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“O passado passou, e só o presente é real, mas a atualidade do espaço tem 
isto de singular: ela é formada de momentos que foram, estando agora cristali-
zados como objetos geográficos atuais; essas formas-objeto, tempo passado, são 
igualmente tempo presente enquanto formas que abrigam sua essência, dada pelo 
fracionamento da sociedade total. 

Por isso, o momento passado está morto como tempo, não porém como espa-
ço, o momento passado já não é, nem voltará a ser, mas sua objetivação não equi-
vale totalmente ao passado, uma vez que está sempre aqui e participa da vida atual 
como forma indispensável à realização social.

Para apreender o presente, é imprescindível um esforço no sentido de voltar 
as costas, não ao passado, mas às categorias que ele nos legou. Conservar cate-
gorias envelhecidas equivale a erigir um dogma, um conceito. E, sendo histórico, 
todo conceito se esgota no tempo. Se quisermos apreender o ‘presente como histó-
ria’ de Lukács e Sweezy, devemos ver o passado como algo que encerra as raízes do 
presente, sob pena de nos perdermos num presente abstrato, irreal e impotente.

Os fatos estão todos aí, objetivos e independentes de nós. Mas cabe a nós fa-
zer com que se tornem fatos históricos, mediante a identificação das relações que 
os definem, seja pela observação de suas relações de causa e efeito, isto é, sua histó-
ria, seja pela constatação da ordem segundo a qual eles se organizam para formar 
um sistema, um novo sistema temporal, ou melhor, um novo momento do modo de 
produção antigo, um modo de produção novo, ou a transição entre os dois. 

Sem relações não há ‘fatos’. É por sua existência histórica, assim definida, no 
interior de uma estrutura social que se reconhecem as categorias da realidade e 
as categorias de análise. Já não estaremos, então, correndo o risco de confundir o 
presente com aquilo que não mais o é.”

Milton Santos, geógrafo brasileiro
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A Fundação Síndrome de Down,1 por meio de Termo de Compromisso firmado com o Ministé-
rio da Saúde, advindo do Programa Nacional de Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência (Pro-
nas/PCD), desenvolveu, entre os anos de 2016 e 2017, a Pesquisa “Diagnóstico Socioterritorial da 
População Assistida pela Fundação Síndrome de Down”.

A pesquisa buscou olhar para a circulação de seus usuários pela cidade de Campinas e região, 
para as relações entre tais acessos e os serviços existentes, assim como para o avanço das legisla-
ções e das políticas públicas e sociais voltadas para as pessoas com deficiência.

Procuramos lançar um olhar combinado por dados e narrativas que pudessem mostrar a 
efetivação de tais políticas e leis no cotidiano dos indivíduos com deficiência, de sua família e da 
sociedade em geral. Para tanto, nos perguntamos: qual o grau de territorialização dessas políticas 
públicas? Isto é, quantas acontecem de fato na cidade e como.

O espaço geográfico como instância social foi o método de análise utilizado para a elabora-
ção deste Diagnóstico Socioterritorial. De acordo com o geógrafo Milton Santos (2002), o espaço 
geográfico é um conjunto indissociável composto de dois sistemas: um de objetos (materialidade) e 
outro de ações (leis, ordens, poder, acordos) que funcionam de modo solidário (com vínculo), ao 
mesmo tempo contraditório (em desacordo), e sobre o qual a história acontece.

É no espaço geográfico que os objetos existem como matéria. é nele que montanhas, rios, ma-
res, casas, prédios, pontes, escolas, ruas, plantações, fábricas, pastos estão materializados. E esses 
objetos sofrem ou provocam ações humanas. Ou seja, é sempre sobre a materialidade que a ação 
acontece e vice-versa. A memória do processo histórico, tanto da natureza quanto da sociedade, 
fica impressa no espaço, e essa história impressa nos permite observar os caminhos do passado, que 
orientam e limitam as ações do presente e permitem planejar o futuro.

Desse modo, a partir das trajetórias dos usuários na Fundação pudemos perceber o quão 
historicamente preparado o território de Campinas e região estava para acolher e proporcionar 
autonomia para as pessoas com deficiência. A apreensão de um momento do uso da cidade pelos usu-
ários nos mostrou o alcance que cada um teve no sistema de objetos, que, por sua vez, deflagrou o 
sistema de ações que o permitiu alcançar tal raio de circulação (considerando certamente a histó-
ria de vida de cada indivíduo).

1  Ao longo do documento, a Fundação Síndrome de Down será nomeada apenas por “Fundação”.

INTRODUÇÃO
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Para alcançar os objetivos do projeto, coletamos dados primários por meio da aplicação de 
um questionário (qds), oficinas e observações, que foram analisados até chegarmos a este diagnós-
tico. A aplicação do questionário ocorreu entre 10 de outubro de 2016 e 11 janeiro de 2017. Nesse 
período, foram realizadas 177 entrevistas de um total de 204 usuários atendidos pela instituição e 
suas famílias, o que corresponde a 86,76% do total de entrevistas possíveis.

Vale destacar que, nesta publicação, apresentamos uma parte, um recorte, dos dados cole-
tados durante toda a pesquisa. A totalidade das informações está disponível para que a Fundação 
possa trabalhar outros dados à medida que deseje visualizar e entender novos prismas sobre seu 
público.

É preciso dizer também que, embora a apresentação dos dados seja sobre os usuários da Fun-
dação, almejamos que este diagnóstico socioterritorial sirva de subsídio para a política pública em 
geral e para que outras instituições (públicas ou privadas) também possam realizar diagnósticos 
socioterritoriais sobre seus usuários. Esse foi um dos objetivos específicos do projeto aprovado pelo 
Ministério da Saúde, e acreditamos que o aprofundamento do conhecimento dos lugares e das pes-
soas que vivem nesses lugares permite qualificar o espectro de ação e transformação da realidade, 
em benefício da equidade e da garantia de direitos.

