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Este relatório apresenta os principais achados do II Censo da Pessoa com Necessidades Especiais de
Barueri, estudo sobre o público com deficiência realizado em 2006 naquele município paulista.

A pesquisa teve como objetivo revelar o perfil e o quadro socioeconômico ainda hoje bastante descon-
hecidos de uma população que, embora demande atenção e cuidados especiais, muitas vezes encon-
tra-se isolada e esquecida, distante do olhar da sociedade, afastada do universo do conhecimento e do
trabalho, privada de atendimento de saúde adequado, enfim, excluída das possibilidades de uma vida
digna, saudável e produtiva.

Outros estudos sobre essa população têm sido realizados no país em anos recentes, sob diferentes enfo-
ques, por instituições de grande credibilidade e competência, tendo como base os dados levantados no
Censo Demográfico 2000 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A proposta deste censo foi a
de aprofundar o conhecimento sobre a pessoa com deficiência e suas necessidades, abrangendo os
setores de assistência social, saúde, educação, trabalho, renda e acessibilidade, circunscrevendo esse
levantamento à área geográfica do município de Barueri (SP).

O II Censo da Pessoa comNecessidades Especiais de Barueri, assim como esta publicação, são realizações
daAPAEBarueri, organização da sociedade civil sem fins lucrativos voltada à pessoa comdeficiência, inte-
grante de uma federação de entidades similares, presentes em vários municípios brasileiros.

Desde a sua fundação, em 1996, fruto de um movimento de pais e amigos de crianças com necessidades
especiais, a APAE Barueri firmou suas bases numa visão de inclusão social. A perspectiva era criar uma
organização capaz de atender às necessidades específicas desse público, fundamentando-se nas poten-
cialidades das crianças e jovens com deficiência, mas que pudesse avançar além, em direção à promoção
de medidas preventivas e à formulação de políticas públicas.

Dentro dessa visão, a primeira ação empreendida pela recém-criada organização foi a realização do
I Censo da Pessoa com Necessidades Especiais de Barueri, tendo como parceiros o Exército Brasileiro,
a Federação das APAEs, o IBGE, os Correios e a Prefeitura Municipal. Com base naquele conjunto de infor-
mações então levantadas sobre o público-alvo, foi possível iniciar o planejamento das ações voltadas ao
seu atendimento.

Um dos principais achados daquele primeiro censo, realizado em 1996, foi o dado de que as crianças com
deficiência de zero a seis anos — decisiva faixa etária, de maior aquisição cognitiva, em que a estimulação
essencial produz resultados significativos — encontravam-se completamente desatendidas. Naquela
ocasião, a única alternativa de atenção disponível a esse público no município era a Escola Especial, para

I - APRESENTAÇÃO
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a qual eram encaminhadas apenas as crianças acima de sete anos. A APAE Barueri, então, absorveu as
crianças menores, envolveu as famílias e criou um espaço comunitário.

Ao longo da última década, esse trabalho amadureceu. Pormeio das atuações de uma comprometida dire-
toria voluntária e de uma competente equipe técnica, a organização se consolidou. O número de benefi-
ciários cresceu, o que tornoumais complexa a casuística. As crianças acolhidas nos primeiros anos cresce-
ram e novos desafios foram se apresentando, tais como a necessidade de incluí-las no ensino regular e até
mesmo no mercado de trabalho. A APAE Barueri comprovou que, de fato, a participação da família é
essencial no desenvolvimento da criança e do jovem comdeficiência, pois é primordial a estimulação reali-
zada no dia-a-dia, fora da instituição. As famílias, por meio do processo participativo, foram ganhando
assertividade e voz, introduzindo novos questionamentos e reinvidicações.

Paralelamente, o próprio município experimentava um rápido e explosivo crescimento populacional. De
1996 a 2006 a população de Barueri praticamente triplicou, o que ampliou de forma significativa a deman-
da por atendimento a pessoas com necessidades especiais. O tempo, agora, era de contribuir na elabo-
ração de políticas públicas eficazes, que pudessem dar escala a medidas voltadas à prevenção das defi-
ciências, além de oferecer a todos que necessitassem uma atenção de qualidade, genuinamente inclusiva.

O II Censo da Pessoa com Necessidades Especiais de Barueri é uma contribuição da APAE Barueri a esse
processo, no sentido de levantar e sistematizar informações capazes de subsidiar a formulação de políticas
públicas, o planejamento de estratégias e a elaboração de programas e projetos voltados à população com
deficiência no município de Barueri. Trata-se de um trabalho desafiador, cuja realização só foi possível com
a colaboração de parceiros: a Promotoria Pública do município, que não tem poupado esforços no apoio a
iniciativas de cunho inclusivo voltadas à pessoa com deficiência; a Petrobras, que dirigiu os recursos finan-
ceiros que viabilizaram o projeto; o IBGE, que disponibilizou a metodologia e sua experiência em estudos
censitários; a CORDE, cujo conhecimento acumulado na área da deficiência representou uma importante
colaboração; à SABESP e meios de comunicação, que auxiliaram nas estratégias de divulgação.

Nos alegramos com a idéia de que a metodologia aqui apresentada possa vir a servir de inspiração a ou-
tros municípios brasileiros, auxiliando-os na caminhada da inclusão social da pessoa com deficiência.
Nossa maior expectativa, no entanto, é que esse estudo possa reverter na melhoria da qualidade de vida
de todas as pessoas que, apresentando algum tipo de deficiência, possuem o legítimo direito de aspirar e
reivindicar o acesso às condições objetivas ao pleno desenvolvimento das suas potencialidades.

Giovanna C. Sales
Diretora Técnica — APAE Barueri
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Ao longo de sua história de sucesso, a Petrobras vem consolidando uma significativa contribuição
para o desenvolvimento do Brasil. E, neste início do século XXI, reforça ainda mais a sua crença e
suas ações no que diz respeito ao desenvolvimento sustentável, definindo a sua Missão: “Atuar de
forma segura e rentável, com responsabilidade social e ambiental, nos mercados nacional e interna-
cional, fornecendo produtos e serviços adequados às necessidades dos clientes e contribuindo para
o desenvolvimento do Brasil e dos países onde atua.”

O apoio prestado à realização do II Censo da Pessoa com Necessidades Especiais de Barueri é um
exemplo de como a Companhia entende e implementa as suas ações de responsabilidade social e
ambiental. Aqui, o foco é a importância da inclusão da pessoa com deficiência na sociedade, num
trabalho resultante de uma parceria com a APAE Barueri.

Estamos certos de que esta iniciativa contribuirá com a busca de soluções para a relevante questão da
inclusão da pessoa com deficiência, possibilitando a esse público o pleno exercício de sua cidadania.

É assim que estamos construindo um Brasil melhor.

Petrobras
Comunicação Institucional do Abastecimento
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É com grata satisfação que acompanhamos o lançamento do Relatório do II Censo da Pessoa com
Necessidades Especiais de Barueri, elaborado pela APAE Barueri.

Trata-se de obra marcante e de fundamental importância para a análise do quadro social atual em
relação às pessoas com necessidades especiais. O rigor científico e metodológico garante precisão
e riqueza de detalhes, que propiciam que o trabalho se transforme em valiosa ferramenta de
pesquisa para as mais diversas searas do conhecimento, muito além das fronteiras do município
de Barueri.

O escopo perseguido pelo trabalho é, sem sombra de dúvidas, a transformação da sociedade
brasileira em uma sociedade cada vez mais inclusiva e igualitária. Para isso, o censo vem em boa
hora, já que muito pouco se sabe sobre a real situação do cidadão com alguma deficiência.

A potente ferramenta possibilitará um traçado mais preciso das políticas públicas que deverão
nortear o administrador público, a fim de garantir a ampla fruição de direitos, tal qual garantido nos
diplomas legais nacionais.

Nesse sentido, o Ministério Público posiciona-se como guardião de direitos e partícipe na luta pelo
amadurecimento social, sempre com o propósito de acelerar a mudança do paradigma assistencia-
lista e paternalista do Estado, que perpetua modelo ultrapassado e pouco eficiente.

A informação acurada trazida pelo censo é a grande aliada para o almejado desenvolvimento social.

Luís Roberto Jordão Wakim
Promotor de Justiça

Marcos Mendes Lyra
Promotor de Justiça
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Nos últimos tempos, em relação à pessoa com deficiência, o termo que mais se ouve é o da sua
inclusão, em substituição à sua integração. Vamos explicar o que isto significa, para que fique claro
o quanto um censo, como o que é objeto deste relatório, é relevante.

É muito recente na história da humanidade o reconhecimento da possibilidade de integração das
pessoas com deficiência, mas apenas das que fossem capazes de se adaptar aos ambientes sociais,
mantendo-se o assistencialismo e a segregação para aquelas que, em virtude de sua deficiência, não
conseguiam participar da vida em comunidade. No Brasil, este movimento encontrou maior força
durante as décadas de 1970 e 1980. Esta é a razão da existência de normas, com origem nesse perío-
do, reconhecendo direitos à educação e ao trabalho, mas utilizando-se de termos como “sempre que
possível” e “desde que sejam capazes de se integrar”.

Nada disso atendia aos direitos básicos das pessoas com deficiência — tais como os de ir e vir, à saúde,
ao trabalho, à educação, ao lazer — pois, para que esses direitos fossem de fato exercidos, a sociedade
precisava mudar, tornando-se capaz de acolher a todas as pessoas, inclusive àquelas com limitações
físicas ou mentais. Termos como “sempre que possível”, citado acima, vinham, na verdade, servindo
como desculpa para excluir pessoas com deficiência básicas, como a visual e a intelectual, sem que
nenhuma adequação fosse realizada para bem recebê-las nos mais diversos ambientes.

Portanto, de nada ou muito pouco adianta o mero reconhecimento de direitos, que é característico
da integração. É preciso que se dê condições para o seu efetivo exercício. Esse movimento de
mudança da sociedade, no sentido de envolver grupos que estariam excluídos por falta de condições
adequadas, é o que se chama de inclusão.

Tal processo fica muito claro no texto da Resolução nº 45/91 da Organização das Nações Unidas,
aprovada em 14 de dezembro de 1990, na qual a Assembléia Geral solicita ao Secretário-Geral “uma
mudança no foco do programa das Nações Unidas sobre deficiência, passando da conscientização para
a ação, com o propósito de se concluir com êxito uma sociedade para todos por volta do ano 2010”.

Logo, no âmbito de um município, como é o caso do presente estudo, é urgente que se adotem
providências para transformá-lo num local “inclusivo”, ou seja, aberto e adequado aos mais dife-
rentes perfis de seres humanos. No mínimo, deveríamos encontrar, entre outras iniciativas, praças e
logradouros públicos acessíveis arquitetonicamente para pessoas que usam cadeiras de rodas;
semáforos regulados de forma a que pessoas com dificuldades de locomoção consigam atravessar
a rua em tempo hábil; teatros e cinemas com lugares adequados para pessoas obesas e com altura
muito acima ou muito abaixo da média; atendimento ao público realizado por pessoas com algum

II - INTRODUÇÃO
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domínio da Língua Brasileira de Sinais, para comunicação adequada com pessoas surdas; acesso aos
níveis mais elevados de ensino aos alunos que “não conseguem acompanhar a turma”, de forma que
não sejam excluídos do ensino comum regular.

Note-se que essas sugestões são apenas algumas das medidas necessárias para se alcançar esta
sociedade a que chamamos de inclusiva. Tal sociedade é aquela que não espera que os diferentes
se adaptem ou fiquem de fora, em ambientes exclusivos, porém segregados, mas que muda a si
própria, de forma que ninguém seja excluído. Tal sociedade é aquela que planeja suas políticas públi-
cas de maneira voltada a toda comunidade — e não apenas a uma parcela, permitindo que alguns
tenham de viver em guetos.

Nesse sentido, um passo decisivo por parte de qualquer administração pública é a iniciativa de
conhecer de fato a sua população, aquela que é formada por todas as pessoas com deficiência e
outras necessidades especiais, e não apenas por aquelas capazes de se adaptar.

Um levantamento amplo e abrangente sobre o perfil sócioeconômico e de saúde desses cidadãos,
como o que se vê neste II Censo da Pessoa com Necessidades Especiais de Barueri, é fundamental. Ele
detecta quem são, onde e como estão essas pessoas, do que necessitam como oportunidade para sair
de uma eventual situação de exclusão, independentemente das limitações que possam apresentar.

O conhecimento de sua população, formada por pessoas com as mais diversas necessidades espe-
ciais, possibilita a todo projeto de responsabilidade do município levar em conta tais peculiaridades.
Assim, no momento em que se implantar um atendimento eletrônico, por exemplo, ele certamente
observará requisitos de acessibilidade para pessoas com deficiência sensorial. Por outro lado, o
conhecimento também permite desenvolver projetos específicos para essa população, de acordo as
suas maiores necessidades.

Iniciativas como o II Censo da Pessoa com Necessidades Especiais de Barueri revelam que o cami-
nho para a inclusão está sendo construído sobre bases sólidas. Demonstram que o município de
Barueri certamente cumprirá a meta da Organização das Nações Unidas, que citamos no início:
“concluir com êxito uma sociedade para todos por volta do ano 2010”.

Eugênia Augusta Gonzaga Fávero*

* Procuradora da República no Estado de São Paulo; autora de várias publicações, entre elas o livro Direitos das pessoas com deficiência: garantia de
igualdade na diversidade (WVA Editora); Mestre em Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
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III - REFERÊNCIAS TEÓRICAS E SIGLAS

A formulação de questionários, a orientação a equipes de campo e a análise de dados do II Censo da
Pessoa com Necessidades Especiais de Barueri fundamentaram-se num marco teórico pré-definido.

Para efeito deste estudo, os conceitos de Pessoa com Necessidades Especiais (PNE) e Pessoa com
Deficiência (PCD) foram considerados como equivalentes. A definição de deficiência múltipla,
excepcionalmente, foi estabelecida como a presença de deficiência mental associada a um ou mais
tipos de deficiência.

As referências teóricas relacionadas à questão da deficiência empregadas nesta pesquisa basearam-
se no decreto Nº 3298/99, que dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa
Portadora de Deficiência, e no decreto Nº 5206/04, que estabelece normas e critérios básicos para
a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.

No que diz respeito aos temas referentes a doenças ou distúrbios mentais, os fundamentos utilizados
foram os critérios de diagnóstico de resoluções psiquiátricas expressos no Manual de Diagnóstico e
Estatística da Associação Norte-Americana de Psiquiatria (DSM IV) e a Classificação Estatística
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde( CID 10).

