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RESUMO 
O presente estudo consiste em uma avaliação acerca do acesso de pessoas 
com deficiência (PcD) no mercado de trabalho. Objetiva-se, a partir desta 
investigação, apreender os desafios e as perspectivas vivenciadas por esses 
sujeitos na inserção no trabalho, bem como problematizar os programas e as 
ações desenvolvidas pelo Centro de Profissionalização Inclusiva para Pessoas 
com Deficiência (Cepid). Como aspectos metodológicos, trata-se de uma 
pesquisa bibliográfica com inspiração no método de análise dialético. Como 
resultados, pontuamos que a inclusão deste segmento no mundo do trabalho é 
limitada pelas parcas vagas ofertadas pelas empresas para PcD, pelo 
descumprimento da reserva legal destinada a esse público, pelas insuficientes 
iniciativas governamentais, bem como pela precarização no acesso ao 
trabalho.  
 

Palavras-chave: Mercado de trabalho. Pessoa com Deficiência. Cepid. 
 

ABSTRACT 
The present study consists of an evaluation of the access of disabled people to 
the labor market. The objective of this research is to understand the challenges 
and perspectives experienced by these subjects in the insertion in the work, as 
well as to problematize the programs and actions developed by the Center for 
Inclusive Professionalization for People with Disabilities (Cepid). As 
methodological aspects, it is a bibliographical research with inspiration in the 
method of dialectical analysis. As a result, we point out that the inclusion of this 
segment in the world of work is limited by the vacant vacancies offered by 
companies for disabled people, by the non-compliance with the legal reserve for 
this public, by the insufficient governmental initiatives, as well as by the 
precariousness in access to work. 
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INTRODUÇÃO 
Este trabalho foi construído a partir da leitura de textos abordados e das 

discussões travadas na disciplina de Avaliação de Políticas Públicas do Programa de 

Pós Graduação em Avaliação de Políticas Públicas (PPGAPP) da Universidade 

Federal do Ceará (UFC), os quais subsidiaram a elaboração desta proposta 



investigativa. O objetivo desse estudo consiste em avaliar os desafios e as 

perspectivas do acesso ao mercado de trabalho, vivenciados por PcD, à luz dos 

programas e das ações desenvolvidas pelo Centro de Profissionalização Inclusiva 

para Pessoas com Deficiência (Cepid), no Estado do Ceará. Quanto aos aspectos 

metodológicos, trata-se de uma pesquisa de natureza bibliográfica. 

Postas estas premissas, é oportuno compreender que 

 
Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de 
longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os 
quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua 
participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de 
condições com as demais pessoas (Convenção Internacional sobre 
os direitos das pessoas com deficiência, 2009, p. 28).  

 

Consideramos importante, inicialmente, fundamentarmos esta 

pesquisa, nas linhas que seguem, conceituando o campo da avaliação. Assim, 

temos que a avaliação corresponde a 

 
[...] uma atividade infinitamente complexa visto que encerra em si 
mesma a complexidade de toda e qualquer política, cujos objetivos 
são variados, os atores numerosos, os instrumentos diversificados, 
enquanto os resultados são, principalmente, decepcionantes 
(KRESSLER, 1998, p.01). 
 

Sobre isso, Arretche (1999) pontua que tal atividade pressupõe um 

julgamento, uma análise que atribui um valor, implicando aprovar ou desaprovar uma 

estratégia, um programa ou uma política. Isso se dá baseado em uma concepção de 

justiça. Desse modo, “não existe possibilidade de que qualquer modalidade de 

avaliação ou análise de políticas públicas possa ser apenas instrumental, técnica ou 

neutra” (ARRETCHE, 1999, p. 1). Ademais, a avaliação possibilita mensurar o impacto 

das ações governamentais, sua efetividade e eficiência na alocação dos recursos, mas 

não se limita a isso, uma vez que contempla os significados que as políticas públicas 

têm para os sujeitos que as formulam, que as executam e que as vivenciam. 