Buscamos construir uma publicação que atenuasse possíveis barreiras de compreensão para 
o público esperado, composto sobretudo por pessoas com deficiência intelectual, familiares des-
sas pessoas, profissionais das políticas sociais em geral, professores e pesquisadores universitários. 
Para alcançar leitores tão diversos, optamos por uma forma de organização dos resultados que 
privilegiou recursos gráficos com breves explicações e textos em linguagem não estritamente aca-
dêmica. Esperamos ter alcançado esse objetivo; e lamentamos não ter sido previsto recurso finan-
ceiro para tornar este material também acessível ao público com deficiência visual.

Desse modo, mostraremos a seguir mapas, gráficos, tabelas, números, figuras que relatam 
um pouco das trajetórias pesquisadas e sua relação com as garantias de direitos, as leis e teorias 
sobre o espaço e a sociedade. 

Para tanto, dividimos esta obra em duas partes:
Na Parte 1, Caminhos da pesquisa, abordamos o que está “por trás” dos dados apresentados, 

em um esforço de transformar este diagnóstico socioterritorial em um material acessível também 
em seu aspecto metodológico. No primeiro capítulo dessa parte, “Caminhos teóricos e metodoló-
gicos”, mostramos passo a passo o processo de coleta e análise dos dados. No segundo, “Breve his-
tórico da legislação para pessoas com deficiência”, apresentamos em linhas gerais os marcos legais 
e normativos nacionais e internacionais que afetaram o cotidiano das pessoas com deficiência no 
Brasil. 

Na Parte 2, Resultados do diagnóstico socioterritorial, no capítulo “Perfil sociodemográfi-
co da população assistida pela fundação síndrome de down”, apresentamos indicadores socioeco-
nômicos e demográficos dos usuários e suas famílias e que foram posteriormente territorializa-
dos, estabelecendo assim a principal conversa proposta por esta pesquisa entre território e ação: 
como o território responde e/ou cria barreiras para a vida das pessoas com deficiência assistidas 
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pela fundação. No capítulo “O Diagnóstico socioterritorial da população assistida pela Fundação 
Síndrome de Down”, exibimos o resultado dessa conversa entre a espacialização das informações 
coletadas no Questionário do Diagnóstico Socioterritorial (qds) e a visualização de como as pes-
soas atendidas utilizam a cidade. Foram feitos recortes analíticos para a compressão dos usos da 
cidade, por meio do estabelecimento das Regiões de Moradia, da análise de indicadores sociais e, por 
fim, de um longo esforço de síntese para mostrar as Regiões mais e menos vulneráveis de Campinas 
e região. 

Por fim, apresentamos as “Considerações finais” desse processo de pesquisa, vivência e análise, 
buscando averiguar se os objetivos do projeto foram atingidos e seus possíveis desdobramentos.

Introdução   .
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A Fundação Síndrome de Down completou 32 anos em 2017. Foi fundada em Campinas, no 
estado de São Paulo, por um grupo de mães e pais que acreditaram na capacidade das pessoas com 
síndrome de Down e que poderiam agir e oferecer aos filhos um espaço educacional e terapêutico 
integrado, que considerasse a totalidade do indivíduo. 

A instituição sempre caminhou a partir das diretrizes das políticas públicas, tendo como prin-
cípio básico a Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas – ONU, 
promulgada em 1948, que afirma o seguinte: “Artigo I - todas as pessoas nascem livres e iguais em 
dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras 
com espírito de fraternidade”. Suas ações têm ainda, como princípio norteador, a Declaração sobre 
os Direitos das Pessoas com Deficiência, da ONU, promulgada em 1975, segundo a qual todas as 
pessoas com deficiência “têm o direito ao respeito pela sua dignidade humana, aos mesmos direitos 
fundamentais que os concidadãos”.

Com a promulgação, em 2007, da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência e seu Protocolo Facultativo pela ONU, e com a adesão do governo brasileiro a este docu-
mento em 2008, o papel da instituição foi ressignificado, passando a atuar como instituição de apoio 
por acreditar, em consonância com a Declaração, “que hoje não é o limite individual que determina 
a deficiência, e sim as barreiras existentes nos espaços, no meio físico, no transporte, na informa-
ção, na comunicação e nos serviços”.

A instituição entende seu atendimento como parte de uma ampla rede de conexões que seus 
usuários vivenciam ao longo da vida, atuando dentro do Modelo Social, que compreende que a in-
clusão acontece quando a pessoa com deficiência participa ativamente da sociedade, ou seja, quan-
do diminuem ou desaparecem as barreiras para sua circulação e uso dos serviços, uma vez que as 
barreiras não são fixas nas pessoas, mas uma construção social.

A pesquisa Diagnóstico Socioterritorial da População Assistida pela Fundação Síndrome de 
Down mapeou o território utilizado por seus usuários a fim de traçar perfis mais amplos de mo-
bilidade territorial das pessoas com deficiência em Campinas e região. Com o desenho dos dados 
coletados e analisados, a Fundação acredita poder, a um só tempo, proporcionar melhorias em seu 
próprio trabalho, potencializar a rede intersetorial da qual é parte e, desse modo, aumentar as pos-
sibilidades de acesso das pessoas com deficiência a seus direitos.

SOBRE A FUNDAÇÃO SÍNDROME DE DOWN
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CAMINHOS DA PESQUISA

Antes de tudo, vale ressaltar que a análise que vamos apresentar iniciou-se com a seguinte per-
gunta: Como saber se os direitos das pessoas atendidas pela Fundação estão sendo garantidos?

A partir dessa primeira pergunta, muitas outras surgiram.
 

Figura 1 – Indagações do início da pesquisa

Como interpretar os 
indicadores de acesso à saúde, 

à educação, à assistência 
social, ao lazer e ao esporte, 
ou os de mobilidade urbana, 
de cuidado e autonomia, de 
relações sociais, familiares 

e institucionais, de violência 
e de percepções sobre os 

lugares e os(as) profissionais 
que atendem as pessoas com 

deficência?

Existe alguma relação entre 
esses indicadores e a idade 
das pessoas entrevistadas? 

As respostas são iguais para 
homens e mulheres? As 

respostas variam de acordo com 
a renda ou com a declaração 
de cor das pessoas? O lugar 
onde moravam ou nasceram 
influencia no entendimento 
desses indicadores? De que 
modo? Que outros fatores 

sociais poderiam influenciar 
as respostas oferecidas pelas 

pessoas?

