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RESUMO 

O presente relatório é resultado de pesquisa de campo sobre o Programa de Inclusão de 

Pessoas com Deficiência da Presidência da República - PR. Seu objetivo é avaliar a eficácia 

dessa política no ambiente em que ela se insere. Essa pesquisa realizou-se por meio de 

imersão no órgão, com base na observação participante, entrevistas, análise documental e 

matrizes de planejamento e avaliação. Políticas institucionais passam por etapas similares às 

do ciclo de políticas públicas, assim o referencial teórico desse relatório correlaciona o 

programa analisado com aspectos de políticas públicas já existentes, além de discussões sobre 

pessoa com deficiência e inclusão social. O Programa de Inclusão de Pessoas com Deficiência 

da PR visa melhorar a qualidade de vida não só da pessoa com deficiência, mas da 

organização como um todo, garantindo que os direitos das pessoas com deficiência sejam 

atendidos e cumprindo com a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto 

da Pessoa com Deficiência), Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Os principais resultados da 

pesquisa apontam para um gradativo alcance de inclusão das pessoas com deficiência na PR e, 

portanto, para a eficácia do programa. 

  
 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.146-2015?OpenDocument�
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1 Introdução 
 

Esse relatório visa a análise de eficácia do Programa de Inclusão Social de Pessoas 

com Deficiência na Presidência da República - PR. Essa política, que é institucional, mas 

baseada nos mesmos objetivos da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência(Estatuto da Pessoa com Deficiência) – LBI, Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, 

tem como finalidade melhorar a qualidade de vida de pessoas com deficiência que trabalham 

e que possam, por algum motivo, vir a visitar as edificações do órgão.  

Realizou-se imersão no órgão citado por cerca de um mês. Foi feita, mais 

especificamente, na Secretaria de Administração, dentro da Secretaria de Governo. Apesar de 

a imersão ter sido feita na específica secretaria, os contatos para entrevistas foram feitos com 

servidores de outras secretarias, pois os gestores e membros do Comitê Gestor da política se 

encontram difundidos em outras coordenações e secretarias da PR.  

O programa é fruto de demandas sociais que vêm sendo tema de pauta de agenda 

política, com mais frequência, atualmente. Há diversas leis e decretos que tocam o tema, um 

exemplo é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com 

Deficiência) – LBI, Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Além disso, há também a 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, assinada em Nova Iorque, em 30 

de março de 2007. A importância da inclusão da pessoa com deficiência está presente, 

inclusive, na Constituição Federal: Art. 37; inciso VIII - a lei reservará percentual dos cargos 

e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua 

admissão; (BRASIL, 1988). 

Há também o Decreto nº 3.298, de 20 de Dezembro de 1999, que regulamenta a Lei 

nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, dispõe sobre a Política Nacional de Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência (BRASIL, 1999); e o  Decreto nº 5.296 de 2 de dezembro de 2004,. 

que regulamenta as Leis nº 10.048, de 8 de novembro de 2000, que prioriza o atendimento e a 

Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas para promoção da 

acessibilidade de pessoas com deficiência (BRASIL, 2004). 

A fim de atender demandas sociais e os direitos previstos pela Constituição, além de 

favorecer o ambiente de trabalho da PR, foram formulados quatro eixos, (i) acessibilidade e 

adaptação razoável, (ii) inclusão social, (iii) tecnologia em comunicação assistiva e (iv) 

capacitação e sensibilização, para o Programa de Inclusão de Pessoas com Deficiência da PR. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.296-2004?OpenDocument�
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Cada um desses eixos se complementa e estabelece relações que, se desenvolvidas em 

harmonia, possibilitam alcance mais pleno de inclusão social. 

 

1.1 Delimitação da Política Pública e da Organização 

 

O Programa de Inclusão de Pessoas com Deficiência da Presidência da República, de 

16 de setembro de 2013, visa assegurar a presença de pessoas com deficiência  nesse órgão 

público, além de seus direitos. Assim, obras estruturais feitas nos edifícios,  nas calçadas ao 

redor deles e nos estacionamentos foram necessárias para permitir e acompanhar as mudanças 

trazidas pelo programa.  

Um dos objetivos do programa é a implementação de uma política para integrar as 

estruturas do órgão, os setores e prédios diversos. 

É interessante constatar que a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 

(Estatuto da Pessoa com Deficiência), Lei nº 13.146, é de 6 de julho de 2015, é posterior ao 

programa a ser estudado. Essa lei promove e garante a isonomia em busca de cidadania e 

inclusão na sociedade. Tem como base a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, adotada pela ONU e ratificada, no Brasil, em 2008. 

A pesquisa realizada abrangeu resultados desde o início da implementação do 

programa, para melhor entendimento do proposto e do alcançado até o momento atual, ano de 

2016. Além disso, a imersão que possibilitou esse trabalho foi feita na Secretaria de 

Administração da PR cuja responsabilidade é gerir o programa. 

 

1.2 Descrição da Política Pública 

 

A igualdade social é fundamental para o desenvolvimento social de uma nação, tendo 

em vista esse aspecto como de interesse estatal, a Administração Pública do Brasil vem 

adotando práticas que permitam a extinção de fatores de desigualdade entre pessoas (ABREU, 

2012). Dessa forma, a Presidência da República, organização onde foi feita imersão, tem 

buscado a democratização de seu espaço, tanto para recebimento de pessoas com deficiência e 

adequação de ambiente de trabalho para elas, como para possibilitar maior participação 
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popular. Dessa forma, deu-se origem ao Programa de Inclusão de Pessoas com Deficiência 

(BRASIL, 2013). 

Esse programa foi criado pela secretaria onde se deu o trabalho de campo 

(PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2013). O Programa de Inclusão de Pessoas com 

Deficiência da PR, assim como a LBI, são destinados e têm como objetivo garantir “em 

condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa 

com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania”(BRASIL, 2015).  

Para o pleno exercício e a equidade dos direitos das pessoas com deficiência, foram 

formuladas, inicialmente, 59 ações para o alcance do proposto pelo programa. Essas ações 

abrangem diversos eixos que necessitam de atenção em seu atendimento para de fato 

promover condições adequadas de inclusão das pessoas com deficiência na PR. Essas ações 

envolvem obras de adaptação das estruturas físicas, bem como adequação de atendimento 

para as pessoas com deficiência através de tecnologias assistivas e capacitação de equipes 

para lidar com esse público-alvo (BRASIL, 2013). 

As citadas ações têm como base quatro eixos temáticos de atuação: (i) acessibilidade 

e adaptação razoável, (ii) inclusão social, (iii) tecnologia em comunicação assistiva, e (iv) 

sensibilização e capacitação. O eixo de acessibilidade e adaptação razoável diz respeito ao 

espaço físico e à eliminação de limitações físicas estruturais das edificações que compõem a 

PR. Já a inclusão social, à sociedade e à questão comportamental das pessoas. A tecnologia 

em comunicação assistiva tem a ver com a exclusão de barreiras de comunicação, como, por 

exemplo, a falta de preparo de equipes para lidarem com o recebimento de pessoas com 

deficiência em ambiente de trabalho. E, por fim, o último eixo, relacionado à sensibilização e 

capacitação, tem como objetivo garantir os direitos das pessoas com deficiência e auxiliar os 

outros eixos na extinção de obstáculos existentes às pessoas com deficiência e a quem 

compartilha o cotidiano delas (BRASIL, 2013). 

Entre as ações formuladas, algumas são prioritárias:  

 
− melhoria do espaço físico e da estrutura do órgão; 

− aumento de pessoas com deficiência nos quadros do órgão; 

− acessibilidade plena na difusão de informações, na realização de serviços 

disponíveis e eventos produzidos pelo órgão, com os recursos de acessibilidade 

adequados; 

− capacitação de recursos humanos. (BRASIL, 2013). 
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Cada uma dessas ações tem sua importância na eficácia do programa, pois elas são 

fundamentais para o alcance do objetivo central, que é a implementação de instrumentos que 

possibilitem a qualquer pessoa, independentemente de suas especificidades, utilizar 

integralmente e de forma autônoma os diversos recursos provenientes da organização, seja 

presencialmente ou por canais de comunicação. 

A importância desse tipo de programa de inclusão é compreendida em uma situação 

recorrente na contemporaneidade: são poucos os empregadores abertos a essa ideia de 

candidato com deficiência a vagas de emprego. Em geral, a pessoa com deficiência é a última 

a ser contratada e a primeira a ser dispensada pelo mercado de trabalho, sendo importante, 

ainda, ressaltar que sua faixa média salarial é inferior à das pessoas sem deficiência 

(MACIEL, 2000). Isso vale para todos os espaços públicos e institucionais. 

Como citado por Maciel (2000, p. 54): “deve-se lembrar, sempre, que o princípio 

fundamental da sociedade inclusiva é o de que todas as pessoas portadoras de deficiência 

devem ter suas necessidades especiais atendidas. É no atendimento das diversidades que se 

encontra a democracia”.  

 

1.3 Descrição da Unidade de Análise 

 
A gestão de políticas públicas para pessoas com deficiência, juntamente com as 

relações dos órgãos responsáveis pela implementação dessas políticas são responsáveis por 

atendimentos de demandas específicas desse público. Por esse motivo, as ações da gestão do 

Programa de Inclusão de Pessoas com Deficiência na Presidência da República foram a 

unidade de análise da pesquisa realizada. 

A melhoria do espaço físico e da estrutura do órgão envolve as adaptações 

necessárias para a acessibilidade de pessoas com deficiência ao ambiente. O aumento de 

pessoas com deficiência nos quadros da organização é relacionado à entrada de servidores, 

estagiários e funcionários de empresas terceirizadas com deficiência no ambiente de trabalho, 

já adaptado. A acessibilidade plena na difusão de informações, na realização de serviços 

disponíveis e eventos produzidos visa oferecer ambiente para receber pessoas com 

deficiência, mesmo que não trabalhem na organização, e garantir a elas independência em sua 

locomoção, comunicação e interação ao visitar as estruturas físicas e virtuais. E, por fim, a 

capacitação de recursos humanos é ação que, por meio de cursos destinados aos funcionários, 
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produz um atendimento adequado aos cidadãos com deficiência, além de melhorias nos 

serviços oferecidos pelo órgão.  

Visto que as ações têm, como objetivo, gerar e garantir a inclusão social das pessoas 

com deficiência, percebe-se a importância de se analisar os resultados cada uma delas para 

responder à pergunta norteadora desta pesquisa. 