Para melhor apreendermos a dimensão avaliativa das políticas públicas, 

faz-se necessário explicitar o que estas são e o que representam. Destacamos uma 

definição que afirma se tratar de um campo de conhecimento, no qual sua formulação 

“constitui-se no estágio em que os governos democráticos traduzem seu propósito e 

plataforma eleitorais em programas e ações que produzirão resultados ou mudança no 

mundo real.” (SOUZA, 2006, p. 26). 

Corroboramos com o pensamento de Silva (2008) que compreende a 

política pública como um modo de intervenção e de regulação na sociedade, que 



contempla um conjunto de ações e estratégias do Estado, por vezes omisso, 

permeadas por interesses conflitantes. 

No solo brasileiro, a avaliação de políticas públicas ganha ênfase a partir 

do final da década de 1980, momento em que se discutia sobre a reforma do Estado e 

a necessidade de um modelo de gestão gerencialista que substituísse o modelo 

burocrático e que coadunasse com as determinações neoliberais. O novo modelo vai 

ganhar destaque nas administrações públicas latino-americanas.  Neste contexto, 

como estratégia contra hegemônica, uma proposta inovadora foi inserida no Brasil, a 

fim de fomentar novos conceitos e paradigmas avaliativos, para além dos modelos 

direcionados à tomada de decisão e resultados, denominada avaliação em 

profundidade.  

Esta defende uma imersão no campo de investigação pelo pesquisador, 

que se dê de modo detalhado, amplo e multidimensional. Na referida proposta, a 

pesquisa qualitativa se destaca a fim de dar conta de aspectos não contemplados 

pelas restrições dos dados estatísticos. A avaliação em profundidade contempla três 

aspectos, são eles: análise do conteúdo do programa, do contexto da formulação da 

política e a trajetória institucional da política (Rodrigues, 2008), estes eixos serão 

desenvolvidos mais adiante nesta investigação. 

A partir do que pontuamos acerca dos objetivos deste estudo e do 

percurso avaliativo que almejamos traçar para alcançá-los, concluímos este tópico 

com a seguinte indagação que norteará esta proposta investigativa: considerando a 

avaliação dos programas e das ações destinados à inserção de PcD no mundo do 

trabalho, no Estado do Ceará, quais os desafios e as perspectivas que permeiam o 

acesso ao trabalho deste segmento social? 

 

ANÁLISE DE CONTEÚDO E BASES CONCEITUAIS 
 

A análise de conteúdo dos programas e das ações desenvolvidas pelo 

Cepid, lócus deste estudo, considera uma diversidade de instrumentos que norteiam 

as iniciativas de inserção de PcD no trabalho, bem como contempla os meios 

utilizados pela referida instituição, entre as quais podemos citar portarias, leis, 

projetos, atas de reunião e relatórios. Isso precisa ser apreendido a partir de uma 

análise ampliada, entendendo que o que direciona tais ações é envolto por normativas 

e direções internacionais, nacionais, estaduais e municipais, não podemos, portanto, 

deslocar o Ceará de uma dinâmica e de uma conjuntura mais abrangente. 



Neste tópico, a fim de construirmos a análise de conteúdo e as bases 

conceituais das estratégias de inserção de PcD no mundo do trabalho, iremos 

discorrer sobre os marcos legais dos direitos que assistem esse público a nível global. 

Destaca-se que em 1981, a Assembleia Geral das Nações Unidas 

proclamou o Ano Internacional das Pessoas Deficientes, cujo tema era “Participação 

Plena e Igualdade”. Este evento serviu de grande influência para que os Estados 

Partes, ou seja, os países signatários, comprometessem-se com a isonomia de 

direitos das PcD. 