Seguem-se as principais referências teóricas e siglas utilizadas no presente estudo:

Conceitos relacionados à deficiência
Acessibilidade – Condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos
espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos
dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoa com deficiência ou com
mobilidade reduzida.

Ajudas técnicas – Produtos, instrumentos, equipamentos ou tecnologia adaptados ou especial-
mente projetados para melhorar a funcionalidade da pessoa com deficiência ou mobilidade
reduzida, favorecendo a autonomia pessoal, total ou assistida.

Apoio educacional – Atividade suplementar (no caso dos superdotados) e complementar (para
os demais alunos) ao atendimento educacional realizado nas classes comuns da rede regular de
ensino, em local dotado de equipamentos e recursos pedagógicos adequados às necessidades
educacionais especiais dos alunos1.

1 Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial.
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Atendimento terapêutico – Serviço especializado das áreas de Saúde e Educação, como, por
exemplo, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Psicopedagogia, Psicologia e Terapia Ocupacional.

Barreira – Qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o acesso, a liberdade de movi-
mento, a circulação com segurança e a possibilidade das pessoas com deficiência se comuni-
carem ou terem acesso à informação.

Braile – Sistema de leitura e escrita para cegos constituído de pontos em relevo, cujas dife-
rentes combinações formam todas as letras do alfabeto, sinais ortográficos e números2.

Classe especial – Atendimento em caráter transitório a alunos que apresentem dificuldades
acentuadas de aprendizagem ou condições de comunicação e sinalização diferenciadas dos
demais alunos, demandando ajuda e apoio intensivos3.

Comprometimento – Perda ou anormalidade de estrutura ou função, manifestada psicologica-
mente por interferência com funções mentais, tais como memória, atenção e funções emotivas.

Comunicação Alternativa Ampliada ou Suplementar – Formas de comunicação que subs-
tituem ou suplementam as funções da fala, dentre outros meios de efetuar a comunicação face
a face de indivíduos incapazes de usar a linguagem oral, incluindo o uso de gestos manuais,
expressões faciais e corporais, símbolos gráficos e voz digitalizada.

Deficiência - Limitação ou incapacidade para o desempenho de atividades, podendo ser
enquadrada nas seguintes categorias: física, mental, auditiva, visual e múltipla.

Deficiência auditiva - Perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais,
aferida por audiograma nas freqüências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz.

Deficiência física - Alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano,
acarretando o comprometimento da função física, com exceção das deformidades estéticas e
das que não produzam dificuldades para o desempenho de funções. A deficiência física se apre-
senta sob as seguintes formas: paraplegia; paraparesia; monoplegia; monoparesia; tetraplegia;
tetraparesia; triplegia; triparesia; hemiplegia; hemiparesia; ostomia; amputação ou ausência de
membro; paralisia cerebral; nanismo; e membros com deformidade congênita ou adquirida.

2 UNICEF / CORDE / APAE, 2001.
3 Resoluções CNE/CEB nº. 02, 09/01 - CEE nº. 05/00.
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Deficiência mental - Funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifes-
tação antes dos 18 anos de idade e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades
adaptativas, tais como: comunicação; cuidado pessoal; habilidades sociais; utilização dos recursos
da comunidade; saúde; segurança; habilidades acadêmicas; lazer; e trabalho.

Deficiência múltipla – Associação de duas ou mais deficiências.

Deficiência visual - Cegueira, em que a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho,
com a melhor correção óptica; baixa visão, com acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho,
com a melhor correção óptica; casos em que a somatória da medida do campo visual em ambos os
olhos for igual ou menor que 60º; ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores.

Desenho universal – Concepção de espaços, artefatos e produtos que visam atender simultanea-
mente todas as pessoas, com diferentes características antropométricas e sensoriais, de forma
autônoma, segura e confortável, constituindo-se nos elementos ou soluções que compõem a aces-
sibilidade.

Doença mental – Anormalidade na mente ou no seu funcionamento que, perante os padrões de
comportamento aceitos em uma determinada sociedade, seja indicativo de doença. Também con-
hecida nos campos da Psiquiatria, Neurologia e Psicologia como psicopatologia ou distúrbio mental.

Educação especial – Modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular
de ensino, para alunos portadores de necessidades especiais4.

Equiparação de oportunidades - Processo mediante o qual o sistema geral da sociedade — como
meio físico e cultural, moradia e transporte, serviços sociais e de saúde, oportunidades de educação
e de trabalho, vida cultural e social, inclusive instalações desportivas e de lazer — se torna acessível
a todos.

Incapacidade – Restrição ou falta de capacidade para desempenhar uma atividade da maneira ou
dentro do limite considerado normal para um ser humano, considerando-se o contexto cultural e
social.

Língua Brasileira de Sinais – Sistema lingüístico de comunicação gestual-visual, com estrutu-
ra gramatical própria, utilizada pelos surdos brasileiros5.

4 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 1996.
5 Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos.
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Órtese – Aparelho aplicado a diferentes partes do corpo, coluna vertebral, membros superiores
e inferiores, com as funções de estabilizar ou imobilizar, prevenir ou corrigir deformidades, pro-
teger contra lesões e maximizar a função.

Pessoa com mobilidade reduzida - É aquela que, não se enquadrando no conceito de pessoa com
deficiência, tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentar-se, permanente ou temporari-
amente, gerando redução efetiva da mobilidade, flexibilidade, coordenação motora e percepção.

Prótese – Aparelho e/ou equipamento usado para substituir partes do corpo humano, tais como
pernas e braços.

Síndrome – Quadro formado por anomalias associadas a uma mesma patogenia.

Transtorno Invasivo do Desenvolvimento / Autismo – Transtorno caracterizado por severos
déficits e prejuízos invasivos em múltiplas áreas do desenvolvimento, incluindo prejuízos na
interação social recíproca e na comunicação, assim como a presença de comportamentos, inte-
resses e atividades estereotipadas.

Siglas
APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
ADAPS /AVD - Atividades de Desenvolvimento para Autonomia Pessoal e Social
EJA – Educação de Jovens e Adultos
LOAS - Lei Orgânica da Assistência Social
LDBN – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais
PCD – Pessoa com deficiência
PNE – Pessoa com necessidades especiais
PMB – Prefeitura Municipal de Barueri
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IV - MUNICÍPIO DE BARUERI
Barueri faz parte da região Oeste da Grande São Paulo, localizando-se a 29 km do centro da capital
paulista. Possui uma área de 64 km2, 100% urbanizada, que abriga quatro distritos: Centro (30 km2),
Aldeia de Barueri (20 km2), Jardim Belval (18 km2) e Jardim Silveira (6 km2).

As principais vias de acesso ao município são a rodovia Marechal Castello Branco, a estrada Osasco,
Jandira, Itapevi, além da estrada de ferro da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, antiga
FEPASA. Seus limites geográficos são Santana do Parnaíba, ao Norte; Carapicuíba e Jandira, ao Sul;
Osasco, a Leste; e Itapevi, a Oeste.

O município é cortado pelo rio Tietê, por alguns de seus afluentes e pelo rio Barueri-Mirim.

Cidade-dormitório
O distrito alcançou autonomia municipal em 1948. Nos anos seguintes, a combinação da proximidade
da capital paulista com a demanda por mão-de-obra e a disponibilidade de transporte ferroviário con-
solidaram o crescimento populacional do município, que passou a atrair imigrantes do Estado de São
Paulo e, também, de outros estados brasileiros. Em 1964, o município tornou-se comarca.

A vocação de “cidade-dormitório” acabou caracterizando Barueri até o começo dos anos 70, quan-
do a administração municipal implantou uma agressiva política de incentivos fiscais, atraindo um
grande número de indústrias para o município e iniciando a fixação da mão-de-obra local.

É neste período, também, que inicia-se a construção de Alphaville, condomínio residencial e comercial,
cuja clientela formou-se principalmente por representantes da alta classe média paulistana. Ao mesmo
tempo, nos bairros mais antigos do município, crescia a ocupação caracterizada por sub-moradias,
gerando um processo de super-população e problemas estruturais, relacionados ao saneamento básico.

A partir de meados da década de 80, quando encerrou-se o período de isenção fiscal oferecido pela
administração municipal à maioria das empresas até então instaladas em Barueri, os impostos
arrecadados passaram a ser investidos em obras, particularmente nos setores viário, de serviço
social, educação, lazer, cultura e saúde1.

Economia exuberante
Alphaville e outros condomínios residenciais e industriais instalados no município também con-
tribuíram de forma decisiva com o incremento da receita fiscal, fazendo com que Barueri ingressasse
na década de 90 como uma das economias mais dinâmicas do Estado.

1 Silva, Elias, 1997.
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Hoje, o município situa-se entre as maiores economias do estado de São Paulo. Apoiada nos setores
de indústria e serviços, conta com um PIB robusto, de 22,4 bilhões de reais3.

Mesmo com toda essa exuberância, Barueri apresenta uma renda per capita de 3,28 salários míni-
mos4 e um índice de Gini de 0,6905, revelando acentuada desigualdade de renda, além de uma
porcentagem de pessoas indigentes e pobres que chega a 25% da população6. Esses indicadores
refletem a existência, no município, de núcleos populacionais com perfis socioeconômicos muito
distintos, como os condomínios residenciais e os bairros populares.

Com 263.773 habitantes fixos7, uma população flutuante de cerca de 130 mil pessoas8 e uma densi-
dade demográfica de 4.178 habitantes por km2

9

, Barueri está entre os dez municípios de maior con-
centração populacional do Estado de São Paulo10.

A administração pública e o desenvolvimento das políticas sociais básicas são realizados por meio
de secretarias e departamentos especializados. Os dados oficiais indicam a disponibilidade de
serviços básicos, como energia elétrica, abastecimento de água e coleta de lixo, em praticamente a
totalidade do município. No que diz respeito ao esgoto sanitário, o atendimento atinge 80% dos
domicílios, inexistindo informações sobre a porcentagem de residências que dispõem do serviço de
esgoto sanitário tratado11.

Saúde e educação
Os indicadores da área de saúde revelam a existência no município de uma taxa de mortalidade
infantil de 10,72 por mil nascidos vivos12, muito aquém da taxa verificada para o Brasil, de 29,6813.

3 IBGE, 2007.
4 SEADE, 2000.
5 O índice de Gini varia de 0 a 1 e estabelece uma relação entre a que seria uma perfeita distribuição de renda (0) e o que se tem na realidade. O indi-
cador, portanto, mede exatamente a distância entre uma situação e outra. Assim, quanto maior a desigualdade social, maior o valor apresentado pelo
índice (IPEA/2006).
6 IPEA, 2006.
7 SEADE, 2006.
8 Prefeitura Municipal de Barueri (PMB), 2007.
9 SEADE, 2005.
10 PMB, 2007.
11 SEADE, 2000.
12 SEADE, 2006.
13 IBGE, 2000.
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Barueri conta hoje com uma rede municipal de atenção à saúde que mobiliza 360 médicos, atuantes
em 15 Unidades Básicas de Saúde distribuídas pelos bairros, e quatro pronto-socorros, sendo um
deles especializado no atendimento infantil, além de uma Clínica de Especialidades14.

No que diz respeito à educação, a rede acolhe 65.000 alunos em 80 unidades escolares, com os
níveis de Educação Infantil e Ensino Fundamental 100% municipalizados. A administração municipal
informa que Barueri dispõe ainda de um sistema de EJA – Educação para Jovens e Adultos, do DAE
– Programa de Apoio aos Alunos Portadores de Necessidades Especiais, além de um Centro de
Aperfeiçoamento de Professores.

Apesar dos esforços, escolarização e capacitação para o trabalho são temas que ainda merecem
atenção no município. Barueri registra uma taxa de analfabetismo de 6,64% e cerca de 60% da po-
pulação com 15 anos e mais de idade tem menos de oito anos de estudo15. O II Censo da Pessoa com
Necessidades Especiais de Barueri identificou que em 1/4 das famílias a escolaridade mais alta não
atinge o Ensino Fundamental, fato que compromete o futuro profissional, como corrobora o dado de
que 30% da população é de trabalhadores sem qualificação profissional16.

Ação Social
ASecretaria de Ações Sociais e Cidadania desenvolve umprograma específico de capacitação e inserção
profissional junto a famílias de baixa renda, o PROAD – Programa de Auxílio ao Desempregado.

Também fazem parte da política de assistência social ações dirigidas a famílias em situação de
vulnerabilidade, crianças, adolescentes e idosos. Além do Fundo Social de Solidariedade, a prefeitu-
ra mantém um Centro de Referência da Assistência Social, um plantão social e um programa
permanente distribuição gratuita de cestas básicas, gêneros de primeira necessidade, medicamen-
tos, órteses e próteses.

A Casa da Criança acolhe crianças em situação de risco social e pessoal encaminhadas pela Vara
da Infância e Juventude e pelo Conselho Tutelar. Os jovens em conflito com a lei são atendidos por
programas de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviço Comunitário. Atividades esportivas,
culturais e de lazer para idosos são desenvolvidas no Centro do Idoso e pelo projeto Atividosos17.

14 PMB, 2007.
15 SEADE, 2000.
16 APAE Barueri, 2006.
17 PMB, 2007.
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Conselhos
Criados em sua maioria entre meados da década de 90 e a primeira metade de 2000, os conselhos
municipais de cidadania, com as funções de formular e fiscalizar a implantação de políticas públi-
cas, encontram-se em processo de amadurecimento. Entre os mais antigos, estão o Conselho
Municipal de Assistência Social — hoje com 22 entidades inscritas —, o Conselho Municipal de
Educação, o Conselho da Alimentação Escolar, o Conselho Municipal de Saúde, o Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Conselho Tutelar. Mais recentemente, foram criados o
Conselho Municipal do Idoso e o Conselho Municipal Antidrogas.

A criação de um conselho voltado à pessoa com deficiência(PCD) tem sido objeto de discussão em
anos recentes, sem que, no entanto, se possa avançar na direção de um desenho de projeto com
contornos definidos, capaz de atender ao disposto na Lei Orgânica da Assistência Social e às deter-
minações do Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência. Assim, as iniciativas dirigidas à PCD
vêm sendo realizadas de forma pontual e fragmentada pelas diversas secretarias da administração
pública e, também, pela APAE Barueri, a única instituição especializada no município.

Esportes, cultura e lazer
Investimentos expressivos no setor de esportes ao longo dos anos garantiram ao município a insta-
lação de uma ampla rede de equipamentos esportivos em praticamente todos os bairros. Barueri
conta com 15 ginásios de esportes, um deles com capacidade para cinco mil pessoas, além de nove
campos de futebol gramados, 30 quadras descobertas, escolas de esportes e um estádio de futebol,
com capacidade para 16 mil pessoas.