 
 
 
 

1.4 Pergunta norteadora 

 
O processo de implementação de políticas públicas é marcado por constantes 

interações entre diferentes atores, surgimento de novos objetivos e de novas decisões. Essa 

complexidade da implementação é responsável por recorrentes falhas e limitações de 

políticas. A investigação de fatores determinantes de possíveis limitações da política a ser 

analisada é de grande importância para a sociedade, visto que os resultados positivos das 

políticas geralmente são divulgados e aparentes, assim como algumas das possíveis falhas de 

ações. Porém, a problematização das políticas para pessoas com deficiência é pouco entendida 

e suas causas, menos visíveis e buscadas. Será com o intuito de esclarecimento de problemas, 

suas causas e consequências, por meio de dados, entrevistas e documentos, que os fatores 

citados serão levantados (RUA, 1998). 

Como dito por Maciel (2000, p. 53): “no plano de governo, o que se vê são 

programas, propostas, projetos, leis e decretos com lindas e sonoras siglas, que ficam, na 

maioria das vezes, só no papel”, ou seja, a maior parte de políticas públicas para pessoas com 

deficiência não são implementadas. Há, ainda, programas com objetivos similares, mas que 

não apresentam integração entre si. Um exemplo disso é que o que acontece em estados e 

municípios em relação ao resguardo dos direitos de pessoas com deficiência, onde não 

existem políticas de inclusão efetiva que permitam a integração de planos de acessibilidade, 

de educação, de cultura, de esporte, de saúde. Essa integração é extremamente essencial para 

a não exclusão das pessoas com deficiência ao acesso de recursos da sociedade, barreiras 

sociais e arquitetônicas comprovam isso. Além disso, as dificuldades ficam claras no processo 

de conscientização e sensibilização de técnicos, executivos e burocratas, cujos poderes de 
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decisão são limitados e resultam em omissão no momento de atender a necessidades de 

pessoas com deficiência (MACIEL, 2000). 

Apesar da pertinência de muitas leis para pessoas com deficiência, não há garantia de 

resultados imediatos e sua viabilidade depende de uma revisão constante de referências 

baseadas em conceitos predeterminados pela sociedade e fatores institucionais, políticos e 

econômicos também devem ser considerados (QUINTÃO, 2005). 

Diante do exposto, a pergunta norteadora desta pesquisa é: A implementação do 

Programa de Inclusão de Pessoas com Deficiência na Presidência da República teve 

eficácia no atendimento dos direitos dessas pessoas e em sua inclusão, no contexto desse 

ambiente de trabalho? 

 

1.5 Objetivos 

 

Para responder à pergunta norteadora, foram traçados objetivos: 

 

Investigar os resultados do Programa de Inclusão de Pessoas com Deficiência, na 

Presidência da República, em relação às ações previstas por ele visando o atendimento dos 

direitos dessas pessoas e sua inclusão.  

 

Objetivo geral  

O objetivo geral direciona os procedimentos metodológicos para responderem à 

pergunta norteadora, sendo ele: 

1) identificar se as ações previstas voltadas para a inclusão social das pessoas com 

deficiência foram postas em prática;  

Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos são frações do objetivo geral, uma maneira de simplificar 

seu entendimento e viabilizar seu alcance. Assim, são eles: 

2) comparar ações previstas com as ações implementadas; 

3) descrever o processo de implementação das ações previstas no que se refere à 

inclusão social das pessoas com deficiência. 
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1.6 Descrição dos próximos capítulos   

 

Para a descrição e análise das ações do programa colocadas em prática, foi 

necessário um referencial teórico que explorasse as temáticas dos quatro eixos que o 

compõem, além de um entendimento mais amplo de como se deu o caminho da demanda por 

políticas públicas de inclusão de pessoas com deficiência na sociedade atual. As teorias 

abordadas buscam embasar e ajudam na comparação entre teoria e realidade. Para melhor 

apresentação de alguns dados, foram utilizadas matrizes de planejamento e de avaliação nesse 

trabalho. 

O relatório se inicia com essa breve apresentação, mostrando em que consiste este 

trabalho e como ele foi direcionado para atingir os resultados. A seguir, nos próximos 

capítulos, o referencial teórico será destrinchado; as ferramentas de procedimento 

metodológico utilizados serão esclarecidas, como foi realizada a imersão no órgão público 

federal, que técnicas foram utilizadas para coleta de dados; o diagnóstico, detalhadamente, a 

partir da análise das ações de cada eixo, do funcionamento da política, suas falhas e possíveis 

soluções; finalizando, as considerações finais resumirão e retomarão os aspectos mais 

relevantes da pesquisa, além da adição de pensamentos próprios do orientando acerca da 

experiência de residência em políticas públicas.  
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2 Referencial Teórico 
 

O Programa de Inclusão de Pessoas com Deficiência em um órgão público federal 

tem, como um de seus princípios, a inclusão social. Essa política pública encontra-se em sua 

fase de implementação e seus diversos programas procuram garantir uma melhor qualidade de 

vida a pessoas com deficiência no ambiente da organização. Vale lembrar a correlação desse 

programa com outras políticas públicas existentes que visam a inclusão social de pessoas com 

deficiência, como é o caso de programas abrangidos no Viver sem Limite – Plano Nacional 

dos Direitos das Pessoas com Deficiência – que, por meio do Decreto 7.612, de 17 de 

novembro de 2011, reforça o compromisso do Brasil com a Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência, objetivando a promoção dos direitos dessas pessoas e sua inclusão 

na sociedade. 

 Dessa forma, esse capítulo apresenta o que são políticas públicas, as etapas do ciclo 

de políticas públicas que foram analisados, além de conceitos sobre as pessoas com 

deficiência, a inclusão social e a assistência social. 

 

2.1 Políticas Públicas 

 

Para se falar em políticas públicas, necessita-se falar sobre política, pois políticas 

públicas envolvem atividade política. Política tem como um de seus conceitos o “conjunto de 

procedimentos formais e informais que expressam relações de poder e que se destinam à 

resolução pacífica dos conflitos quanto a bens públicos” (RUA, 1998). 

Já as políticas públicas se conceituam como: a conjunção de “decisões e ações 

relativas à alocação imperativa de valores” (RUA, 1998, p. 1), ou seja, da alocação de 

recursos e bens públicos. Uma política pública não é feita apenas de decisões, mas também 

por ações a fim de que aquelas sejam implementadas. É importante ressaltar que uma política 

pública é pública, ela não é privada e nem apenas de uma coletividade. As decisões e ações 

originadas de um soberano do poder público revela o caráter imperativo da política pública, o 

que fortalece ainda mais sua característica de pública (RUA, 1998; HOWLETT, 2013).  

A atividade política tem sua base, em geral, no atendimento de demandas feitas pela 

sociedade. É ao tentar atender a essas demandas que se dão os procedimentos de resolução de 

conflitos sociais. Esses conflitos, geralmente, envolvem atores públicos, apesar de atores 
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privados também poderem influenciar nos processos decorrentes das políticas públicas. Os 

principais atores públicos são os políticos e os burocratas. Os políticos dependem de suas 

posições resultantes de mandatos eletivos, cálculo eleitoral e preferências relacionadas a seus 

partidos políticos, enquanto que os burocratas conquistam seus cargos através de seus 

conhecimentos e de sua carreira pública sem necessidade de processos eleitorais. Apesar 

disso, os burocratas atendem a setores a partir do controle de informação e se encontram 

envolvidos à política por projetos políticos (RUA, 1998). 

Os atores privados são basicamente: empresários, trabalhadores, organizações não 

governamentais – ONGs -, agentes internacionais e mídia. Os empresários têm sua força no 

capital financeiro e no poder de influenciar na economia nacional. Já os trabalhadores, 

organizações em conjunto, sindicatos, são exemplos de grupos de pressão, podendo 

influenciar decisões políticas no campo das políticas públicas. Um exemplo de trabalhadores 

ligados a movimentos sindicalistas fortes é visto no Brasil, onde setores estatizados e 

constituídos de funcionários públicos são organizados em sindicatos. Os agentes 

internacionais, por sua vez, representam importância econômica e política internacional, 

podendo ser governos de nações ou organizações mundiais que estabelecem trocas 

internacionais. O Fundo Monetário Internacional – FMI -, por exemplo, mantém influência 

econômica e política nas diversas nações.  Por fim, o papel da mídia é de suma importância no 

que diz respeito à formação de opinião da população e dos outros atores. Os meios midiáticos, 

cada vez mais, influenciam no processo de surgimento de políticas públicas, visto que 

disseminam demandas públicas e levam um relativo número à agenda política. A mídia ora é 

ator político, ora é recurso de poder político (RUA, 1998). 

As políticas públicas, como já explicado, surgem a partir de demandas sociais que, 

por meio de pressão por parte dos atores e de recursos midiáticos, chegam à agenda política. 

Ao serem aprovadas pela agenda, essas demandas passam por diversas etapas do chamado 

policy cycle ou ciclo das políticas públicas. A primeira etapa é chamada formulação, em que 

se discute a política pública, planejando-a, estruturando-a e lhe dando caráter oficial diante de 

determinadas demandas discutidas. A segunda etapa é a de implementação, etapa a ser 

investigada por essa pesquisa e que posteriormente será melhor explicada. Por fim, a etapa de 

avaliação, na qual o objetivo é revisar a política e seus resultados para obtenção de níveis de 

eficiência, eficácia e efetividade (RUA, 1998; MELO, 1999). 
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2.2 Formulação e implementação das políticas públicas  

 

A formulação de políticas públicas constitui uma etapa em que propósitos e 

plataformas eleitorais se transformam em programas e ações do governo, esses programas e 

ações podendo resultar em modificações e melhorias para a sociedade (SOUZA, 2006). 

Essa etapa depende das relações entre funções dos atores envolvidos. O período de 

permanência dos governos tem grande impacto nas políticas públicas, visto que a troca de 

representantes do poder Executivo pode resultar em grande número de mudanças e curtos 

prazos de discussão e formulação de políticas públicas.  
Por último, políticas públicas, após desenhadas e formuladas, desdobram-se em 
planos, programas, projetos, bases de dados ou sistema de informação e pesquisas. 
Quando postas em ação, são implementadas, ficando daí submetidas a sistemas de 
acompanhamento e avaliação. (SOUZA, 2006, p. 26). 
 

Após a formulação, as políticas públicas são implementadas. Sobre o processo de 

implementação de políticas públicas, pode-se dizer que é a constituição de planejamento e 

organização da gestão de recursos humanos, materiais, financeiros e tecnológicos de uma 

política, é a conjunção das ações postas em prática, após o processo de tomada de decisão, por 

atores políticos ou privados (SARAVIA, 2006). O acompanhamento dessa etapa deve ser 

feito a fim de se verificar a eficácia das ações governamentais entre a formulação e a 

concretização da política, como será analisado por essa pesquisa (RUA, 1998; MELO, 1999; 

SARAVIA, 2006). 

Ressalta-se que o controle do processo de implementação é dificultado na medida em 

que uma política pública engloba diferentes organizações, setores, regiões ou níveis de 

governo. Além desses aspectos, o tipo de política pública e o campo onde a política será 

implementada também interferem no controle de políticas em suas fases de implementação.  

