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INTRODUÇÃO
INCLUSÃO! Eis um tema cujo conteúdo – a efetivação dos direitos humanos e das liberdades
fundamentais – urge em razão de recente diploma: a Lei 13.146/2015, o Estatuto da Pessoa com
Deficiência. Compete também à Administração Pública eliminar as barreiras que dificultam a realização
de direitos e implementar boas práticas de inclusão.

OBJETIVO
Apresentar os avanços do Detran-MA na realização de práticas inclusivas em 2016; A partir da
experiência, propor sugestões que aprimorem o processo inclusivo.
.

MATERIAIS E MÉTODOS
Pesquisa bibliográfica, documental, exploratória, entrevistas.

RESULTADO E DISCUSSÃO
Analisou-se o impacto dos projetos desenvolvidos pelo Detran MA: Humanizar: Inspirado em projetos
semelhantes, o projeto inclui pessoas com deficiência, vítimas de acidentes de trânsito, em ações
educativas e as torna multiplicadoras. Curso de Libras: Capacitação dos servidores. Em 2010, no
Maranhão havia 348.618 pessoas com deficiência auditiva (IBGE). Prova teórica de legislação de
trânsito com aplicativo em Libras. O aplicativo facilita a leitura da prova teórica ao candidato com
deficiência auditiva, que antes dispunha apenas de intérpretes. Em que pese ao esforço na promoção
dos projetos, o impacto poderia ser maior com a adoção de medidas simples: elaboração de um plano
de políticas de inclusão, amplamente discutida com a sociedade e acompanhamento da adoção das
políticas por órgão opinativo.

CONCLUSÃO
As ações de capacitação, informação e sensibilização desenvolvidas no Detran MA são essenciais na
formação de uma nova cultura organizacional com vistas a aprimorar as relações entre os seres
humanos e combater a exclusão de pessoas com deficiência.
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