Qual a relação entre os 
indicadores e a história do 

Brasil e de Campinas? Ou ainda 
com a história da Fundação 

Síndrome de Down? Quais os 
aspectos mais importantes 

no jogo de forças políticas, 
sociais, culturais, conceituais 

e técnicas que foram 
constituindo, ao longo do 

tempo, os direitos das pessoas 
com deficiência? E que tempo 

era esse?

Se as políticas, os movimentos 
sociais, os debates, as 

legislações, as concepções 
sobre a Síndrome de Down, 

sobre a deficiência intelectual 
ou mesmo sobre a deficiência 
e as pessoas com deficiência 
em geral  não foram sempre 

os mesmos, como foram 
se transformando? Que 

relações existem entre essas 
transformações e a vida 

concreta das pessoas atendidas 
pela instituição?

A participação ou não das 
pessoas comuns, todos nós, 

nos espaços de debate, de 
construção e de realização 

concreta das leis, das políticas, 
dos serviços, dos conceitos, 

tem alguma influência na 
política e na garantia dos 
direitos das pessoas com 

deficiência no Brasil?

O que é importante transmitir 
às pessoas que vão ler esta 

publicação para que a relação 
entre todos esses aspectos e 
a vida concreta das pessoas 

atendidas pela Fundação 
Síndrome de Down seja melhor 

compreendida?

PARTE 1



18   .   Diagnóstico Socioterritorial da População Assistida pela Fundação Síndrome de Down

Todas essas perguntas não surgiram de uma vez. A cada resposta encontrada, novas pergun-
tas apareceram. Foram então sendo formuladas conforme iam acontecendo as leituras, as conver-
sas, as escutas, as oficinas, as reuniões, as entrevistas com profissionais e usuários, as discussões, 
os encontros e os desencontros que marcaram a execução da pesquisa. São, portanto, frutos, de 
um processo coletivo que envolveu os esforços, a disposição e a disponibilidade de muitas pessoas. 
Desde os profissionais diretamente envolvidos na pesquisa, passando pela equipe de profissionais da 
Fundação, pelas famílias e usuários que aceitaram participar deste estudo, todos foram fundamen-
tais para a elaboração dessas perguntas.

De pergunta em pergunta chegamos aos resultados e à proposta de análise que se apresenta 
neste documento. 

É importante observar que, como em toda análise, as interpretações sugeridas partem de um 
lugar específico, que é o olhar do pesquisador sobre tudo o que viu, ouviu, leu e viveu. E que, por-
tanto, são interpretações possíveis, dentre tantas outras, dos resultados obtidos com a pesquisa. 
Nesse sentido, elas não são nem absolutas, nem fechadas. Outras visões, saberes, informações, con-
ceitos e números podem e devem se agregar ou mesmo transformar a análise sugerida. 

De qualquer modo, o que se pretende com ela é contribuir para um melhor entendimento dos 
processos históricos, sociais, políticos e culturais que foram importantes para a construção dos 
direitos das pessoas com deficiência intelectual previstos atualmente no Brasil.

Seguindo de perto as palavras de Milton Santos, os fatos que alimentaram nossa interpre-
tação e análise foram pensados em suas relações uns com os outros. Os fatos, como ele nos indica, 

estão todos aí, objetivos e independentes de nós. Mas cabe a nós fazer com que se tornem 
fatos históricos, mediante a identificação das relações que os definem, seja pela observação 
de suas relações de causa e efeito, isto é, sua história, seja pela constatação da ordem segundo 
a qual eles se organizam para formar um sistema, um novo sistema temporal, ou melhor, um 
novo momento do modo de produção antigo, um modo de produção novo, ou a transição 
entre os dois. Sem relações não há “fatos”. É por sua existência histórica, assim definida, no 
interior de uma estrutura social que se reconhecem as categorias da realidade e as categorias 
de análise. Já não estaremos, então, correndo o risco de confundir o presente com aquilo que 
não mais o é (SANTOS, 2004, p. 14-15).

Procuramos, portanto, por relações. Relações entre os aspectos mais gerais e estruturais 
do processo de constituição dos direitos das pessoas com deficiência no Brasil e a dimensão local e 
concreta em que se materializam as políticas e os direitos na vida das pessoas.

Desse modo, esta primeira parte está dividida em dois capítulos, o primeiro deles, “Caminhos 
teóricos e metodológicos”, descreverá por onde seguimos para chegar a esta publicação. E, por 
meio do segundo, “Breve histórico da legislação para pessoas com deficiência”, poderemos visuali-
zar essa evolução das normas e suas possíveis efetivações na vida das pessoas.
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1.1.  CAMINHOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS

Para traçar os caminhos que indicam as relações entre as pessoas com deficiência e o territó-
rio, partimos de alguns conceitos teóricos, pilares que guiaram todo o trabalho desenvolvido: o 
conceito de território de Milton Santos, os de fala e ação de Hannah Arendt, além dos princípios da 
Pesquisa-ação existencial de Renè Barbier. 

Milton santos assinala que o espaço (o território) é um conjunto, necessariamente interliga-
do, de objetos concretos e ações humanas que dão vida a esses objetos. E esse conjunto é indissoci-
ável, pois somente por meio das ações (deslocar-se, trabalhar, comer, planejar, inovar, criar etc.) é 
que os objetos são criados e instalados na prática da vida humana. Da mesma forma, os objetos já 
existentes no território podem tanto estimular a criação de novas ações quanto manter as mesmas 
rotinas. Eles podem formar acessos ou barreiras para a ação.

O território, tal como nos lembra Milton Santos (2002), é usado por pessoas, empresas, insti-
tuições, organizações e estados; é o espaço de todos e de todas e, por essa razão, tudo o que há nele 
pode ser considerado elemento importante para a compreensão da dinâmica social. Assim, conhecer 
os equipamentos e locais públicos e privados, as pessoas, os projetos, as histórias, os problemas, os 
fluxos e as interlocuções de cada lugar com cada pessoa se torna fundamental para uma visão mais 
apurada do nosso objeto de estudo e para a formulação de ações de planejamento para a fundação. 
A nossa vida funciona dentro desse território, desses sistemas interligados de ações e objetos. E é 
justamente esse território que buscamos alcançar com nossa metodologia de pesquisa.