Há três tipos principais de política pública: distributivas, redistributivas e 

regulatórias. As distributivas têm como característica ofertar serviços e ferramentas públicas 

para atendimento do que é demandado pela sociedade e por grupos de interesse. Já as 

redistributivas atendem a demandas, de forma reparadora, que ainda não foram supridas. Por 

fim, as regulatórias, como o próprio nome diz, consistem na elaboração de normas a fim de 

regular políticas públicas. O Programa de Inclusão de Pessoas com Deficiência se enquadra 

nas características de política redistributiva. Assim, para se acompanhar uma política em 

implementação, deve-se possuir um conhecimento acerca de seus aspectos estruturais 

(OLIVEIRA, 2010). 
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No caso de políticas públicas caracterizadas como “programas”, podem surgir 

conflitos na interação com outros programas. Há, ainda, casos em que políticas já formuladas 

são objeto de apresentação simbólica, sem que sejam implementadas. Sistemas políticos em 

que formulação e implementação se apresentam separados (divisão entre Legislativo e 

Executivo ou entre níveis de governo) permitem essa aderência simbólica devido a uma 

interrupção e incompatibilidade de compromisso entre as diferentes instâncias. No entanto, 

por vezes, formulação e implementação se confundem, visto que alguns objetivos e decisões 

da política podem ser determinados durante sua implementação. O processo de 

implementação pode, também, ser visto como continuação do processo de formulação 

dependendo da interação entre gestores da política e burocratas. Assim, é importante a 

identificação de “quem procura influenciar a que, a quem, como e porque” (RUA, 1998). 

A falha em um desses aspectos mencionados pode levar à ausência de 

implementação da política ou de algumas partes da política. Essas falhas são decorrentes das 

interações constantes que ocorrem durante a implementação. Como dito por Rua (1998, p. 

17):  
na realidade o que existe não é um processo acabado, mas sim um contínuo 
movimento de interação entre uma política em mudança, uma estrutura de relações 
de grande complexidade e um mundo exterior não apenas complexo, mas também, 
dotado de uma dinâmica cada vez mais acelerada. 

  

Assim como as políticas públicas, as políticas institucionais baseadas em políticas já 

existentes, como é o caso do Programa de Inclusão de Pessoas com Deficiência da PR, 

passam por processo similar ao das políticas públicas em seu ciclo. 

 

2.3 Pessoa com Deficiência  

 

As pessoas com deficiência possuem um histórico de exclusão social por séculos, 

assim como as mulheres. Este histórico está presente em diversas culturas pelo mundo todo. É 

bastante disseminada a informação de que alguns povos indígenas, até hoje, excluem recém-

nascidos que apresentem algum tipo de deficiência de suas tribos, fazem uma seleção 

biológica. Assim como eles, outros povos o fizeram durante a história humana.  

Acontecimentos históricos, como a Revolução Industrial, a Primeira Guerra Mundial e a 

Guerra do Vietnã, fizeram com que as pessoas com deficiência fossem mais numerosas nas 

sociedades e, por isso, passou-se a aceitá-las. Isso aconteceu porque inúmeras pessoas ficaram 
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feridas e debilitadas por esses acontecimentos, além da geração de amputações e invalidez. 

Apesar disso, com o crescimento do mercado e por demanda de mão de obra, foram 

empregadas pessoas com deficiência, o que resultou na inserção desse grupo em atividades 

econômicas (CHICON, 2009; TEIXEIRA, 2010).  

No entanto, ressalta-se as conformidades de aceitação dessas pessoas na sociedade 

nesse período pós-guerra, chamado de “período de assistencialismo paternalista” por Maior 

(1997, p.35), no qual a pessoa com deficiência é a responsável por se encaixar na padronizada 

sociedade. Não havia possibilidade de integração entre as diversidades, havia uma 

“normalização” para que a inserção da pessoa com deficiência fosse possível. A sociedade 

impunha regras de padronização do “normal” e, por isso, pessoas que divergiam dessas 

normas deveriam se adequar a elas caso desejassem inclusão social (MAIOR, 1997). Quanto 

ao termo deficiência, é possível observar que seu conceito ainda passa por diversas 

modificações. Alguns conceitos são: imperfeição, falta, lacuna, deformação física ou 

insuficiência de uma função física ou mental, mutação cromossômica proveniente de perda de 

pedaço de cromossomo (AURÉLIO, 2014; MICHAELIS, 2009).  

De acordo com a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de 

Deficiência, Lei no 7.853, de 24 de outubro de 1989, regulamentada pelo Decreto nº 3.298, de 

20 de dezembro de 1999, considera-se: 

 
I - deficiência – toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, 
fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, 
dentro do padrão considerado normal para o ser humano; 

II - deficiência permanente – aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um 
período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de 
que se altere, apesar de novos tratamentos; e 

III - incapacidade – uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração 
social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais 
para que a pessoa portadora de deficiência possa receber ou transmitir informações 
necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser 
exercida. (BRASIL, 1999). 

 

A deficiência foi, por muito tempo, entendida apenas como uma disfunção biológica. 

Era vista como uma catástrofe de responsabilidade individual e, por isso, destinada ao 

confinamento ou ao cuidado familiar. A proteção social dos direitos de cidadania das pessoas 

com deficiência começa a ser reivindicada na década de 1970, com o fortalecimento de 

movimentos sociais, o que deu novo rumo ao ordenamento político e jurídico e à justiça social 

(SANTOS, 2011). 
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Ainda segundo o Decreto nº 3.298/1999, a pessoa com deficiência deve estar 

enquadrada em uma das disposições abaixo:  

 
I. Deficiência física – alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do 
corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se 
sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, 
tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de 
membro, paralisia cerebral, membros com deformidade congênita ou adquirida, 
exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o 
desempenho de funções;  
II. Deficiência auditiva – perda parcial ou total das possibilidades auditivas sonoras, 
variando de graus e níveis na forma seguinte: a) de 25 a 40 decibéis (db) – surdez 
leve; b) de 41 a 55 db – surdez moderada; c) de 56 a 70 db – surdez acentuada; d) de 
71 a 90 db – surdez severa; e) acima de 91 db – surdez profunda; e f) anacusia;  
III. Deficiência visual – acuidade visual igual ou menor que 20/200 no melhor olho, 
após a melhor correção, ou campo visual inferior a 20º (tabela de Snellen), ou 
ocorrência simultânea de ambas as situações;  
IV. Deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior à 
média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou 
mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: a) Comunicação; b) Cuidado 
pessoal; c) Habilidades sociais; d) Utilização da comunidade; e) Saúde e segurança; 
f) Habilidades acadêmicas; g) Lazer; e h) Trabalho;  
V. Deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências. (BRASIL, 
1999). 

 

O termo “pessoa com deficiência”, atualmente, é utilizado para se referir a pessoas 

com diversidades que se enquadrem nas citadas categorias passou por modificações e ainda 

não é conhecido por todos. Assim, há quem utilize as nomenclaturas como, por exemplo, 

“pessoa excepcional”, “pessoa com necessidades especiais” e “deficiente”. Foi por existirem 

tantas expressões para se falar das pessoas com deficiência que a ONU, por meio da 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, de 2015, instituiu “pessoa com 

deficiência” como termo formal (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2010). 

 A convenção, assim como as leis e decretos destinadas às pessoas com deficiência, 

são responsáveis pela disseminação de um novo modo social de pensar, um modo repercussor 

de uma possível equidade no tratamento dessas pessoas em relação a outras (BARBOSA, 

2012). 

É em busca dessa equidade que a necessidade de se formular mais políticas públicas 

destinadas ao combate à exclusão das pessoas com deficiência surge, influenciando também 

as políticas institucionais ligadas ao serviço público ou não. Esse tipo de política pública, ao 

visar estabelecer uma equidade entre pessoas, é considerado social e de redistribuição. Além 

disso, foi com documentos específicos e legais que se começou o atendimento estatal direto 

dessas pessoas. Anteriormente, havia apenas convênios entre governo e terceiro setor, como 
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as associações de pais e amigos dos excepcionais (Apaes), para atendimento de tais 

demandas. Foram os movimentos sociais os maiores influenciadores da importância da 

entrada de projetos voltados para esse público-alvo na agenda política (MAIOR, 1997). 

A participação social e a negociação intensa são fatores relevantes na conquista pela 

transformação da visão de normalidade padrão para diversidade humana, relembrando e 

reforçando a humanidade das pessoas, apesar de suas possíveis limitações funcionais 

(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2010). 

Ainda segundo a referida convenção, o que impede a plena inclusão social das 

pessoas com deficiência são as barreiras presentes nos ambientes. Sendo assim, o ideal é a 

remoção dessas barreiras. Ao planejar uma construção, por exemplo, deve-se pensar em um 

desenho universal que atenda a necessidades das diversidades de forma que não haja 

impedimentos para as pessoas com deficiência. (ORGANIZAÇÕES DAS NAÇÕES 

UNIDAS, 2010) 

  

  

2.4 Inclusão social 

 

A ideia de que pessoas com deficiência sejam equivalentes a pessoas limitadas  

desafia a implementação de políticas públicas voltadas para aquelas. Isso acontece devido à 

fragilidade das políticas sociais que deveriam garantir a cidadania dessas pessoas e ao 

mercado de trabalho restritivo (SANTOS, 2011). 

A valorização das diferenças entre as pessoas é garantida a partir do reconhecimento 

da experiência da deficiência como uma forma de manifestação da diversidade. Esse 

reconhecimento é, ainda, caminho para o exercício democrático de igualdade e liberdade nas 

sociedades (SANTOS, 2011). 

Algumas ações devem ser tomadas para atingir uma mudança no “quadro de 

marginalização” (p. 51) das pessoas com deficiência, a transformação da visão social em 

relação a essas pessoas, a escola inclusiva, a conscientização através da mídia, o uso de 

tecnologias e o aumento de verbas para programas sociais são exemplos de ações (MACIEL, 

2000).  A mídia é um meio eficaz de informar a sociedade acerca da diversidade, a ausência 

de conscientização faz da deficiência um problema social. Essa mácula da deficiência é grave 

e transforma as pessoas com deficiência em pessoas sem cidadania, indefesas e incapazes. A 
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desmarginalização dessas pessoas tem como foco a integração de políticas nacionais de 

educação cujos objetivos sejam a educação a todos. A inclusão social refere-se à equiparação 

de oportunidades, a interação entre pessoas e a garantia do acesso a recursos sociais. Uma 

sociedade inclusiva possibilita a garantia de direitos das minorias e da diversidade. É vista 

como uma medida econômica por fazer das minorias, participantes politicamente, 

economicamente, e por diminuir custos sociais. Assim, como dito por Maciel (2000, p.56), a 

luta pela a inclusão social é de responsabilidade individual e, ao mesmo tempo, coletiva  

(MACIEL, 2000). 