Nessa direção, um importante marco legal referente aos direitos das PcD é 

a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que em 

seu Artigo 27 versa sobre trabalho e emprego, especificamente, seu tópico 1 

preconiza as responsabilidades dos Estados Partes no reconhecimento e garantia dos 

direitos deste segmento, cujas finalidades são demonstradas nas alíneas abaixo: 

 
a) Proibir a discriminação baseada na deficiência com respeito a 
todas as questões relacionadas com as formas de emprego, inclusive 
condições de recrutamento, contratação e admissão, permanência no 
emprego, ascensão profissional e condições seguras e salubres de 
trabalho; 
b) Proteger os direitos das pessoas com deficiência, em condições de 
igualdade com as demais pessoas, às condições justas e favoráveis 
de trabalho, incluindo iguais oportunidades e igual remuneração por 
trabalho de igual valor, condições seguras e salubres de trabalho, 
além de reparação de injustiças e proteção contra o assédio no 
trabalho; [...] (Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência, 2009, p. 24). 

 

No âmbito nacional, a Constituição Federal Brasileira de 1988 representa 

um avanço importante, uma vez que dispõe sobre os direitos das PcD no que 

concerne à proibição de discriminação de salários e admissão de trabalhadores com 

deficiência, à reserva legal de cargos públicos, à habilitação e reabilitação e integração 

à vida comunitária, bem como prevê programas de prevenção e atendimento 

especializado deste segmento.  

O artigo 93 da Lei nº 8.213/91, conhecido como Lei de Cotas, estabelece 

uma reserva legal, de modo que prevê que as empresas com cem ou mais 

empregados devem, obrigatoriamente, preencher uma parcela de seus cargos com 

PcD ou pessoas reabilitas pela Previdência Social. Seu objetivo consiste em promover 

a inserção de PcD no trabalho, sendo considerada o principal instrumento de inclusão 

deste grupo social. 

A cota prevista deve considerar a quantidade de empregados que a 

empresa tem no seu quadro, de modo que garanta uma reserva de vagas para o 



público supracitado. Assim, na empresa com 100 a 200 empregados, 2% deve estar 

reservado a este público; de 201 a 500 funcionários, a reserva é de 3%; de 501 a 

1.000, a cota deverá corresponder a 4%; e de 1.001 em diante deverá ser 

resguardada 5% das vagas para o referido segmento. O não preenchimento da cota é 

punível com multa. 

Merece destaque também a Lei Brasileira de Inclusão das Pessoas com 

Deficiência, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 

13.146/2015), a qual estabelece no §4° do Artigo 34 que PcD possuem direitos “à 

participação e ao acesso a cursos, treinamentos, educação continuada, planos de 

carreira, promoções, bonificações e incentivos profissionais oferecidos pelo 

empregador, em igualdade de oportunidades com os demais empregados”.  

Diante do exposto, percebe-se que o Brasil é um país extremamente 

avançado no tocante às legislações para PcD, entretanto, os entraves para 

materializá-las são inúmeros. Concluímos essa etapa do estudo apontando que, 

conforme o último censo demográfico da Organização Mundial da Saúde (OMS), há 

cerca de 600 milhões de PcD no mundo, destas 24 milhões são brasileiros, sendo 

fundamental desenvolvermos políticas públicas que as assistam. 

 

ANÁLISE DO CONTEXTO 
 

Esta etapa da investigação contempla o espectro temporal, por meio do 

qual se almeja avaliar o contexto de formulação de programas e de ações 

desenvolvidas pelo Cepid, no tocante ao acesso de PcD no mercado de trabalho. 

Ressaltamos que a luta pela universalização de direitos remonta ao fim da 

Segunda Guerra Mundial, em 1945. No âmbito nacional, ao tratar de direitos, e, 

especialmente de direitos de PcD, é importante recordar que, no Brasil, a luta por 

garantias deste grupo social remonta à década de 1970. Esse momento foi permeado 

por reivindicações coletivas, em que a sociedade civil, na sua multiplicidade de atores, 

requeria mais vez e voz, maior interferência nas decisões estatais, bem como um 

maior controle sobre o Estado, o que pôde ser conquistado, na perspectiva legal, 

durante a redemocratização brasileira. 