Lembramos ainda que o conceito de território é fundamental para a construção e a implan-
tação de políticas públicas e sociais como o Sistema Único de Saúde (SUS), o Sistema Único de Assis-
tência Social (SUAS), Educação, entre outros. Desse modo, conjugamos uma concepção base das 
políticas sociais com um recurso teórico.

Não por acaso, grande parte do esforço de pesquisa tratou de observar e analisar como e 
onde os usuários executam certas ações essenciais, todas elas relacionadas a direitos básicos, como 
estudar, trabalhar, receber acolhimento, relacionar-se, recuperar-se de uma enfermidade. Também 
nos preocupamos a todo momento em entender que território é esse onde os usuários estão inseri-
dos. Como é a cidade de campinas? Como se dá a sua dinâmica urbana e como esta interfere na vida 
das pessoas que entrevistamos?

Outro recurso teórico que utilizamos é a Fala e a Ação, que, de acordo com Hannah Arendt 
(2000), são elementos fundantes de nossa condição humana, ou seja, da dinâmica da vida. Nossa pes-
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quisa se propôs a entender essa dinâmica, por isso voltou seu olhar para a interligação entre o que 
se propõe como ação (a fala, o desejo, a prerrogativa dos direitos) e sua efetiva execução (a ação em 
si, a realização dos desejos, a efetivação do direito no território e na vida), tanto pelo estado como 
pela sociedade.

Ouvindo as narrativas do uso que as pessoas com deficiência intelectual e suas famílias fazem 
da cidade, tivemos contato com as experiências vividas pelos usuários e percebemos algumas bar-
reiras da cidade e algumas limitações nas relações humanas. Desta forma, pudemos analisar que 
a acessibilidade não é apenas arquitetônica ou física, mas sobretudo comunicacional, da fala e da 
escuta.

Essa análise foi reforçada pela ideia de Arendt (2000) de que a fala e a ação nos definem como 
plurais, pois, nas narrativas que ouvimos durante a pesquisa, notamos que cada pessoa tem o seu 
trajeto, os seus desejos e as suas limitações na cidade de Campinas (o território). Ou seja, a mesma 
cidade é usada de infinitas maneiras a depender da história de cada família.

Ao tempo em que a pluralidade de vidas é observada nos usuários, acreditamos que o Estado 
tem a missão de atender a todas as pessoas com deficiência com equidade, ou seja, a oferta de servi-
ços deve chegar a todos, mas sempre buscando atender cada um de acordo com suas especificidades. 
Sendo assim, Arendt nos auxiliou a percorrer uma metodologia participativa, de reflexão conjunta 
e escuta entre os integrantes da pesquisa que se colocaram, se afetaram e foram afetados pelas 
vidas analisadas!

Para amarrar tais conceitos e colocá-los na prática, buscamos na Pesquisa-Ação Existencial, 
proposta por René Barbier (2007), uma metodologia de pesquisa qualitativa possível. Para Barbier 
os pesquisadores trabalham como agentes envolvidos nas situações e nos encontros proporciona-
dos pela pesquisa. Por essa razão, atuam também dando sugestões e interagindo com o ambiente 
pesquisado.

A pesquisa-ação existencial pressupõe que pesquisados e pesquisadores sairão diferentes após 
o processo de pesquisa, pois a experiência vivida e as reflexões geradas durante as entrevistas e as 
demais etapas são capazes de modificar as percepções de mundo de todos os envolvidos.

A partir desses três pilares teóricos, a equipe de pesquisa executou os caminhos metodoló-
gicos deste estudo: a vivência; a produção do instrumental e do diagnóstico socioterritorial; e a 
comunicação, pormenorizadas a seguir:

vivênCia: este período consistiu na integração dos pesquisadores no ambiente do estudo, con-
tribuindo para a observação da materialidade institucional e das pessoas que frequentavam a 
fundação.

A vivência permeou boa parte do processo da pesquisa e foi desenhada por momentos de des-
locamento dos pesquisadores para o lugar de aprender a olhar e escutar as falas, as percepções, 
a fonética, o gesto, o jeito, a estética e a ética das pessoas com deficiência intelectual atendidas e 
suas famílias. A poética de outros rostos, outros olhares sobre o mundo e outras formas de viver 
a cidade abriu espaço para a interação entre pesquisadores e pesquisados. 
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A fala e a ação foram os pressupostos teóricos que costuraram a integração da equipe de 
pesquisa no ambiente institucional durante a vivência. Foram realizadas diversas atividades, como 
oficinas com profissionais, participação nos grupos e atendimentos da instituição, observação par-
ticipante, produção de material impresso e por imagem para a apresentação da pesquisa para usuá-
rios e familiares, participação em reuniões técnicas da equipe da fundação, entrevistas com as coor-
denações geral, técnica e administrativa; entrevistas com profissionais também das áreas técnica e 
administrativa; entrevistas com ex-profissionais da fundação; Reuniões e Entrevistas com serviços 
e equipamentos de Campinas utilizados pelos usuários da Fundação.

pRodução do instRumental e do diagnóstiCo soCioteRRitoRial: essa etapa correspondeu à 
elaboração dos instrumentos de pesquisa, compostos pela pesquisa das legislações sobre pessoas 
com deficiência; pela construção do questionário do Diagnóstico Socioterritorial (QDS); oficina e 
grupo focal com usuários e familiares; pesquisa em bancos de dados secundários; assim como a apli-
cação dos instrumentos; análise dos dados; e produção do Diagnóstico Socioterritorial.

A análise das leis e do histórico das políticas sociais foi fundamental para que pudéssemos 
compreender como a garantia de direitos para as pessoas com deficiência se fortaleceu ao longo 
dos anos. A compreensão do sistema de garantia de direitos permitiu a criação de parâmetros para 
comparar como a evolução deste sistema impactou na vida de indivíduos de diversas idades, saben-
do que os mais novos foram cobertos de forma mais significativa pela legislação do que os mais 
velhos. 