 

 

2.5 Assistência social 

 

A assistência social é também relevante para a população com deficiência. Um longo 

trajeto foi percorrido pela assistência social até que esta fosse reconhecida política pública e 

direito social pela Constituição Federal de 1988. Contudo, a ideia de assistência social ainda 

precisou percorrer a década de 1990 e os anos 2000 para seu fortalecimento como política 

pública até que o Estado começou a utilizar de políticas sociais de transferência de renda e de 

proteção social como combate à desigualdade social. O acompanhamento e a avaliação de 

políticas sociais são, constantemente, assuntos de debates em sociedades democráticas, isso se 

deve ao envolvimento de recursos públicos, principalmente.  (SANTOS, 2011) 

As teorias e documentos apresentados acima corroboram a política pública escolhida 

como parâmetro para a política inclusiva da Presidência da República, assim como a fase da 

política a ser investigada. Contudo, essas teorias e documentos são insuficientes para se 

chegar a conclusões concretas a respeito do Programa de Inclusão de Pessoas com 

Deficiência. Devido a isso, outros procedimentos metodológicos serão utilizados, além da 

pesquisa documental, para um aprofundamento da análise da política escolhida. 
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3 Procedimentos Metodológicos 

Os procedimentos metodológicos são as ferramentas utilizadas para concretização de 

uma pesquisa. Nesta parte do relatório, serão apresentadas as formas de fonte de dados 

escolhidas para dar base aos resultados presentes nesse trabalho a respeito do programa 

escolhido. 

O trabalho de campo, segundo Minayo (2013), é a ponte entre quem pesquisa e os 

fatos relacionados à pergunta norteadora, é o que permite que o conhecimento empírico seja 

bem formado. Sabendo disso, a pesquisa de campo que originou esse relatório foi feita na 

Presidência da República onde houve imersão no período entre os dias 5 de abril e 12 de maio 

de 2016. 

Na imersão e para a coleta de dados, foram utilizadas algumas ferramentas: a 

observação participante, a pesquisa documental, entrevistas e matriz de planejamento. 

 

3.1 Observação participante  

 

  Foram observados aspectos da secretaria de administração, na qual aconteceu a 

imersão, de forma a haver o mínimo de interferência nas atividades de seus membros.  

 Minayo (2013) caracteriza a observação participante como um modelo de 

observação ausente de instrumento específico e rígido para a sua realização. Assim, o 

instrumento utilizado foi o diário de campo. No diário de campo, documentou-se a rotina de 

trabalho dos servidores do órgão, além de conversas informais e uma roda de conversa com 

gestores de contrato da organização, que gerenciam contratos envolvidos com mão de obra 

terceirizada. 

Também, observou-se, em visita por todas as instalações constituintes da 

organização pública, aspectos arquitetônicos relevantes ao eixo de acessibilidade e adaptação 

razoável. 

Esses aspectos foram registrados em cinco diários de campo que abrangiam três 

dimensões (descritiva, analítico-reflexiva e de registro parcial) que possibilitaram dar maior 

detalhamento da observação participante no presente relatório. 
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3.2 Pesquisa documental  

 

Os documentos analisados foram, em sua maioria, fornecidos pela secretaria. Alguns 

foram obtidos no sítio eletrônico do Programa. Os documentos analisados nesta pesquisa 

foram os seguintes: 

- Plano de Ação 2015 

- Oficina de Planejamento 2015, que subsidiou o Plano de Ação 2015 

- Memória de Roda de Conversa 2015, que subsidiou o Plano de Ação 2016 

- Textos apresentados nos Relatórios de Gestão da Secretaria – 2014 e 2015 

- Minuta da Portaria do Programa 

- Texto – Concurso Inovação - 2014  

- Indicadores do Programa 

- Plano Anual de Trabalho – 2016 

- Plano de Ação 2016 

3.3 Entrevistas  

 

As entrevistas foram feitas, em maio de 2016, com base em um roteiro de entrevista 

semiestruturado. Esse modelo foi escolhido para melhor condução de respostas e, ao mesmo 

tempo, para não limitar estritamente o desenvolver do diálogo. Formularam-se as perguntas 

do roteiro com base nos objetivos deste trabalho, ou seja, a fim de contribuir na resposta da 

pergunta norteadora. 
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Os entrevistados foram selecionados de forma minuciosa para obtenção de dados 

relevantes para a pesquisa. Era previsto entrevistar cada um dos gestores de cada eixo do 

programa, além de mais alguns membros do Comitê Gestor e de alguns servidores do órgão 

beneficiários da política. No entanto, não foi possível entrevistar todas as gestoras do eixo de 

sensibilização e capacitação, por impedimentos de agenda de uma delas referentes ao 

momento político vivido pelo país, momento esse em que há um processo de impeachment 

ocorrendo relacionado à Presidente da República.  

Por questões de preservação de identidade, os entrevistados não tiveram seus nomes 

publicados nesse relatório. Desta forma, os entrevistados foram identificados da forma como 

se vê no Quadro 3.1: 

Quadro 3.1: Entrevistados e seus dados 

 

Entrevistados Função no Programa Motivo Data da entrevista 

Entrevistado 1 Gestor do eixo de 

inclusão social – 

estagiários 

Conhecimento referente a 

chamadas públicas de 

estagiários com 

deficiência 

15/04/2016 

Entrevistado 2 Gestor do eixo de 

sensibilização e 

capacitação 

Conhecimento 

relacionado a ações de 

sensibilização e 

capacitação 

15/04/2016 

Entrevistado 3 Gestor anterior do eixo 

de inclusão social - 

servidores públicos 

Conhecimento referente à 

única chamada pública de 

servidores com 

deficiência 

22/04/2016 

Entrevistado 4 Servidor antigo (anterior 

ao Programa) com 

deficiência 

Conhecimento sobre 

estrutura da PR anterior à 

existência do Programa 

25/04/2016 

Entrevistado 5 Coordenador do 

Programa e pessoa com 

deficiência 

Conhecimento acerca de 

mobilização dos 

servidores da PR para 

participação de eventos 

ligados ao Programa; e 

beneficiária dele 

18/04/2016 
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Entrevistado 6 Único estagiário com 

deficiência 

Beneficiário do Programa 

e da ação de chamada 

pública para estágio para 

pessoa com deficiência 

27/04/2016 

Entrevistado 7 Gestor do eixo 

acessibilidade e 

adaptação razoável 

Conhecimento de 

engenharia de todos os 

processos arquitetônicos 

já realizados e em 

andamento 

27/04/2016 

Entrevistado 8 Gestor do eixo de 

tecnologia em 

comunicação assistiva 

Conhecimento 

relacionado à tecnologia 

que permite/ auxilia 

maior autonomia no 

trabalho de pessoas com 

deficiência 

29/04/2016 

Fonte: elaboração da autora 

As entrevistas duraram entre 30 minutos e 1 hora e foram todas gravadas em 

aparelho de áudio com consentimento dos entrevistados. Essas pessoas também autorizaram a 

utilização do conteúdo gravado neste relatório.  

  

3.4 Matriz de Planejamento 

 

Para melhor direcionamento na elaboração desse relatório, utilizou-se a chamada 

matriz de planejamento: “Trata-se de quadro resumo das informações relevantes do 

planejamento de uma auditoria.” (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2010). 

A matriz de planejamento é uma técnica originária de demandas na realização de 

auditorias. Tem como proposta dar suporte na etapa de elaboração do trabalho e na de 

execução ao prover melhor direcionamento do trabalho em si e de pesquisas de campo 

(TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2010). 

Como uma boa ferramenta de planejamento, a matriz tem flexibilidade caso haja 

mudanças durante o processo de pesquisa. No caso de auditorias, a matriz de planejamento 
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guia uma equipe e é modificada por ela ao decorrer do trabalho (TRIBUNAL DE CONTAS 

DA UNIÃO, 2010). 
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Quadro 3.2: Matriz de Planejamento da Pesquisa 

 
Informações 

Requeridas 

Fontes de 

Informação 

Método de 

Compilação 

Método de 

Análise 

Potenciais 

Limitações 

Considerações 

Da Análise 

Funcionamento do Programa/ 

ações; 

 

Visão da Presidência da 

República relacionada às 

ações; 

 

Visibilidade do Programa; 

 

Resultados das ações no 

cotidiano da organização. 

Órgão público onde houve 

a imersão; 

 

Documentos analisados; 

 

Entrevistados; 

 

Conversas informais; 

 

www4.planalto.gov.br/ipcd 

Pesquisa 

documental; 

 

Entrevistas; 

 

Pesquisa 

online. 

Análise 

documental; 

 

 

Agenda 

conturbada de 

alguns 

entrevistados; 

Qual o grau, baseado no tempo de permanência no 

órgão, de conhecimento sobre o Programa e suas 

repercussões? 

 

De que forma são percebidas as repercussões do 

Programa? 

 

Qual o conhecimento acerca da formulação do 

Programa? 

 

Que ações são mais perceptíveis no ambiente? 

 

O objetivo central do Programa, a inclusão social, 

está sendo alcançada? 

 

Que fatores explicitam esse processo de alcance? 

 

Dentre os eixos do programa, qual apresenta mais 

resultados? 

 

Há participação ampla em rodas de conversa e 
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reuniões do Programa? O que esses momentos 

acrescentam a ele? 

 

Que empecilhos existem para atingir as metas do 

Programa são percebidos? Há soluções? 

 

Fonte: elaboração da autora 

 

3.5 Análise dos dados 

 

A análise de dados consistiu na junção e interpretação de dados documentais e provenientes de entrevistas e observação 

participante. Esses dados, alguns quantitativos, outros qualitativos, foram inseridos em quadros construídos pela autora e, posteriormente, 

discutidos a fim de responder a pergunta norteadora desse trabalho. 
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4 Diagnóstico da Política Pública 

 

Este capítulo apresenta os resultados provenientes dos procedimentos metodológicos 

descritos acima. Eles foram baseados nos objetivos específicos e geraram categorias de 

análise, apresentadas a seguir. 

 

4.1 Ações do Programa de Inclusão de Pessoas com Deficiência  

 

O Programa de Inclusão de Pessoas com Deficiência da Presidência da República, de 

16 de setembro de 2013, visa assegurar a presença de pessoas com deficiência no órgão 

público em questão, além de seus direitos. O programa tem, como responsável de 

coordenação, a Secretaria de Administração da Presidência da República.  

A Presidência da República tem buscado a democratização de seu espaço, tanto para 

recepção de pessoas com deficiência e adequação de ambiente de trabalho, em todos os 

departamentos e as edificações que o compõem, para essas pessoas, como para possibilitar 

maior participação popular. Assim, deu-se origem ao Programa de Inclusão de Pessoas com 

Deficiência da Presidência da República (BRASIL, 2013). 

O Programa de Inclusão de Pessoas com Deficiência tem como objetivo trazer o 

pleno exercício e a equidade dos direitos das pessoas com deficiência como seus princípios 

(BRASIL, 2013).  