 
Grande parte das forças políticas e sociais que impulsionaram o 
processo de redemocratização do país (...) estava imbuída de uma 
concepção democrática ampliada, que não se restringia apenas ao 
restabelecimento do sistema representativo eleitoral. O desejo 
popular era maior. Tratava-se de mudar a estrutura do Estado, não-
democrático, excludente e autoritário, transformando-o radicalmente. 
Não por meio de uma ruptura institucional ou de uma revolução, mas 



sim por uma transformação gradual das estruturas de poder. 
Pretendia-se alargar a participação de homens e de mulheres nas 
decisões políticas que afetavam suas vidas (CICONELLO, 2008, p. 
01). 
 

Nesse cenário, destacou-se, entre outros, o Movimento das Pessoas com 

Deficiência (MPCD) por sua relevância histórica, uma vez que este despontou como 

um dos mais articulados a nível nacional, tornando seus integrantes protagonistas da 

luta pela materialização de direitos, como a cidadania, a autonomia e a inclusão social.  

Essa história se alimentou da conjuntura da época: o regime militar; 

período em que a América Latina foi assolada por atos institucionais que 

inviabilizavam os direitos fundamentais em nome da defesa nacional contra o 

comunismo; e a redemocratização brasileira; momento de abertura política em que 

grande parte da sociedade civil defendia a garantia de um Estado Democrático de 

Direito, sinalizando uma nova era de direitos civis, políticos e sociais, que passariam a 

contemplar segmentos historicamente excluídos. Reivindicavam-se a materialidade 

dos direitos humanos no solo brasileiro, bem como a transição para o regime 

democrático. 

Na década de 1980, a força conquistada a partir das experiências 

participativas, durante a redemocratização do país, esbarrou nas limitações impostas 

pela lógica neoliberal. A partir da década de 1990, o neoliberalismo adentrou nos 

movimentos sociais, modificando não apenas suas formas de luta, mas, 

principalmente, sua disposição para a luta, desencadeando o amortecimento de 

grande parte dos sujeitos sociais que são tomados pela indiferença, diluindo seu 

reconhecimento como sujeitos coletivos, cedendo aos ditames do capital, 

fragmentando e enfraquecendo os movimentos sociais. 

As expectativas de transformações sociais se metamorfosearam em 

ajustamento à dinâmica institucional através das parcerias. A aderência ao ideário 

neoliberal significou o abrandamento da concepção das políticas públicas como direito, 

de caráter universal e gratuito dos serviços. Em grande medida, a luta pela garantia 

dos direitos sociais e políticos foi substituída pela participação nos projetos do governo 

com pouca crítica às estruturas de dominação da sociedade capitalista.   

 
A era neoliberal retirou de cena os movimentos sociais e assumiu a 
centralidade da cena política as ONGs. Estas foram alçadas à 
condição de agentes privilegiados de mediação entre o Estado e a 
população, principalmente a mais empobrecida. Tornaram-se 
defensora da “participação da sociedade civil” no Estado trazendo 
para si a função de executoras de políticas públicas, apoiando as 
várias formas de privatização dos serviços públicos (GOMES, 2003, 
p. 54). 

 



Nas primeiras décadas do século XXI, intensificam-se as ações 

desenvolvidas por Organizações Não Governamentais (ONG) que, em grande medida, 

estão subordinadas aos interesses do capital, inclusive internacional, não dispondo de 

autonomia. Estabelecemos, por oportuno, uma crítica à expansão do terceiro setor e 

das ONGs, denunciando a transferência de responsabilidades Estatais. 

Progressivamente o governo apoia e estimula o seu avanço, e, em contrapartida, 

obsta e não incentiva o fortalecimento de iniciativas, programas e ações públicas 

envolvendo  PcD, especialmente, no que diz respeito ao acesso ao trabalho. 

Dando continuidade a essa análise, é importante embasar a problemática 

do mundo do trabalho considerando a conjuntura em que estamos inseridos, bem 

como discorrer sobre o papel do Estado neste processo, entendendo que este vem se 

retraindo na proteção social. Frente a isso, refletimos acerca da inserção produtiva de 

PcD no Ceará, a qual articula programas e ações do Governo do Estado que visam 

propiciar oportunidades de ocupação e renda, tendo como estratégias a oferta de 

qualificação profissional, a geração de ocupação e renda, entre outras. 