Um parque municipal com uma área de 90 mil m2 também encontra-se à disposição da população
para atividades esportivas e de lazer, assim como uma brinquedoteca, para o público infantil.

No tocante à cultura, o município conta com uma rede de 11 bibliotecas públicas, além de teatro
municipal, centro cultural, centro de eventos e museu.
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V - METODOLOGIA

O II Censo da Pessoa com Necessidades Especiais de Barueri começou a ser desenhado em meados
de 2005, quando a APAE Barueri identificou a necessidade de atualizar os dados levantados
na primeira edição do estudo1. A partir de então, foram iniciadas as fases de planejamento e nego-
ciação de parcerias.

No decorrer de julho de 2005, a equipe técnica da APAE Barueri, composta por psicólogas, fisiote-
rapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogas, assistente social, enfermeira e brinquedista,
trabalhou no levantamento dos principais aspectos relativos à questão da deficiência a serem
pesquisados no novo estudo censitário, elaborando um modelo preliminar de questionário a ser
utilizado na coleta de dados no campo.

Formulários
Foi identificada a necessidade de contar com dois tipos de formulário. O primeiro deles, denomina-
do “básico”, seria aplicado no total das residências visitadas, a fim de levantar dados cadastrais e
socioeconômicos das famílias e verificar a existência de pessoa com deficiência (PCD) no domicílio.
Nos domicílios em que fosse registrada a presença de PCD, seria aplicado, também, o formulário
“específico”, contendo um conjunto de questões especialmente formuladas para levantar um perfil
detalhado desse público.

Assim, a coleta dos dados do II Censo da Pessoa com Necessidades Especiais de Barueri foi realiza-
da por meio de dois diferentes tipos de formulários, com as seguintes características:

Questionário básico – incluindo questões sobre dados pessoais do responsável pelo domicílio, infor-
mações sobre o perfil socioeconômico da família e uma pergunta específica sobre a existência de
pessoa com algum tipo de deficiência residindo no domicílio.

Questionário específico – contendo perguntas formuladas com a finalidade de levantar o cadastro
da PCD, a época de aquisição, as causas e as características da deficiência, além de um abrangente
conjunto de questões com o objetivo de investigar aspectos relacionados à saúde, educação, traba-
lho, renda, comunicação, cultura, lazer, esporte e acessibilidade desse público2.

1 O I Censo da Pessoa com Necessidades Especiais de Barueri foi realizado pela APAE Barueri durante o segundo semestre de 1996.
2 Nos casos em que a PCD era menor de idade ou impossibilitada de responder pessoalmente às perguntas, o responsável pelo domicílio forneceu
as informações.
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Definição do universo
Optou-se pela realização do estudo pelo sistema de “varredura”3, junto a um universo de 60 mil
domicílios4. Estimou-se em 10% do universo pesquisado a parcela de pessoas com deficiência a
serem identificadas por meio do censo5.

Mapeamento
Entre os meses de agosto a novembro de 2005, uma equipe técnica, composta por cinco supervi-
sores e uma coordenadora, trabalhou no desenho do mapa de Barueri. Essa atividade foi realizada
a partir de material e metodologia disponibilizados pelo IBGE, que divide o município em quatro
distritos e 174 setores.

Nesse período, a equipe de supervisores realizou, ainda, visitas de campo, com os objetivos de atu-
alizar informações e fazer o reconhecimento de vias e locais não registrados nos mapas oficiais, tais
como vielas, “escadões” e becos.

A fim de facilitar as tarefas de digitação, tabulação e cruzamento de dados, o município de Barueri
foi dividido em 12 agrupamentos de bairros, de acordo com o critério da proximidade geográfica
(ver mapa à pág. 24).

Treinamento dos recenseadores
Durante três dias consecutivos, no mês de dezembro de 2005, os pesquisadores selecionados para
o trabalho de campo do II Censo da Pessoa com Necessidades Especiais de Barueri participaram
de um treinamento, realizado nas dependências do Instituto Técnico de Barueri. A capacitação
focalizou-se nas técnicas de coleta censitária, ou seja, na correta realização das atividades de leitu-
ra, verificação e utilização dos mapas, e, ainda, de abordagem dos entrevistados, preenchimento
de formulários e conferência de dados.

Os recenseadores também participaram de dinâmicas de sensibilização e palestras informativas,
com o objetivo de propiciar uma aproximação em relação aos principais conceitos relacionados à
deficiência e uma melhor compreensão do universo da PCD.

3 Sistema de pesquisa de campo cujo objetivo é atingir 100% dos domicílios existentes numa área pré-definida.
4 A definição do número de domicílios a serem visitados baseou-se em dados fornecidos pelo IBGE, que estimava a existência de 60 mil domícilios no
município de Barueri em 2006.
5 A previsão da prevalência de deficiências em 10% da população do município de Barueri baseou-se em estimativas da Organização Mundial de Saúde,
que estabelece a existência desse percentual de PCD na população em geral.
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JARDIM SILVEIRA

Parque dos Camargos
Jardim Tupã
Vale do Sol
Jardim Audir
Recanto Phrynea
Jardim Santa Mônica
Jardim Alberto
Parque das Nações

JARDIM MUTINGA

Jardim São Vicente de Paula
Jardim Santa Cecília
Munhoz Jr.
Parque Imperial

ENGENHO NOVO

Jardim São Silvestre
Chácara Marcos
Cruz Preta
Jardim Graziela
Jardim Maria Tereza

ALDEIA DA SERRA

Morada das Estrelas
Morada dos Lagos
Morada dos Pássaros

JARDIM BELVAL

Jardim Itaquiti
Vila Nova
Jardim Maria Cristina
Vila Iracema

JARDIM CALIFÓRNIA

Vila Ceres
Jardim Flórida
Vila Universal
Vila Morelato

JARDIM PAULISTA

Parque Viana
Jardim Itaparica
Jardim Maria Helena
Jardim Júlio
Jardim do Líbano
Jardim Tatiane
Jardim Esmeralda
São Fernando Residencial
Outeiro São Fernando
Chácaras do Peroba
Votupoca
Jardim Grabriela
Jardim San Diego
Parque Industrial

CENTRO

Bethaville
Vila Militar
Jardim Iracema
Vila Pouso Alegre
Jardim Timbauhy
Jardim São Pedro
Vila São Jorge
Vila São João
Nova Aldeinha
Vila Creti
Vila Osmani
Vila N. Sª da Escada
Parque Santa Luzia
Vila São Miguel
Vila Conceição
Vila São Francisco
Vila Nilva
Aldeia de Barueri
Vila São Luiz

JARDIM TUPANCY

Valparaíso
Vila Pindorama
Vila São Luiz
Jardim Esperança
Núcleo Res. Célia Mota

VILA PORTO

Vila Boa Vista
Jardim dos Camargos
Vila Barros
Vila Silveira

JARDIM REGINALICE

Jardim Barueri
Jardim Paraíso

ALPHAVILLE

Centro Comercial de Alphaville
Centro Comercial Jubran
Alphaville Empresarial
Alphaville Industrial
Alphaville Residencial 0
Alphaville Residencial II
Alhaville Residencial I
Alphaville Residencial Plus
Alpha Conde I
Aplha Conde II
Empresarial 18 do Forte
Tamboré
Residencial Tamboré
Centro Empresarial de Tamboré

MUNICÍPIO DE BARUERI - AGRUPAMENTOS DE BAIRROS
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Divulgação
Considerou-se como um fator determinante para a adesão da população e para o sucesso do traba-
lho de campo a realização de uma ampla divulgação em todo o município.

Assim, nos meses que antecederam a ida dos recenseadores a campo, a APAE Barueri realizou uma
campanha de divulgação na mídia local e regional (jornais, revistas, rádio, TV e carro de som), a fim
de informar a população a respeito da relevância da pesquisa e ressaltar a importância de que os
entrevistados prestassem um atendimento adequado aos pesquisadores.

Também foi organizado, com a mesma finalidade, um encontro com representantes dos órgãos
responsáveis pelas administrações dos condomínios residenciais e empresariais de Alphaville e
Tamboré, que, no entanto, contou com um inexpressivo nível de participação.

Ao longo do mês de dezembro de 2005, cinqüenta mil folhetos contendo informações sobre o censo
foram distribuídos à população por funcionários da SABESP. Cinco mil cartazes afixados em ônibus
e trens que servem o município, além de 30 faixas colocadas em pontos estratégicos da cidade com-
pletaram as estratégias de divulgação durante o recenseamento.

Coleta de dados
Em dezembro de 2005 foram realizados dois testes de aplicabilidade dos questionários básico e
específico, visando avaliar a sua consistência, linguagem e diagramação, bem como a forma e tempo
de coleta. Recebidas as críticas e incorporadas as correções, o trabalho de campo foi iniciado, em 2
de janeiro de 2006.

Em média, participaram do processo de coleta de dados 80 recenseadores, que percorreram os
domicílios mapeados pelo IBGE, nos diferentes setores do município. O trabalho de campo contou
com a participação de uma coordenadora e cinco supervisores, que se responsabilizaram pela qua-
lidade do preenchimento dos questionários, desenvolvendo as seguintes atividades:

• Acompanhamento e orientação dos recenseadores durante a realização das entrevistas.
• Apoio técnico na solução de dúvidas.
• Recepção dos questionários preenchidos pelos recenseadores.
• Crítica e aferição dos questionários.
• Organização dos questionários em lotes, a fim de permitir posterior recuperação de informações,
além de possíveis correções e complementações de inconsistências.

• Encaminhamento para digitação, tabulação e processamento dos dados.

Vale ressaltar que, embora a maioria da população tenha se mostrado receptiva e disposta a cola-
borar com os recenseadores, as equipes de campo encontraram dificuldades de acesso a deter-
minados bairros e vilas. Esse foi o caso de 12 edifícios residenciais em Alphaville, em que os

Censo APAE-ok:Layout 1 8/9/08 5:50 AM Page 21



22

pesquisadores não obtiveram permissão da administração para realizar as entrevistas, e de três
vielas do bairro do Engenho Novo, nas quais a recusa de autorização por parte de lideranças locais
impediu a entrada dos recenseadores.

Do total previsto inicialmente, foram visitados 42.619 domicílios, sendo que, destes, 33.868 foram
caracterizados como domicílios residenciais, correspondendo a um universo de 125.543 habitantes.
A conclusão das atividades de campo deu-se dentro do prazo previsto, em 31 de maio de 2006.

Tratamento e análise de dados
O planejamento e desenvolvimento do II Censo da Pessoa com Necessidades Especiais de Barueri
contou com os serviços profissionais da Demanda – Pesquisa e Desenvolvimento em Marketing,
instituto de pesquisa que se responsabilizou pela criação dos instrumentos de coleta (projeto gráfi-
co e diagramação), pela supervisão técnica das atividades de campo e pela digitação, entrada,
processamento e análise dos dados.

Cada questionário foi digitado em uma entrada de dados eletrônica, elaborada especificamente para
esta finalidade. Foram constituídos dois bancos de dados das informações coletadas no Censo, um
com os resultados do questionário básico e outro do formulário específico. Eventuais inconsistên-
cias de informação foram identificadas eletronicamente, o que possibilitou a correção desses dados,
tanto redigitando a entrevista quanto retornando a visita, conforme o caso. Esse processo minucioso
foi desenvolvido concomitantemente à coleta, estendendo-se apenas por um mês após o encerra-
mento do trabalho de campo.
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Os bancos de dados receberam, então, tratamento estatístico para garantir a qualidade da análise
dos dados. Nessa fase de processamento, foi empregada a ferramenta SPSS, software utilizado em
estatística que permite a realização de cálculos precisos.

A confiabilidade foi estaticamente comprovada pelo índice de confiança de 95% e uma margem de
erro amostral de 0,47%. Foram geradas informações descritivas como médias, medianas, desvio
padrão e z-score, que permitiram ampla compreensão dos resultados. Também foram realizados
cruzamentos de dados que implicaram em comparações e correlações.

Análise dos resultados
Concluídas as etapas de coleta, digitação, tabulação e processamento de dados, os achados do
II Censo da Pessoa com Necessidades Especiais de Barueri passaram por diferentes fases de análise,
relizadas por grupos de técnicos, interessados e estudiosos.

Um estudo preliminar, fundamentado nos principais resultados do censo, foi realizado pela Demanda
– Pesquisa e Desenvolvimento em Marketing e pela equipe técnica da APAE Barueri, resultando em
dois relatórios, um produzido a partir dos achados referentes ao questionário básico e outro com
base nas informações levantadas por meio do questionário específico.

Posteriormente, esse conjunto de informações também foi objeto de estudo e debate por parte dos
membros do Conselho Editorial do Relatório do II Censo da Pessoa com Necessidades Especiais de
Barueri, que agregaram importantes contribuições ao processo de reflexão, levantamento de hipóte-
ses e formulação de conclusões sobre os resultados da pesquisa6.

6 A relação dos membros do Conselho Editorial encontra-se à página 2 desta publicação.
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VI - RESULTADOS
O II Censo da Pessoa com Necessidades Especiais de Barueri levantou as características pessoais
dessa população, assim como aspectos relativos à sua participação e acesso nas áreas de saúde,
educação, trabalho, renda, acessibilidade, esporte, cultura e lazer.

Esses temas foram abordados sob a perspectiva da distribuição geográfica em 12 agrupamentos de
bairros do município de Barueri, o que possibilitou o mapeamento dos diferentes perfis socioe-
conômicos da pessoa com necessidades especiais (PNE) e da oferta de equipamentos, espaços e
serviços públicos e privados dirigidos a esse público.

Vale ressaltar que a leitura por bairros, neste estudo, aparece a título ilustrativo, pois em alguns agru-
pamentos o número de entrevistados foi bastante reduzido, devido à baixa taxa de adesão à pesquisa
de campo por parte dos moradores1. Esse foi o caso de Alphaville, onde foram entrevistadas 28 pes-
soas com deficiência (PCD), número que representa uma margem de erro de 20% em relação ao uni-
verso total do estudo, localizando-se no limite da confiabilidade em termos estatísticos.

PERFIL GERAL
Uma em cada 16 pessoas em Barueri tem necessidades especiais. O censo identificou 2.298 pessoas
com deficiência no município, que estão presentes em 6,1% dos domicílios2.

Em 5,7% dos domicílios, foi localizada apenas uma PNE. Em um número bastante reduzido de
residências, foram registradas duas (0,3%) e até três ou mais pessoas com deficiência (0,05%).

