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O Censo Demográfico de 2000 informa que 24,5 milhões de brasileiros são
portadores de deficiência, o correspondente a 14,5% da população, percentual
bastante superior ao encontrado nos levantamentos anteriores – menos de 2%.
Isto não ocorre porque tenha aumentado a incidência de deficiências, mas pela
mudança dos instrumentos de coleta de dados, por força das últimas recomendações da OMS de incorporar ao universo dos deficientes aqueles com
“alguma ou grande dificuldade de andar, ouvir ou enxergar”. Tal inovação permite
realizar um diagnóstico diferenciado de acordo com o grau de deficiência. Nesse
sentido, este artigo propõe-se a separar, no grupo de deficientes em geral, aqueles
com maior gravidade das deficiências reportadas, aqui convencionados como
Pessoas Perceptoras de Incapacidade (PPIs). Três metodologias distintas (análises
bivariadas, regressões logísticas e análise de correspondência) são empregadas
e os resultados apontam a questão etária como a principal determinante do
advento das deficiências em geral, mas não tanto das incapacidades. Concluise que o Censo Demográfico de 2000, ao incorporar no universo das deficiências
aquelas do tipo “alguma ou grande dificuldade”, acabou por classificar grande
parte da população idosa como deficiente, o que sugere a necessidade de políticas distintas para cada grupo.
Palavras-chave: Pessoas portadoras de deficiência (PPD). Análise de
correspondência. Regressão logística. Censo Demográfico de 2000.
Introdução

Segundo a ONU, o mundo abriga cerca
de 500 milhões de pessoas com deficiências, das quais 80% vivem em países
em desenvolvimento. Os dados do Censo
Demográfico Brasileiro de 2000 informam
que 24,5 milhões de brasileiros são portadores de deficiências, o correspondente

a 14,5% da população, proporção bastante
superior à indicada nos levantamentos
anteriores — menos de 2%. Pode-se dizer
que o Censo de 2000 multiplicou por 12 a
participação das pessoas portadoras de
deficiência (PPDs) observada no Censo de
1991. Isto não decorre do aumento da
incidência de deficiências, mas da mudança
dos instrumentos de coleta de informações,
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em obediência às últimas recomendações
da Organização Mundial da Saúde (OMS).
O crescimento desse expressivo contingente vem aumentar a necessidade de
promover um amplo diagnóstico deste
segmento da população brasileira, a fim de
contribuir para o desenho e implementação
de ações de inclusão social.
A principal diferença do Censo de 2000
em relação aos levantamentos anteriores
é conceitual: atribui-se o título de PPDs não
somente às pessoas consideradas incapazes, mas também àquelas que reportaram
possuir grande ou alguma dificuldade permanente de enxergar, ouvir e caminhar, fato
não observado nos inquéritos domiciliares
passados. Entretanto, o aumento considerável do número de deficientes não se deve
exclusivamente às mudanças metodológicas promovidas no último censo, mas
também ao envelhecimento da população
brasileira, visto que o Brasil de hoje está
mais velho que o de uma década atrás1. O
envelhecimento vem acompanhado de algumas limitações nas capacidades físicas
e, às vezes, mentais. De acordo com Hazzard
et al. (1994), é significativo o efeito da idade
avançada somada a certas condições causadoras de dependência muito freqüentes
entre idosos, como demência, fraturas de
quadril, acidentes vasculares cerebrais,
doenças reumatológicas e deficiências
visuais.
Podemos verificar o efeito do envelhecimento da população comparando a
proporção de deficientes com mais de 60
anos de idade entre os anos de 1991 e 2000.
Entre os brasileiros com mais de 60 anos,
cerca de 3,7% eram deficientes em 1991;
em 2000 esse percentual passou para
49,64%, ou seja, a participação dos deficientes aumentou cerca de 13 vezes.
Conforme já comentado, a participação de
PPDs entre 1991 e 2001 foi multiplicada por
12, o que evidencia um maior crescimento
da incidência de deficiência para o grupo
dos idosos. Essa diferença pode ser
creditada ao efeito do envelhecimento da
população brasileira no período.
1

O quadro se torna mais intenso quando
se olha para frente num horizonte maior.
Segundo Ramos et al. (1987), a faixa etária
com 60 anos ou mais passará de 5% da
população total, em 1960, para 14% em
2025, quando o Brasil figurará com uma
proporção de idosos semelhante à que é
hoje registrada em países desenvolvidos.
Segundo Carvalho e Garcia (2003), o
envelhecimento da população brasileira
dar-se-á, necessariamente, num ritmo mais
acelerado que aquele registrado nos países
do Primeiro Mundo, principalmente naqueles que iniciaram sua transição da
fecundidade ainda no século XIX. Esse
quadro merece atenção especial dada as
suas implicações sociais e do ponto de vista
da saúde pública. Nesse contexto, o
delineamento de políticas específicas para
pessoas com deficiência que levem em
consideração o fator idade torna-se de
extrema importância, sendo imprescindível
o conhecimento das necessidades e condições de vida desse segmento da população.
O objetivo deste artigo é elaborar um
mapa de conhecimento sobre o universo
das pessoas portadoras de deficiência
(PPDs), de forma a subsidiar políticas e
ações dos setores público e privado e da
sociedade civil. A análise e processamento
recaem sobre os microdados censitários de
2000, que passaram, por força legal, a
cobrir o universo de PPDs. A nova estrutura
do questionário do Censo 2000 dedica
cinco questões ao tema da deficiência, e
não apenas uma como no Censo de 1991,
seguindo modernos e adequados preceitos
de preservar a liberdade de expressão dos
sujeitos entrevistados sobre sua situação e
o meio em que estão inseridos. A resposta
não cabe ao recenseador, mas ao entrevistado, baseado na sua subjetividade. Ele
é demandado a levar em conta em sua
resposta o efeito do acesso a instrumentos
para lidar com deficiências, tais como
óculos, próteses, aparelhos de audição etc.
Um fato verificado é que o último censo,
ao aumentar a heterogeneidade deste
grupo, descolou os resultados empíricos