Ressaltamos que, em 2013, aproximadamente 330 mil PcD estavam 

formalmente empregadas no Brasil, índice considerado baixo, uma vez que 20,2 

milhões deste público não possuem impedimento de exercer alguma atividade e 

dispõem de idade laboral (IBGE, 2013). Em conformidade com dados mais atualizados 

da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), o Brasil tem aproximadamente 

403,2 mil trabalhadores com deficiência em empregos formais. 

Concluímos este tópico, evidenciando que, apesar dos avanços 

representados por programas e ações governamentais e não governamentais que 

visam inserir PcD no mundo do trabalho, concluímos que estes são insuficientes para 

atender a demanda de trabalho e de qualificação profissional desses sujeitos, e que é 

fundamental que se intensifiquem estratégias públicas de inclusão produtiva deste 

segmento, em detrimento do incentivo s sua refilantropização, por meio do terceiro 

setor. 

 

ANÁLISE DA TRAJETÓRIA INSTITUCIONAL 
 

Nesta etapa da investigação, construímos um levantamento de instituições 

envolvidas na execução de políticas públicas para PcD, no Ceará, bem como 

pontuamos as atribuições de atores institucionais neste processo, destacando a 

articulação porventura existente entre estes. A análise da trajetória institucional dos 

programas e das ações desenvolvidas pelo Cepid e outros órgãos afins no referido 



Estado, que visam inserir PcD no trabalho, irão subsidiar sua identificação no percurso 

e na trajetória das vias institucionais. 

A construção desta trajetória se situa no contexto em que estamos 

inseridos, permeado pelo receituário neoliberal, conforme mencionado em linhas atrás, 

o qual desencadeia rebatimentos na flexibilização nos direitos trabalhistas, cujo 

espraiamento se manifesta nas precárias formas de contratação, nos subempregos, 

nos baixos salários, entre outros. 

Explicitando as instituições que atuam na esfera estatal, destacamos a 

Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS), a qual promove cursos de 

capacitação técnica e profissional, desenvolvidos por meio de programas, bem como 

ações de inserção de PcD no mercado formal de trabalho no Ceará. Esta possui uma 

coordenadoria de promoção do trabalho e renda, que é responsável pela política de 

trabalho da secretaria supracitada. Executa, coordena e monitora as atividades que 

visam ao atendimento integrado na área do trabalho no território cearense, em 

conformidade com as diretrizes do Sistema Nacional de Emprego (SINE), executado 

por meio de convênio com a STDS. 

Pontuamos ainda o papel da Superintendência Regional do Trabalho e 

Emprego no Ceará (SRTE/CE), que atua na inserção de PcD no mercado de trabalho, 

fiscalizando empresas no cumprimento da Lei de Cotas. Este é um órgão vinculado ao 

Ministério do Trabalho. 

Dando continuidade à construção da trajetória das instituições, dos órgãos 

e das ações que viabilizam garantias aos sujeitos desse estudo, apontamos algumas 

ações e iniciativas a seguir.  

O SINE/CE é um programa, cujo objetivo é organizar um sistema de 

informações e pesquisa sobre o mercado de trabalho, a fim de subsidiar a 

operacionalização da política de emprego, em nível estadual; propiciar informação e 

orientação ao trabalhador quanto à escolha do emprego; prestar informações ao 

mercado consumidor de mão de obra sobre a disponibilidade de recursos humanos; 

estabelecer condições para a adequação entre a demanda do mercado de trabalho e a 

força de trabalho em todos os níveis de capacitação. 

Reiteramos que os programas e as ações que visam inserir PcD  no 

trabalho formal, no Ceará, são pontuais e de pouca amplitude. Alguns destes serviços 

são prestados pelo terceiro setor, como é o caso do Recanto Psicopedagógico, 

instituição sem fins lucrativos de cunho filantrópico que possui uma célula de 

capacitação e inserção profissional de pequena abrangência. Consideramos de 

grande importância o fortalecimento da atuação de equipamentos públicos que 



fomentem a qualificação e a profissionalização de PcD, em detrimento de instituições 

filantrópicas. 