GRÁFICO 1 - PRESENÇA DE PNE NO DOMICÍLIO

sem PNE
no domicílio

93,9%

com PNE
6,1%

uma pessoa
5,7%

duas pessoas
0,3%

três ou mais
0,05%

Base: 33.868. Resposta única.

1 Ver mais informações sobre esse aspecto no capítulo VI deste relatório, que aborda as diretrizes metodológicas do II Censo da Pessoa com
Necessidades Especiais de Barueri.
2 A Organização Mundial da Saúde (OMS) define em 10% a parcela da população com algum tipo de deficiência. No ano de 2006, período de finaliza-
ção desta pesquisa, o município de Barueri contava com cerca de 242 mil habitantes.
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Tipos de deficiência
A maior parte das PNE de Barueri, ou 35,9%, é de deficientes físicos. A segunda categoria de maior
incidência no município é a deficiência múltipla, com 22,8% da amostra. Entre as pessoas com defi-
ciência múltipla, 12,8% apresentam deficiência mental associada a uma ou mais deficiências.
Seguem-se, por ordem de prevalência, as deficiências mental, visual, auditiva e o Transtorno
Invasivo do Desenvolvimento (autismo).

O estudo levantou, ainda, os casos relatados pelos entrevistados de doença mental ou psiquiátrica.
Essa casuística apresentou incidência significativa, caracterizando quase 10% das PNE.

GRÁFICO 2 - DISTRIBUIÇÃO POR TIPO DE DEFICIÊNCIA
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Base: 2.298. Resposta única.

35,9%

Vale ressaltar que os dados do II Censo da Pessoa com Necessidades Especiais de Barueri foram
obtidos por declaração dos respondentes a recenseadores treinados. Não houve, no entanto, pre-
tensão de realizar anamnese ou diagnóstico junto aos entrevistados. Assim, é preciso contemplar
a hipótese de que as informações apresentem algum grau de subjetividade. Este é o caso, por
exemplo, da diferenciação entre as pessoas com deficiência mental e com doença mental, cujas
características e sintomatologia guardam semelhanças3.

3 Ver conceituação de deficiência mental e doença mental no capítulo IV deste relatório.

Censo APAE-ok:Layout 1 8/9/08 5:50 AM Page 25



26

4 A renda familiar declarada no município de Barueri oscila entre 1,9 salários mínimos, no Jardim Mutinga, e 8,8 salários mínimos, em Aldeia da Serra
(II Censo da Pessoa com Necessidades Especiais de Barueri / 2006).

A elevada porcentagem de pessoas com deficiência física —mais de um terço dos entrevistados —, é outro
achado a ser destacado e analisado com maior profundidade, sob uma perspectiva de saúde pública.

Incidência e condição socioeconômica
Os agrupamentos de bairros do município com maiores porcentagens de PCD são, por um lado, os
mais populosos, como o Jardim Silveira (24,4%), e os que apresentam indicadores de maiores níveis
de pobreza, como o Jardim Mutinga, (17,2%). Agrupamentos de bairros nos quais estão localizados
condomínios residenciais de alto padrão, como Alphaville e Aldeia da Serra, apresentam índices
bastante reduzidos de pessoas com necessidades especiais (1,2% e 0,4%, respectivamente), sinali-
zando uma relação entre condição socioeconômica e a prevalência de deficiências4.

GRÁFICO 3 - DISTRIBUIÇÃO DE PNE POR AGRUPAMENTOS DE BAIRROS DO MUNICÍPIO DE BARUERI
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Base: 2.298. Resposta única.

Perfil da PNE
Barueri conta com uma parcela um pouco maior de representantes do sexo masculino (53,6%) que
do sexo feminino (46,4%) entre as pessoas com necessidades especiais.

Embora o censo tenha identificado um grupo significativo de PNE entre crianças e jovens — 22,5%
até 15 anos —, os dados mostram que a população com deficiência no município concentra-se de fato
nas faixas etárias mais avançadas. As PCD acima de 36 anos representam quase metade do total da
amostra (48,4%), incluindo uma porcentagem significativa de idosos (16,8%).
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SEXO IDADE ESTADO CIVIL

TOTAL Masculino Feminino Até 6 a 11 a 16 a 21 a 26 a 36 a acima de Casado/ Separado
5 anos 10 anos 15 anos 20 anos 25 anos 35 anos 59 anos 60 anos Amasiado Solteiro Viúvo Divorciado

2.298 1236 1062 153 188 174 188 172 310 726 387 673 1330 172 123

100,0% 53,6% 46,4% 6,7% 8,2% 7,6% 8,2% 7,5% 13,5% 31,6% 16,8% 29,3% 57,9% 7,5% 5,4%

826 456 370 39 37 29 46 39 104 326 206 368 298 95 65

35,9% 55,2% 44,8% 4,7% 4,5% 3,5% 5,6% 4,8% 12,7% 39,7% 25,1% 54,7% 36,1% 11,5% 52,8%

387 214 173 57 63 56 54 48 60 37 12 9 373 2 3

16,8% 55,3% 44,7% 14,7% 16,3% 14,5% 14,0% 12,4% 15,5% 10,9% 3,6% 1,4% 96,4% 0,5% 0,8%

217 108 109 1 2 2 8 18 45 119 22 60 131 10 16

9,4% 49,8% 50,2% 0,5% 0,9% 0,9% 3,7% 8,3% 20,8% 55,1% 10,2% 8,9% 60,4% 4,6% 13%

171 84 87 4 12 13 18 17 18 52 37 75 76 11 9

7,4% 49,1% 50,9% 2,3% 7,0% 7,6% 10,5% 9,9% 10,5% 30,4% 21,6% 11,1% 44,4% 6,4% 7,3%

154 80 74 8 12 17 10 18 28 45 16 52 88 9 5

6,7% 51,9% 48,1% 5,2% 7,8% 11,0% 6,5% 11,8% 18,3% 29,4% 10,5% 7,7% 57,1% 5,8% 3,2%

524 280 244 41 54 52 52 30 55 146 94 109 345 45 25

22,8% 53,4% 46,6% 7,8% 28,7% 29,9% 9,9% 5,7% 10,5% 20,1% 24,4% 16,2% 65,8% 8,6% 20,3%

19 14 5 3 8 5 - 2 - 1 - - 19 - -

0,8% 73,7% 26,3% 15,8% 42,1% 7,5% - 10,1% - 5,6% - - 100,0% - -

BASE: Total de Amosta

Deficiência Física

Deficiência Mental

Doença Mental /
Psiquiatrica

Deficiência Visual

Deficiência Auditiva

Deficiência Múltipla

Transtorno invasivo do
desenvolvimento-Autismo

TABELA 1 - DISTRIBUIÇÃO POR SEXO, FAIXA ETÁRIA, ESTADO CIVIL E TIPO DE DEFICIÊNCIA

Base: 2.298. Resposta única.

Composição familiar
No que diz respeito ao estado civil, os dados levantados sobre a PNE refletem, de maneira geral, uma
situação similar aos demais segmentos da população. Mais da metade dos entrevistados são
solteiros (57,9%); destes, 52% localizam-se na faixa etária abaixo dos 20 anos. Uma em cada cinco
PNE é casada ou amasiada, ou seja, vive com um companheiro. Os indivíduos maiores de 35 anos
são a grande maioria entre os casados (82,6%).

Ainda no tocante à situação familiar da pessoa com deficiência, o presente estudo levantou que
quase um quarto desse público (23,8%) não tem relação de parentesco com o chefe do domicílio no
qual reside. Um dos fatores relacionados a esse achado é a possibilidade de que em alguns casos
essas pessoas vivam sozinhas, já que 3,7% das residências onde há PNE são habitadas por apenas
um indvíduo. Outra hipótese diz respeito às transformações que vêm ocorrendo na composição
familiar da população brasileira. A chamada “nova família” estabelece uma variedade de arranjos do
núcleo familiar, incluindo a sua reconstituição por meio de novas uniões e a conseqüente coha-
bitação de indivíduos que não necessariamente possuem vínculos formais de parentesco.
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Região de origem
Embora a grande maioria das pessoas com deficiência residentes no município seja natural da
região sudeste do Brasil (57%), o II Censo da Pessoa com Necessidades Especiais de Barueri identi-
ficou uma porcentagem relevante de PNE com origem em outras regiões do país, em particular no
nordeste brasileiro (28,1%).

GRÁFICO 4 - REGIÃO DE ORIGEM DA PNE
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Base: 2.298. Resposta única.

Esses dados podem refletir o deslocamento de famílias naturais de regiões com precários ou ine-
xistentes equipamentos sociais voltados ao atendimento da pessoa com deficiência em direção
a centros urbanos capazes de oferecer alguma atenção especializada a esse público, além de me-
lhores condições de vida, de forma geral. A presença de uma parcela importante de emigrantes
entre as pessoas com deficiência em Barueri pode estar relacionada, também, ao explosivo
crescimento da população verificado no município na última década5.

Escolaridade e renda da família
O II Censo da Pessoa com Necessidades Especiais de Barueri levantou que em um quarto das
famílias de pessoas com deficiência o maior nível de escolaridade não atinge o Ensino Fundamental,
o que se reflete num profundo déficit na renda familiar. Mais de um terço das famílias de PNE
(34,1%) conta com um salário mínimo ou menos para fazer frente às necessidades básicas do mês
e quase metade (49,2%) tem renda mensal de um a três salários mínimos.

5 Ver comentário sobre o crescimento populacional do município de Barueri no capítulo V deste relatório.

AL - 3,3%

BA - 9,7%

CE - 3,1%

ES - 0,4%

MA - 0,5%

MG - 8,8%

PA - 0,3%

PB - 1,2%

PE - 5,9%

PI - 2,3%

RJ - 0,8%

RN - 0,8%

SE - 0,4%

SP - 57%
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GRÁFICO 5 - RENDA FAMILIAR
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Base: 2.152. Resposta única.

2,1%

Aposentadoria (por tempo de serviço e por invalidez) e o Benefício da Prestação Continuada são
duas vezes mais importantes como fatores de composição de renda nos domícilios que registram a
presença de PNE (33%) do que naqueles em que não há pessoa com deficiência (14%). Pensão e
auxílio-doença também têm um peso sensivelmente maior nos ingressos das famílias com PNE.

salário
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trabalhos eventuais

aluguel

auxílio-doença

não tem renda

54,5%
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Base: 33.868 no total, 2.152 com PNE. Resposta múltipla.
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GRÁFICO 6 - PRINCIPAIS FONTES DE RENDA NOS DOMICÍLIOS COM PNE E SEM PNE
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Três em cada cinco famílias de pessoas com deficiência são beneficiárias, simultaneamente, de
vários programas governamentais, nas esferas municipal, estadual e federal. Entre esses programas,
destacam-se a concessão de medicamentos e cestas básicas, além da carteira de passe para trans-
porte, oferecidos gratuitamente pela administração municipal.

GRÁFICO 7 - FAMÍLIAS DE PNE BENEFICIADAS POR PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
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Base: 2.298. Resposta múltipla.

42,8%

Entre as famílias nas quais foi identificada a presença de uma pessoa com deficiência, 66,4%
recebem benefícios de programas governamentais. Essa porcentagem cresce conforme o número
de PNE presentes no domícilio, chegando a 100%, nos casos em que foram registradas três ou mais
pessoas com deficiência numa mesma residência.

GRÁFICO 8 - FAMÍLIAS BENEFICIADAS POR PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS:
DISTRIBUIÇÃO POR NÚMERO DE PNE PRESENTES NO DOMICÍLIO
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Base: 2.152. Resposta única.
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SAÚDE
O II Censo da Pessoa com Necessidades Especiais de Barueri levantou os principais aspectos de
saúde relacionados à presença de deficiência, tais como a realização ou não de acompanhamento
pré-natal pela mãe, o período de aquisição e as causas da deficiência, as principais patologias asso-
ciadas e o nível de autonomia pessoal da PNE.

O estudo procurou, ainda, identificar o acesso da pessoa com deficiência a serviços públicos e pri-
vados de saúde, a atendimento terapêutico e a medicamentos de uso contínuo ou controlado.

Vale reiterar que os dados foram obtidos por meio de relatos dos respondentes e que o presente
estudo não teve como objetivo realizar anamnese ou diagnóstico dos entrevistados.

Prevenção à deficiência
Apenas quatro entre dez mães de pessoas com deficiência declarou ter realizado os exames pré-
natais recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo Ministério da Saúde no
Brasil. Estudos indicam que cerca de 70% das causas de deficiências e das incapacidades delas
decorrentes poderiam ser reduzidas ou eliminadas por meio de ações preventivas adequadas, entre
elas o acompanhamento pré, peri e pós-natal1.

Uma vez que em Barueri há uma disponibilidade de serviços de atenção à saúde, o alto índice de
abstenção na realização dos exames pré-natais registrado no município pode estar relacionado ao
desconhecimento por parte da população a respeito da importância desse acompanhamento na
prevenção de deficiências, sinalizando uma importante lacuna de educação em saúde.

GRÁFICO 1 - MÃES DE PNE QUE REALIZARAM ACOMPANHAMENTO PRÉ-NATAL,
POR TIPO DE DEFICIÊNCIA
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Base: 932. Resposta única.

1 Manual de Legislação em Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência — Brasilia, 2006.
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2 O “teste de Apgar”, aplicado no momento do nascimento, é uma avaliação quantitativa das condições do recém-nascido de um a cinco minutos de vida, obti-
da pela atribuição de pontos à qualidade da freqüência cardíaca ao esforço respiratório, à cor, ao tônus muscular e à reação ao estímulo; somando esses pon-
tos, omáximo domelhor índice será de dez. O “teste do pezinho”, ou triagemneonatal, cobre a identificação de até quatro doenças (fenilcetonúria, hipotireoidis-
mo congênito, anemia falciforme e fibrose cística). Um programa específico para a sua realização foi instituído pelo SUS (Sistema Único de Saúde), mas nem
todos os Estados brasileiros realizam os quatro testes. O “teste da orelhinha”, ou triagem auditiva neonatal, é um programa de avaliação da audição em recém-
nascidos, indicada por instituições do mundo todo para diagnóstico precoce de perda auditiva. Sua realização é obrigatória em alguns municípios brasileiros.
3 Brasil, Ministério da Saúde. Política Nacional de Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência.
4 O aumento da expectativa de vida entre os brasileiros tem elevado a incidência de males crônico-degenerativos, tais como os acidentes vásculo-encefálicos.

Uma parcela dos respondentes (9%) não soube identificar o período de aquisição da deficiência, o
que corrobora a hipótese de existência, nesta população, de um déficit de informação a respeito de
condições de saúde, em geral, e das causas da deficiência, em particular.