Para maiores detalhes ver Carvalho e Garcia (2003).
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encontrados em relação aos obtidos em
inquéritos anteriores e à intuição do cidadão
comum, que percebe um alto grau de exclusão social (família, escola etc.) nessa
parcela da sociedade2. Por exemplo, segundo os dados do Censo Demográfico de
1991, cerca de 60% dos indivíduos portadores de deficiência não foram alfabetizados,
sendo que as deficiências mentais, auditivas
e visuais são aquelas que mais contribuem
para essa realidade. Já o percentual de não
alfabetizados na população total é bem
inferior (23%), o que acaba evidenciando um
menor acesso das pessoas com deficiência
à educação (Chagas, 1998). Já no Censo
2000, entre as PPDs, 27% não têm nenhum
nível de instrução, enquanto na população
em geral esse número chega a 25%. Outro
exemplo seria a inserção na família, uma vez
que no último censo a maioria das PPDs era
chefe de família (47,7%), ao passo que esse
percentual na Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios (PNAD) de 1981 foi
de 30%.
A solução buscada aqui foi trabalhar
além do número oficial de PPDs, trabalhar
com o número de pessoas com percepção
de incapacidade (PPIs), aqui convencionadas como aquelas com pelo menos
alguma incapacidade de andar, ouvir ou
enxergar, deficientes mentais, paraplégicos,
e pessoas com falta de membro ou parte
dele. Nesse caso, o grupo de PPIs não
contempla os indivíduos que reportaram
alguma ou grande dificuldade de caminhar,
ouvir ou enxergar. O termo incapaz aparece
no Censo Demográfico de 2000 representando um grau mais alto de um dado tipo de
deficiência em relação às categorias grande
dificuldade ou alguma dificuldade, tal como
percebido pelo entrevistado e levando em
conta o ambiente externo.
O interessante desse tipo de análise é
que quando somente se avalia o universo
de PPIs, excluindo os indivíduos com “dificuldade”, esse corresponde a cerca de
2,5%, ou seja, um percentual bem próximo
daqueles obtidos no Censo Demográfico de
1991 e na PNAD 1981. E os resultados
2

desse universo estão em maior conformidade com a literatura técnica e a expectativa
do cidadão comum. Entre as PPIs, 42,5%
não têm nenhum nível de instrução, e a
maioria se constitui de filhos (37,8%) e
não de chefes de família, como no universo
de PPDs.
Ressalta-se que na apresentação dos
resultados fomos fiéis aos termos usados
nos questionários, característicos da época
em que foram aplicados. Como os primeiros
dados analisados datam de antes da abolição da escravatura no país, é natural que
a terminologia então usada pareça hoje inadequada. A melhor forma de respeitar a
opinião dos entrevistados de cada época é
preservar o contexto em que a informação
foi coletada. Apesar da restrição artística imposta pela estrutura das perguntas sobre
deficiências contidas nos questionários, não
nos permitimos retocar os auto-retratos pintados por sucessivas gerações de brasileiros.
Metodologia

Em primeiro lugar usamos tabelas bivariadas (Tabela 1) com o intuito de fornecer
as taxas de incidência de deficiência entre
os diferentes grupos de atributos. Em
seguida utilizamos duas metodologias para
avaliar os diferentes perfis das pessoas
portadoras de deficiência e incapacidade:
regressões logísticas e análise de correspondência. A regressão logística, por ser
um experimento controlado, permite analisar as chances de ocorrência de um
determinado evento para indivíduos com
iguais atributos, exceto um. Por exemplo,
pode-se comparar as chances de indivíduos
com o mesmo sexo, raça, UF, exceto a
idade, de serem portadores de deficiência.
Essa estatística é chamada de razão de
chances (odds ratio) e é derivada da exponencial dos parâmetros estimados para
cada categoria da regressão logística.
Os modelos logits aqui estimados
avaliam as chances de indivíduos de serem
PPDs e PPIs, segundo um elenco de
variáveis sociodemográficas tomadas

Para maiores detalhes ver Neri et al. (2003).
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TABELA 1
Retrato social das pessoas portadoras de deficiência
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Fonte: CPS/FGV processando os microdados do Censo Demográfico 2000/IBGE.
* Inclui deficiência mental, paraplegia ou falta de membros, pelo menos alguma ou grande dificuldade e incapaz de enxergar, ouvir
ou de subir escadas e pelo menos uma incapacidade de enxergar, ouvir ou ler.
** Inclui deficiência mental, paraplegia ou falta de membros, e pelo menos incapacidade de enxergar, ouvir ou ler.

conjuntamente: sexo; cor; faixa etária; unidade da Federação; tamanho de cidade3.
Estes modelos limitam o número de variáveis explicativas àquelas que podem ser
consideradas numa primeira aproximação
como dadas ou exógenas. Desse modo,
evitamos variáveis como renda e educação,
que são mais diretamente influenciadas
pela posse de deficiências. Os modelos que
explicam os eventos PPDs e PPIs encontram-se na Tabela 2.
A análise de correspondência é uma
técnica multivariada que permite avaliar o
contingenciamento de variáveis categóricas
examinando a “nuvem” de pontos formada
numa dimensão desejada. Já a dispersão
desses pontos no espaço possibilita examinar a semelhança entre os perfis dos
indivíduos ou variáveis. A análise de
correspondência permite o uso da distância
qui-quadrada como critério de semelhança
entre os perfis. Para melhor esclarecer, se,
no presente estudo, a distância qui-quadrada entre um dado atributo e o fato de ser
PPD for menor que a distância entre esse
mesmo atributo e o fato de não ser PPD,
pode-se então concluir que essa característica é mais associada a PPDs do que a
não-PPDs. Agora imagine todos esses

atributos ao mesmo tempo, projetados em
um gráfico da dimensão desejada. Tal fato
possibilitaria, sem dúvida, uma melhor e
mais abrangente inferência dos perfis entre
as PPDs e as PPIs.
A necessidade da redução da dimensionalidade é também uma das principais
razões para o uso dessa técnica. A análise
de correspondência pode fornecer respostas mais valiosas quanto ao interrelacionamento das categorias quando
comparadas às obtidas nas tabelas de
contingência. Quando o número de categorias for demasiadamente grande, a análise
em tabelas de contingência pode ser
bastante trabalhosa, podendo esconder
resultados e relações não observadas pelo
seu uso. Se existe uma associação significativa entre as variáveis linha e coluna de
uma tabela de contingência, a análise de
correspondência pode ajudar a revelar a
natureza dessa relação. Desse modo, o uso
de análise de correspondência permite
observar a configuração dessas categorias
em um espaço de poucas dimensões sem
perder a variabilidade original dos dados.
A análise encontra um primeiro eixo de tal
modo que a distância dos pontos a esse eixo
seja a menor possível. Em seguida encontra