Visualizamos estratégias que buscam alcançar este fim. No Ceará, 

iniciativas como o dia “D” de Contratação de PcD são realizadas em parceria com 

diversas empresas, contactadas pela STDS 

 
O Ceará é o Estado com a maior proporção de pessoas com 
deficiências (PCDs) inseridas no mercado de trabalho formal (0,97%), 
seguido de perto pelo Rio Grande do Sul (0,95%), percentual superior 
inclusive à média nacional (0,77%), o Ceará prossegue capacitando e 
gerando, ano a ano, mais vínculos empregatícios de PCDs no 
estoque de empregos formais privados e públicos. Dados da RAIS, 
do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), revelam que, em 2014, 
verificou-se um acréscimo de 23,5 mil postos de trabalho de PCDs no 
País, cuja elevação foi percebida em 23 das 27 unidades federativas 
brasileiras, incluindo o Ceará (GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, 
2015). 
 

A partir de uma análise crítica, identificamos que as iniciativas citadas 

acima representam um progresso na busca pela efetivação do direito ao trabalho das 

PcD, uma vez que expande as oportunidades de inserção destas, entretanto, são 

insuficientes para atender esse segmento. 

Nessa perspectiva, destacam-se as ações realizadas pelo Cepid. Este 

órgão público realiza o recrutamento das vagas para PcD no território cearense, com 

foco na capital, Fortaleza, e encaminha os candidatos para diversas empresas, a fim 

de que sejam absorvidos pelo mercado de trabalho, cumprindo as determinações da 

Lei de Cotas, além de promover a qualificação dos aspirantes às vagas, por meio de 

cursos, conforme expressa o anúncio abaixo 

 
A oportunidade chegou (....). O Cepid, equipamento da STDS, está 
oferecendo 225 vagas de capacitação profissional para jovens e 
pessoas com deficiência, em Fortaleza, em diversos cursos. (...) As 
tipologias disponíveis são Maquiagem, Fotografia, Modelo e 
Manequim, Balconista de Farmácia, Repositor de Mercadorias. Os 
cursos têm durações de até cinco semanas. (...) Além de capacitação 
profissional, também oferece treinamento paradesportivo nas áreas 
de basquete de cadeira de rodas, futsal de cinco, natação, 
powersoccer e taekwendo adaptado. (...) O Cepid é uma estrutura 
completa para formação profissional, intermediação e inserção no 
mercado de trabalho desse segmento, que representa quase 28% da 
população cearense. O equipamento é o maior do Norte e Nordeste e 
tem capacidade para atender 1.200 jovens e adultos (GOVERNO DO 
ESTADO DO CEARÁ, 2015) (grifos meus). 

 
Os cargos ofertados através do Cepid são de serviços gerais, vendas, 

telemarketing, auxiliar de produção, de escritório, balconista de farmácia e de loja, 

entre outros. Tais iniciativas representam um avanço por abrir as portas do mercado 



de trabalho a esse segmento populacional historicamente discriminado, e por 

materializar o que preconizam a Constituição Federal de 1988, o Estatuto da Pessoa 

com Deficiência, entre outros marcos legais que afirmam o direito das PcD ao 

trabalho. Não obstante, devemos refletir sobre o fato de que as vagas citadas acima 

são de natureza meramente técnica, com pouco teor intelectual, de modo a 

subalternizar o público-alvo. 

Nessa direção, enfatizamos a relevância do Cepid por ser um espaço 

inclusivo para o desenvolvimento da educação e formação profissional, cujo objetivo 

consiste em fortalecer as políticas públicas para PcD, pela execução de ações de 

geração de trabalho, emprego e renda. Porém, salientamos que este órgão perpetua a 

lógica precarizada de acesso ao trabalho.  