Origem da deficiência
Os resultados do II Censo daPessoa comNecessidades Especiais deBarueri neste tema refletem, de forma
geral, os dados estatísticos disponibilizados no Brasil pelo Ministério da Saúde3. As causas de natureza
neurológica — incluindo paralisia cerebral, hidrocefalia e microcefalia, entre outras, além do acidente vas-
cular cerebral —, são as mais freqüentes, caracterizando, juntas, mais de um quarto da amostra4.

Período de aquisição da deficiência
A maior parte das PNE (66,3%) relatou ter adquirido a deficiência após o nascimento. Seguem-se,
com incidência bem menor, os períodos da gestação (14,8%) e do parto (10%).

Na análise desses dados há que se considerar que muitas vezes as deficiências, principalmente as
mentais, apresentam diagnóstico tardio, sendo identificadas após os 5 anos de idade, quando a cri-
ança passa a freqüentar a escola.

Testes que apresentam um bom nível preditivo, alguns deles de realização obrigatória na hora do
parto – como “Apgar”, “do pezinho” e “da orelhinha”2 –, ainda não são adotados de forma ampla na
rede pública de saúde.

GRÁFICO 2 - PERÍODO DE AQUISIÇÃO DA DEFICIÊNCIA
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Apontadas por 11,5% dos respondentes, as doenças transmissíveis — tais como rubéoloa e toxoplas-
mose, no caso de afecção das mães, e meningites e meningoencefalites, no caso da própria PNE –
também são importantes fatores causadores de deficiência.

Eventos relacionados à violência em centros urbanos — como acidentes de trânsito ou com arma de
fogo, traumatismos, além de uso de álcool, drogas e fumo —, foram indicados como origem da defi-
ciência por 9,8% dos entrevistados.

As síndromes (Down, Rett, West, Pradder Willi, entre outras) também apresentaram incidência con-
siderável, com 7,1% da amostra. Mencionados por um número menor de entrevistados, aparecem,
ainda, o pós-datismo, o nascimento prematuro e acidentes de trabalho.

* Na mãe ou na PNE. ** Gestação que excede o limite de duração considerado normal.
*** Por parte da mãe ou da PNE.

GRÁFICO 3 – CAUSAS DA DEFICIÊNCIA
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Problemas de saúde
Uma parcela significativa de pessoas com necessidades especiais (37,9%) afirma não ser portadora
de doença associada à deficiência.

Entre as PNE que declararam apresentar algum problema de saúde, destaca-se a hipertensão
arterial, mencionada por 26,3% dos respondentes. Seguem-se, entre os quadros de maior
incidência, diabetes, distúrbios emocionais, cardiopatias e doenças respiratórias.
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Atendimento médico-odontológico
Uma em cada quatro pessoas com deficiência do município não recebe atendimento médico-odon-
tológico, tanto na rede particular como na rede pública. As principais razões apontadas para a não
utilização desses serviços são a ausência de indicação médica e o desconhecimento da necessidade
de acompanhamento de saúde.

Entre as PNE que mais utilizam os serviços médico-odontológicos, estão os doentes mentais (86%)
e as pessoas com deficiência mental (84%).

As pessoas com deficiência auditiva formam o grupo que menos freqüenta os consultórios médicos
e odontológicos (53,9% dos respondentes).

GRÁFICO 4 – PRINCIPAIS PROBLEMAS DE SAÚDE DA PNE
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Base: 2.298. Resposta múltipla.
* Anafilaxia localizada; compreende um grupo de doenças, como
asma brônquica, rinite alérgica, dermatite e alergias alimentares

GRÁFICO 5 – PNE BENEFICIÁRIAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E/OU ODONTOLÓGICA

74,6%

25,4%

Beneficiárias

Não-beneficiárias

Base: 2.298. Resposta única.
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Os dados levantados pelo II Censo da Pessoa com Necessidades Especiais de Barueri indicam que o fator
idade pesa nas condições de saúde da PNE. Os indivíduos com idademais avançada, ou seja, com 36 anos
ou mais, são os maiores usuários dos serviços de saúde, representando 35,4% da amostra. Na faixa ime-
diatamente anterior, entre 26 e 35 anos, apenas 9% utilizam esses serviços. Nas demais faixas etárias os
usuários de assistência médica e/ou odontológica localizam-se entre 5 e 7 pontos percentuais.

GRÁFICO 6 – PNE BENEFICIÁRIAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
E/OU ODONTOLÓGICA, POR FAIXA ETÁRIA
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5,6%

36 anos ou +

26 a 35 anos

5 a 10 anos

16 a 20 anos

11 a 15 anos
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0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

35,4%

Base: 2.298. Resposta única.

Atendimento terapêutico
O auxílio de especialistas nas áreas saúde e educação, tais como fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicope-
dagogos, psicólogos e terapeutas ocupacionais, representa um importante apoio à PNE no desenvolvi-
mento pleno de suas potencialidades. No Brasil, em geral, o atendimento terapêutico é prestado por orga-
nizações da sociedade civil, sem fins lucrativos, cujas atividades são dirigidas à pessoa com deficiência.

O presente estudo identificou que, em Barueri, o público que mais utiliza esse tipo de apoio são as
pessoas com deficiência física (12%), deficiência múltipla (10,2%) e deficiência mental (8%).

Entre as pessoas com doença mental, apesar da significativa incidência registrada no município,
somente 2% recebem atendimento terapêutico.

No caso da deficiência visual, em que o auxílio especializado é de grande importância nos proces-
sos de reabilitação e inclusão, uma parcela muito pequena, apenas 0,3% dos respondentes, decla-
rou ser beneficiária.
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GRÁFICO 7 – PNE BENEFICIÁRIAS DE ATENDIMENTO TERAPÊUTICO
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Bases: 2.298. Resposta única.

0,4%

Atendimento em instituições especializadas
Cerca de 16% do total de PNE entrevistadas, ou 366 pessoas, são atendidas, em média há cinco
anos, por uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, que presta serviços especializa-
dos à pessoa com deficiência, principalmente na área de atendimento terapêutico.

Entre as pessoas que recebem atendimento em instituições especializadas, a maior parte o faz na
APAE Barueri (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais), com 57,7% das respostas, e na
AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente), com 21,3%5.

Os grupos que mais recebem atenção especializada em organizações da sociedade civil são as pes-
soas com transtorno invasivo do desenvolvimento (autismo), com 31% de atendidos pela APAE.
Entre aqueles que apresentam deficiência mental, 25,6% recebem atendimento na APAE, 1,8% na
AACD e 1,6% em escola especial. O público com deficiência múltipla é atendido principalmente pela
APAE, 17,7%, e pela AACD, 3,2%. Uma pequena parcela de pessoas com deficiência física recebe
atenção especializada na AACD (6,3%) e na APAE (1,3%). Apenas 7,1% das pessoas com deficiência
auditiva e 5,8% das pessoas com deficiência visual são atendidos por instituições especializadas.

Acesso a medicamentos
Outro aspecto levantado pelo II Censo da Pessoa com Necessidades Especiais de Barueri foi o acesso
a medicamentos de uso contínuo e/ou controlado, tais como anticonvulsivantes, neuroléticos, benzodi-

5 A Associação de Assistência à Criança Deficiente é uma instituição especializada no atendimento a pessoas com deficiência física. As unidades da
AACD citadas pelos respondentes localizam-se nos municípios de Osasco (SP) e São Paulo (SP).
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azepínicos e ansiolíticos. Esses medicamentos fazem parte da indicação terapêutica em vários tipos de
deficiência e constituem-se num fator de peso importante no orçamento familiar da PNE.

O acesso gratuito a esses medicamentos por parte dos usuários pode ocorrer simultaneamente em
mais de uma fonte, através de programas de saúde desenvolvidos por órgãos governamentais nas
esferas federal, estadual e municipal.

O presente estudo levantou que, em Barueri, quase 80% das PNE que são usuárias de medicamen-
tos de uso contínuo e/ou controlado os recebem gratuitamente na rede municipal de saúde, enquan-
to que 23,5% os adquire com recursos próprios.

6 De acordo com a Associação Americana de Retardo Mental, na deficiência mental observa-se uma substancial limitação da capacidade de aprendiza-
gem do indivíduo e de suas habilidades para a vida diária. A pessoa com esse tipo de deficiência caracteriza-se por apresentar um déficit na inteligência
conceitual, prática e social. Já no caso da deficiência múltipla (associação, no mesmo indivíduo, de duas ou mais deficiências primárias, como mental,
visual, auditiva e motora), os comprometimentos acarretam atrasos no desenvolvimento global e na capacidade adaptativa.

GRÁFICO 8 - PRINCIPAIS FONTES DE OBTENÇÃO DE MEDICAMENTOS
DE USO CONTÍNUO E/OU CONTROLADO

rede municipal meios próprios rede estadual doação

Base: 1.373 que usam medicação. Resposta múltipla.
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Autonomia pessoal
Em aproximadamente metade dos casos, as pessoas com deficiência apresentam total ou relativa
autonomia no desenvolvimento das atividades básicas do dia-a-dia. Quase 70% dos respondentes
declararam-se independentes no que diz respeito à alimentação. Cerca de 60% realizam higiene
pessoal e vestem-se sem auxílio de outras pessoas.

Para a PNE, as limitações decorrentes da deficiência refletem-se de formamais acentuada em sua autono-
mia para comunicar-se e relacionar-se com o mundo. Os maiores níveis de dependência foram registra-
dos na realização de atividades sociais (53,5%), no ato de escrever (40,9%) e na locomoção (34,3%)6.
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GRÁFICO 9 – NÍVEL DE AUTONOMIA PESSOAL
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EDUCAÇÃO
Os principais temas relacionados ao universo educacional da pessoa com deficiência também foram
objeto de estudo do II Censo da Pessoa com Necessidades Especiais de Barueri.

A pesquisa levantou as principais formas de comunicação, níveis de inclusão no ensino regular e
não-regular, acesso a apoio educacional e meios de transporte escolar desse segmento da população.

Comunicação
A maior parte das pessoas com deficiência do município de Barueri, ou 84,6% dos entrevistados,
encontra na fala a sua principal forma de comunicação. A comunicação por gestos foi apontada por
14,7% da amostra, enquanto que o sistema LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais), comumente utiliza-
do por pessoas surdas, mereceu a indicação de 2,0% das PNE.

Apenas 0,2% afirmaram comunicar-se por meio de prancha, um dos recursos utilizados pela Comu-
nicação Suplementar Alternativa1.

1 A Comunicação Suplementar Alternativa é um sistema de formas de comunicação que substituem ou suplementam as funções da fala, dentre outros
meios de efetuar a comunicação face a face de indivíduos incapazes de usar a linguagem oral. Inclui o uso de gestos manuais, expressões faciais e cor-
porais, símbolos gráficos, tais como pranchas, e voz digitalizada.
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2 Tanto a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) quanto o sistema braile são considerados matérias de atendimento educacional especializado. Ministério
Público Federal, 2004.

GRÁFICO 1 - PRINCIPAIS FORMAS DE COMUNICAÇÃO
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Base: 2.298. Resposta única.
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Entre as 171 pessoas com deficiência visual identificadas pelo censo, uma pequena parcela, ou 6,4%
dos entrevistados, declarou ser capaz de ler no método braile, sendo que, destes, menos da metade
consideram-se fluentes2.

GRÁFICO 2 – PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL:
FLUÊNCIA DE LEITURA NO MÉTODO BRAILE

não lê
93,9%

lê
6,4%

Base: 171 com deficiência visual. Resposta única

Participação no sistema educacional
Um dado que merece destaque é o elevado índice de exclusão educacional da pessoa com necessidades
especiais em Barueri. Quatro em cada cinco entrevistados não freqüentam nenhuma modalidade de
ensino — embora omunicípio conte com uma ampla rede de escolas públicas, 100%municipalizada, com-
posta de 80 unidades escolares, distribuídas pelos diversos bairros.

iniciante - 1,8%

regular - 1,8%

fluente - 2,9%
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Quase metade das pessoas com deficiência (44,5%) não sabe ler nem escrever. As PNE com maior
índice de alfabetização são as que apresentam deficiência física (27,2%). Os indivíduos com
Transtorno Invasivo do Desenvolvimento (autismo) formam o segmento com menor acesso a alfa-
betização: apenas 0,2% sabem ler e escrever.

GRÁFICO 3 – PNE QUE FREQÜENTAM OU NÃO ALGUMA MODALIDADE DE ENSINO

78%

22%

Não freqüenta nehuma
modalidade de ensino

Freqüenta alguma
modalidade de ensino

Base: 2.298. Resposta única.

Entre as crianças de até 5 anos — período de maior aquisição cognitiva, em que se ampliam as bases
necessárias para a construção do conhecimento e do desenvolvimento global — a exclusão educacional
atinge 72,5% da amostra. Uma em cada quatro crianças de 5 a 15 anos e metade dos jovens em idade de
cursar o Ensino Médio, entre 15 e 20 anos, também não participam de nenhuma atividade educacional.

As faixas etárias com menor acesso à Educação são as que se localizam acima dos 36 anos (98,7%) e
entre 26 e 35 anos (90,6%). A parcela de pessoas com deficiência que concluiu o Ensino Fundamental
na faixa de 36 anos ou mais é de apenas 0,6% e, no segmento de 26 a 35 anos, de 12,2%.

GRÁFICO 4 - PNE QUE NÃO FREQÜENTAM NENHUMA MODALIDADE
DE ENSINO, POR FAIXA ETÁRIA
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98,7%

Bases das faixas etárias: Até 5 anos: 153; de 5 a 10 anos: 188; de 11 a 15 anos: 174; de 16 a 20 anos: 188;
de 21 a 25 anos: 172; de 26 a 35 anos: 310; 36 anos ou mais: 1.113. Resposta única.
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Entre as pessoas com deficiência que freqüentam algum nível do ensino regular, o maior contingente
é de estudantes do Ensino Fundamental, que correspondem a 11,8% dos entrevistados.

GRÁFICO 5 – PARTICIPAÇÃO NO ENSINO REGULAR E NÃO-REGULAR
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Base: 2.298. Resposta múltipla.
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Nas modalidades de ensino não-regular3, cerca de 4,0% estão nas Escolas de Educação Especial,
enquanto que os freqüentadores dos cursos de Educação de Jovens e Adultos e Educação Profissional
apresentam porcentagens muito baixas, sem relevância estatística.

3 O ensino não-regular tem por finalidade suprir a escolarização regular para adolescentes e adultos que não tenham seguido ou concluído o ensino
regular na idade própria.