Variáveis como cor, tamanho da cidade e unidade da Federação foram incluídas como controle, e seus resultados não serão
discutidos no texto. Comentários específicos dos resultados dessas variáveis encontram-se em Neri et al. (2003).
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um segundo eixo ortogonal ao primeiro,
derivado pelo mesmo procedimento, e assim
por diante. O objetivo é obter, com a menor
quantidade de eixos ortogonais de menor
variância, o perfil dos indivíduos (objetos)
segundo os atributos de interesse4.
Retratos da deficiência ou incapacidade
no Brasil
Retratos antigos das PPDs: a evolução do
conceito no tempo

Apresentamos aqui uma sucessão de
retratos das pessoas com deficiência desde
antes da libertação dos escravos, no século
XIX, até o limiar do século XXI. Preservamos
no texto os termos originais utilizados em
cada levantamento, ainda que alguns possam parecer “politicamente incorretos” de
uma perspectiva atual.
Nos inquéritos domiciliares de 1872 e
1900 e no Censo Demográfico de 1920
investigou-se o universo das pessoas portadoras de deficiência visual, exclusivamente os indivíduos cegos, e os surdosmudos. Para cada 10 mil habitantes em
1872, cerca de 15,6 e 11,4 eram cegos e
surdos-mudos, respectivamente; para a
população de 1920 esses números foram
9,7 e 8,5.
Já o Censo de 1940, além de investigar
os cegos e os surdos-mudos, procurou
também contemplar a natureza dessas
deficiências sensoriais. Das 64.482 pessoas
que declararam possuir cegueira, 64,7%
admitiram que a deficiência se deu por
motivo de doença adquirida ao longo da
vida, ao passo que aproximadamente 21%
reportaram que adquiriram a deficiência em
acidente, 10,4% por motivo de nascença e
3,7% não declararam a causa do agravo.
Dentre as pessoas portadoras de incapacidades sensoriais com idade mais avançada
a maioria é cega por motivo de doença,
sendo que 73% da população deficiente
tem mais de 80 anos de idade e 56% tem
de 50 a 59 anos. Este número cai paulatinamente à medida que caminhamos em
4

direção ao início do ciclo da vida. Dentre
aqueles com idades de 0 a 19 anos, apenas
15% declararam possuir cegueira por
motivo de doença, revelando como essa
causa de incapacidade visual acompanha
o processo de envelhecimento. Duarte et
al. (2003) concluem que a deficiência visual
de perto tem elevada prevalência na
população adulta e se relaciona diretamente com o aumento da idade, especialmente após os 45 anos.
Diferentemente do Censo de 1940, a
PNAD de 1981 abrangeu um universo maior
de deficiências, assim distribuídas: cegueira (8,29%); surdez (8,69%); surdo-mudez
(4,39%); retardamento mental (32,7%); falta
de membro(s) (6,11%); paralisia total
(5,09%); paralisia de um dos lados do corpo
(11,9%); outro tipo de deficiência (16,9%);
mais de um tipo de deficiência (5,77%).
Cerca de 1,78% da população brasileira
daquele ano era constituída de PPDs.
Mesmo quando restringimos a análise às
deficiências sensoriais (cegueira, surdez e
surdo-mudez), a taxa se apresenta em
patamar bem superior àqueles dos levantamentos de 1920 (0,3% de cegos e
0,26% de surdos-mudos), 1900 (0,19% de
cegos e 0,07% de surdos-mudos) e 1872
(0,16% de cegos e 0,12% de surdosmudos). Esta diferença pode ser creditada
às mudanças dos instrumentos de coleta
da população contemplada e à própria
mutação da percepção da sociedade do
conceito de deficiências sensoriais. Como
já comentado anteriormente, uma parcela
significativa desse aumento se deve ao
envelhecimento da população e não apenas às mudanças conceituais, e, nesse
caso, a comparação dos valores entre os
períodos censitários em questão deve ser
vista com cautela. Entretanto, para fins de
avaliação da mutação do conceito de
deficiência no tempo, isto é, para a avaliação das mudanças ao longo dos diferentes
inquéritos domiciliares, a análise possui
grande valor informacional.
O Censo de 1991 também possibilitou
avaliar o universo mais amplo de tipos de

Para maiores detalhes ver Johnson e Wichern (1998), Pereira (1999) e Gouvêa (1995).
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PPDs, cuja distribuição se dá da seguinte
forma: cegueira (8,7%); surdez (10,6%);
deficiência mental (39,5%); falta de membro(s) ou de parte dele(s) (8,6%); paralisia
total (2,86%); paralisia de um dos lados do
corpo (12,2%); paralisia nas pernas (12,1%);
mais de um tipo de deficiência (5,28%). No
ano de 1991, cerca de 1,15% da população
brasileira era de PPDs, número próximo do
obtido no ano de 1981.
Temos ainda a Pesquisa de Condições
de Vida (PCV) realizada pela Fundação
Seade para o ano de 1998, cujos microdados possibilitam traçar um perfil das
pessoas portadoras de deficiência da maior
cidade brasileira. De acordo com os dados
da PCV para o ano de 1998, cerca de 1,03%
da população da Grande São Paulo era
portadora de deficiência, sendo que um
percentual mais elevado (5,56%) foi obtido
para portadores de algum tipo de dificuldade
(audição, visão e locomoção).
Retrato de alta definição: o Censo 2000

O universo de PPDs considerado no
Censo Demográfico de 2000 se distribui da
seguinte forma: deficiência mental (11,56%);
tetraplegia, paraplegia ou hemiplegia
(0,44%); falta de um membro ou de parte
dele (5,32%); alguma dificuldade de
enxergar (57,16%); alguma dificuldade de
ouvir (19,05%); alguma dificuldade de
caminhar ou subir escadas (22,7%); grande
dificuldade de enxergar (9,90%); grande
dificuldade de ouvir (3,59%); grande
dificuldade de caminhar ou subir escadas
(7,21%); incapaz de ouvir (0,68%); incapaz
de caminhar ou subir escadas (2,3%);
incapaz de enxergar (0,6%). Observamos
que, segundo este levantamento, as pessoas
com alguma dificuldade de enxergar são
a grande maioria, diferentemente dos
resultados dos levantamentos de 1981 e
1991, onde os indivíduos que apresentavam
retardamento mental correspondiam a
cerca de 32,7% e 39,5% do total das
deficiências, respectivamente.
Separando a população por faixas
etárias, verificamos na Tabela 1 que os
indivíduos com mais de 60 anos são a
parcela mais representativa do universo de

