Direito, no trabalho? Como você 
avalia a conquista da autonomia?

Depois de uns oito ou nove meses que a Stephanie estava no 
programa, ela já estava com a cabecinha bem mudada. Co-
meçou a tomar suas próprias decisões e a movimentar a 
conta bancária dela. Até então, ela não conseguia sozinha, 
não tinha autocontrole de dinheiro, de movimentação, e isso 
a ajudou muito. Além da parte financeira, começou a brigar 
pelos direitos dela, então essa parte dos Autodefensores foi 
muito produtiva para Stephanie e para a família porque 
quando ela toma uma decisão, às vezes precisa de apoio, e 
quando há uma necessidade, nós apoiamos, mas a maioria 
das decisões, deixamos que ela tome sozinha. Nós sempre a 
orientamos, mas a decisão final é sempre dela.

Conte sobre sua experiência no grupo de famílias. Como 
é fazer parte?

Participo do grupo de familiares e contribuo falando sobre o 
quanto é importante esse debate na tomada de decisão apoia-
da. Tenho duas filhas com deficiência intelectual e nenhuma 
delas é interditada porque acredito na capacidade de cada 
uma. Desde pequena, incentivo ela a fazer as coisas e quando 
sentia que precisava de um auxílio maior, buscava orienta-
ção de profissionais para fazer o melhor para minhas filhas.

Além de oferecer o apoio acho que é importante entender o 
que cada pessoa entende por apoio; sabemos que muitos in-
terpretaram esse apoio por: fazer pela pessoa, decidir pela 
pessoa, impor pela pessoa. É importante que as pessoas com 
deficiência intelectual possam dizer quando e como querem 
os apoios de acordo com suas vontades e necessidades, e 
por mais que os apoiadores entendam que mesmo apoian-
do, a pesosa com deficiência intelectual tem que ter o con-
trole da situação, da sua decisão.

PERCEPÇÃO E OPINIÃO DA FAMÍLIA SOBRE
CAPACIDADE JURÍDICA E DECISÃO APOIADA
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ACESSE AQUI A VERSÃO NA ÍNTEGRA.

CONFIRA NOSSO

GUIA DA AUTODEFENSORIA!
CONFIRA NOSSO

JÁ ESTÁ DISPONÍVEL!



Apoio


