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Sou Lucas Bueno e tenho 21 anos. Estou 
participando do grupo de autodefensores 
desde quando começou, em 2011. A 
autodefensoria significa muito para mim. 
Representa a luta dos direitos das pessoas com 
deficiência intelectual e estar no grupo mudou 
muita coisa na minha vida. Eu não sabia os 
direitos que tenho e foi através do Programa 
que aprendi.

O primeiro direito que aprendi foi acreditar e 
não desistir dos meus sonhos. Quando eu 
comecei a acreditar que era possível sonhar foi 
mais fácil acreditar e aprender sobre os outros 
direitos: o de estudar e trabalhar. Tudo isso eu 
achava que não me pertencia por causa da 
minha deficiência intelectual. 

No grupo tenho um papel que gosto muito: é 
estar à frente das redes sociais, do blog dos 
autodefensores e registro das reuniões. Gosto 
de dividir com outras pessoas o que falamos e 
aprendemos. 

Teve muita coisa que me marcou nestes dez 
anos de participação no movimento de 
autodefensoria, mas destaco três: quando pela 
primeira vez fui protagonista de algo. Fui o 
facilitador de um encontro junto a outras 
pessoas com deficiência do Estado de São 
Paulo, falando sobre meus direitos e 
incentivando outras pessoas a buscar este 
conhecimento. Segundo: a construção do guia 
de autodefensoria. Fiquei muito feliz com a 
ideia de ter um personagem com meu nome e 
alguns desafios que enfrentei ao longo da 
minha vida. O guia foi construído com a 
participação de todos os autodefensores e isso 
mostra a verdadeira inclusão. E o terceiro 
momento que nunca vou esquecer foi dentro 
de casa: minha mãe sempre quando ia falar de 
mim e da minha irmã, também com deficiência 
intelectual, ela dizia: meus filhos têm “um 
problema” e com isso a família inteira 
aprendeu a nos tratar dessa forma. 

Com a minha participação no grupo, fui 
ensinando minha família que deficiência não é 
um problema, uma doença. Hoje vejo minha 
família nos respeitando mais e nos vendo de 
forma diferente.O grupo fez com que eu tivesse 
mais responsabilidade e conhecimento. Cada 
reunião tem um tema diferente isso estimulou 
em mim a criatividade e a confiança. Consegui 
entender melhor as leis e conhecer outros 
espaços fora da minha casa e da Organização. 

Hoje sou representante titular do Conselho 
Municipal da Pessoa com Deficiência da 
cidade de São Paulo. Em conjunto com outras 
pessoas com deficiência, não somente a 
intelectual, conversamos sobre os desafios em 
ter deficiência nessa cidade tão grande e 
quantas barreiras ainda temos que vencer. Dez 
anos de participação no grupo de 
autodefensores fez nascer um novo Lucas, um 
jovem que consegue acreditar em si. Meu 
trabalho é fazer com que pessoas com 
deficiência intelectual que não acreditam em si 
possam enxergar o quanto são capazes. 
Existem cinco informações que você precisa 
saber da autodefensoria:
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A autodefensoria tem desde 
2015 autodefensores 

ocupando cadeiras nos 
Conselhos de Direitos da 

Juventude e da Pessoa com 
Deficiência e falando sobre 

os nossos direitos. 

O grupo tem como principal 
tarefa compreender os direitos e 

fortalecer o exercício da defesa 
de direito das pessoas com 

deficiência intelectual.

Você sabia que temos um blog 
contando sobre nossas vidas e 
informações que achamos 
importantes? Acesse lá: 
unidospelacausa.blog.br

Temos um guia acessível explicando o 
que é autodefensoria. 

Foi construído por nós autodefensores.
 Acesse: 

https://www.ijc.org.br/pt-br/defesa-de-dire
itos/advocacy/Paginas/documentos.aspx

A autodefensoria do Instituto Jô 
Clemente conta com apoio do 
Instituto Helena Florisbal, que 
acredita no nosso propósito e 
trabalho. 



“Saí debaixo da 
mesa para ocupar 

a cadeira do 
Conselho Municipal 

dos Direitos da 
Juventude”. 