PPDs (29,34%), ao passo que esse percentual entre a população total é de apenas
5,04%. As pessoas com e sem deficiência
se distribuem distintamente segundo a
idade. Entre a população não-deficiente os
indivíduos de 0 a 24 anos representam cerca
de 55% do total, enquanto entre a população de PPDs esse percentual chega a
18,43%. Desse modo, em oposição ao
universo de PPDs, onde as pessoas idosas
são a parcela mais representativa, no universo de pessoas sem deficiência os jovens
lideram. Este é um resultado bastante
intuitivo, já que as pessoas tendem a adquirir
deficiências ao longo de seus ciclos de vida.
Em relação à proporção de pessoas
com deficiência, observa-se na Tabela 1 um
crescimento monotônico à medida que os
indivíduos ficam idosos, o que confirma o
forte impacto do processo do envelhecimento na incidência das deficiências.
Verifica-se que entre as pessoas com mais
de 60 anos a possibilidade de contrair uma
deficiência é de 49,64%, ao passo que essa
possibilidade entre crianças de 0 a 4 anos
é de apenas 2,26%. Quanto às proporções
de pessoas com incapacidade (PPIs), essas
também aumentam monotonicamente ao
longo do tempo. Por exemplo, entre as
pessoas com mais de 60 anos, 7,3% são
PPIs, parcela bastante inferior à dos
portadores de deficiência em geral (PPDs).
Entretanto, quando se avaliam as PPIs,
observa-se que o acúmulo dos anos de vida
estaria menos associado com o advento
dessas deficiências do que se verifica em
geral nas PPDs. Uma evidência é que quando são avaliadas apenas as PPDs com
menos anos de vida, isto é, de 0 a 4 anos
de idade, a participação de PPIs chega a
57%, ao passo que entre as PPDs com mais
de 60 anos o percentual de PPIs é de 14,7%.
Em geral, verifica-se que o acúmulo dos
anos de vida relaciona-se com a presença
de deficiências em geral e também com as
incapacidades, embora essas últimas
tenham menor associação com a idade
quando comparadas com as deficiências
do tipo “alguma ou grande dificuldade de
ouvir, andar ou enxergar”, cuja relação com
o processo natural do envelhecimento
tende a ser mais acentuada.
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Nas razões de chances condicionais,
estimadas pela regressão logística na
Tabela 2, o efeito-idade passa a ser controlado pelos demais atributos individuais, pois
comparamos indivíduos iguais em tudo
menos nas suas respectivas idades. Para
os indivíduos com idades de 16 a 34 anos,
as chances de adquirir tanto deficiências
quanto incapacidades são menores quando
comparadas às de pessoas com até 15 anos
de idade: indivíduos de 16 a 24 anos têm
chances reduzidas em 68% e em 44%,
respectivamente, de serem PPDs e PPIs.
Entretanto, essas chances crescem
mais rapidamente para o grupo de PPDs
do que para o grupo de PPIs a partir dos 45
anos de idade. Em resumo, observa-se que
dentre o grupo de indivíduos com idade
inferior a 45 anos, aqueles com menos de
15 anos têm chances mais elevadas de
adquirir tanto deficiência quanto incapacidade, e, a partir dessa idade, o acúmulo
dos anos de vida é preponderante para
adquirir deficiências em geral, mas não tanto
para o advento das incapacidades.
Um exemplo é que indivíduos com mais
de 67 anos de idade5 têm 495% a mais de
chance de serem PPDs quando comparados
aos indivíduos com até 15 anos de vida, ao
passo que essa razão de vantagens
estimada no modelo das PPIs chega a 225%.
Em relação ao gênero, verifica-se na
Tabela 1 que a maioria das pessoas com
deficiência é representada por mulheres –
cerca de 53,58% do universo em questão.
A maior propensão à deficiência feminina
relaciona-se ao fato de as mulheres apresentarem uma expectativa de vida mais
longa, estando mais propensas a limitações
funcionais características da idade avançada. Segundo o estudo do IBGE (2003),
no ano de 2000 o diferencial na esperança
de vida ao nascimento entre mulheres e
homens era de 7,8 anos, sendo que a esperança de vida ao nascimento de uma
mulher era de 72,6 anos, contra 64,8 anos
para os homens. Quanto à proporção de

pessoas com deficiência, verificamos que
15,28% das mulheres são portadoras de
algum tipo de deficiência, proporção que
entre os homens chega a 13,66%, o que
confirma que entre elas a incidência de
deficiências é maior. Agora, quando comparamos as proporções de deficientes para
aqueles com 67 anos ou mais de idade, ou
seja, avaliando apenas indivíduos idosos,
as estatísticas de homens (55,4%) e mulheres (56,3%) são praticamente idênticas.
Quando a análise considera os diferentes graus de deficiência chega-se a
resultados distintos. Em geral, observa-se
um contingente maior de pessoas do sexo
masculino (55,6%) entre o grupo aqui
considerado incapaz (PPIs), reflexo do fato
de a proporção de PPIs ser maior entre os
homens (2,8%) do que entre as mulheres
(2,1%). Esses resultados só corroboram a
tese de que o perfil do ciclo de vida das
deficiências em geral é mais íngreme do
que o das incapacidades, uma vez que com
o passar dos anos as mulheres, por terem
maior expectativa de vida, estariam mais
sujeitas do que os homens a adquirirem
deficiências do tipo “alguma ou grande
dificuldade de caminhar, enxergar e ouvir”.
Entretanto, sabe-se que as incapacidades,
as doenças mentais, as paraplegias e as
mutilações estão mais relacionadas com
problemas de nascença, acidentes (trânsito, trabalho e outros) e violência urbana,
mais prevalentes entre homens jovens do
que entre mulheres de qualquer idade.
Gawryszewski et al. (2004) apontaram que
os adolescentes e adultos jovens na faixa
de 15 a 29 anos concentraram o maior
número de mortes e os coeficientes mais
altos de mortalidade por causas externas
no Brasil no ano de 2000.
No que diz respeito a escolaridade,
entre os indivíduos sem nenhum grau de
instrução a proporção de deficientes é de
15,98%, ao passo que entre aqueles com
mais de 12 anos de estudo chega a 19,77%.
Conclusão: a prevalência é maior no extrato

