
PROGRAMA DE AUTODEFENSORES 

 

É importante fazermos um resgate histórico da importância do 

auto defensoria e auto-gestão dentro da Federação Nacional das 

Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais que iniciou por meio 

do seu Projeto Águia que trouxe mais claramente a importância de 

exercitar junto as pessoas com deficiência de poderem compor 

espaços de discussões e defesa de direitos. Dentro dos Estatutos 

das APAEs existe capitulo onde trata da importância e necessidade 

de auto defensores tomarem posse de espaços mais amplos e de 

representatividade da instituição em outros lugares.  

 Pensando dentro desta proposta é importante trabalhar junto 

ao auto defensores atuais e possíveis auto defensores, maneiras que 

possam futuramente assumir, tendo em vista que o mandato é de 

três anos podendo ser reconduzido por uma única vez em igual 

período. Assim ampliar conhecimento, discussões, possibilidades, 

estimulando mecanismos de participação social e de controle social 

dentro de espaços no qual são protagonistas. 

A auto defensoria está em um contato direto com a atividade 

da auto-gestão, no sentido de participação da pessoa com deficiência 

em defesa de seus próprios direitos, através da formação de uma 

consciência e de acesso a informações. Sendo assim, obtendo um 

conhecimento contextual apropriado de sua situação, para que dessa 

forma desenvolva o preparo necessário para assumir a defesa de 

seus atos e de seus direitos. Os auto defensores são aqueles que se 

pronunciam a respeito de suas causas, buscando a legitimação de 

suas perspectivas e anseios, fundamentados em suas vivencias, 

promovendo dessa maneira, mudanças e conquistas dos direitos e 

de melhorias em várias áreas do convívio comum.  

O auto defensor assume um papel de liderança na sua vida, 

mas também representativo de outras pessoas com deficiência, 

lutando por seus planos e expectativas, assumindo as dificuldades 

encontradas na vida e conseguindo levar essas questões a índices 

de reflexão e de transformação, contribuindo para as mudanças 

positivas da sua realidade, forçando a legitimação de sua consciência 

bem como motivador e gerador de perspectivas diferenciadas as 

demais pessoas que participam coletivamente deste movimento pela 



garantia de autonomia nas atividades cotidianas, pensando nesta 

proposta é importante levarmos em consideração que a Convenção 

dos Direitos da Pessoa com Deficiência tem um lema importante 

“Nada sobre nós, sem nós”, desta forma reforça as potencialidades 

partindo do pressuposto de uma construção coletiva de saberes e 

conhecimento. O objetivo desse projeto é promover o exercício dos 

auto defensores, fortalecendo a ideia de autogestão e garantias de 

seus próprios direitos e do grupo que representa. 

A APAE de Marau consciente da sua importância na vida das 

pessoas com deficiência intelectual, múltipla e ou autismo, e no 

pleno exercício da cidadania realizou no dia 21 de novembro de 

2019, a eleição de seus novos Auto defensores. 

Todos os beneficiários a partir de 16 anos tiveram direito a voto, 

totalizando 78 votos válidos. Foram eleitos o casal titular: Ana Laura 

Caetano (21 anos) e Vinício Moreira Martin (23 anos). E como casal 

suplente: Patrícia Regina de Lima (29 anos) e Leonardo Blos da 

Rosa (21 anos). Todos são alunos do EJA da APAE. Essa gestão 

será de 2020 a 2022. 

 

 