Foram desenhadas quatro versões do QDS: A primeira, com mais de seiscentas questões sobre 
garantia de direitos e autonomia das pessoas com deficiência, foi testada entre a equipe de pesquisa, 
e então avaliada, refinada e reduzida em número de questões; processo que originou a 2ª versão 
do QDS, apresentada para a equipe da fundação e enviada para a análise de cinco pesquisadores 
externos. 

A partir das contribuições internas e externas, foi gerada a terceira versão do QDS, ainda 
mais reduzida e simplificada na construção das perguntas e respostas. Essa versão foi testada por 
meio de sua aplicação a catorze pessoas atendidas pela fundação, selecionadas conjuntamente com 
a equipe técnica da instituição. O teste teve como intuito investigar a compreensão e a precisão das 
perguntas e respostas, estimar o tempo de aplicação, avaliar o estabelecimento de comunicação com 
os entrevistados e a própria pertinência das perguntas. O teste seguiu o ritual oficial de aplicação e 
contou com a assinatura de termos de autorização de participação na aplicação teste do QDS.

Por fim, a versão final (quarta versão) agrupou as questões após o processo de avaliação da 
aplicação teste, seguindo como referência o sumário do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 
13.146, de 06 de julho de 2015) e as garantias de direitos nele previstas. 

Na versão final, as perguntas foram distribuídas nos seguintes blocos:
1. Questionário do Diagnóstico Socioterritorial (QDS)
2. Identificação do usuário
3. Composição da moradia

Parte 1   .
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4. Identificação: mãe, pai, ou responsável legal
5. Moradia
6. Fundação Síndrome DE Down
7. Transporte e mobilidade
8. Saúde
9. Educação
10. Trabalho
11. Assistência social
12. Cultura /lazer / sociabilidade
13. Violência e discriminação
14. Participação na vida pública e política
15. Acesso à justiça
Ao longo do processo de elaboração das versões do QDS, buscamos elaborar uma escrita 

para as perguntas e respostas que fosse a mais acessível possível à compressão das pessoas com 
deficiência intelectual e seus familiares. As formas de acessibilidade encontradas para o QDS foram 
principalmente comunicacionais. Também fizemos uso de algumas questões que avaliavam o grau 
de satisfação das pessoas com relação ao atendimento que recebiam de serviços e profissionais por 
meio de uma escala de cinco pontos dispostos na Figura 2.

Figura 2 – Escala utilizada nas perguntas do QDS

QUAL DAS FIGURAS DESSE CARTÃO EXPRESSA MELHOR 
O SEU GRAU DE SATISFAÇÃO COM...

NADA SATISFEITO/A                                     MUITO SATISFEITO/A

O universo estatístico de usuários a ser entrevistados foi selecionado para a pesquisa em 20 
de setembro de 2016. Nessa data, a listagem contava com 204 pessoas.2 A partir dessa data, todas as 
pessoas que passaram a ser atendidas pela instituição foram desconsideradas do universo da pes-
quisa. Entre 10 de outubro de 2016 e 11 de janeiro de 2017, período em que aconteceram as entrevis-
tas, 177 pessoas responderam ao QDS. Nesse tempo, alguns usuários deixaram de ser atendidos pela 
fundação antes de responderem ao QDS, por isso foram registrados como “não respostas”. Outros 
casos de “não respostas” referem-se a usuários que não conseguimos contatar para agendamento 

2  Inicialmente, foi calculada uma amostra aleatória de usuários, a partir do software SPSS (versão 24), para garantir a 
confiabilidade estatística dos dados coletados no caso da pesquisa não conseguir acessar o universo dos usuários. Essa 
amostra não foi utilizada para a análise dos dados pois o universo foi atingido.
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das entrevistas ou de pessoas que não compareceram nas datas combinadas ou de pessoas que se 
recusaram a participar da pesquisa. A taxa de “não respostas” foi de 13,24% de usuários.

Por se tratar de pesquisa sobre a vida de pessoas com deficiência intelectual, não seria possí-
vel executá-la sem a sua participação ativa, por reduzir assim a sua autonomia, autodeterminação, o 
respeito às suas capacidades, o que está na contramão das mais recentes definições dos direitos das 
pessoas com deficiência intelectual, como a Convenção da ONU sobre os direitos das pessoas com 
deficiência, aprovada no Brasil pelo Decreto 6.949, de 25 de agosto de 2009 e a recente Lei Nº 13.146, 
de 6 de julho DE 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência - Estatuto 
da Pessoa com Deficiência.

Desse modo, o QDS foi respondido, no caso de usuários com até 15 anos de idade, por mães, 
pais ou responsáveis. Já os usuários com 16 anos ou mais, responderam em conjunto com seus res-
ponsáveis e as perguntas, em sua maioria, foram dirigidas diretamente aos usuários da Fundação. 
Quando o usuário não soube responder ou não se lembrava da resposta, ou ainda respondeu de ma-
neira equivocada, o auxílio da família foi aceito com naturalidade. Vale ressaltar que foi coletado 
“Termo de Consentimento ou Assentimento” de todos os entrevistados.

A etapa de tabulação dos dados ocorreu simultaneamente à aplicação do QDS. Foi construída 
uma máscara no software CSPro, com base na quarta versão do questionário. As respostas dos 
questionários já respondidos foram inseridas no software, garantindo assim agilidade e menor 
possibilidade de erros na criação do banco de dados da pesquisa.

Em paralelo a essas etapas, ocorreu também a construção do Sistema de Informações Geográ-
ficas (SIG) do projeto, apoiada no software ArcGIS com o auxílio do Microsoft Excel. Realizamos o 
georreferenciamento dos locais de residência dos usuários, das respostas às vinte e cinco pergun-
tas do questionário sobre deslocamentos (originando cerca de 1.700 pontos sobre a rede de servi-
ços utilizada) e outros cerca de 1.400 pontos sobre a rede de serviços existente em Campinas. A rede 
levantada correspondeu a eixos temáticos relativos aos direitos básicos da população, como saúde, 
educação, lazer, trabalho, assistência social, entre outros.