5
Esse corte foi definido com base no critério de elegibilidade do benefício de prestação continuada (BPC) da Lei Orgânica de
Assistência Social (LOAS), concedido às PPDs ou a indivíduos com mais de 67 anos de idade (isto na época do Censo 2000;
posteriormente, com o Estatuto do Idoso, o limite caiu para 65 anos de idade). Em ambos os tipos de benefícios, para idosos ou
para deficientes, o critério para atendimento é ter uma renda familiar per capita abaixo de um quarto do salário mínimo.
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TABELA 2
Regressões logísticas para variável dependente “Pessoa Portadora de Deficiência”
e “Pessoa Perceptora de Deficiência”
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Fonte: CPS/FGV processando os microdados do Censo Demográfico/IBGE.
* Estatisticamente significante ao Nível de Confiança de 90%.
** Estatisticamente significante ao Nível de Confiança de 95%.
Obs.: Variáveis omitidas em ordem: mulher, não afro, até 15 anos de idade, São Paulo e rural.
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populacional mais educado. A constatação
parece chocar-se com alguns dados de
pesquisas anteriores, que apontam para
um alto grau de exclusão desse grupo no
espectro educacional mais elevado6.
Entretanto, esse fato pode ser explicado
pelo acúmulo dos anos de vida, uma vez
que pessoas mais educadas têm uma
sobrevida maior e, portanto, seriam mais
passíveis de adquirir algumas limitações
funcionais. Conforme se viu em seção
anterior, os indivíduos adquiriram essas
deficiências com o passar dos anos, e em
geral após a fase de inserção educacional.
Como já salientado, o grande contingente
de PPDs com mais de 60 anos se deve muito
ao conceito utilizado no Censo de 2000, que
abrange deficiências do tipo “dificuldade”,
o que também ajuda a explicar a alta taxa
de escolaridade entre as PPDs.
Mas quando essa analise é feita para
o grupo de PPIs, por exemplo, é possível
diagnosticar uma elevada demanda
reprimida por educação por parte desse
subgrupo populacional. Observa-se na
Tabela 1 que entre as PPIs o percentual de
indivíduos sem instrução é de cerca de
42,5%, diferentemente do encontrado entre
as PPDs (27,6%) e para os não-deficientes
(24,5%). Quanto à proporção de pessoas
com incapacidade (PPIs), ela é maior para
os indivíduos com menos de um ano de
instrução completa (4,27%). Identifica-se
um comportamento decrescente das
proporções de incapacidade à medida que
os indivíduos vão conquistando anos de
escolaridade. Esse tipo de resultado nos
parece mais consistente com os dados das
pesquisas anteriores, da literatura técnica
(Neri et. al., 2003), bem como com a intuição
do cidadão comum.
Também avaliamos o contingente de
pessoas que têm mais de 67 anos, e a

Tabela 3 apresenta a análise bivariada com
esse “filtro” etário. A princípio observa-se
que mais da metade (56%) da população
com mais de 67 anos informou possuir
alguma deficiência, o que nos remete novamente ao papel da idade na presença das
deficiências. O caso é grave entre os idosos
sem instrução, cuja taxa de deficiência é de
aproximadamente 65%, e entre os residentes em aglomerados rurais (67%), o que
poderia estar relacionado à escassez dos
serviços de saúde e de tratamento especializado nessas áreas. Do total das pessoas
portadoras de deficiência acima de 67 anos,
cerca de 57% são do sexo feminino, o que
reforça a tese de as mulheres marcarem
maior presença nos índices por conta da
superior expectativa de vida em relação aos
homens.
Outro fato relevante é que entre os
indivíduos com mais de 67 anos que vivem
em domicílios coletivos, 75% são portadores
de deficiência – é alta a prevalência de
PPDs idosas que moram em domicílios
coletivos. Tal fato pode refletir o abandono
familiar entre as pessoas portadoras de
deficiência. É preciso ter em mente que os
domicílios coletivos incluem, além de asilos,
casas de caridade, leitos hospitalares,
hospitais psiquiátricos e outros como
quartéis, alojamentos e penitenciárias7. A
situação piora quando se avalia a incapacidade, cuja necessidade de cuidados
especiais e apoio familiar ainda é mais
premente. No Gráfico 1, para as populações
estudadas (PPDs, PPIs e população total),
observa-se os percentuais das pessoas que
vivem em asilos, segundo os diferentes
estratos etários. Verifica-se que para o grupo
dos indivíduos com 67 anos ou mais que
são PPIs, cerca de 1,07% mora em asilos,
ao passo que esse resultado para a
população como um todo e a população só

De acordo com a Pesquisa de Condições de Vida (PCV) realizada pela Fundação Seade para 1998, 6% da população sem nenhum
grau de instrução de São Paulo é formada de PPDs, ao passo que esse percentual na população com mais de 12 anos de estudo
chega a 1%. Em geral, observa-se que à medida que os indivíduos acumulam anos de estudo a proporção de pessoas portadoras
de deficiência diminui.
7
Nossa análise de microdados do Censo 2000 demonstra que os jovens são maioria nos presídios e penitenciárias cariocas: 52,7%
dos presidiários têm de 20 e 29 anos, contra 16,9% da participação desta faixa etária na população carioca total. Similarmente,
Chaimowicz e Greco (1999) encontram que homens jovens perfazem significativa parcela da população institucionalizada na
cidade de Belo Horizonte.
6
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TABELA 3
Filtro Etário – Pessoas com idade maior ou igual a 67 anos – Brasil

Fonte: CPS/FGV processando os microdados do Censo Demográfico 2000/IBGE.
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GRÁFICO 1
População que vive em asilo (%), segundo faixa etária

Fonte: CPS/FVG, a partir dos microdados do Censo Demográfico de 2000 (IBGE).

