A população com deficiência em Campinas – dados do último Censo IBGE.
A investigação sobre as condições de trabalho das pessoas com deficiência pode ser
realizada de forma mais detalhada e refinada se forem utilizados grupos populacionais
distintos, de acordo com o nível da incapacidade e/ou limitação funcional. Com base no
questionário do IBGE que foi utilizado no último Censo Demográfico em 2010, três
grupos populacionais podem ser observados:
a) “pessoas com deficiência” (PcD), dado por aqueles que disseram ter “total” ou
“grande” incapacidade para enxergar, ouvir e/ou andar/subir escadas; acrescidos daqueles
que assinalaram “sim” quanto à “deficiência intelectual/mental”;
b) “pessoas com limitação funcional” (PLF), que declararam ter apenas “alguma”
dificuldade para enxergar, ouvir e/ou andar/subir escadas;
c) o contingente de pessoas que não declarou qualquer tipo de deficiência ou
limitação funcional (PsDLF).
Em função do maior comprometimento físico, sensorial ou cognitivo, é plausível
imaginar que as “pessoas com deficiência” (PcD) enfrentam condições mais adversas em
termos de formação escolar e acesso ao trabalho do que aqueles com “limitação
funcional”, decorrentes, muitas vezes, das barreiras e obstáculos ainda existentes na
sociedade. Ao priorizar este grupo, não se está desconsiderando as demais condições, mas
sim se estabelecendo um critério mais rigoroso para identificar a população potencial que,
em tese, estaria apta a fazer uso da ação afirmativa prevista na “Lei de Cotas”, imaginando
que aqueles com “total” ou “grande” incapacidade funcional muito provavelmente se
enquadrariam nos critérios técnicos estipulados nas legislações que definem os
parâmetros para as cotas.
De acordo com esses critérios, temos os seguintes dados atualizados para o
município de Campinas, de acordo com a última contagem populacional do IBGE
referente a julho 2018.

Fonte: Elaboração própria (Estimativas da população residente nos municípios brasileiros com data de
referência em 1º de julho de 2018)/IBGE

A utilização de filtros relacionados à faixa etária propicia uma avaliação mais
criteriosa de programas e ações que se dirijam a esta população. Dessa forma, a tabela
abaixo, supondo que os percentuais etários verificados no último Censo se mantiveram,
tem como principal objetivo destacar a população em idade ativa (15 a 64 anos),

indicando que de aproximadamente 67 mil pessoas com deficiência, cerca de 60% se
encontram nesta faixa.

Fonte: Elaboração própria (Estimativas da população residente nos municípios brasileiros com data de
referência em 1º de julho de 2018)/IBGE
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