25,0

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0

GRÁFICO 6 - PARTICIPAÇÃO NO ENSINO REGULAR E NÃO-REGULAR, POR TIPO DE DEFICIÊNCIA
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Bases: 488 estudantes. Resposta única
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Na análise dos dados sobre a participação no ensino regular relacionados ao tipo de deficiência, desta-
ca-se o alto nível de inclusão das pessoas comdeficiênciamental (25%) e comdeficiênciamúltipla (17%),
que apresentam índices semelhantes ou superiores aos das pessoas com deficiência física (19%).

Algumas informações podem auxiliar na compreensão desses achados. A primeira delas é o fato de que
cerca de 65% das pessoas com deficiência física em Barueri têm acima de 36 anos — situando-se
acima, portanto, da chamada “idade escolar”. A segunda diz respeito à acessibilidade no município: a
locomoção da pessoa com deficiência física até o local das aulas é dificultada pelo relevo acidentado e
pela baixa disponibilidade de transporte e equipamentos adaptados4. A significativa participação de
indivíduos com deficiência mental e múltipla nos quadros do ensino regular tem relação, ainda, com os
esforços sistemáticos realizados na última década pela APAE Barueri no sentido da inclusão educa-
cional desses públicos.

Acesso a educação nos bairros
O II Censo da Pessoa com Necessidades Especiais de Barueri tambémmapeou a participação da PNE em
modalidades de ensino regular e não-regular por bairros do município. Em praticamente todas as regiões
os freqüentadores do ensino regular concentram-se no Ensino Fundamental. As exceções estão restritas
aos condomínios residenciais de Aldeia da Serra, em que a PNE freqüenta apenas o Ensino Médio, e
Alphaville, onde o censo não identificou alunos com deficiência em nenhuma modalidade de ensino.

4 Ver o tema Acessibilidade, neste capítulo.

GRÁFICO 7 – DISTRIBUIÇÃO POR BAIRROS DAS PNE QUE FREQÜENTAM
ALGUMA MODALIDADE DE ENSINO REGULAR

Bases: Centro: 182; Jd. Belval: 202; Jd. Silveira: 560; Engenho Novo: 289; Jd. Califórnia: 98; Jd. Reginalice: 53; Vila Porto: 72;
Jd. Tupancy: 107; Jd. Mutinga: 396; Jd.Paulista: 302; Alphaville: 28; Aldeia da Serra: 9. Resposta múltipla
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GRÁFICO 8 – DISTRIBUIÇÃO POR BAIRROS DAS PNE QUE FREQÜENTAM
ALGUMA MODALIDADE DE ENSINO NÃO-REGULAR

43

Em relação às modalidades de ensino não-regular, predominam no município as pessoas com defi-
ciência que freqüentam as Escolas de Educação Especial. Alunos dos cursos de Educação de Jovens
e Adultos e de Educação Profissional inexistem na maioria dos bairros ou restringem-se a uma
pequena parcela, em algumas poucas regiões do município.

Esse quadro reflete a orientação prevalente nas Escolas de Educação Especial, em que os alunos
com deficiência permanecem ao longo dos anos como freqüentadores em atividades rotineiras, tais
como oficinas, sem perspectiva de terminalidade, progressividade e inclusão5. Tal fato é corrobora-
do pelo dado de que 58,2% dos alunos da Escola de Educação Especial em Barueri têm acima de
14 anos, idade-limite para a conclusão do Ensino Fundamental.

Educação Profissional Escola Especial EJA-Educação de Jovens e Adultos

Apoio Educacional
O censo identificou, também, o acesso da pessoa com deficiência a atividades de reforço escolar,
suporte pedagógico ou com professor particular, que se apresentam como facilitadores do proces-
so de desenvolvimento cognitivo desse público.

As informações levantadas pela pesquisa indicaram que quase 90% dos alunos com deficiência não
encontram acesso a nenhuma modalidade de apoio educacional.

5 APAE Barueri, 2008.
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Base: 488 estudantes. Resposta múltipla.

GRÁFICO 9 – ACESSO A APOIO EDUCACIONAL
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Transporte escolar
Um ponto nevrálgico no que diz respeito ao acesso da pessoa com deficiência à Educação está
relacionado à disponibilidade de transporte escolar adaptado, devido às limitações de locomoção
que apresenta grande parte desse público.

O II Censo da Pessoa com Necessidades Especiais de Barueri revelou que metade das PNE do
município que freqüentam alguma modalidade de ensino caminha até o local das aulas. Seguem-se,
como alternativas de locomoção mais utilizadas pela pessoa com deficiência, o transporte escolar
público (25%) e os ônibus de linha regular não-adaptado (14,8%).

GRÁFICO 10 – PRINCIPAIS MEIOS DE TRANSPORTE PARA A ESCOLA
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Base: 500 estudantes. Resposta múltipla.
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TRABALHO E RENDA
Os dados do II Censo da Pessoa com Necessidades Especiais de Barueri traçaram, também, um per-
fil desse público no que diz respeito a condições de trabalho e renda. Os principais itens abordados
nesse tema foram as fontes de renda pessoal, nível de dependência de benefícios governamentais,
renda pessoal, participação no mercado de trabalho, situação e tempo de serviço.

O estudo procurou levantar, ainda, as razões apontadas pela PNE para o seu elevado nível de
exclusão do mercado de trabalho.

Fontes de renda
A aposentadoria por invalidez1 é a principal fonte de renda para 41,5% das pessoas com deficiência
do município de Barueri. Seguem-se o benefício de prestação continuada, mencionado por 17,3%
dos entrevistados, o auxílio-doença2, indicado por 15,6% da amostra, e a pensão3, citada por 7,4%
das pessoas com necessidades especiais.

Essas informações revelam o alto nível de dependência desse segmento da população em relação
aos diversos benefícios oferecidos pelo sistema de seguridade social no país.

O censo identificou que, do total das pessoas com deficiência, apenas 6,1% são empregados,
enquanto que 2,6% contam com negócio próprio ou são autônomos. Entre os indivíduos que afir-
mam contar com renda própria (1.291 pessoas), 14,6% declararam obter remuneração por meio de
salário e apenas 1,2% de trabalhos eventuais.

1 A aposentadoria por invalidez é um benefício concedido aos trabalhadores que, por doença ou acidente, forem considerados pela perícia médica da
Previdência Social incapacitados a exercer suas atividades ou outro tipo de serviço que lhes garanta o sustento.
2 O auxílio-doença é concedido ao segurado impedido de trabalhar por doença ou acidente por mais de 15 dias consecutivos. No caso dos trabalhadores
com carteira assinada, os primeiros 15 dias são pagos pelo empregador e a Previdência Social paga a partir do 16º dia de afastamento do trabalho. No
caso do contribuinte individual (empresário, profissional liberal, trabalhador por conta própria, entre outros), a Previdência arca com o pagamento do
benefício durante todo o período da doença ou do acidente.
3 Pensão é o benefício pago à família em caso de falecimento do trabalhador segurado pela Previdência Social.

GRÁFICO 1 - PRINCIPAIS FONTES DE RENDA PESSOAL
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Atividade remunerada
Apenas 9,2% das PNE realizam algum tipo de atividade remunerada. Dentre essas pessoas, somente
5% conta com registro na carteira profissional, ou seja, goza de pleno direito a todos aos benefícios
garantidos pela Consolidação das Leis do Trabalho no Brasil4.

O trabalhador com deficiência que realiza atividade remunerada em período superior a um ano cor-
responde a 6,3% do total da amostra.

Faixas de renda
Grande parte das pessoas com deficiência (43%) afirma não dispor de renda pessoal5. Entre aque-
les que contam com renda própria, mais da metade recebem até três salários mínimos. A média de
renda pessoal da PNE é de 1,3 salários mínimos.

4 A atividade remunerada com carteira assinada é aquela desenvolvida por empregado assalariado com registro em carteira profissional, com contra-
to de trabalho por tempo indeterminado.
5 PNE em situação de dependência financeira em relação a benefícios governamentais, auxílio de parentes ou de renda de outros membros da família.

GRÁFICO 3 – FAIXAS DE RENDA PESSOAL
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GRÁFICO 2 – PNE COM ATIVIDADE REMUNERADA,
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As pessoas com deficiência que apresentam o maior nível de inclusão no mercado de trabalho têm
36 ou mais anos de idade, representando 4,1% do total de entrevistados. Indivíduos no auge da
chamada idade produtiva, de 21 a 35 anos, apresentam baixa participação no trabalho, com 4,2% da
amostra. Apenas 0,9% têm atividade remunerada entre os jovens entre 16 e 20 anos, faixa etária
compatível com o trabalho-aprendiz ou com o estágio.

Trabalho e tipo de deficiência
O estudo apurou que as pessoas com deficiência física são aquelas que apresentam o maior nível de
ocupação, correspondendo a 4,7% do total de entrevistados. Seguem-se, em proporção bem menor,
as pessoas com deficiência auditiva (1,9%) e com deficiência visual (1,1%).

Os segmentos que apresentam maiores dificuldades de empregabilidade são as pessoas com defi-
ciência mental (0,4%) e com deficiência múltipla (1,0%). A situação é particularmente crítica para
as pessoas com Transtorno Invasivo do Desenvolvimento, em que a participação no mercado de
trabalho em idade produtiva é nula.

GRÁFICO 4 - PNE COM ATIVIDADE REMUNERADA, POR FAIXA ETÁRIA
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GRÁFICO 5 – PNE QUE REALIZAM ATIVIDADE REMUNERADA, POR TIPO DE DEFICIÊNCIA

1,1%

0,4%

1,0%

Base: 2.298. Resposta única.

1,9%

4,7%

0% 1% 2% 3% 4% 5%

36 anos ou mais

26 a 35 anos

21 a 25 anos

16 a 20 anos

0% 1% 2% 3% 4% 5%

deficiência auditiva

deficiência visual

deficiência física

deficiência mental

deficiência múltipla

Censo APAE-ok:Layout 1 8/9/08 5:52 AM Page 47



48

Causas da exclusão do mercado de trabalho
O II Censo da Pessoa com Necessidades Especiais de Barueri procurou, também, identificar os prin-
cipais motivos do alto nível de exclusão da pessoa com deficiência do mercado de trabalho, por meio
da resposta espontânea dos entrevistados.

A causa mais apontada foi o fato de a PNE já contar com outras fontes de renda, com 43,2% das
respostas — o que corrobora o alto nível de dependência da pessoa com deficiência em relação a
benefícios oferecidos pela Previdência Social e sinaliza para uma reduzida motivação desse público
na busca de uma vida profissional e de autonomia financeira.

O preconceito em relação à deficiência foi a segunda razão mais referida para a não-participação no
mercado de trabalho, merecendo quase um quarto das indicações, seguida de perto pela condição
de a PNE ser menor de idade.

A falta de oportunidades e a qualificação profissional foram lembradas por parcelas bem menos
significativas da amostra, o que revela uma baixa percepção da PNE em relação à necessidade de
capacitação para o trabalho.

Equipamentos especiais no trabalho
A necessidade de utilização de equipamentos especiais no trabalho não é uma condição freqüente
entre o público entrevistado pela pesquisa.

Dentre os 9,2% de PNE com atividade remunerada, uma pequena parcela — apenas 0,7% — afirmou
necessitar do auxílio de algum tipo de equipamento para a execução de sua função.

GRÁFICO 6 – PNE FORA DO MERCADO DE TRABALHO: PRINCIPAIS CAUSAS
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CULTURA, ESPORTE E LAZER
Os números do II Censo da Pessoa com Necessidades Especiais de Barueri indicam que o processo
de inclusão da pessoa com deficiência no município de Barueri encontra-se aquém dos níveis espe-
rados, no tocante a atividades culturais, esportivas e de lazer.

O censo ouviu a pequena parcela que apresenta algum nível de participação nestes serviços e levan-
tou os tipos atividades desenvolvidas, locais de prática e principais meios de comunicação utilizados.

Nível de participação
Quase a totalidade dos entrevistados não participa de nenhuma atividade de cultura, esporte e lazer.

O maior nível de inclusão da pessoa com deficiência é em atividades de lazer, apontada por 11,6%
da amostra.

GRÁFICO 1 - ACESSO A ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E DE LAZER
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Base: 2.298. Resposta múltipla.

Das 2.298 PNE entrevistadas, apenas 116 praticam alguma modalidade esportiva. Destes indivíduos,
10 necessitam de equipamento adaptado.

Crianças de até 5 anos praticamente não têm contato com as diversas manifestações culturais. Os
grupos com maiores níveis de participação em atividades de cultura e de lazer são pré-adolescentes
e adolescentes entre 10 e 20 anos de idade.

A partir dos 21 anos, os índices de participação da pessoa com deficiência em atividades de cultura e
lazer decresce. No grupo acima de 36 anos, a PNE encontra-se praticamente excluída deste universo.
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GRÁFICO 2 - PNE QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES CULTURAIS
E DE LAZER, POR FAIXA ETÁRIA

Bases das faixas etárias: Até 5 anos: 153; de 5 a 10 anos: 188; de 11 a 15 anos: 174; de 16 a 20 anos: 188;
de 21 a 25 anos: 172; de 26 a 35 anos: 310; 36 anos ou mais: 1113.
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Não se observam diferenças significativas entre dos diferentes tipos de deficiência no que diz
respeito aos níveis de participação em atividades de cultura e lazer, que é insignificante em todos os
casos. Os segmentos com menor participação nesse tipo de atividade são as pessoas com deficiência
visual, em que 91,8% afirmaram não participar, e com deficiência física, com respostas negativas
em 88,9% dos casos.

GRÁFICO 3 - PNE QUE NÃO REALIZAM ATIVIDADES DE CULTURA
E LAZER, POR TIPO DE DEFICIÊNCIA
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Participação por bairros
As pessoas com deficiência moradoras dos condomínios residenciais de Aldeia da Serra e Alphaville, que
concentram a população de condição socioeconômica mais elevada, são as que registraram maiores
níveis de participação em atividades de cultura, esporte e lazer (44,4% e 32,1% respectivamente).

Em bairros mais populares do município, como Centro, Jardim Silveira e Jardim Mutinga, um número
bastante reduzido de PNE (entre 9 e 10 pontos percentuais), afirmou praticar esportes, dedicar-se ao
lazer ou participar de atividades culturais.

Os locais mais freqüentados pelas pessoas com deficiência que buscam atividades de cultura, esporte
e lazer são as praças públicas, seguidas dos parques, shopping centers e escolas.

Uma parcela insignificante da amostra vai ao cinema ou realiza viagens, enquanto que um grupo
ainda menor freqüenta brinquedotecas e bibliotecas.