de PPDs, com a mesma idade, é de 0,22%
e 0,32%, respectivamente. O que se observa
é que os percentuais de moradia em asilos
vão aumentando com o acúmulo de anos
de vida, sendo que esse fenômeno fica mais
evidente no grupo com deficiência mais
severa (PPIs) e menos quando se avalia a
população total. O resultado exposto indica
que idade avançada e incapacidade são
ingredientes determinantes para a vida em
asilos8. Segundo Rubenstein e Nasr (1996,
apud Chaimowicz e Greco, 1999), controlando outras variáveis, a idade torna-se
um fator de risco para a institucionalização
não menos importante que as doenças
crônico-degenerativas e suas seqüelas e a
dependência para realizar atividades da
vida diária.
Segundo Aranha (1995), esse processo de institucionalização iniciou-se no
século XVIII, com a retirada das pessoas com
deficiência de suas comunidades de origem
e sua manutenção em instituições residenciais segregadas, freqüentemente situadas

em localidades distantes de suas famílias.
Assim, pessoas deficientes eram mantidas
em isolamento do resto da sociedade, fosse
a título de proteção, de tratamento, ou de
processo educacional. Outros estudos
questionaram o paradigma da institucionalização, que acabou sendo superado
(Bradley, 1978; Braddock, 1977). Hoje, a
idéia de inclusão social ganha muita força
no debate a respeito das pessoas portadoras de deficiência, uma vez que os
principais problemas dessas pessoas têm
origem na sociedade, ou seja, decorrem de
barreiras sociais e não das barreiras
funcionais decorrentes da sua limitação.
Entretanto, segundo Aranha (1995), o Brasil
ainda mantém, no panorama de suas
relações com as PPDs, resquícios do
paradigma da institucionalização total.
Chaimowicz e Greco (1999) argumentam
que a participação feminina no mercado de
trabalho, somada à redução da taxa de
fecundidade, ao aumento dos gastos com
a própria saúde e ao incremento do número

O governo federal anunciou em maio de 2003 um programa intitulado “De volta para casa”, através do qual procura reintroduzir
os deficientes mentais em suas casas mediante incentivo monetário às famílias que se dispuserem a abrigá-los. Trata-se de um
auxílio de reabilitação psicossocial, no valor individual de um salário mínimo, para que os pacientes possam receber alta dos
hospitais e asilos e continuar o tratamento em casa.
8
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de divórcios, muito contribuem para a institucionalização no país.
No que diz respeito aos diferentes tipos
de deficiência entre os idosos, 16% são
incapacidades (PPIs), ao passo que esse
percentual no total da população chega a
17,3%. O contrário se observa em relação
às “dificuldades”, pois 31% dos idosos
admitiram ter algum problema de audição,
ao passo que na população geral o
percentual chega a 19%. Entre os que
afirmaram ter dificuldade de caminhar, 36%
têm essa deficiência, problema registrado
em 22% dos brasileiros.
Esses resultados reforçam a hipótese
de que o acúmulo dos anos de vida associase mais com a prevalência das “dificuldades” de caminhar, ouvir ou enxergar do
que das incapacidades. Isto permite defender a tese de que a iniciativa do Censo
Demográfico de 2000 de contemplar os
indivíduos com alguma ou grande dificuldade
no universo das deficiências classificou
grande parte da população idosa como tal9.
Retrato panorâmico das PPDs e seus
atributos

Com o intuito de melhor informar sobre
como os atributos aqui selecionados se
relacionam com os diferentes tipos de deficiência, procurou-se fazer uso da análise de
correspondência. Buscou-se desagregar ao
máximo as várias deficiências, conforme
apresentado na Figura 2.
Para melhor visualização dos pontos
no gráfico, excluíram-se os atributos que
menos contribuíam para a inércia dos eixos
derivados. Com apenas dois eixos é possível representar 96% da variabilidade dos
dados originais – o primeiro responde por
86% do conjunto dessas informações.
Nesse caso, como o objetivo da análise de
correspondência é representar o conjunto
de dados em um menor número de eixos
derivados, basta olhar para o primeiro eixo;
ou seja, em vez de a análise ser centrada
na observação das nuvens de pontos

plotadas em um plano, é necessário ver somente como esses pontos se distribuem na
reta, ou no eixo, uma vez que este representa quase a totalidade das variações
(86%).
Na Figura 1 analisamos o perfil colunas,
ou os diferentes tipos de deficiência, e o
perfil linhas, aqui representado pelas faixas
etárias. No perfil colunas, o primeiro ponto
plotado no eixo fatorial 1 representa as
pessoas não portadoras de deficiência
(NPPD), aparecendo à direita pontos
referentes às pessoas com os diferentes
tipos de deficiência. Observa-se, em geral,
por meio da proximidade desses pontos,
quatro grupos de deficiência que possuem
perfis semelhantes: o grupo de nãodeficientes (situado na extrema esquerda
do primeiro eixo); o grupo com incapacidade (localizado na região central do
eixo); somente aqueles com alguma ou
grande dificuldade (à direita do centróide –
marco zero do eixo); e aqueles com deficiências múltiplas (na extremidade direita do
eixo 1).
Quando avaliamos no eixo ou fator 1 o
perfil linhas, ou seja, os atributos individuais, restringimos a análise apenas ao
atributo idade, pois é a principal característica que contribui para a inércia desse
fator. O resultado mais relevante da análise
do fator ou eixo 1 é que ele divide os atributos em dois grandes grupos: os associados
aos indivíduos mais jovens (situados à
esquerda do centróide) e o grupo dos indivíduos com mais idade (situados à direita).
A Figura 1 mostra claramente esse
efeito, pois ao se plotar idade com as
deficiências, observa-se que à medida que
se caminha ao longo do eixo ou fator 1 o
perfil de idade aumenta gradativamente.
Esse efeito é forte o suficiente para dar nome
ao eixo, ou fator 1, de “fator idade”. Como
em todas as técnicas de redução de dimensionalidade, na análise de correspondência
damos nome aos eixos pela importância
relativa da influência e contribuição de cada
categoria para a inércia dos fatores. No caso