Primeiramente, foram localizados os endereços e as coordenadas geográficas de cada um 
dos pontos mencionados nas respostas. Cada questionário foi então anexado ao banco de dados de 
forma que cada ponto de residência de um usuário e cada localização de serviço utilizado por ele 
pudesse ser cruzado por todos os dados do banco de dados estatístico. Isso permitiu a elaboração 
de mapas temáticos que poderão ser lidos ao longo desta publicação, além de outros que compõem 
um Atlas, com cerca de 250 mapas temáticos, entregue à instituição.

Destacamos como necessária a identificação e levantamento de bancos de dados secundários 
que concentram dados direta ou indiretamente relacionados com a população com deficiência inte-
lectual. Pesquisas como o Censo Demográfico do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica), o Censo Escolar do INEP (Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa), Pesquisa Nacional de Saúde 
do IBGE e Relatório Anual de Informações Sociais (RAIS) do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) 
foram catalogadas e contribuíram para o entendimento sobre pessoas com deficiência em Campinas 
e a rede que tange esse grupo social.

Parte 1   .
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Para concluir a etapa de coleta de dados, foram realizadas ainda uma oficina com usuários e 
um grupo focal com familiares. Para equilibrar a participação foram selecionadas pessoas de todas 
as regiões de Campinas. Essa oficina e grupo focal tiveram como objetivo recolher relatos de experi-
ências em atividades de lazer, saúde, educação, trabalho, moradia, entre outros, agregando dados 
qualitativos ao uso da cidade e autonomia.

ComuniCação: a última etapa metodológica diz respeito à comunicação da pesquisa às pessoas 
atendidas pela Fundação, seus familiares, profissionais, à rede de atendimentos de Campinas e à so-
ciedade em geral.

Esse momento da pesquisa foi vislumbrado durante todo o processo, pois o trabalho que 
antecedeu à comunicação objetivava que a pesquisa tivesse alcance, possibilitasse o acesso e fizesse 
sentido para as pessoas com deficiência intelectual.

Além disso, a divulgação dos resultados da vivência e das coletas de dados em entrevistas é 
o esperado, assim como a prestação de contas pública, prevista na metodologia da pesquisa-ação 
existencial, e portanto do Diagnóstico Socioterritorial da População Assistida pela Fundação Sín-
drome de Down. A equipe de pesquisa preocupou-se em realizar tal divulgação sem correr o risco de 
identificar ou expor os participantes, por isso, em alguns gráficos, certos valores foram suprimidos 
a fim de assegurar o anonimato e a não identificação dessas pessoas.

Os eventos que compuseram essa etapa de comunicação foram os seguintes: 
Seminário Território e políticas sociais (com a participação de profissionais palestrantes atu-

antes na produção e execução de políticas sociais e territoriais).
Oficinas sobre o uso do Diagnóstico Socioterritorial para a equipe da Fundação. 
Esta publicação, contendo os caminhos da pesquisa e um recorte da análise dos dados.
Evento de Lançamento desta Publicação destinado aos usuários, familiares e profissionais da 

Fundação, assim como aos parceiros da rede de atendimentos.
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1.2.  BREVE HISTÓRICO DA LEGISLAÇÃO 
PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

As normas carregam em si uma potência de transformação da realidade concreta. As leis espe-
cificamente apresentadas neste capítulo são observadas pelo viés dessa potência de transformação, 
e, como encadeadas por meio de uma óptica temporal, também foram analisadas pelo que já produ-
ziram, ou seja, como impactaram no território ao longo do tempo (ANTAS JR., 2005). Desse modo, 
não pretendemos apresentar a legislação para pessoas com deficiência isoladamente, nem tampouco 
todas as leis existentes, mas realizar uma breve discussão sobre o que a partir dela já foi e ainda 
poderá ser criado e melhorado na vida concreta das pessoas, objetivando a verdadeira inclusão 
dessas pessoas.

A partir do estudo sobre as garantias legais para pessoas com deficiência, notamos que houve 
períodos com pouco incremento legal e outros em que houve um aumento significativo de norma-
tivas versando sobre essa população, conforme podemos conferir no Gráfico 1, a seguir, baseado 
na compilação de legislações para pessoas com deficiência do Congresso Nacional de 2013.

Gráfico 1 – Quantidade de Leis e Decretos sobre a pessoa com deficiência no Brasil por ano, até 2012

Parte 1   .
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Analisando o gráfico, notamos que a partir da década de 1990 ocorreram avanços significa-
tivos nas legislações para pessoas com deficiência, conforme poderemos conferir detalhadamente 
no decorrer deste texto.

Partindo do âmbito Internacional, além da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 
1948, da qual o Brasil é signatário, a legislação se concentrava nos campos de definição da própria 
deficiência, dos direitos básicos das pessoas e nos campos do trabalho e da educação. Em 1955, por 
exemplo, a recomendação de nº 99 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) definiu normas 
relativas à reabilitação profissional das pessoas com deficiência, princípios e métodos de orientação 
vocacional, treinamento profissional e mecanismos para estimular e proteger o trabalho dessas 
pessoas. Em 1958, a mesma OIT lançou a Convenção de nº 111 que versou sobre o combate à discri-
minação em matéria de emprego e profissão. 

Na década de 1970, mais precisamente em 1971, a ONU promulgou as Declarações de Di-
reitos do Deficiente Mental e a dos Direitos das Pessoas Deficientes, em 1975. Na Declaração de 
1971, definiu-se que os direitos do deficiente mental – termo que à época designava as pessoas 
com deficiência – deveriam ser, “na medida do possível”, iguais aos das demais pessoas. Uma maior 
ou menor gravidade da deficiência, que deveria ser definida por peritos qualificados, era a me-
dida desse “possível”. Já na de 1975, o termo “deficiente mental” deu lugar a “pessoa portadora 
de deficiência”, que passou a ser definida como “aquele indivíduo que, devido a seus ‘déficits’ 
físicos ou mentais, não está em pleno gozo da capacidade de satisfazer, por si mesmo, total ou 
parcialmente, suas necessidades vitais e sociais, como faria um ser humano normal”. A elas foi 
garantido o direito, “inerente a todo e qualquer ser humano, de ser respeitado, sejam quais fo-
rem seus antecedentes, natureza e severidade de sua deficiência. Elas têm os mesmos direitos que 
os outros indivíduos da mesma idade, fato que implica desfrutar de vida decente, tão normal 
quanto possível”.