Inicialmente, foram formuladas 59 ações para o alcance do proposto pelo programa. 

Essas ações abrangem diversos eixos que necessitam de atenção em seu atendimento para de 

fato promover condições adequadas de inclusão das pessoas com deficiência no órgão 

(BRASIL, 2013). 

Como dito anteriormente, as citadas ações têm como base quatro eixos temáticos de 

atuação: (i) acessibilidade e adaptação razoável, (ii) inclusão social, (iii) tecnologia em 

comunicação assistiva e, (iv) sensibilização e capacitação. 
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O Programa de Inclusão de Pessoas com Deficiência da PR existe apenas nesse órgão 

da administração pública federal. No entanto, há outros órgãos públicos com iniciativas 

semelhantes, como o Senado Federal e a Câmara dos Deputados cujas políticas voltadas para 

esse tema são, respectivamente: Programa de Acessibilidade e Valorização da 

Pessoa com Deficiência do Senado Federal e Programa de Inclusão Social de Pessoas com 

Deficiência da Câmara dos Deputados 

Como já mencionado, o Programa possui quatro eixos de implementação das ações 

existentes. O eixo de Inclusão Social possui, atualmente, apenas um gestor. O de 

Acessibilidade e Adaptação Razoável também possui apenas um. Já o de Sensibilização e 

Capacitação, três. E, por fim, o de Tecnologia em Comunicação Assistiva, um somente. Esses 

gestores não têm, como função primária, implementar as ações de seus respectivos eixos. Eles 

são responsáveis por atividades provenientes de seus cargos como servidores públicos do 

órgão em que atuam. Assim, o compromisso com a gestão da política tem suas flexibilidades, 

cabe a cada um deles organizar seus horários para lidar com o andamento do Programa. Além 

disso, a alocação em órgão público de algumas dessas pessoas pode se influenciada por 

mudanças no quadro político brasileiro.  

As ações que compõem a política visam, em conjunto, atingir a inclusão social das 

pessoas com deficiência, tanto como servidores, quanto como visitantes nas edificações do 

órgão. 

Observou-se o preparo das pessoas que a constituem para lidar com situações 

previstas pela política, além da preocupação dessas mesmas pessoas em relação ao 

cumprimento das ações dos quatro eixos. Os responsáveis pelo planejamento, execução, 

acompanhamento e avaliação das ações e projetos do programa, o Comitê Gestor, têm outras 

funções além dessas relacionadas à política. Esses gestores dividem suas responsabilidades 

com funções dos cargos que ocupam dentro do órgão. A criação de cargos exclusivos e 

integrais para gestores do programa foi uma ideia apresentada em algumas entrevistas 

realizadas. 

O programa conta com algumas ações internas de encontro entre os gestores, 

reuniões do Comitê Gestor, oficinas de planejamento e rodas de conversa. Em geral, são 

encontros, com certa frequência, entre membros do Comitê, juntamente de outros 
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trabalhadores da organização em questão, para discussão de temáticas de inclusão e de 

prestação de contas. 

Para haver implementação das ações de cada eixo, criam-se planos de ações anuais. 

O Plano de Ação de 2015 foi fruto de uma oficina de planejamento, onde foi feito um 

questionário para realização de participação social e coleta de sugestões acerca de medidas a 

serem tomadas no ano de 2015. Assim, seguem as perguntas que foram elaboradas: 

 

− Para ampliar e consolidar as conquistas alcançadas com o Programa de 

Inclusão de Pessoas com Deficiência, o que é importante fazer neste ano de 

2015? 

− Em relação à acessibilidade física, ou arquitetônica, o que é prioritário 

fazer? 

− Em relação à acessibilidade comunicacional utilizando tecnologias, o que 

precisamos priorizar? 

− Para atuarmos na formação e capacitação visando a construção de uma 

cultura inclusiva em todos os órgãos componentes da instituição, o que 

podemos fazer em 2015? 

− Em relação aos processos de contratação de estagiários e terceirizados com 

deficiência, bem como o edital de seleção de servidores públicos para 

atuarem na instituição, o que podemos fazer para aperfeiçoá-los? 

− Há outras ações que o Programa de Inclusão poderia inovar neste ano? 

(PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 2015). 

 

4.2 Ações previstas e realizadas 

Esses questionamentos resultaram no Plano de Ação de 2015. Para comparação e 

análise da eficácia, seguem as ações previstas e realizadas no ano de 2015: 

 

Quadro 4.1: Plano de Ação de 2015 

 

Eixos Ações previstas Ações realizadas 

Acessibilidade e adaptação 1- Adaptar rota externa ao 3, 7 
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razoável Palácio do Planalto e anexos 

2- Reativar indicação sonora 

dos elevadores do Palácio do 

Planalto 

3- Aprimorar adaptação da rota 

externa da parada de ônibus 

mais próxima até a entrada 

do Palácio 

4- Reposicionar vagas do 

estacionamento de pessoas 

com deficiência para maior 

proximidade dos acessos aos 

elevadores 

5- Construir acesso de pedestre 

para o Palácio 

6- Construir e adaptar calçadas 

ao redor dos prédios 

7- Destinar mesa e melhor 

trajeto para pessoas com 

deficiência no restaurante da 

PR 

8- Realizar adaptação nas salas 

de trabalho 

Inclusão social 9- Mapear processo de trabalho 

voltado à integração de 

servidores e estagiários com 

deficiência com suas equipes 

de trabalho 

10- Monitorar o cumprimento da 

cota de pessoas com 

deficiência das empresas 

terceirizadas 

11- Elaborar projeto de visitação 

acessível aos palácios e 

validá-lo 

12- Elaborar projeto do Cine 

10, 11, 12, 



34 

 

 

Planalto Acessível e validá-

lo 

Tecnologia em comunicação 

assistiva 

13- Adquirir equipamentos para 

pessoas com deficiência 

visual 

14- Divulgar no sistema interno 

da PR softwares para pessoas 

com deficiência visual e 

auditiva 

15- Contratar serviço de 

legendagem simultânea, 

audiodescrição, intérprete de 

libras e profissionais para 

guiar pessoas com 

deficiência visual em eventos 

públicos na PR 

16- Capacitar os gestores nas 

funcionalidades existentes 

destinadas à acessibilidade 

nos portais 

17- Concluir a homologação do 

portal segundo critérios da 

identidade de governo digital 

e acessibilidade 

13, 14, 16, 17 

Sensibilização e capacitação 18- Apresentar o programa e seus 

resultados 

19- Realizar rodas de conversa 

para pessoas com deficiência 

20- Ofertar curso presencial de 

Libras 

21- Ofertar curso de tradução 

visual 

22- Oferecer condições de 

igualdade de participação dos 

servidores nos cursos de 

capacitação 

18, 19, 20, 24, 25 
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23- Ofertar cursos de capacitação 

aos servidores que atuam no 

atendimento ao público 

interno e externo 

24- Realizar plano de 

sensibilização sistemático 

25- Organizar evento de 

mobilização sobre as pessoas 

com deficiência 

26- Aperfeiçoar o site do 

programa 

27- Divulgar o programa 

Fonte: elaboração da autora 

As ações que compõem o Plano de Ação de 2015 foram divididas em etapas de 

acordo com o respectivo eixo em que se inserem, além dos responsáveis por cada ação, o mês 

de previsão de conclusão, o status de monitoramento e algumas observações. O Plano de 2015 

é composto por 78 ações, nem todas foram aqui apresentadas, apenas as ações com status de 

monitoramento em andamento e concluídas. Dessa forma, das 78 ações, apenas 14 foram de 

fato concluídas e 20 foram iniciadas no ano de 2015.  

Algumas ações foram previstas para anos diferentes dos anos que de fato foram 

realizadas. Um exemplo disso foi a ação de “realizar o terceiro processo seletivo para 

estagiários com deficiência, aprimorando a divulgação” (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 

2015). Essa citada ação foi prevista para o ano de 2015, porém apenas foi implementada em 

2016, por meio de duas chamadas públicas no sítio eletrônico do programa. 

Observou-se que algumas ações são permanentes, não demonstram previsão de 

conclusão. São ações de elevada importância e que requerem constante aprimoramento: 

 

− Realização de adaptação das salas de trabalho; 

− Realização de rodas de conversa com pessoas com deficiência (servidores, 

estagiários e terceirizados); 

− Inclusão da temática de inclusão de pessoas com deficiência nos cursos 

tratantes de relacionamento no ambiente de trabalho e atendimento ao 

público; 
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− Divulgação do Programa: mensagens educativas, 1 vez ao mês; 

− Divulgação de canais de comunicação existentes, 3 vezes ao ano; 

− Divulgação de resultados alcançados, 2 vezes ao ano. (PRESIDÊNCIA DA 

REPÚBLICA, 2015) 

 

Os momentos de roda de conversa concentram análise de resultados, feedbacks por 

parte de beneficiários e servidores não-gestores, além de gerarem subsídios para planejamento 

de ações futuras. De acordo com informação proveniente de uma conversa informal,o Plano 

de Trabalho de 2016 foi gerado a partir da 4ª Roda de Conversa com servidores e estagiários 

com deficiência.  

Essa roda de conversa teve como objetivos: a integração de servidores, estagiários e 

do Comitê Gestor; o debate e a avaliação do Balanço de Trabalho de 2015; e a coleta de 

sugestões para o Plano de Trabalho de 2016. Nesse evento, ações realizadas em 2015 e os 

desafios de 2016 foram apresentados e discutidos (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2015).  