Sou Ana Júlia e tenho 24 anos de idade. 
Quem me vê falando hoje não acredita que 
anos atrás, não conseguia sair uma palavra da 
minha boca. A primeira reunião no grupo de 
autodefensores, só fui porque minha mãe falou 
que era importante. Quando cheguei para 
participar me escondi debaixo da mesa. Uma 
mistura de sentimentos: vergonha, medo, 
ansiedade. Nunca esqueço a fala da 
profissional na época. “Ana Júlia, tudo tem seu 
tempo, o espaço aqui também é seu e se você 
se sente melhor falando debaixo da mesa, 
vamos nos juntar a você”. O grupo sentou no 
chão e ficou comigo. Nunca me senti tão 
importante como naquele dia. Eu era tímida e 
fui aprendendo a me soltar. 

Poderia falar muitas coisas, mas meu 
depoimento será sobre minha participação no 
Conselho Municipal dos Direitos da Juventude. 
No começo fiquei com medo e no primeiro 
mandato participei muito pouco como 
suplente. Na segunda eleição achei que estava 
na hora de participar mais, e adorei. 

Aprendi que existem outros jovens na cidade 
de São Paulo, sem deficiência, mas que sofreu e 
sofre também muito preconceito. Ouvi histórias 
e lutas de jovens negros (as), homossexuais, 
travestis, que moram em comunidades 
carentes. Essas histórias fizeram com que eu 
aprendesse a não desistir do que quero. 

Meu maior desafio no Conselho foi falar em 
público, mas eu não estava sozinha e tive muita 
ajuda. Falei que uma pessoa com deficiência 
intelectual tem os mesmos direitos que 
qualquer pessoa como estudar, namorar, votar 
e trabalhar. As pessoas ainda usam o termo 
“pessoas portadoras com deficiência” e eu fui 
explicando que essa palavra não se usa mais, 
parece pouca coisa mas não é. 

O que mais me marcou, foi quando fui 
aprovada para o Programa Embaixadores da 
Juventude. Aprendi demais sobre os 17 
objetivos do desenvolvimento sustentável.

O5



Meu nome é Stephanie, tenho 25 anos. Estou na 
autodefensoria há uns seis anos, aprendi muitos 
direitos. Não sabia sequer que tinha direito ao Bilhe-
te Único. Aprendi sobre a Lei de Cotas, o direito de 
comprar carro com desconto, de ter minhas 
escolhas e tomar minhas decisões. São seis anos de 
muito aprendizado. 

Antes eu tinha vergonha de falar da minha deficiên-
cia intelectual e tinha medo de conversar com as 
pessoas. Isso mudou com minha participação no 
grupo. Comecei a aceitar a minha deficiência. Vou 
contar uma história do que aconteceu comigo: antes 
de entrar na autodefensoria, namorei um ano e 
pouquinho e nunca contei para meu namorado, ex 
no caso, que eu tinha deficiência intelectual. Ele 
nunca ficou sabendo da minha deficiência. Então eu 
fui deixando, aí chegou uma hora que eu terminei 
com ele. Eu só enviava áudio pelo Whatsapp a ele, 
pois tenho dificuldade de escrever e ler. Ele sempre 
me perguntava o porquê eu nunca escrevia uma 
mensagem de texto, mas sempre fugia da resposta. 
Terminei porque não aguentava mais conviver com 
essa mentira e de não me aceitar. Depois que entrei 
na autodefensoria, comecei namorar outra pessoa e 
contei pra ele sobre a minha deficiência, logo no 
início, e da dificuldade que tenho na leitura e na 
escrita. Expliquei que levo uma vida normal. Mas o 
simples fato de falar a verdade me deu a sensação 
de liberdade. Isso mudou minha vida, e a relação 
comigo mesma. Aceitar nossa deficiência é o primei-
ro passo para luta por uma sociedade menos 
preconceituosa. 

Como foi a experiência no Conselho Municipal 
da Pessoa com Deficiência da cidade de São 
Paulo, ocupando a cadeira da pessoa com defici-
ência intelectual?

Minha participação no Conselho Municipal da 
Pessoa com Deficiência foi muito boa para meu 
desenvolvimento. Nossa! Sempre sonhei em traba-
lhar na área da deficiência, seja de forma voluntária 
ou remunerada. Sempre quis estimular as famílias e 
outras pessoas a deixar de tratar as pessoas com 
deficiência intelectual como crianças ou como 
pessoas sem capacidades. 