No Brasil, em 1961, foi votada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que pode ser conside-
rada a primeira lei a considerar efetivamente as pessoas com deficiência no país. Nela ficou estabe-
lecido que a “educação de excepcionais” deveria ser oferecida “quando possível”, com o objetivo de 
“integrar” essas pessoas à comunidade (Art. 88). Estabelecia ainda que os Conselhos Estaduais de 
Educação seriam responsáveis por avaliar as iniciativas privadas que, por sua eficiência, deveriam 
ser apoiadas pelo poder público (Art. 89). Nesse momento, a Sociedade Pestalozzi, criada em 1932 
em Belo Horizonte, e a APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), criada em 1954, talvez 
tenham sido as primeiras e principais instituições a serem reconhecidas como experiências de sucesso 
na educação de pessoas com deficiência.

Em seguida, em 1962, a Lei nº. 4.169 oficializou as convenções braille para uso na escrita e 
leitura de cegos. Na década seguinte, em 1971, a LDB foi revista, e às pessoas com deficiência passou 
a ser garantido “tratamento especial” na educação, de acordo com normas que deveriam ser poste-
riormente fixadas pelos Conselhos de Educação. 

É fundamental notar que no fim da década de 1970, num contexto de efervescência política 
em torno das Diretas Já e do que ficou conhecido como Abertura Política, diversos grupos e mo-
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vimentos sociais se organizaram para reivindicar direitos e sobretudo participação na construção 
desses direitos. Em 1979, como parte dessa efervescência, nasceu o Movimento Político das Pessoas 
com Deficiência e uma Coalização Pró-Federação Nacional das Entidades de Pessoas Deficientes for-
mada por e para as próprias pessoas com deficiência. Junto com outros grupos e movimentos, as 
pessoas com deficiência e seus familiares ocuparam as ruas para exigir visibilidade, eleições diretas 
e participação na formulação de seus direitos.

Com a criação do Movimento e da Coalização, os direitos das pessoas com deficiência ganha-
ram um novo capítulo. Os debates se intensificaram com a realização de três Encontros Nacionais 
de Entidades de Pessoas Deficientes: em 1980 (Brasília), em 1981(Recife) e em 1983 (São Bernardo 
do Campo) e do 1º Congresso Brasileiro de Pessoas Deficientes (Recife), também em 1981. Aquele 
ano também foi instituído pela ONU como o Ano Internacional da Pessoa Deficiente. Este evento 
certamente foi fundamental para a organização do movimento político em questão e dos debates e 
garantias que se seguiram.

Com o início da redemocratização do país, em 1985, após o restabelecimento das eleições di-
retas para os cargos executivos, esse novo capítulo dos direitos da pessoa com deficiência deu seus 
primeiros passos.

Em 1986, o Decreto nº 93.481 criou a Corde: Coordenadoria para Integração das Pessoas 
Portadoras de Deficiência que tinha como função, entre outras, elaborar planos e programas 
de integração nas esferas federal, estaduais e municipais. A coordenadoria deveria ser ocupada 
por alguém “escolhido dentre especialistas de notória competência e experiência no trato dos 
assuntos relativos às pessoas portadoras de deficiências” (art. 6º.). Ficou instituído também que 
na elaboração dos planos e programas a seu cargo, a Corde deveria: “I. recolher, sempre que pos-
sível, a opinião das pessoas e entidades interessadas; II. considerar a necessidade de ser oferecido 
efetivo apoio às entidades particulares voltadas à integração social das pessoas portadoras de 
deficiências” (Art. 8º).

Nesse mesmo período, o Movimento Político das Pessoas com Deficiência tomou parte na Co-
missão de Ordem Social da Assembleia Constituinte, que trabalhou na elaboração da Constituição 
Federal de 1988 e foi fundamental para o avanço dos entendimentos sobre a deficiência e as pesso-
as com deficiência e, por consequência, de seus direitos. Como relata Mário Cleber Martins Lanna 
Júnior no em História do movimento político das pessoas com deficiência no Brasil (2010), houve 
uma preocupação em não se criar, na Carta Magna, um capítulo específico para as pessoas com 
deficiência, distribuindo desse modo a matéria específica em debate ao longo dos temas básicos da 
Constituição.

Portanto, ao incorporar os direitos das pessoas com deficiência aos direitos gerais de toda a 
população brasileira, sem recorrer à criação de um capítulo especial na chamada Constituição Cida-
dã, o país deu um passo importante rumo à inclusão das pessoas com deficiência. Ainda que naquele 
momento os debates teóricos e políticos não falassem de inclusão, mas de integração, esse reconhe-
cimento legal da igualdade entre pessoas com e sem deficiência foi fundamental para o processo que 
culminou com a formulação do paradigma da inclusão que viraria lei anos depois.

Parte 1   .
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Em 1989, o Congresso Nacional aprovou a Lei N. 7853, chamada de Lei da Integração das Pesso-
as Portadoras de Deficiência. Através dela foram estabelecidas diversas normas, em que se destacam 
as contidas nas áreas da educação, da saúde e a de recursos humanos. 

Na educação e formação profissional, ficou determinado que a Educação Especial seria uma 
modalidade própria no sistema educacional geral e que deveria contar com currículos, etapas e 
exigências de diplomação próprios. Essa determinação valia da pré-escola ao 2º Grau (atual ensino 
médio) e supletivo, assim como para a habilitação e reabilitação profissional. Nesse momento, ainda 
não se vislumbrava  estender esse direito ao ensino superior. 