Assim, as ações do Plano de Trabalho de 2016 são: 

Quadro 4.2: Plano de Trabalho de 2016 

 

Eixos Ações previstas Ações realizadas 

Acessibilidade 1- Aplicar avaliação de 

acessibilidade física 

2- Adaptar acesso às recepções 

3- Adaptar rota externa às 

edificações 

4- Adequar o auditório 

5- Construir acesso de pedestre 

e de pessoas com deficiência 

para o Palácio do Planalto 

6- Construir uma elevação na 

via de acesso na faixa de 

travessia 

7- Realizar sinalização tátil de 

piso 

4 
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8- Adaptar recepções para 

acesso de pessoa com 

deficiência 

9- Reformar e adequar o acesso 

externo principal ao anexo II 

10- Construir e adaptar calçadas 

e rampas de acesso 

Inclusão social 11-  Mapear processo de trabalho 

e adotar fluxo de trabalho 

voltado à integração de 

servidores e estagiários com 

deficiência nas suas equipes 

de trabalho 

12-  Realizar processo seletivo 

para estagiários com 

deficiência, com divulgação 

em Libras e acessível para 

pessoas com deficiência 

visual 

13-  Dar continuidade às rodas de 

conversa com pessoas com 

deficiência 

14- Monitorar o cumprimento da 

cota de pessoas com 

deficiência das empresas 

terceirizadas e integrar essas 

pessoas nas rodas de 

conversa 

11, 14 

Tecnologia em comunicação 

assistiva 

15-  Implantar a central de Libras 

na PR 

16-  Disponibilizar, aos 

servidores e visitantes, a Lei 

Brasileira de Inclusão da 

Pessoa com Deficiência em 

Braille 

17-  Adquirir equipamentos para 

20, 21 
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pessoas com deficiência 

visual 

18-  Adquirir impressora em 

Braille para a PR 

19-  Divulgar, em sistema 

interno, softwares para 

pessoas com deficiência 

visual e auditiva 

20- Contratar serviço de 

legendagem simultânea, 

áudio descrição, intérprete de 

Libras e profissionais para 

guiar pessoas com 

deficiência visual em eventos 

públicos 

21-  Capacitar os gestores de 

conteúdo nas funcionalidades 

existentes destinadas à 

acessibilidade nos portais e 

sistemas internos 

Sensibilização e capacitação 22-  Formalizar o programa e o 

comitê através de portaria 

23-  Constituir espaço físico 

próprio para o programa 

24-  Ofertar curso de tradução 

visual 

25-  Ofertar capacitação em 

acessibilidade cultura 

26-  Pesquisa da graduanda 

Brenda Felix 

27-  Ofertar capacitação aos 

servidores que atuam 

diretamente no atendimento 

ao público interno e externo 

28-  Agendar Pop-up do 

programa mensal 

23, 25, 28, 31, 32 
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29-  Apresentar do programa no 

Programa de Ambientação da 

PR 

30-  Reestruturar e gerir o site do 

programa 

31-  Garantir convite em Libras 

para a palestra sobre o 

combate ao mosquito Aedes 

Aegypti 

32-  Realizar seminário sobre 

gênero e deficiência  

33-  Realizar participação da 

temática de inclusão de 

pessoas com deficiência na 

Semana de Qualidade de 

Vida de 2016 da PR 

Fonte: elaboração da autora 

Das 82 ações (novamente, apenas foram apresentadas, nesse relatório, as ações em 

andamento e concluídas), 14 já foram implementadas até o mês de junho de 2016 e 20 estão 

em andamento. As de caráter permanente, já citadas, são repetidas novamente nesse plano de 

ações. A análise da eficácia da implementação das ações de 2016 fica comprometida, visto 

que esse ano ainda não teve seu fim. 

Apesar de já apresentar ações e resultados desde o ano em que começou a ser 

implementado, 2013, o programa ainda se encontra em processo de institucionalização, visto 

que sua portaria ainda não entrou em vigor. Apesar disso, obteve-se acesso à minuta da 

portaria do programa cujo objetivo é, principalmente: 

Art. 1º Instituir o Programa de Inclusão de Pessoas com Deficiência – PIPD, com a 

finalidade de promover a efetiva utilização dos recursos e serviços da instituição pelas pessoas 

com deficiência. (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2015). 

A conquista desse objetivo possibilitará maior visibilidade ao programa e, por 

conseguinte, maior autonomia a seus gestores, que visam obter espaço físico e quadro de 

servidores próprios para a política.  
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São dispostos, também, os princípios do programa, seus objetivos específicos, as 

competências do Comitê Gestor, juntamente da composição desse último, como são feitas as 

escolhas dos componentes do Comitê e dos gestores de cada eixo:  

 

Art. 8o  O Comitê Gestor do PIPD será composto por representantes dos seguintes 
órgãos: 

I – Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos; 

II – Secretaria de Governo da Presidência da República. 

§ 1o O Comitê Gestor será coordenado pela Diretoria de Gestão de Pessoas da 
Secretaria de Administração da Secretaria de Governo da Presidência da República, 
que designará três coordenadores para desempenhar atividades de gestão e 
representação institucional do PIPD.  

 

§ 2o As demais unidades da Secretaria de Administração da Secretaria de Governo 
que participam do Comitê Gestor do PIPD são: 

I – Coordenação-Geral de Relações Públicas da Secretaria de Administração da 
Secretaria de Governo da Presidência da República, responsável pela implantação de 
ações e projetos voltados ao eixo Sensibilização/Capacitação; 

II – Diretoria de Tecnologia da Secretaria de Administração da Secretaria de 
Governo da Presidência da República, responsável pela implantação de ações e 
projetos voltados ao eixo Tecnologia em Comunicação Assistiva; 

III – Diretoria de Recursos Logísticos da Secretaria de Administração da Secretaria 
de Governo da Presidência da República, responsável pela implantação de ações e 
projetos voltados ao eixo Acessibilidade e Adaptação Razoável. 

§ 3o Serão convidados a compor o Comitê Gestor dois representantes dos servidores 
com deficiência e dois representantes dos estagiários com deficiência, a serem 
selecionados segundo critérios objetivos previamente definidos, e que terão de 
apresentar a anuência da chefia imediata para participar do Comitê. 

§ 4o  O Comitê Gestor poderá convidar representantes de outros órgãos e entidades 
públicas ou instituições da sociedade civil para participar das reuniões. 

§ 5o Os membros titulares e suplentes do Comitê Gestor serão indicados pelos 
dirigentes de seus órgãos e designados por ato do Secretário de Administração no 
prazo de 30 (dias), a contar da data de publicação desta Portaria. 

§ 6o A participação no Comitê Gestor é considerada prestação de serviço público 
relevante e não será remunerada. (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2016). 

 

Ainda sobre rodas de conversa, houve observação participante em uma durante a 

imersão, realizada no dia 20 de abril de 2016. Nessa roda de conversa houve troca de 

conhecimento entre servidores da PR, do Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS -, do 

Senado Federal, do Ministério Público, do Tribunal de Contas da União – TCU - e mulheres 

com deficiência militantes de movimentos feministas e de pessoas com deficiência do Distrito 

Federal - DF. Foi ministrada por uma procuradora do Conselho do Ministério Público, Maria 

Aparecida Gugel, que demonstrou grande conhecimento sobre o tema pessoa com deficiência 
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e forneceu informações para uso no relatório final. Além disso, os participantes expuseram 

suas dificuldades cotidianas passadas nas citadas instituições, tanto por parte de pessoas sem 

deficiência, quanto de pessoas com deficiência. 

A roda de conversa mencionada apresentou aspectos importantes para esse trabalho. 

A procuradora Maria Aparecida Gugel, membro do Conselho do Ministério Público do 

Trabalho, mostrou que, assim como dito no referencial teórico desse relatório, as 

nomenclaturas ligadas à pessoa com deficiência sofrem transformações com o passar do 

tempo. Atualmente, o conceito e as classificações de deficiência mudaram. Considera-se 

pessoa com deficiência aquela pessoa que tem impedimentos de longo prazo. E as 

classificações são: 

 

− Pessoa com deficiência física: referente a dificuldades de locomoção; 

− Pessoa com deficiência mental: relacionada à saúde mental e confusão 
mental; bipolaridade, depressão crônica, esquizofrenia, autismo; 

− Pessoa com deficiência intelectual: ligada ao cognitivo; 

− Pessoa com deficiência sensorial: refere-se às deficiências visual, auditiva. 
(GUGEL, 2016). 

 

Foi apresentada também uma equação pela procuradora, posteriormente pesquisada 

para melhor entendimento: 

Deficiência = Limitação Funcional x Ambiente (MEDEIROS, 2005). 

Segundo Medeiros (2005), a deficiência de um indivíduo somente é sentida por ele 

quando o ambiente em que ele se encontra apresenta barreiras a ele. 

Essa definição racional esclarece e reforça a necessidade e importância de resultados 

satisfatórios do Programa de Inclusão de Pessoas com Deficiência. 

 

4.3 Processo de implementação de ações dos eixos do programa   

Esse capítulo tem como objetivo discutir a implementação de ações e seus impactos 

nos eixos que constituem o programa. Para isso, foi feita uma análise geral de cada um dos 

eixos. 
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4.3.1  Análise geral de cada eixo do programa 

 

Essa subseção trata a respeito de dados coletados acerca de documentos sobre o 

Programa de Inclusão de Pessoas com Deficiência da Presidência da República. 

 

4.3.1.1 Eixo de acessibilidade e adaptação razoável  

 

 Esse eixo do programa, segundo os entrevistados 1, 3, 7 e 8, é o de maior 

visibilidade. Isso se dá pelo fato de os resultados de suas ações serem visíveis nas edificações 

que compõem a Presidência da República. Além disso, “garante o direito de ir e vir da pessoa 

com deficiência” (ENTREVISTADO 8, 2016). 

Houve preocupação maior com a acessibilidade das pessoas com deficiência que 

utilizam cadeira de rodas para locomoção Apesar dos muitos resultados visíveis, a maior parte 

deles é referente a elevadores para cadeirantes e placas em Braille juntamente dos botões dos 

andares; rampas em todas as calçadas, agência do Banco do Brasil, da Caixa Econômica (há 

essas duas agências dentro de um dos prédios da PR), auditórios; vagas nos estacionamentos e 

banheiros acessíveis. O interior das edificações ainda carece de pisos táteis, placas em Braille 

de orientação de possíveis destinos e de placas informativas da localização de banheiros 

acessíveis a pessoas com deficiência física relacionada à mobilidade. A presença de piso tátil 

e placas em Braille ainda é pouco visível, o acesso de pessoas com deficiência sensorial é 

dificultado por esses fatores. 

  Segundo o entrevistado 7, mudanças arquitetônicas então sendo feitas de fora das 

edificações para dentro. Essas mudanças são realizadas, primeiramente, nas calçadas e 

acessos aos prédios. Posteriormente, dentro das muitas estruturas físicas da PR. Foi dito, 

ainda, que dependem de autorizações da Contran, Detran, Novacap, além de o Palácio do 

Planalto ter exceções de acessibilidade previstas em lei, por ser patrimônio nacional e 

apresentar peculiaridades. Esses aspectos acabam por dificultar e retardar objetivos do 

programa.  

 Há melhoras sendo feitas em relação a painéis para pessoas com deficiência visual e 

auditiva e, também, às catracas. As antigas catracas foram retiradas e as chamadas “catracas 

borboleta” irão substituí-las. 
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4.3.1.2 Eixo de inclusão social 

 

 O eixo de inclusão social apresenta ações que garantem maior entrada de pessoas 

com deficiência na PR. Os Entrevistados 2 e 8 apresentaram o aumento quantitativo de 

pessoas como sendo fator importante para a concretização da política. O Entrevistado 8, disse 

ainda, que esse aumento contribui nas realizações de ações do eixo de tecnologia em 

comunicação assistiva. 

Para o Entrevistado 1, a inclusão social é a solução para haver aceitação das pessoas 

com deficiência na PR. O Entrevistado 4 defende que a convivência com pessoas com 

deficiência traz benefícios à cultura da PR e ao programa. E para o Entrevistado 5, a inclusão 

social no meio de trabalho é demasiadamente importante, tendo em vista que a inclusão 

profissional é a forma mais plena de inclusão. 