No começo foi muito difícil. Eu era suplente e a mãe 
de uma pessoa com deficiência era titular. Sempre 
questionei porque na titularidade não tinha a 
própria pessoa com deficiência intelectual? Sempre 
a família que ocupava esse lugar. Eu nem imaginava 
que esse espaço existia. Foi na autodefensoria que 
fui conhecendo quantos lugares importantes pode-
ríamos ocupar para falar sobre nossos direitos. 
Minha fala era sempre deixada de lado. Recordo-me 
na plenária sobre educação, ela queria falar por 
mim e interrompeu minha fala por muitas vezes. Eu 
fui expondo para ela, que eu era capaz e caso eu 
necessitasse de algum apoio eu mesma falaria. Mas 
confesso que foi bem difícil! Ela não acreditava na 
minha independência. 

Depois da sua desistência por motivos pessoais, 
assumi a titularidade. Me soltei mais, organizava as 
reuniões, solicitava uma linguagem mais acessível 
por parte dos representantes. Um destaque foi, que 
fiquei responsável pela pasta da Educação e tinha 
como tarefa atender os moradores da cidade de São 
Paulo quando tinham algum problema para resol-
ver. Meus plantões de atendimento aconteciam 
sempre às terças-feiras, aprendi muito. Pude ver 
quanto a inclusão precisa melhorar no dia a dia das 
pessoas. Recebia reclamações de que crianças e 
adolescentes estavam fora da escola, porque não 
tinham auxiliar de classe, escolas sem acessibilida-
de, preconceito que pessoas com deficiência 
sofriam dentro das escolas. 

Escolhi a pasta de educação porque foi na escola 
que mais sofri discriminação. Lembro de uma histó-
ria que me marcou muito: atendi uma pessoa com 
deficiência que precisava de um apoio, ela queria 
muito estudar, mas a escola não tinha esse apoio de 
sala. A família já tinha feito de tudo, apresentado 
laudo, conversado, mesmo assim sem sucesso. 
Liguei na Secretaria da Educação e conversei sobre 
a situação, duas semanas depois a escola recebeu 
auxiliar de sala. A história dela é parecida com a 
minha, a escola não me aceitava, sempre colocando 
dificuldades na minha permanência. O preconceito 
não é fake. É real.

 

O6

Bora perguntar 
que Stephanie 
RESPONDE! 

Conte de sua experiência no grupo de 
autodefensores do Instituto Jô Clemente. 
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Quais os maiores desafios que você teve dentro 
do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiên-
cia?

O maior desafio foi o grupo entender que eu pode-
ria falar sozinha e ter minha opinião respeitada, 
sentia nos olhares o ar de desconfiança sobre 
minha capacidade. Doía por dentro, mas fiquei 
firme e não desisti! Foi muito bom pra mim, uma 
experiência boa. Outro desafio foi sensibilizar o 
Conselho sobre a importância da acessibilidade 
para pessoa com deficiência intelectual, ou seja, 
para que meu apoio me ajudasse a compreender 
melhor o assunto que iriamos falar. apresentações 
sem muita escrita e com mais imagens e o uso de 
palavras mais fáceis.

Você recomendaria a participação de uma 
pessoa com deficiência intelectual no Conselho 
Municipal? Para pessoa com deficiência intelec-
tual vale essa experiência?

Sim, recomendo. É uma experiência única, conhe-
cer a cidade de São Paulo, e contribuir com ideias 
para que a pessoa com deficiência intelectual tenha 
seus direitos garantidos faz parte desse trabalho. 
Pude ver que sou capaz. Precisei de suporte para 
leitura e escrita, mas meu apoio estava comigo 
sempre que eu precisava e o mais importante refor-
çando o que tinha de melhor e me deixando livre 
para ser quem sou! 

As reuniões às vezes são mais tensas, mas estar 
nesses espaços faz a diferença. Tanto que teve 
familiares que ficaram com vergonha de se candi-
datarem para a cadeira da deficiência intelectual. 
Porque eu bati muito nesta tecla: nós pessoas com 
deficiência podemos nos representar, isso é possí-
vel. A deficiência intelectual ainda é invisível e os 
autodefensores estarem em Conselhos, Fóruns, 
encontros temáticos faz mudar essa situação.