GRÁFICO 4 – PARTICIPANTES DE ATIVIDADES DE CULTURA,
ESPORTE E LAZER, POR BAIRROS

Bases: Centro: 182; Jd. Belval: 202; Jd. Silveira: 560; Engenho Novo: 289; Jd. Califórnia: 98; Jd. Reginalice: 53; Vila Porto: 72;
Jd. Tupancy: 107; Jd. Mutinga: 396; Jd.Paulista: 302; Alphaville: 28; Aldeia da Serra: 9. Resposta múltipla
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GRÁFICO 5 - LOCAIS DE PRÁTICA DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, CULTURA E LAZER
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Meios de comunicação
Quase 80% dos entrevistados apontaram a televisão como fonte de informação e de lazer. Para
metade da amostra, o rádio também desempenha um papel importante como meio de comunicação.

Merece destaque o reduzido nível de inclusão digital da pessoa com deficiência no município de
Barueri: os entrevistados que mencionaram a Internet como veículo de comunicação representam
apenas 3% da amostra.

GRÁFICO 6 - PRINCIPAIS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELA PNE
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Atividades físicas e esportivas
O futebol é a atividade esportiva mais praticada pela reduzida parcela de PNE que realiza alguma
atividade física. Seguem-se o vôlei, a natação e a dança.

GRÁFICO 7 - PRINCIPAIS ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS REALIZADAS PELA PNE
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ACESSIBILIDADE
A percepção do público com deficiência a respeito da existência de recursos que garantam a aces-
sibilidade no município também foi objeto de estudo do II Censo da Pessoa com Necessidades
Especiais de Barueri.

Neste tema, o censo registrou o relato das PNE sobre a presença de espaços públicos adaptados no
que diz respeito a meios de transporte, locomoção, instalações físicas, equipamentos e sinalização.

Vale ressaltar que o próprio conceito de acessibilidade parece ainda não estar totalmente claro para
a população em geral e, em particular, para a pessoa com deficiência. Esse fato possivelmente influ-
enciou os resultados neste tema da pesquisa.

Presença de espaços adaptados
Os facilitadores com maior nível de identificação foram os relacionados à locomoção e às insta-
lações físicas (52%), seguidos dos equipamentos específicos para a PNE (22,7%). Os dispositivos de
sinalização recebaram a indicação do menor número de entrevistados (2,9%).
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Locomoção e instalações físicas
Calçadas rebaixadas, abrigos em pontos de embarque de desembarque e rampas foram identificados por
cerca de 1/4 da amostra. Apenas 12,7% dos entrevistados percebem a existência de transporte coletivo
adaptado no município, enquanto que 4,5%mencionam passeios públicos em condições de circulação.

Os grupos que mais identificam a existência de transporte coletivo adaptado são as pessoas com defi-
ciência mental (14,7%) e auditiva (13,6%).

Crianças e pré-adolescentes com menos de 11 anos de idade formam o público com maior índice de
utilização desse tipo especial de transporte (17%). Entre 21 e 25 anos, apenas 11% das PNE são
usuárias de transporte coletivo adaptado e, acima dos 36 anos, somente 12%.

Outros recursos facilitadores da inclusão da pessoa com deficiência, tais como guias de balizamento
(3,7%), bilheterias (2%) e mobiliário (1,7%) praticamente não receberam nenhuma indicação por
parte dos entrevistados.

GRÁFICO 1 - TIPOS DE ESPAÇOS ADAPTADOS IDENTIFICADOS NO MUNICÍPIO
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GRÁFICO 2 – ESPAÇOS PÚBLICOS ADAPTADOS IDENTIFICADOS NO MUNICÍPIO:
LOCOMOÇÃO E INSTALAÇÕES FÍSICAS
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Equipamentos e sinalização
No que diz respeito a equipamentos dirigidos à pessoa com deficiência, as cadeiras de rodas (16,4%)
e os telefones adaptados (12,8%) foram os itens que receberam o maior número de indicações.
Recursos mais específicos ou de maior complexidade tecnológica, tais como amplificadores de sinal
(0,7%)1, máquinas de escrever em braile (1,9%)2 e computadores adaptados (0,5%) foram menciona-
dos por uma pequena parcela dos entrevistados.

Dispositivos de sinalização praticamente inexistem no município, de acordo com a percepção da
PNE. Os itens de sinalização tátil e visual3 que foram apontados pelo maior número de pessoas com
deficiência não alcançaram os dois pontos percentuais da amostra.

1 O equipamento de amplificação de sinal sonoro, ou aparelho auditivo, é utilizado para ampliar a capacidade auditiva da pessoa com deficiência.
2 Máquina de escrever manual, conhecida como Perkins, utilizada por pessoas com deficiência visual.
3 Os recursos de sinalização tátil utilizam caracteres e figuras em relevo, como no sistema braile. Os recursos de sinalização visual consistem no con-
junto de elementos que comunicam informações por meio de textos ou figuras.

GRÁFICO 3 – ESPAÇOS PÚBLICOS IDENTIFICADOS NO MUNICÍPIO:
EQUIPAMENTOS E SINALIZAÇÃO
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Percepção por tipo de deficiência
Os segmentos com maior percepção da oferta de recursos adaptados no município no tocante à
locomoção e instalações físicas são as pessoas com deficiência física (19,95%) e deficiência
múltipla (11%). Quando se trata de equipamentos que viabilizam o acesso da PNE, pessoas com
deficiência física (8,05%), múltipla (4.92%) e mental (3,62%) são as que apresentam os maiores
níveis de identificação.
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A presença de facilitadores relacionados à sinalização recebeu um número muito reduzido de indi-
cações, a maior parte delas vinda das pessoas com deficiência física (1,18%).

Entre as pessoas que declararam não identificar nenhum espaço público adaptado (46,5%), o
destaque cabe às pessoas com deficiência física (15,5%) e, em proporções menores, com deficiên-
cia múltipla (11,5%) e deficiência mental (8,4%).

Estabelecimentos e locais acessíveis
O comércio em geral e a estação rodoviária foram os espaços públicos que mereceram o maior
número de indicações das pessoas com deficiência no que diz respeito à existência de recursos
adaptados às suas necessidades.

Nas escolas, as faixas de travessia de pedestres, abrigos em pontos de embarque e desembarque e
calçadas rebaixadas mereceram a indicação de 5,6%, 5% e 3,1% dos entrevistados, respectiva-
mente. Sanitários e vestiários adaptados foram indicados por apenas 2,6% das PNE, sendo que o
público com o maior nível de percepção da presença desse recurso é formado por pessoas com defi-
ciência física. A presença nas escolas de guias de balizamento, um importante recurso para facilitar
o deslocamento do deficiente visual, não foi identificada por esse público.

GRÁFICO 4 - ESPAÇOS PÚBLICOS ADAPTADOS NO MUNICÍPIO:
PERCEPÇÃO POR TIPO DE DEFICIÊNCIA
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LOCAIS E ESTABELECIMENTOS

Recursos adaptados Banco Comércio em geral Escola ou Creche Estação Rodoviária Estação Ferroviária Posto Saúde Shopping Center Supermercado

Pontos embarque e desembarque 0,9% 12,0% 5,0% 20,8% 6,3% 2,6% 1,0% 4,0%

Assentos fixos 2,2% 0,7% 0,4% 9,1% 10,7% 1,5% 3,2% 1,6%

Bilheterias 0,3% 0,6% 0% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2%

Calçadas rebaixadas 7,2% 8,2% 3,1% 10,9% 3,0% 4,3% 2,8% 1,4%

Corredores adaptados 1,8% 0,7% 1,7% 2,9% 0,9% 2,7% 0,3% 0,1%

Corrimãos 1,7% 0,7% 1,3% 2,8% 3,2% 3,8% 0,3% 0,3%

Elevadores 0,7% 2,3% 1,7% 1,8% 0,5% 0,9% 0,4% 0,1%

Faixas para travessia 1,0% 8,0% 5,6% 9,9% 2,2% 3,3% 0,8% 0,8%

Guias de balizamento 0,2% 1,3% 0,2% 0,6% 0,1% 0,3% 0,3% 0,2%

Mobiliário 0,3% 0,6% 0,1% 0,4% 0% 0,2% 0,2% 0,1%

Passeios públicos 1,6% 0,1% 0,3% 2% 0,3% 1,8% 1,2% 0,4%

Rampas 3,9% 1,4% 3,1% 6,2% 5,4% 9,7% 3,0% 1,8%

Sanitários/vestiários adaptados 0,7% 0,6% 2,6% 10,2% 1,7% 5,1% 5,2% 1,3%

Transporte coletivo adaptado 1,7% 0,7% 0,6% 8,6% 1,8% 0,4% 0,6% 1,1%

Vagas preferenciais 5,5% 1,3% 0,6% 1,9% 1,0% 1,7% 3,9% 4,6%

TABELA 1 - PERCEPÇÃO DA PRESENÇA DE RECURSOS ADAPTADOS EM LOCAIS
E ESTABELECIMENTOS DO MUNICÍPIO DE BARUERI

Praticamente nenhuma das PNE que freqüentam as escolas (21,8%) percebem a existência de
mobiliário, corrimãos, corredores e elevadores adaptados nas instituições de ensino.

Os postos de saúde também apresentam um nível reduzido de recursos voltados à acessibilidade,
segundo a percepção das PNE: foram registrados 9,7% de indicações para rampas, 5,1% para sa-
nitários e vestiários e 4,3% para calçadas rebaixadas.

A disponibilidade de transporte coletivo adaptado, fundamental em todo o processo de inclusão
social da PNE, é identificada por uma pequena parcela dos entrevistados (12,7%), composta, princi-
palmente, de pessoas com deficiência física ou múltipla.
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VII - CONSIDERAÇÕES FINAIS

O conjunto de leis, normas e tratados voltados à garantia de direitos da pessoa com deficiência (PCD)
vem se aperfeiçoando ao longo dos últimos 60 anos. O primeiro marco em bases globais data de 1948,
quando foi publicada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, pela Organização das Nações
Unidas (ONU).

No Brasil, o divisor de águas é a Constituição Federal de 1988, a chamada “constituição cidadã”. Para além
dos direitos universais de todos os seres humanos, a carta magna reconheceu a necessidade de que fos-
sem tratados aspectos específicos relativos à garantia dos direitos da PCDe preparou o caminho para uma
verdadeiramudança de paradigmano processo de inclusão desse segmento da população. Em 1989, a pro-
mulgação da lei nº 7.853, que dispõe sobre o apoio à PCD e a sua integração social, definiu como respon-
sabilidade do poder público a garantia do pleno exercício de seus direitos básicos, tais como o direito à
educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social e ao amparo na infância e na maternidade.

No que diz respeito especificamente ao direito ao trabalho da pessoa com deficiência, o país registrou
avanços importantes na legislação. Além do artigo 37 da Constiuição Federal, que estabeleceu a
reserva de cargos e empregos públicos por meio de concursos a esse segmento da população, mais
recentemente a Lei N° 8.213 e o Decreto N° 3.298/99 determinaram a obrigatoriedade de con-
tratação de cotas mínimas de funcionários com deficiência nas empresas.

Outro importante progresso legislativo na área da deficiência é a Convenção sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência da ONU, ratificado no Brasil pelo Senado Federal em 9 de julho de 2008.
Embora não tenha criado direitos novos nem especiais para as PCD, este tratado internacional, o
primeiro com status constitucional da história do país, procurou assegurar o respeito à dignidade e
o exercício pleno e eqüitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as
pessoas com deficiência. Para tanto, previu que os cerca de 30 países signatários adotem as medi-
das necessárias, em suas respectivas áreas legislativas e administrativas, com o objetivo de revogar
leis, regulamentos, costumes e práticas vigentes que constituam discriminação contra as pessoas
com deficiência. A convenção introduziu uma verdadeira inovação, ao superar o conceito clínico de
deficiência — limitado à identificação das incapacidades físicas, mentais e sensoriais — e agregar
fatores sociais, determinantes ao exercício da cidadania da PCD.

Embora todos esses avanços em torno da questão da deficiência mereçam de fato ser celebrados,
os achados do II Censo da Pessoa com Necessidades Especiais de Barueri convidam à reflexão. Os
resultados desse abrangente e profundo estudo sobre a pessoa com deficiência sugerem que, ape-
sar de todos os esforços empreendidos no sentido de criar uma legislação protetora desse público,
pouco se tem avançado, na prática, no que diz respeito à garantia de seus direitos básicos.
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Com o objetivo de contribuir com o debate sobre a efetividade dos programas e políticas públicas
dirigidos à PCD — e sem a pretensão de esgotar o tema —, seguem-se algumas reflexões, com base
nos achados do II Censo da Pessoa com Necessidades Especiais de Barueri.

Perfil geral
Merece destaque a prevalência da deficiência física (35,9%), tendo como maior causa o acidente
vascular cerebral (22,3%), predominante na faixa etária acima de 36 anos (39,7%).

Outro dado que merece destaque é a elevada incidência de deficiência mental, associada ou não
a outras deficiências (29,6%), tendo como principais causas os eventos neurológicos (22,9%) e as
doenças infecciosas (14,1%). Esses achados sinalizam para a importância de que as ações de
natureza informativa e educativa voltadas à prevenção das deficiências sejam implementadas visan-
do a redução da incidência de deficiências e incapacidades delas decorrentes.

Outro aspecto relevante diz respeito à concentração de pessoas com deficiência na faixa de 36 e
59 anos (48,4%) e acima de 60 anos (16,8%), fato que indica a ocorrência de mudanças impor-
tantes no perfil demográfico da população e uma conseqüente urgência no planejamento de políticas
específicas, dirigidas a esta faixa etária da população.

Deve ser ressaltado, ainda, o alto grau de dependência das famílias de PCD em relação a programas
sociais governamentais (66,4% no caso das famílias em que se registra pelo menos ummembro com
deficiência e 100% naquelas em que há mais de uma PNE). Esse dado expõe a vulnerabilidade
econômica das famílias de PCD e reforça a necessidade da formulação de políticas complementares
às de caráter redistributivo, capazes de criar novas fontes de renda e viabilizar ingressos financeiros
a essas famílias dentro de padrões sustentáveis.

Tambémmerece atenção o fato de quemetade das famílias com uma ou mais PCD conta com renda
mensal de um a três salários mínimos, dado sugestivo de que as deficiências atingem predominan-
temente as populações mais desfavorecidas, ou de baixa renda, sem que se possa determinar com
segurança se são causa ou conseqüência de uma situação de vulnerabilidade ou exclusão social.