O Entrevistado 6 entrou na PR pela segunda chamada pública para estagiários com 

deficiência. Foi relatado por ele que o programa permite que ele realize seu trabalho com 

qualidade. Foi dito também, por ele: “não fui deixado de lado. As pessoas reconhecem meu 

trabalho, perguntam a mim informações sobre o que desenvolvo”. Destacou, ainda, que ao 

cometer incorreções em suas tarefas, há pessoas dispostas a ajudá-lo, sem que haja punições.  

 

4.3.1.3 Eixo de tecnologia em comunicação assistiva 

 

O eixo de tecnologia em comunicação assistiva tem tido avanços. No entanto, grande 

parte das ações se referem a aquisição de equipamentos tecnológico de alto valor monetário. 

Assim, devido ao momento econômico em que o país se encontra e às restrições 

orçamentárias acarretadas pela crise econômica, essas ações demonstram dificuldade para 

serem implementadas. Isso é devido também ao quantitativo baixo de pessoas com deficiência 

na PR, segundo o Entrevistado 8. 
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4.3.1.4 Eixo de sensibilização e capacitação  

 

Esse eixo teve seu início a partir de cursos de capacitação para as pessoas com 

deficiência. Posteriormente, esses cursos foram substituídos por cursos de capacitação das 

pessoas que recepcionam pessoas com deficiência. Também eram distribuídas cartilhas, 

porém, somente elas, não traziam resultados significativos para o programa; elas eram 

descartadas e seu conteúdo não era assimilado por quem as recebia.  

O eixo de sensibilização e capacitação foi dito, pela maioria dos entrevistados como 

sendo o eixo de maior importância. Isso devido ao efeito que suas ações repercutem na cultura 

organizacional e na forma como os servidores passam a lidar com as pessoas com deficiência. 

Segundo o entrevistado 8, as dinâmicas e vivências realizadas são bastante relevantes. Assim 

como as rodas de conversa, nas quais vivências são trocadas entre os participantes, além de 

experiências e dificuldades relatadas pelas pessoas com deficiência no cotidiano. Tudo isso 

tem contribuído para a elaboração e melhora do Plano de Ação do Programa de Inclusão na 

PR.  

A sensibilização e a capacitação são formas de interligar as várias ações do 

programa, mobilizando os quatro eixos e acarretando no desenvolvimento de todos eles. As 

ações componentes desse eixo são, também, responsáveis por amenizar a dificuldade que há 

no entendimento das pessoas acerca do programa e seus objetivos, trazendo mudanças 

permanentes para a mentalidade das pessoas, como dito pelo Entrevistado 2.   

As recepções da PR, anteriormente, eram constituídas apenas de servidores militares. 

Atualmente, há, também, terceirizados nessas recepções. Teoricamente, todos esses 

funcionários terceirizados passaram por processo de capacitação executado pelos gestores do 

eixo de sensibilização e capacitação do programa. Porém, como já foi dito, há recepcionistas 

que não receberam curso de capacitação e nem os militares presentes nas recepções de entrada 

dos edifícios da PR.  

É relevante, ainda, salientar que esse eixo foi o responsável pelo preparo das pessoas 

que receberam visitantes com deficiência, na PR, durante a Copa do Mundo de 2014, que 

ocorreu no Brasil. 
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4.3.1.4 Conclusão sobre as análises dos eixos  

 

A necessidade e certa dependência das entrevistas para avaliação dos outros eixos do 

programa parte do fato desses eixos serem menos perceptíveis visualmente no ambiente da PR 

do que o eixo de acessibilidade e adaptação razoável. Esse eixo está em processo de alcance 

de suas ações e, de fato, demonstra eficácia nesse processo, visto que as mudanças acontecem 

dos ambientes externos para os internos. 

Já o eixo de inclusão social apresenta eficácia na chamada de estagiários, visto que 

está com a terceira chamada pública de estagiários com deficiência em andamento. No 

entanto, só houve uma chamada pública de servidores com deficiência.  

Enquanto que o eixo de tecnologia em comunicação assistiva passa por dificuldades 

não somente na aquisição de equipamentos, como também na falta de conhecimentos das 

pessoas na utilização deles. Apesar disso, está com suas ações cada vez mais presentes em 

eventos e sítios eletrônicos da PR. 

Por fim, o eixo de sensibilização e capacitação demonstra grande alcance da eficácia 

de suas ações na medida em que atinge, cada vez, mais pessoas por meio das rodas de 

conversa, presença em eventos diversos que não se limitam a eventos sobre o programa. Essas 

ações acarretam na sensibilização das pessoas que trabalham na PR e na conscientização dela. 

Assim, os objetivos desse eixo estão sendo alcançados. 

De acordo com a taxa de acessibilidade, avaliada em 2013, dos 1.286 itens avaliados, 

390 estão em conformidade com o Decreto nº 5.296/2004, que regulamenta a Lei nº 10.098, 

de dezembro de 2000, que promove acessibilidade das pessoas com deficiência. Sendo a taxa 

de acessibilidade igual a 30,3%, taxa que se repete em 2014. A meta de alcance para 2015 foi 

de 40%, no entanto, não houve medição nesse ano para verificação de resultado. Assim, essa 

meta de alcance foi passada para o Plano de Ação de 2016. Os itens avaliados que 

repercutiram nas taxas avaliadas correspondem aos eixos de acessibilidade e adaptação 

razoável e de inclusão social (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2015). 

Com a análise dos eixos do programa, foi possível perceber que seus objetivos estão 

sendo atingidos. Porém, em suma, encontrou-se um problema central que limita a eficácia do 

programa: o baixo quantitativo de pessoas com deficiência que trabalham na PR. O baixo 

percentual de servidores e estagiários com deficiência retarda a aquisição de equipamentos de 

tecnologia assistiva, a necessidade de se acelerar adaptações arquitetônicas nos ambientes da 



46 

 

 

PR, além de dificultar as justificativas dessas necessidades no que se refere ao orçamento. A 

entrada de mais pessoas com deficiência para trabalharem na PR, pelo eixo de inclusão social, 

parece ser a chave para avanços significativos nos demais eixos. Para maior detalhamento, 

elaborou-se a matriz de avaliação, ela, assim como a matriz de planejamento, também se 

origina de métodos utilizados pelo TCU.   

 

4.4 Pontos problemáticos e soluções  

 

 Segundo os entrevistados, o processo de inclusão de pessoas com deficiência na 

Presidência da República ainda está incipiente e encontra dificuldade para sua 

implementação. Dessa forma, eles elencaram alguns pontos problemáticos e possíveis 

soluções. 

O Quadro 4.3 traz um resumo do diagnóstico, com apresentação dos problemas e 

soluções com base nos entrevistados. 

Quadro 4.3 – Diagnóstico da implementação do Programa de Inclusão de Pessoas com Deficiência da PR 

 

Problemas Soluções Entrevistados 

Cultura organizacional Mais ações de sensibilização; mais 

chamadas de entrada de servidores 

e estagiários com deficiência 

1, 4, 5, 7 

Preconceito/ Falta de 

conhecimento e de aceitação 

Atitudes de aceitação; ações de 

sensibilização 

2 

Quantitativo limitado de pessoas 

com deficiência 

Organizar quadro de servidores 

para haver mais chamadas públicas 

direcionadas para pessoas com 

deficiência 

3, 8 

Limitação orçamentária/ 

Dificuldades na obtenção de 

tecnologia assistiva 

Aumento do quantitativo de 

pessoas com deficiência 

7 

Falta de especialização dos 

gestores/ Gestores suscetíveis a 

mudanças políticas 

Organizar quadro de servidores 

para criação de quadro de gestores 

exclusivos do Programa 

3, 5 
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Dificuldade para lidar com 

tecnologia assistiva por parte de 

técnicos de informática do órgão 

X 3, 8 

Ausência de espaço físico específico 

para desenvolvimento do Programa 

X 5 

Fonte: elaboração da autora 

Percebe-se, ainda, que alguns problemas e soluções foram expostos por mais de um 

entrevistado, o que reforça a existência desses problemas e a possível concretização das 

medidas apresentadas como soluções. A alguns problemas não se falou em solução (esse fato 

foi apresentado do Quadro 4.3 por meio de “X”). 

O preconceito foi indicado como um ponto prejudicial ao programa pelo 

Entrevistado 2. A discriminação é considerada uma barreira do ambiente, assim sendo fator 

que faz com que a deficiência de uma pessoa seja sentida por ela e visível para outras pessoas. 

A não discriminação é princípio previsto pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência. Segundo o citado documento, é de responsabilidade do Estado a proteção da 

pessoa com deficiência garantindo inclusão social e igualdade. 

Segundo o Entrevistado 3, houve problemas referentes ao edital de chamada pública 

de servidores, que aconteceu no ano de 2013. O respectivo documento não esclarecia que os 

servidores selecionados trabalhariam em Brasília. Esse aspecto do edital foi relativamente 

prejudicial ao resultado quantitativo de pessoas com deficiência que foram selecionados, pois 

muitos candidatos moradores de outros estados mandaram currículo e descobriram, 

posteriormente, que haveria necessidade de se mudarem de estado para preencher a vaga pela 

qual se interessaram. 

Apesar de já ter havido uma chamada pública para servidores e três para estagiários 

com deficiência, apenas 38 pessoas com deficiência trabalham no órgão, de um total de 4.206 

pessoas (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2015). Assim, o quantitativo limitado de pessoas 

com deficiência, segundo o Entrevistado 8, é fator que dificulta o andamento geral do 

programa, visto que “limita o convívio com os demais servidores e enfraquece requisições de 

tecnologia assistiva em processos licitatórios, por exemplo.” (ENTREVISTADO 8, 2016). 

A cultura organizacional da PR, uma casa política, foi identificada como 

problemática, no contexto do programa, para os entrevistados 1, 4, 5 e 7. Segundo eles, a 

sensibilização é fundamental para mudar a cultura e haver melhor entendimento acerca do 

programa. O que permite relacionar com outro ponto possivelmente problemático: a falta de 
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conhecimento e de aceitação por parte das pessoas em geral (ENTREVISTADO 1; 

ENTREVISTADO 3). Foi destacada, também, a importância da inclusão social na PR, por ser 

um órgão público tido como “espelho da sociedade brasileira”. 

Outra questão ligada à cultura organizacional da PR é o fato de os gestores estarem 

suscetíveis a mudanças políticas. Referente ao gestor com quem não foi possível realizar 

entrevista, os empecilhos foram, de âmbito de agenda dele, relacionados ao momento político 

do país. Além de gestor do eixo de sensibilização e capacitação do Programa de Inclusão, seu 

cargo lida diretamente com a política brasileira. Diante disso, é possível perceber que o 

programa e seus gestores estão suscetíveis a transformações ligadas a mudanças políticas, 

podendo favorecer ou prejudicar o andamento as ações de inclusão das pessoas com 

deficiência. Mais um aspecto possivelmente problemático é não haver quadro específico de 

servidores para gerir, com exclusividade, o Programa; e repercutir em falta de especialização 

do Comitê Gestor, como dito pelo Entrevistado 5. 