Segundo o IBGE (2003), no ano de 2000 a esperança de vida de um brasileiro era de 68,6 anos e a esperança de vida livre de
incapacidade era de 54 anos, representando 79% do total da esperança de vida ao nascimento; ou seja, a incapacidade pode estar
presente em 21% dos anos de vida de um brasileiro.
9
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FIGURA 1
Perfil das linhas(idade) e colunas(intra PPD) - fator 1 (86%)

Fonte: CPS/FVG, a partir dos microdados do Censo Demográfico de 2000.
Notas: Idade (Id). Ex: Idade entre 0 e 4 anos (id04); Não-Portadoras de Deficiência (NPPD); Alguma dificuldade para enxergar (AE);
Alguma dificuldade para ouvir (AO); Alguma dificuldade múltipla (AMU=Ac ou AE ou AO); Grande dificuldade para enxergar (GE);
Grande dificuldade para caminhar (GC); Grande dificuldade para ouvir (GO); Grande dificuldade múltipla (GMU=GE ou GC ou
GO); Com deficiência mental (IM); Falta de membros (IC); Incapacidade para caminhar (IC); Incapacidade para ouvir (IO);
Incapacidade para enxergar (IE); Paralisia de um dos lados do corpo (IL); Paralisia das pernas (IP); Paralisia total (IT); Incapacidades
múltiplas (IMU=IM ou IF ou IC ou IQ ou IE ou IL ou IP ou IT); Outras deficiências múltiplas (OMU).

FIGURA 2
Perfil linha e perfil coluna nos eixos 1 e 2 (96%)

Notas:
Posição na família: Chefe = chefe; Cônjuge = conju; Filho(a) = filho; Pai, mãe, sogro(a) = sogra; Neto(a) = neto; Irmão, irmã =
irmão; Outro parente = parente; Agregado = agreg; Pensionista = pensio; Empregado(a) doméstico(a) = edomesti; Parente
do(a) empregado(a) doméstico(a) = pedom; Individual em domicilio coletivo = idcol.
Natureza da última união : Casamento civil e religioso = civil_reli; Só casamento civil = so_civil; Só casamento religioso = so_reli;
União consensual = consen; Nunca viveu = nvive.
Estado Civil: Casado(a) = casado; Desquitado(a) = desquit; Divorciado(a) = divorc; Viúvo(a) = viuvo, Solteiro(a) = solteir.
Posição na ocupação: Desempregado = desemp; Inativo = inat; Funcionário Público = fpub; Empregado com carteira = cc;
Empregado sem carteira = sc; Conta-própria = cp; Empregador = ep; Não-remunerado = nr; Próprio consumo = pc.
Idade: Ex: idade entre 0 e 4 anos = id04
Anos de estudo: Ex: entre 1 a 3 anos de estudo = ed13
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em questão, as categorias de idade são as
que mais influenciam a inércia do primeiro
eixo ou fator, e por isso nada mais razoável
que chamá-lo de fator idade.
Os pontos à esquerda do gráfico mais
distantes do centróide são aqueles que
representam as faixas etárias de 0 a 38
anos, os indivíduos mais jovens, que, por
sua vez, tendem a ser em maior grau nãodeficientes, seguidos dos portadores de
incapacidade mental e de ouvir. O perfil de
idade das pessoas com alguma ou grande
dificuldade de andar, escutar ou caminhar
abrange as faixas etárias que vão de 45 a
59 anos, ao passo que aquelas com grande
dificuldade múltipla têm mais de 60 anos.
Em resumo, os resultados aqui encontrados acabam sustentando a tese de que
a idade é um fator preponderante para as
deficiências em geral, mas não tanto para
as incapacidades, pois o idoso tem alguma
dificuldade de enxergar, ouvir, andar ou
várias deficiências conjuntamente, ao passo
que os jovens tendem a não possuí-las e,
caso contrário, elas apresentam-se mais
graves, ocasionando incapacidades (ouvir,
enxergar ou caminhar), deficiências mentais, paralisias totais e das pernas e a falta
de membro.
No que diz respeito aos demais perfis
de atributos (ou seja, não só a idade), as
características também podem ser plotadas
em apenas um eixo, mas como as categorias encontram-se não muito dispersas,
a visualização dos pontos em apenas uma
dimensão torna-se bastante difícil. Nesse
caso, para melhor visualização, avalia-se
os pontos em um plano, ou seja, verifica-se
simultaneamente os perfis linhas e colunas
utilizando dois eixos ortogonais, cuja representatividade das variações dos dados
originais é de 96%. Na Figura 2 observase, por meio do exame da proximidade dos
pontos, que a maioria dos atributos (perfil
de linhas ou pontos em losango) tende a se
concentrar próxima aos indivíduos nãodeficientes, enquanto outras características

pontuais se assemelham aos diferentes
tipos de deficiência.
Características como solteiro(a), não
remunerado, sem carteira de trabalho, mais
jovens (0 a 4 anos, 10 a 14 anos, 15 a 19
anos, 20 a 24 anos, 25 a 29 anos, 30 a 34
anos), nunca teve vida conjugal, ser filho,
neto e 8 a 11 anos de estudo são atributos
mais associados aos não-deficientes.
Nesse caso, o resultado tende a corroborar
a hipótese de que ser PPD está ligado
fortemente com o fato de acumular anos de
vida, uma vez que atributos associados a
indivíduos mais velhos, como idosos,
casados, pai, mãe, sogro(a), chefes de
família, inativos, são perfis das deficiências
em geral, ao passo que características
como ser filho, neto e nunca ter tido vida
conjugal, relacionadas mais fortemente
com os jovens, tendem a se associar com
as deficiências que geram incapacidade.
Por meio do mesmo exame de proximidade observa-se que características
como viuvez e sogra(o) tendem a estar
associadas às pessoas com mais de 60
anos, ao passo que neto e filho situam-se
próximos dos mais jovens. A paralisia de
um dos lados do corpo, paralisia total e a
falta de membros geralmente associam-se
com os casados, desquitados, divorciados,
com 40 a 44 anos de idade e os inativos. Já
a característica sem grau de instrução
vincula-se com deficiência mental e residir
em domicílio coletivo, com incapacidades
múltiplas10, o que corrobora os resultados
encontrados no Gráfico 1.
Conclusão

As diferentes bases de dados aqui
exploradas permitiram traçar uma evolução
na forma de captação das pessoas portadoras de deficiência, bem como os
diferentes percentuais participativos desse
grupo no total da população brasileira. Em
linhas gerais, observou-se que os instrumentos de coleta foram se aprimorando ao

