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Resumo O presente pôster tem como foco a construção de políticas públicas para inclusão da pessoa 

com deficiência no Brasil e como objetivo apresentar as ações desenvolvidas pela assessoria técnica 

para criação e implementação da política de inclusão da pessoa com deficiência no município 

paraibano Bayeux, no Brasil. Esta assessoria técnica, criada em 2011, foi coordenada e executada 

pelas funcionárias efetivas e autoras desse pôster, uma vez que as mesmas têm formação acadêmica 

e experiência profissional na área de inclusão da pessoa com deficiência. As ações realizadas pelas 

assessoras técnicas contaram com a parceria do Conselho Municipal de Educação, das Secretarias de 

Educação, Trabalho e Ação Social, Saúde e Planejamento, e algumas organizações não 

governamentais. O objetivo dessa assessoria foi formular e implementar uma Política Pública 

Municipal de Inclusão da Pessoa com Deficiência de forma intersetorial, que viabilize a inclusão 

educacional, social e cultural daqueles que estão a margem da sociedade.  

A presente experiência adotou uma metodologia qualitativa de pesquisa-ação. A metodologia da 

pesquisa-ação apresenta-se com potencialidades para a reflexão, pois tem três características 

importantes que nos ajuda estar constantemente refletindo: a contribuição para a mudança, o caráter 

participativo, motivador e apoiante do grupo, e o impulso democrático (ALARCÃO, 2003).  

Os resultados alcançados foram à elaboração e aprovação da lei que regulamenta o Centro de 

Atendimento Educacional Especial – CAEE, a criação e regulamentação do Conselho Municipal de 

Direitos da Pessoa com Deficiência – CMDPD; a construção de uma ficha de Cadastro da Pessoa 

com Deficiência – CAPEDE para mapear a população das pessoas com deficiência no município; e a 

realização da I Conferência Municipal da Pessoa com Deficiência, inclusão de profissionais 

intérpretes e de braille no quadro de funcionários municipal; e construção a política pública municipal 

de inclusão da pessoa com deficiência no âmbito das secretarias e representantes da sociedade civil, 

por meio da instituição de Fóruns Municipal, sendo os Encontros à instância máxima para os 

encaminhamentos das propostas apresentadas. 

Portanto, espera-se que a implementação dessas políticas públicas para as pessoas com deficiência no 

município não seja apenas uma política de governo, mas de fato uma política que se delineia ao longo 

da história da pessoa com deficiência. 

Contato: alessandrasoares@ufersa.edu.br; olisangele.dantas@gmail.com  