Em visita institucional a este equipamento, apreendeu-se que ele foi 

inaugurado em 2014 pelo Governo do Ceará. É vinculado à STDS, como parte 

integrante da Coordenadoria de Promoção do Trabalho e Renda, tendo como 

parceiros a SRTE, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o SINE-CE e o 

Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT), a Coordenadoria Especial de Políticas 

Públicas para os Idosos e Pessoas com Deficiência, as Prefeituras Municipais, além 

de empresas públicas e privadas. 

O Cepid surgiu com iniciativas de incentivo a alguns setores da economia 

para receber o referido público em seus quadros de funcionários. Nesse cenário, 

inúmeras empresas descumpriam (o que se perdura nos dias atuais) as legislações, 

sobretudo, a Lei de Cotas, justificando que a falta de qualificação profissional seria um 

dos motivos para o impedimento da contratação. 

Este equipamento visa fomentar o atendimento da demanda por formação, 

qualificação e inserção de PcD no trabalho, atuando junto ao trabalhador pela oferta 

de qualificação, intermediação para o mercado e monitoramento do empregado, 

supervisionando seu processo de adaptação ao ambiente de trabalho e junto às 

empresas, com orientação e suporte para mudanças nas estratégias de inserção. 

Na nossa análise, identificamos que instituições como a STDS, o SINE e o 

Cepid reproduzem a lógica de subalternização do trabalho e desvalorizam o potencial 

criativo do público em tela. Apreendemos que, apesar do avanço no crescimento das 

vagas de trabalho disponibilizadas e das iniciativas de qualificação profissional, elas 

ainda estão aquém do esperado e do necessário para o aproveitamento das 

capacidades e habilidades de que dispõem as PcD.  

Concluímos reiterando que o não acesso ao trabalho e à qualificação 

profissional é uma constante na vida de PcD. Somado a isso, estas presenciam uma 

diversidade de outras barreiras como o estigma, a dificuldade de acessibilidade e a 



insuficiência de políticas públicas, sendo necessário buscarmos meios e estratégias de 

superação destes entraves sociais que segregam esses sujeitos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Esta proposta investigativa buscou avaliar a inserção de pessoas com 

deficiência no mercado de trabalho. Discorremos acerca dos marcos legais que 

dispõem sobre garantias e direitos que assistem às PcD, de modo que identificamos 

que, no Brasil, há inúmeras legislações que assistem este público, porém, estas são 

permeadas por desafios que obstam sua materialização. 

 Problematizamos o contexto de formulação e a trajetória institucional dos 

equipamentos públicos que desenvolvem estratégias de inserção produtiva de PcD no 

Ceará, evidenciando as ações do Cepid. Desse modo, apreendemos que as vagas 

reservadas para PcD possuem um caráter tecnicista, subalternizado, com pouco teor 

intelectual, que há limites e barreiras no acesso deste segmento ao trabalho, que a 

reserva legal estabelecida pela Lei de Cotas é comumente descumprida, que as vagas 

ofertadas são pouco divulgadas pelas empresas no território cearense, que estas 

necessitam ser descentralizadas para o interior do Estado, e que nem todos os tipos 

de deficiência são absorvidos pelo mercado de trabalho. 

A partir desse estudo, conclui-se que o acesso de PcD ao trabalho é 

perverso, envolto por estigmas, preconceitos, precarização e insegurança, 

necessitando haver uma fiscalização mais atuante dos órgãos que acompanham as  

empresas no cumprimento da reserva legal. Ademais, é urgente que o poder público 

invista em iniciativas de qualificação profissional. Também se faz necessário 

atentarmos para o teor dos cargos ofertados, bem como problematizar de forma crítica 

acerca de como vem se dando a inclusão deste segmento no trabalho. Para além da 

inserção desses sujeitos ao trabalho, também é importante refletirmos acerca da sua 

inclusão nos seguintes eixos: esporte, cultura e lazer; acessibilidade, comunicação, 

transporte e moradia; saúde, prevenção, reabilitação, órteses e próteses; segurança, 

acesso à justiça, padrão de vida e proteção social. 
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