Como é a sua participação na Organização 
Inclusion International? Você participou da 
capacitação internacional sobre autodefensoria 
na Cidade do México, o que trouxe de aprendiza-
do para o movimento da deficiência intelectual 
do Brasil?

Eu recebi o convite de conversar com os autodefen-
sores da América Latina de braços abertos. Eu 
ficava pensando, será que um dia eu chego lá? E 
cheguei. Foi difícil? Foi! Não foi fácil, mas ainda 
pretendo chegar mais alto. Quando fui para o 
México foi uma experiência muito boa, aprendi 
muitas coisas. O Brasil é evoluído em algumas leis, 
mas existem países que na prática estão à frente. 
Colômbia e México falam de capacidade jurídica 
faz muito tempo, e no Brasil sabemos que tem um 
longo caminho a percorrer. 
.

O que achei interessante também na capacitação é 
que os autodefensores que organizaram todo 
encontro, o roteiro, a ordem de fala. Nenhum profis-
sional falou por eles. No grupo de autodefensores 
também é assim. Os participantes vão se sentindo 
mais fortes e acreditando que é possível compreen-
der seus direitos e fazer a defesa deles. Claro que às 
vezes necessitamos de apoio, mas não é sempre. O 
mais importante que é através da autodefensoria 
podemos ir aprendendo sobre os nossos direitos e 
ir dividindo esse aprendizado com a sociedade. 

*Os textos acima foram pensados e escritos por 
Autodefensores.



Entendemos com o tempo que a autodefesa é a 
liberdade da pessoa com deficiência ao fazer suas 
próprias escolhas, isto é, ela decide se quer ou não 
ser um(a) autodefensor(a). Compreendemos que 
promover um movimento de autodefensoria é o que 
mobiliza a transformação prática para a inclusão. 

A autodefesa da pessoa com deficiência pressupõe 
uma transformação de atitudes e para avançar, 
citando outra premissa, é fundamental que as 
famílias acreditem na pessoa com deficiência e 
colaborem na construção e expressão de sua identi-
dade. É necessário propiciar oportunidades em que 
a pessoa com deficiência intelectual possa ser quem 
ela é, e ir reconhecendo suas habilidades, seus 
receios, suas necessidades, etc. 

O grupo de autodefensores tem como método a 
assembleia, tendo em vista a importância da partici-
pação horizontal e a tomada de decisão coletiva. A 
metodologia colabora para que o exercício da fala 
se concretize na prática. Ao longo dessa jornada de 
trabalho, realizamos fóruns, experiência significati-
va, pois esse tipo de evento permite que os partici-
pantes desenvolvam habilidades e se tornem gran-
des argumentadores. Afinal, saber defender seu 
ponto de vista é garantir o exercício prático da 
autodefensoria. Essa troca de informações sobre um 
assunto coletivo que o Fórum tem como método é 
muito importante, e ajuda o outro a ouvir sem 
desrespeitar as outras opiniões. 

A acessibilidade sempre foi um tema de preocupa-
ção para os autodefensores e a ideia de elaborar um 
guia sobre autodefensoria que fosse de fácil 
compreensão para as pessoas com deficiência 
intelectual surgiu em 2018. “Vamos juntos que agora 
o papo é nosso” é a frase de capa do guia, reforçan-
do o principal objetivo da autodefensoria: o exercí-
cio da defesa e garantia de si mesmo.  

Atualmente temos quatro pessoas com deficiência 
intelectual compondo os Conselhos de Direitos da 
cidade de São Paulo, umas das maiores cidades do 
mundo. Um real destaque na visibilidade da causa 
da deficiência e do Instituto Jô Clemente. Ocupar 
esses espaços é mais que debater assuntos de 
interesse, é mais uma vez garantir seu lugar de fala.

A independência e autonomia das pessoas com 
deficiência intelectual perpassam várias etapas ao 
longo de suas vidas. Etapas estas permeadas de 
inúmeras barreiras visíveis, ou invisíveis. Historica-
mente, a voz das pessoas com deficiência intelectual 
foi colocada para escanteio, e sem o direito de finali-
zar a jogada. O direito de ter fala foi ignorado 
simplesmente por serem consideradas incapazes 
de terem narrativas coerentes. 