Outro achado a ser considerado de forma conjunta à renda familiar refere-se à baixa escolaridade
dos chefes de família nos domicílios com PNE: um quarto desses indivíduos não chega a completar
o Ensino Fundamental. Esses achados demonstram a necessidade da criação de políticas públicas
intersetoriais articuladas, capazes de garantir os direitos básicos desta população.
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Saúde
Os resultados do II Censo da Pessoa com Necessidades Especiais de Barueri ressaltam a importância
de que sejam realizados maiores investimentos em políticas dirigidas à prevenção e à reabilitação,
nos níveis primário, secundário e terciário.

Dois aspectos relevantes merecem destaque nesse item: a alta porcentagem de mães de PNE que
não realizaram ou que não souberam informar sobre o acompanhamento pré-natal (cerca de 60%)
e a existência de uma parcela significativa dos entrevistados (9%) que não soube identificar o
período de aquisição da deficiência. Esses dados sinalizam para a necessidade da implantação de um
conjunto de ações preventivas que permitam a adoção de medidas intersetoriais, capazes de impedir
o surgimento de deficiências em qualquer de suas manifestações (prevenção primária).

Outro importante aspecto identificado pelo Censo é a alta prevalência de doenças como a
hipertensão arterial e o diabetes, que afetam cerca de 40% dos indivíduos dessa população. Os
principais quadros de saúde associados à deficiência identificados no estudo, embora não sejam
classificados como doenças pela Organização Mundial de Saúde, potencializam os graus de limi-
tação e funcionalidade da PCD. Esses resultados indicam para a necessidade de implementação de
ações emergenciais de intervenção quanto à assistência integral de saúde da PNE (prevenção
secundária e terciária).

Embora os achados sinalizem que a PCD é usuária de assistência médica e odontológica, assim como
de atendimento terapêutico, é de extrema relevância a implantação de estratégias capazes de garan-
tir à pessoa com deficiência o acesso a uma rede de serviços de atenção integral à saúde, que atue de
forma descentralizada e participativa, porém de maneira articulada com as demais políticas públicas,
a fim de garantir maior escala e qualidade às ações de promoção, tratamento e reabilitação de saúde.

Vale resssaltar, ainda, que a atenção em saúde à pessoa com deficiência exige a atuação de profis-
sionais capacitados e comprometidos com uma postura humanizada e inclusiva.

Educação
A Constituição Federal garante a todos o direito à Educação e ao acesso a escola. A verdadeira esco-
la inclusiva atende ao disposto na Constituição Federal, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação e,
mais recentemente, na Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, assegurando igualdade
de oportunidades educacionais em todos os níveis, o que inclui o aprendizado do braile, da Língua
Brasileira de Sinais, da comunicação suplementar alternativa e aumentativa, além de promover o
desenvolvimento de habilidades relacionadas à autonomia pessoal.

Os achados do II Censo da Pessoa com Necessidades Especiais revelam que, apesar de todos os
esforços empreendidos visando a inclusão educacional da PCD, o quadro prevalente entre a popu-
lação pesquisada é de baixa escolaridade e de exclusão da rede regular de ensino.
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Destacam-se dentre os resultados do Censo neste tema o alto nível de exclusão, em que 78% dos
entrevistados declararam não ter freqüentado nenhuma modalidade de ensino. Destes, cerca de
60% estão em idade escolar e encontram-se excluídos do processo educacional. Os números são
eloqüentes: 72% das crianças na faixa de até cinco anos não estão inseridas na Educação Infantil,
24,6% daquelas entre 6 e 15 anos não são alunos do Ensino Fundamental, e 50% dos indivíduos
com deficiência entre 16 e 20 anos não cursam nenhuma modalidade de ensino.

Também merece destaque a parcela ínfima de pesquisados (0,3%) que tem acesso à educação
profissional — garantia prevista no artigo n° 40 da LDB —, o que aponta para a necessidade da cri-
ação de condições de capacitação para o trabalho, fator determinante para a futura inserção da PNE
num mercado crescentemente competitivo e exigente.

Vale ressaltar, ainda, que entre os entrevistados que declararam freqüentar alguma modalidade de
ensino 89,4% informaram não contar com nenhum tipo de apoio educacional. Esse achado revela
que o acesso ao recurso representado pelos apoios educacionais, indispensável à efetiva inclusão
desse público, é praticamente inexistente.

Outro aspecto que merece destaque no tocante à Educação refere-se aos meios de transporte da
pessoa com deficiência à escola. Os resultados, nesse item, revelam um quadro que certamente
influi no alto nível de exclusão da PNE do sistema escolar: 49,4% deslocam-se a pé, 25% em trans-
porte escolar público não-adaptado e 14,8% em ônibus de linha regular não-adaptado. Esses
achados indicam para a necessidade de garantir a essa população um deslocamento adequado,
acessível e seguro para a escola, condição básica para que ocorra a sua inclusão educacional plena.

Esporte, Cultura e Lazer
O II Censo da Pessoa com Necessidades Especiais de Barueri levantou que 86,6% das pessoas com
deficiência não utilizam os equipamentos de esporte, cultura e lazer disponíveis no município.
Este quadro sugere que, para além da existência desses equipamentos, é necessário que se desen-
volvam programas regulares e descentralizados, capazes de motivar e viabilizar a participação da
PNE em atividades e eventos esportivos, culturais e de lazer.

Também deve ser considerado de forma especial, neste tema, o dado de que 76,6% das PNE têm a
televisão como o seu principal meio de comunicação, fato que reitera a importância da utilização
de estratégias que estimulem o interesse e o acesso desse a outros tipos de atividades culturais,
capazes de ampliar as suas possibilidades de comunicação e interação com o mundo.

Trabalho e Renda
Destaca-se a informação de que, apesar de todas instrumentos legais existentes no Brasil visando
garantir à PCD o direito ao trabalho, quase a totalidade da amostra — 90,8% da população com defi-
ciência do município de Barueri — encontra-se excluída do mercado de trabalho. Este achado,
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possivelmente, relaciona-se com os dados também levantados pelo estudo que sinalizam um déficit
crônico no que diz respeito à formação educacional e profissional desse público, além da predominân-
cia de políticas de caráter assistencialista, que desestimulam o ingresso da PCD no universo laboral.

Também chama a atenção o expressivo número de pesquisados com renda pessoal de até um
salário mínimo, refletindo a tendência de ingressos reduzidos verificada na renda familiar da PNE.
Tal quadro caracteriza claramente uma situação de pobreza desse segmento da população, fato que
merece especial atenção no desenvolvimento de políticas públicas voltadas à sua inclusão.

Acessibilidade
Embora a implantação de dispositivos de mobilidade urbana tenha sido objeto de diversas ações e
investimentos no município, os resultados do II Censo da Pessoa com Necessidades Especiais de
Barueri sugerem que permanece o desafio de implementar políticas públicas intersetoriais articu-
ladas, capazes de garantir à PCD condições de acessibilidade, fator determinante ao seu livre aces-
so às diferentes situações da vida comunitária.

Entre os achados do II Censo da Pessoa com Necessidades Especiais neste tema, merece atenção
o fato de que apenas 12,7% da população pesquisada identificou a presença de transporte cole-
tivo adaptado no município e uma parcela ínfima (1%) percebe a existência de facilitadores
relacionados à sinalização. Esses resultados sugerem a existência de condições de circulação e
acessibilidade bastante reduzidas no espaço urbano, apontando para a necessidade da realização
de maiores investimentos em políticas que permitam à PCD o pleno exercício dos direitos de ir e
vir e de acesso aos bens e serviços da comunidade.

Outro aspecto importante levantado pelo estudo diz respeito à acessibilidade no entorno dos esta-
belecimentos de ensino, fator que possivelmente contribui no aprofundamento do processo de
exclusão desse público. Os resultados indicam que apenas 5% dos entrevistados declararam
perceber a existência de pontos de embarque e desembarque. Da mesma forma, somente 6,2%
identificaram rampas e 0,2% indicaram a presença de guias de balizamento.

Esses achados sinalizam para a necessidade da criação de uma infra-estrutura urbana capaz de
atender a pessoa com deficiência no seu deslocamento entre a casa, a escola e outros equipamen-
tos urbanos, que deve incluir faixas de pedestres, sinalização adequada, sinalização tátil e sonora,
além do rebaixamento de guias e calçadas.
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Os dados apresentados neste relatório resumem os principais achados da pesquisa sobre a popu-
lação com deficiência realizada no município de Barueri. Em função da amplitude deste estudo, a
base de dados gerada pelo II Censo da Pessoa com Necessidades Especiais de Barueri permitirá o
aprofundamento do conhecimento sobre as características demográficas e socioeconômicas desse
segmento da população.

As informações levantadas sobre saúde, educação, trabalho, renda, esporte, cultura, lazer e acessi-
bilidade poderão contribuir na criação e implementação de políticas públicas capazes de contemplar
os diversos canais de inclusão social da pessoa com deficiência e de sua família.

Censo APAE-ok:Layout 1 8/9/08 5:52 AM Page 63



64

VIII - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. DSM-IV – Manual de diagnóstico e estatística de
transtornos mentais. Porto Alegre: Artes Médicas, 2000.

ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA DEFICIENTE. Terapia ocupacional na reabilitação física.
São Paulo: Roca, 2003.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14020: Acessibilidade à pessoa portado-
ra de deficiência – trem de longo percurso. Rio de Janeiro: 1997.

______. NBR 9050: Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.
Rio de Janeiro: 2004.

BAHIA, R., S., et al. Município e acessibilidade. Rio de Janeiro: IBAM, DUMA, 1998.

BRASIL. Decreto Federal nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, que regulamenta as leis números
10.048, de 8 de novembro de 2000, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Normas e Critérios para
a Promoção da Acessibilidade. Brasília: 2005.

BRASIL. Lei N° 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional. Brasília: 1996.

COORDENADORIA NACIONAL PARA INTEGRAÇÃO DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA.
Acessibilidade. Brasília: Secretaria Especial dos Direitos Humanos, 2006.

______. Cidadania e inclusão. Brasília: Secretaria Especial dos Direitos Humanos, 2000.

______. Guia de deficiências e reabilitação simplificada. Brasília: Secretaria Especial dos Direitos
Humanos, 1994.

FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS. População com deficiência no Brasil: fatos e percepções.
São Paulo: 2006.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Síntese dos indicadores sociais 2007:
uma análise das condições de vida da população brasileira. Brasília: 2007. Disponível em
http//: www.ibge.gov.br. Acessado em setembro de 2007.

Censo APAE-ok:Layout 1 8/9/08 5:52 AM Page 64



65

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. PNAD 2006: primeiras análises. Brasília/Rio de
Janeiro: 2007. Disponível em http//: www.ipea.gov.br. Acessado em outubro de 2007.

MACHADO, A. M., SOUZA, M. P. R., (Orgs.). Psicologia escolar: em busca de novos rumos. São Paulo:
Casa do Psicólogo, 1997.

MARIÓ, G. E., WOOLCOCK, M. Exclusão social e mobilidade no Brasil. Brasília: Banco Mundial, 2005.

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, COORDENADORIA NACIONAL PARA INTEGRAÇÃO DA PESSOA PORTA-
DORA DE DEFICIÊNCIA E ASSOCIAÇÃO FLUMINENSE DE REABILITAÇÃO. Relatório sobre a
prevalência de deficiências, incapacidades e desvantagens. Niterói: 2004.

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME. Sistema Único de Assistência
Social: Norma Operacional Básica. Brasília: 2005.

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Fundação Procurador Pedro Jorge de Melo e Silva (Orgs.). O aces-
so de alunos com deficiência às escolas e classes comuns da rede regular. Brasília: Procuradoria
Federal dos Direitos do Cidadão, 2004.

NERI, M. Retratos da deficiência no Brasil. Rio de Janeiro: FGV, 2003.

NOGUEIRA, M. J. (Coord.). Diagnóstico psiquiátrico: um guia. São Paulo: Lemos, 2004.

NUNES, L. R. d’O, (Org.). Favorecendo o desenvolvimento da comunicação em crianças e jovens
com necessidades educacionais especiais. Rio de Janeiro: Dunya, 2004.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Classificação de transtornos mentais e de comportamento
da CID 10: descrições clínicas e diretrizes diagnósticas. Porto Alegre: Artes Médicas, 1993.

STAINBACK, S., STAINBACK, W. Inclusão: um guia para educadores. Porto Alegre: Artmed, 1996.

SILVA, E. História de Barueri: capítulos de história municipal. Barueri: 1997.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA. Levantamento de informações econômico-sociais
da população portadora de deficiência no município de Uberlândia – MG. Uberlândia: 2005.

Censo APAE-ok:Layout 1 8/9/08 5:52 AM Page 65



IX - AGRADECIMENTOS

Agradecemos às seguintes empresas, organizações e profissionais:

Nossos agradecimentos especiais:
À equipe técnica da APAE Barueri, pela dedicação integral à formulação dos questionários e
apoio na realização do II Censo da Pessoa com Necessidades Especiais de Barueri.

À Aleksandra Fantagucci de Carvalho, coordenadora do II Censo da Pessoa com Necessidades
Especiais de Barueri, pela dedicação e comprometimento incondicionais em todas as etapas do
processo de elaboração, implantação e monitoramento desse projeto.

Às Coordenadoras Técnicas Sônia Regina Nunes Lima Barros e Eneida Santinho Grama Lima, da
APAE Barueri, pela dedicação e comprometimento no levantamento, análise e avaliação dos dados
constantes neste relatório.

À jornalista Alice Giraldi, pelo comprometimento e responsabilidade em divulgar os resultados do
II Censo da Pessoa com Necessidades Especiais de Barueri da forma mais transparente e fidedigna
possível, durante a edição desta publicação.

Ao Sr. Dimas Carvalho Marques, supervisor de área do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística,
pela colaboração técnica na metodologia de pesquisa de campo do II Censo da Pessoa com
Necessidades Especiais de Barueri.

66

• Adesign

• Associação Residencial e
Empresarial de Alphaville

• Associação Tênis Clube de Alphaville

• Casa do Trabalhador de Barueri

• Coordenadoria Nacional para Integração
da Pessoa Portadora de Deficiência

• Demanda Pesquisa e Desenvolvimento
de Marketing

• Folha de Alphaville

• Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística

• Instituto Técnico de Barueri

• Jornal Comarca de Barueri

• Jornal Notícias

• Petrobras

• Promotoria Pública do
Município de Barueri

• Recenseadores e supervisores
do II Censo da Pessoa com
Necessidades Especiais de Barueri

• Revista Alphanews

• Revista Viva São Paulo

• SABESP

• Sociedade Bíblica do Brasil

• TV Alphaville
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