Definimos incapacidade múltipla como referida a indivíduos que reportaram ter doença mental ou falta de um membro, ou
incapacidade de caminhar, ou incapacidade de ouvir, ou incapacidade de enxergar, ou paralisia de um dos lados do corpo, ou
paralisia das pernas ou paralisia total.
10
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longo do tempo, permitindo abarcar um
maior número de deficientes em seus
diferentes tipos e graus de limitações. Esta
maior riqueza estatística facilitou a
realização de um diagnóstico diferenciado
para o grupo de PPDs.
Um fato que permeia toda a análise é a
questão da idade, pois o acúmulo de anos
de vida traz consigo inúmeras limitações
funcionais que, quando permanentes,
traduzem-se em deficiências no sentido
geral e em incapacidades, apesar de
essas últimas sofrerem menor influência
do processo natural do envelhecimento,
acometendo indivíduos em fases distintas
de suas vidas. Uma interpretação aqui
defendida é a de que os novos números
oficiais derivados do Censo 2000, ao
incorporarem as pessoas com alguma
ou grande dificuldade de ouvir, andar ou
enxergar no universo das PPDs, classificaram grande parte da população idosa
como tal. Por exemplo, entre as pessoas
com mais de 60 anos, a possibilidade de
contrair uma deficiência, incluindo as
“dificuldades”, é de cerca de 50%,
enquanto a proporção para incapacidade
nessa mesma população é de 7,3%.
Chegamos a essa mesma conclusão
empregando três metodologias distintas,
o que dá maior robustez à tese aqui
levantada. Diante desse quadro, o último
Censo Demográfico, ao expandir o
conceito de deficiência e mostrar que
pessoas consideradas totalmente incapazes (de enxergar, ouvir ou caminhar)
são uma parte reduzida do universo dos
deficientes, estende o sentido da categoria deficiente, retirando-a da esfera do
inesperado e legitimando-a como algo
recorrente na vida humana.
Em relação à taxa de deficiência e
às razões de chance, observa-se um
crescimento contínuo à medida que os
indivíduos envelhecem, mas um impacto
menor sobre as incapacidades. Este ponto
é mais do que uma curiosidade analítica:
até 2025, mantidas as taxas de deficiência
e incapacidade por faixa etária, as taxas
agregadas devem atingir 18,6% e 3,01%,
respectivamente, crescendo 30,6% e 19,3%
em relação a 2000. O que está por trás deste

cenário é o crescimento demográfico
projetado de 69% da parcela da população
acima de 60 anos até 2025. É preciso
preparar adequadamente o acervo de
políticas e práticas para os efeitos da
transição demográfica e da atual onda de
violência. A idéia é caminharmos em
direção à igualdade, sendo preciso considerar a diversidade de necessidades
especiais de cada um.
Por meio da análise de correspondência empreendida identificamos o
“fator idade” como determinante fundamental para explicar a posse de diferentes
graus de deficiência, que podem ser
agregados em dois grupos: pessoas
perceptoras de incapacidade e portadores
de deficiência em geral.
Em síntese, observamos que o
envelhecimento da população brasileira
cria um novo quadro onde a prevalência de
deficiências tem estado cada vez mais
relacionada a males crônico-degenerativos
e outros males que se evidenciam principalmente em pessoas de idade avançada.
Concluímos que a idade é o principal
elemento para o advento das deficiências,
e, sendo assim, as causas da deficiência
em geral deveriam ser tratadas como
problemas de saúde pública, ou seja, com
políticas de segurança e prevenção de
acidentes e doenças. Nesse quadro,
políticas de saúde pública passam a ser
fundamentais para a diminuição das taxas
de incidência de deficiência nessa faixa
etária, e as políticas de assistência ao idoso
deveriam ser tomadas como prioritárias.
Segundo Mendes (2001, p. 103):

[...] a crescente demanda de assistência à
saúde da faixa etária que irá mais crescer
nesse século e a existência de alternativas
de atenção colocam importantes questionamentos a quem formula, planeja,
executa e, principalmente, a quem financia
os serviços de saúde. Insistir exclusivamente
no modelo hospitalar e asilar significa uma
total falta de sintonia com o que está
acontecendo no mundo, como um desprezo
pela realidade do idoso no Brasil.

Por outro lado, observamos que uma
minoria um pouco mais jovem, ou seja, o
grupo com incapacidade, necessita
exclusivamente de políticas de inserção

319

R. bras. Est. Pop., Campinas, v. 21, n. 2, p. 303-321, jul./dez. 2004

RBEP_vol21_n2.pmd

319

18/4/2005, 15:58

Neri, M.C. e Soares, W.L.

Idade, incapacidade e o número de pessoas com deficiência

social, pois se observa, em geral, uma
demanda reprimida por parte dessa população nos principais canais de inserção
social: educação, família e trabalho. Desse
modo, as ações de inclusão deveriam ser
prioritárias para esse grupo específico, e
políticas estruturais de reforço de capital,
nas suas três modalidades (capital físico,
humano e social), poderiam ser implementadas como meios para que o público
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Abstract
Age, handicaps and the number of handicapped persons

The Census of 2000 indicates that 24.5 million persons in Brazil (14.5% of the country’s
population) have some handicap, a figure that is a good deal higher than the less than 2%
shown in previous surveys. This difference is due not to any increase in the rate of handicapped
persons, but to a change in the data-collecting instruments, following the latest recommendations
from the WHO to include individuals with “some, or great, difficulty to walk, hear, or see” among
the handicaped. This innovation allows differentiated diagnoses according to degrees of
disability. This article proposes a separate category, within that of the handicapped in general,
to encompass those with greater difficulty, referred to in this article as Persons with Perceived
Handicaps. Three distinct methodologies (bivariate analysis, logistic repression and
correspondence analysis) are used, and the results indicate the aging process as the main
determinant for the advent of disabilities in general. We conclude that by including persons
with “some, or great, difficulty” into the group of the handicapped, the Demographic Census of
2000 ended up classifying a great portion of the senior population as handicapped, a fact that
suggests the application of distinct policies for each group.
Key words: Handicapped persons. Correspondence analysis. Logistic regression.
Demographic Census of 2000.
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