Para o Entrevistado 3, o eixo de tecnologia em comunicação assistiva enfrenta 

dificuldades no que tange o desconhecimento por parte dos técnicos de tecnologia da 

informação – TI – em tecnologia assistiva; havendo, assim, problemas na incorporação dessa 

tecnologia na PR.  

As burocracias ligadas a licitações e dificuldades com tombamento restringem o 

desenvolvimento pleno do eixo de acessibilidade e adaptação razoável, segundo o 

Entrevistado 3.  Isso decorre das demoras para realização de adaptações e negação de algumas 

delas por parte de outros órgãos responsáveis pela fiscalização de construções, como a 

Terracap.  

A rotatividade de recepcionistas terceirizadas é um possível ponto problemático para 

o programa. Esse ponto foi um dado coletado em conversa informal com a recepcionista 

Gabriella Nunes da Matta que, apesar de ter apresentado informações que afirmam a eficácia 

do programa, não soube dar informações acerca do curso de capacitação para lidar com 

pessoas com deficiência nas recepções da PR e expôs que não o recebeu, pois trabalha no 

órgão desde 1º de fevereiro de 2016. Além disso, constatou-se que as recepcionistas não são 

autorizadas a saírem de seus postos, são apenas instruídas a fazer credenciamentos. Assim, os 

responsáveis para lidar com as pessoas com deficiência continuam sendo os servidores 

militares, o que, segundo dois entrevistados, é um aspecto problemático para o programa visto 

que aqueles não recebem curso de capacitação para atendimento das pessoas com deficiência.  

Teoricamente, as recepcionistas foram colocadas juntamente de militares nas entradas das 
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instalações para melhorar o atendimento às pessoas com deficiência, porém, caso alguma 

pessoa com deficiência chegue à recepção precisando de auxilio, cabe ao chefe de segurança 

do dia tomar providências. Assim, são os militares que continuam lidando com as 

necessidades das pessoas com deficiência. 

Falta de espaço físico destinado a encontros dos gestores foi citado como fator 

problemático para o Programa pelo Entrevistado 5, visto que dificultava realização de 

reuniões por parte do Comitê Gestor quando havia indisponibilidade de serem realizadas no 

Espaço do Servidor (ambiente de uso comum da PR). No entanto, como visto nas ações 

concluídas em 2016, esse espaço físico já foi conquistado. 

Para o Entrevistado 7, a limitação de recursos é fator limitante para o 

desenvolvimento do programa. Já o Entrevistado 4, acredita que os maiores limitantes são os 

independentes de orçamento (como a já citada cultura organizacional). 

As atitudes de aceitação são fundamentais para solucionar vários dos pontos 

problemáticos mencionados anteriormente, segundo o Entrevistado 2. Para o Entrevistado 8, a 

própria inclusão de pessoas com deficiência facilita a justificativa formal de gastos com 

tecnologia assistiva. Além disso, a inclusão dessas pessoas, na PR, traz inclusão profissional, 

maneira mais digna e plena de inclusão, como defendeu o Entrevistado 5. Ainda sobre a 

inclusão das pessoas com deficiência na PR, mas de forma quantitativa, o Entrevistado 4 

afirmou: “as pessoas sem deficiência precisam ver pessoas com deficiência para haver 

mudança na cultura organizacional. E “à medida que novas contratações são realizadas, 

haverá maiores possibilidades de aumento da interação entre os servidores.” 

(ENTREVISTADO 8, 2016). 

Processo de sensibilização para mudança cultural do órgão: a sensibilização acarreta 

no desenvolvimento de outros eixos. Segundo o Artigo 8 da Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência, a conscientização da sociedade referente à deficiência é necessária, 

cabendo aos Estados Partes garantir que ela aconteça. (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES 

UNIDAS, 2010). 

Para solução da falta de especialização do Comitê Gestor: uma melhor organização 

do quadro de servidores da PR e contratação de mais pessoas seria o adequado, segundo os 

Entrevistado 3 e 8.  
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Quadro 4.4: Matriz de avaliação do programa 

 

Aspecto que limitador de eficácia: o baixo quantitativo de pessoas com deficiência que trabalham na PR 

Situação 
encontrada 

 

Critérios 
 

Evidência Causa Efeito Boas práticas Determinações e 

recomendações 

Benefícios esperados 

Há apenas 38 

pessoas com 

deficiência 

trabalhando na 

PR atualmente. 

Como dito na 

Convenção sobre 

os Direitos das 

Pessoas com 

Deficiência, é de 

responsabilidade 

do Estado a 

proteção da 

pessoa com 

deficiência 

garantindo 

inclusão social e 

igualdade 

Apesar de haver 

pessoas com 

deficiência na 

PR, o baixo 

quantitativo 

parece não ser 

suficiente para 

justificar alguns 

gastos públicos 

relacionados ao 

programa. 

Houve 

apenas 

uma 

chamada 

pública 

para 

servidores 

com 

deficiência

. 

 

 

 

Devido ao baixo 

quantitativo, há 

dificuldade na 

obtenção de 

recursos, 

equipamentos e 

na sensibilização 

dos servidores 

sem deficiência. 

Já aconteceram duas 

chamadas públicas 

para estagiários com 

deficiência. A 

terceira encontra-se 

em andamento. 

Abrir a segunda 

chamada pública para 

servidores com 

deficiência; e encontrar 

formas de divulgação 

de maior alcance 

quantitativo. 

Tomadas ações para 

aumento do quantitativo. 

Espera-se que haja 

amenização das limitações 

referentes ao orçamento 

público destinado ao 

programa. 

Fonte: elaboração da autora 
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5 Considerações Finais 

5.1 Síntese de conteúdo do relatório  

 

A imersão realizada durou pouco mais de um mês e foi de grande importância, pois 

permitiu o enriquecimento desse relatório, além de formação de visão empírica e coleta de 

dados utilizando as técnicas citadas: imersão (observação participante e diários de campo), 

entrevistas e pesquisa documental. 

A imersão na PR foi feita de forma intensa, mas contou com elevada disposição da 

pessoa de referência. Fez-se visita a todas as edificações do órgão público e conheceu-se a 

maior parte dos gestores da política. O acesso aos entrevistados foi relativamente fácil, a 

maioria se mostrou bastante receptiva, houve limitação relacionado apenas a um dos gestores 

do eixo de sensibilização e capacitação, mais especificamente ligado ao preparo de 

recepcionistas para lidarem com situações que envolvam atendimento diferenciado com 

pessoas com deficiência. Os documentos analisados foram disponibilizados pela pessoa de 

referência, pelo Entrevistado 3 e, alguns poucos foram verificados no próprio site do 

Programa, o que resultou, ainda, na verificação de todo o portal como meio de comunicação 

inclusiva.  

Apesar de ter havido dificuldades no recolhimento de informações referentes ao eixo 

de sensibilidade e capacitação, realizou-se conversa informal com uma das recepcionistas, o 

que acabou contribuindo para a coleta de dados e análise de resultados. Portanto, pode-se 

afirmar que o objetivo de investigar os resultados do Programa de Inclusão de Pessoas 

com Deficiência, no órgão da administração pública federal, em relação às ações 

previstas por ele foi alcançado.    

Ao longo da pesquisa, percebeu-se que há ações do Programa já realizadas, mas que 

há, também, algumas que se repetem nos planos anuais de cada ano. Algumas dessas ações 

repetitivas acontecem por não terem sido alcançadas por impedimentos orçamentários, 

principalmente devido ao momento de crise monetária mundial, e burocráticos como, por 

exemplo, ligados a tombamentos e a dependência de autorização por parte de outros entes da 

administração pública. Há impedimentos orçamentários também pela falta de quantitativo de 
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pessoas com deficiência no órgão. Por esses motivos, é possível perceber que os objetivos do 

Programa vêm sendo alcançados, porém há ações que apresentam dificuldades para serem 

implementadas de imediato. 

5.2 Sugestões, propostas de intervenção e observações  

 

As considerações finais, além de sintetizarem o conteúdo desse relatório, abrangem 

sugestões, propostas de intervenção e observações pessoais da autora. Assim sendo, devido às 

dificuldades para a implementação de algumas ações, entendo que os seguintes aspectos são 

importantes para alcance da inclusão social na PR e, consequentemente, para uma maior 

eficácia das ações do programa: 

1) a institucionalização do programa por meio de portaria. Isso irá acarretar em maior 

autonomia dos gestores do programa na execução das ações, pois haverá formalização das 

demandas de recursos financeiros; 

2) realizar parcerias com outros órgãos federais que possuem programas similares de 

inclusão, como o Senado Federal e a Câmara dos Deputados, com objetivo de conscientizar os 

demais órgãos da administração pública. Uma ação como essa possibilitaria, além de abranger 

a quantidade de pessoas conscientes da necessidade da garantia dos direitos das pessoas com 

deficiência, uma maior visibilidade para esse tipo de política pública. Visibilidade e 

divulgação da importância dessas ações sociais poderão repercutir em participação social, o 

que é fator importante para a inclusão se concretizar, pois, como dito por Maciel (2000): “a 

inclusão social é de responsabilidade individual e, ao mesmo tempo, coletiva”.  

A disseminação de programas de inclusão e de seus ideais na sociedade através de 

organizações centrais de administração e poder públicos é de imensa relevância social e 

poderia fazer grandes diferenças positivas nas vidas das pessoas com deficiência;    

3) disponibilizar placas de orientação de localidade de banheiros acessíveis às 

pessoas com deficiência física referente à mobilidade. Essa sugestão se origina da dificuldade 

encontrada pela autora e por servidores da PR ao procurarem por esse tipo de banheiro no 

Palácio do Planalto;  

4) verificar possibilidade de disponibilização de curso de capacitação para a Casa 

Militar, já que são os militares que continuam lidando com as pessoas com deficiência nas 

recepções da PR; 



53 

 

 

5) realizar nova chamada pública de servidores com deficiência para que haja 

aumento quantitativo de pessoas com deficiência na PR e, consequentemente, mais resultados 

de inclusão sejam alcançados; 

6) disponibilizar curso de capacitação na área de tecnologia em comunicação 

assistiva aos técnicos de informática e servidores interessados. Essa proposta seria importante 

na derrubada de barreiras ainda existentes provenientes do ambiente. Essas barreiras são 

problemáticas ao programa, visto que, como dito por Medeiros (2005), a deficiência é sentida 

quando limitação funcional e barreiras presentes no ambiente convergem. Ou seja, enquanto 

houver barreira, a deficiência será sentida pela pessoa com deficiência e a inclusão social não 

será conquistada em sua plenitude.  
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