A autodefensoria completou dez anos em abril de 
2021. Uma década de muito aprendizado, rotas 
alteradas, lugares novos a serem explorados, 
sempre com o objetivo de proporcionar à pessoa 
com deficiência intelectual, os chamados autodefen-
sores, o lugar de protagonismo!

A autodefensoria tem uma premissa de que a 
pessoa com deficiência intelectual possa compreen-
der seus direitos e fazer a defesa de si mesmo. 
Defesa esta que deve considerar sua singularidade 
e os apoios na superação de eventuais barreiras. Os 
caminhos foram diversos ao longo dessa caminha-
da. No começo, os serviços da Organização sugeri-
ram pessoas com deficiência intelectual para 
compor o grupo de debate. 
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Uma década de autodefensoria 
no Instituto Jô Clemente
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Uma sociedade que respeita o próximo começa com 
ensinamentos desde pequenino, como já dizia o 
poema “Pessoas são Diferentes”, de Ruth Rocha: “São 
duas crianças lindas, mas são muito diferentes (...) 
Uma delas usa óculos e a outra usa lentes (...) Uma 
gosta de gelados e a outra gosta de quentes (...) Não 
queiras que sejam iguais. Aliás, nem mesmo tentes! 
São duas crianças lindas, mas são muitos diferentes! ”.  
Usando da linguagem poética, uma década de traba-
lho só reforçou a certeza de que a convivência em 
lugares não explorados e com pessoas diversas faz 
com que a pessoa com deficiência intelectual, além de 
ter seu direito garantido, desenvolva de forma integral 
habilidades que garantam o seu manejo para e com a 
sociedade à qual pertença.
Do outro lado de lá...

O Instituto Jô Clemente é membro efetivo da Inclusion 
Internacional, rede mundial de pessoas com deficiên-
cia intelectual e suas famílias que defendem os direi-
tos humanos e o progresso em direção à visão da 
inclusão internacional. A rede representa mais de 
200 federações em 115 países de cinco regiões do 
planeta: Oriente Médio e Norte da África, Europa, 
África, Américas e Ásia-Pacífico.

A Inclusion Internacional realizou em setembro de 
2018 uma capacitação de autodefensores na Cidade 
do México, com o objetivo de compartilhar vivências 
e plano de ação de inclusão às pessoas com deficiên-
cia intelectual. Tivemos a participação de uma 
autodefensora do Instituto corroborando com suas 
expertises no Brasil. Esse ano de 2021 os autodefenso-
res e familiares contribuíram no debate para elabora-
ção do relatório sobre: os impactos do covid-19 na 
vida de pessoas com deficiência e famílias. Ainda 
contamos com a participação de autodefensores na 
conversa sobre o artigo 19 da Convenção sobre dos 
Direitos das Pessoas com Deficiência (vida indepen-
dente e inclusão na comunidade).

Estamos evoluindo…vamos pensar: pessoas com 
deficiência intelectual estão dialogando com o 
mundo sobre o artigo 12 (capacidade jurídica da 
pessoa com deficiência intelectual) e o artigo 19 
(processo de Desinstitucionalização) da Convenção 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. As 
famílias hoje, ao receber o diagnóstico de seu(a) 
filho(a) com deficiência, podem acreditar em uma 
sociedade mais inclusiva. 

Enfim, já que neste ano comemorativo para nós o 
mundo fala também em Olimpíadas, vou encerrar 
fazendo uma metáfora com o esporte mais popular. A 
autodefensoria caminha em seu treino e exercício em 
favor da independência e autonomia para que a 
pessoa com deficiência intelectual tenha seus direitos 
garantidos na vida diária, sem ficar no banco de 
reserva ou com a função de gandula, jogando seu 
lugar de fala apenas para o outro. O movimento entra 
em campo fortalecendo o time do protagonismo e a 
cada espaço conquistado ou defesa de si próprio(a) é 
um gol comemorado! Que o preconceito, a discrimi-
nação e o capacitismo sejam adversários fáceis de 
combater em campo e que a comemoração seja 
regada de diversidade, direitos humanos e uma inclu-
são de verdade. No momento, parabéns à autodefen-
soria pela conquista do “Deca campeonato”!

Mônica Neves – Assistente Social – Autodefensoria 

Acesse nosso blog  Unidos pela causa

acesse nosso 
“Guia da Autodefensoria"


