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Resumo No contexto da educação inclusiva, os estudos sobre o protagonismo de jovens com 

deficiência ainda são escassos (GROPO, 2000). No contexto dos estudos sobre a juventude, as 

questões pertinentes ao jovem com deficiência permanecem invisíveis (BIELER, 2004; FERREIRA, 

2008). Em geral, a literatura na área de educação inclusiva enfatiza como temas chave o acesso à 

educação, a participação nos espaços escolares e os processos de aprendizagem (STAINBACK, S.; 

STAINBACK, 1999). A presente comunicação apresenta, portanto, a pesquisa Nada Sobre Nós Sem 

Nós: Estudo sobre a Formação de Jovens com Deficiência para o Exercício da Autoadvocacia em 

uma Ação de Extensão Universitária (SOARES, 2010), que teve como objetivo analisar e caracterizar 

as etapas do processo de formação de jovens (moças e rapazes) com deficiência para o exercício da 

autoadvocacia. A autoadvocacia é um processo de ruptura de modelos e de mudança interna a respeito 

do seu papel social, definida como a capacidade que cada indivíduo tem para tomar decisões e realizar 

escolhas quanto ao que considera importante na sua vida. Tal formação foi realizada no âmbito do 

Projeto de Extensão Pró-líder: promovendo a autoadvocacia de jovens com deficiência, 

implementado na Universidade Federal da Paraíba e adotou como ponto de partida a Convenção dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência (ONU 2008), a qual ofereceu os conteúdos selecionados pelos 

jovens para desenvolver a compreensão acerca de seus direitos, assim como formas de promover e 

defender os mesmos no dia a dia. Participou do projeto um grupo de 16 jovens brasileiros(as) com 

deficiência, rapazes e moças com idade entre 16 e 29. A pesquisa participante foi à metodologia 

utilizada por constituir um tipo de investigação que se compromete com a plena participação de todos 

os envolvidos na comunidade sob estudo e análise de sua realidade. Também foi usada a teoria 

fundamentada de Strauss e Corbin (2008) a fim de desenvolver uma teorização para o 

desenvolvimento da autoadvocacia. A teoria das relações de poder de Foucault (1999) é adotada como 

referencial teórico na análise do referido processo, o qual evidenciou quatro dimensões pelas quais 

os jovens passam para adquirirem a identidade de autoadvogados. São elas: (1) aquisição da 

compreensão sobre o lema ‘Nada sobre nós sem nós’; (2) o conhecimento de si próprio: 

autoconhecimento; (3) a resistência ao assujeitamento: eixos facilitadores; (4) a ruptura do 

assujeitamento: exercício da autoadvocacia. Com base nessa análise, foi possível evidenciar a íntima 

relação entre as quadro dimensões, que se sobrepõem e se complementam fortalecendo o jovem com 



 

 

deficiência, assim como a importância de ter suas vozes ouvidas e suas decisões respeitadas. Este 

estudo revela a importância do tema em um Congresso de Educação Inclusiva e Equidade porque 

contribui para o repensar das relações de poder e submissão (assujeitamento) nos espaços sociais, 

familiares, escolares, terapêuticos e no mundo do trabalho e lazer, nos quais, muito frequentemente, 

´alguém fala pelo jovem com deficiência e toma decisões sem ouví-lo(a)´. Na esfera humana, pessoal, 

os resultados do estudo evidenciam a relevância do aprofundamento do nconhecimento acerca da 

autoadvocacia como um movimento para promover empoderamento, protagonismo e ação sócio-

política de jovens com deficiência. Para a construção de espaços de participação e rupturas dos 

constrangimentos impostos há séculos à pessoa com deficiência, é fundamental a inserção do 

reconhecimento do jovem com deficiência no contexto dos estudos sobre juventude, dentro dos quais 

o exercício da autoadvocacia se revela como um caminho possível. 

Contato: alessandrasoares@ufersa.edu.brna; windyzferreira@hotmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