Na área de recursos humanos, como chama a lei, tornou-se obrigatória a formação de profes-
sores de nível médio para a educação especial, de técnicos de nível médio especializados na habilitação 
e reabilitação e de instrutores para formação profissional. As instituições de ensino e seus profissio-
nais deveriam, portanto, se formar, se qualificar e se preparar para a integração almejada. Já na saú-
de, ficou estabelecida a criação de uma rede de serviços especializados em reabilitação e habilitação e 
a garantia de acesso das pessoas portadoras de deficiência aos estabelecimentos de saúde públicos e 
privados e ao tratamento adequado, sob normas técnicas e padrões de conduta apropriados.

No campo do trabalho, a Lei nº 8.213, de 1991, também conhecida como Lei de Cotas, tornou 
obrigatório que pessoas com deficiência preencham de dois a cinco por cento dos cargos em empre-
sas com cem ou mais funcionários.

Ao mesmo tempo, e no mesmo clima de incorporação à letra da lei das reivindicações e aponta-
mentos da população em geral e de grupos específicos, como os das pessoas com deficiência, crian-
ças e adolescentes, dos trabalhadores, de indígenas e quilombolas, do movimento negro, das mu-
lheres etc., o Congresso Nacional aprovou a legislação que criou o SUS, Sistema Único de Saúde (Lei 
nº 8.080, de 1990) e a Lei Orgânica da assistência social (Lei nº 8.742, de 1993). Organizou ainda a 
Seguridade Social (Lei Nº 8.212, de 1991) e os Planos de Benefícios da Previdência Social (Lei nº 8.213, 
de 1991). Votou também o compromisso nacional, nas figuras do Estado, da Sociedade e da Família, 
de proteção e de cuidado prioritário das crianças e adolescentes do país por meio do ECA, Estatuto 
da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069, de 1990). 

Foram as primeiras leis que colocaram, digamos assim, a constituição cidadã para funcionar. 
E em todas elas, as pessoas com deficiência foram consideradas. 

O ECA lhes assegurou o atendimento especializado no SUS, o atendimento educacional espe-
cializado, preferencialmente na rede regular de ensino, o trabalho protegido, assim como a res-
ponsabilização por ofensa aos direitos caso não lhes fosse garantido o atendimento especializado 
na escola. A Assistência Social garantiu que suas necessidades e sua proteção independentemente 
de contribuição à Previdência Social fossem atendidas, assim como se tornou responsável por lhes 
oferecer habilitação, reabilitação, promover sua integração à comunidade e garantir um salário 
mínimo mensal, por meio do BPC (Benefício de Prestação Continuada), àqueles que comprovassem 
não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. A Previ-
dência Social tornou as pessoas com deficiência, judicialmente declaradas incapazes (absoluta ou 
relativamente), dependentes dos segurados pagantes da Previdência Social.
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Na área da educação, a Política Nacional de Educação Especial de 1994 e, logo em seguida, 
a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) de 1996 (Lei nº 9.394, de 1996) revelaram que os debates em torno 
dos mecanismos de integração das pessoas com deficiência na vida escolar ainda não estavam em 
concordância. Considerada um retrocesso nos entendimentos sobre a deficiência e as pessoas com 
deficiência, o Plano Nacional de Educação Especial condicionou o acesso ao ensino regular àqueles 
que “[...] possuem condições de acompanhar e desenvolver as atividades curriculares programadas 
do ensino comum, no mesmo ritmo que os estudantes ditos normais”. (MEC/SECADI Política Nacio-
nal de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, p. 19). 

Já a LDB de 1996, definiu a educação especial como modalidade de educação escolar, ofe-
recida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos portadores de necessidades 
especiais. Definiu ainda que o atendimento educacional deveria ser feito em classes, escolas ou 
serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não fosse 
possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular. A noção de normalidade, expressa 
no Plano Nacional e o uso do termo “preferencialmente” na LDB e os paradigmas expressos pelos 
termos “portadores” e “especiais” foram duramente questionados pelo movimento político e social 
das pessoas com deficiência nos anos seguintes. Palavras como integração, inclusão, portadores, 
incapacidade, desvantagem, prevenção, reabilitação, igualdade, acesso e acessibilidade, sensibili-
zação, cuidado e autonomia entraram em um rico campo de disputas, negociações, aprendizados e 
formação. 

Internacionalmente, a partir da década de 1980 o processo de visibilidade das pessoas com 
deficiência foi amadurecendo, culminando em uma sequência de pactos internacionais pela melho-
ria de suas condições de vida e direitos. A ONU declarou os anos de 1983 a 1992 como a Década das 
Nações Unidas das Pessoas com Deficiência, como parte dos esforços de concretização do Programa 
de Ação Mundial para as Pessoas Deficientes, de 1982 (Resolução 37/53 da ONU). A Unesco apresen-
tou a Declaração Mundial de Educação Para Todos em 1990. E diversos países assinaram cartas e 
declarações ao longo dos anos seguintes, estabelecendo compromissos, princípios, ações, desafios 
e metas para a transformação das vidas das pessoas com deficiência e da dinâmica social. O clima 
que animava os diversos países que se mobilizaram pela causa, incluíndo o Brasil, era o da igualdade 
de oportunidades.

Já em 2006, a Organização dos Estados Americanos (OEA) se comprometeu, dentre outras coi-
sas, “a desenvolver e fortalecer políticas para aumentar as oportunidades de trabalho decente, 
digno e produtivo para as pessoas idosas e as pessoas portadoras de deficiência, bem como para as-
segurar o cumprimento das leis trabalhistas nacionais neste sentido, incluindo a eliminação de sua 
discriminação no local de trabalho” (Quarta Cúpula das Américas: Plano de ação, 2005). Esse foi um 
passo bastante significativo no campo do trabalho para pessoas com deficiência.

A partir de 2007, com a promulgação da Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com Defici-
ência da ONU, tem início uma nova etapa dos direitos das pessoas com deficiência, inclusive no Bra-
sil. Palavras como “acesso” e “acessibilidade”, “barreira”, “tecnologia assistiva”, “modelo social” e 
“inclusão” entraram gradativamente para a gramática dos direitos. 

Parte 1   .
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O Brasil, após a Constituição de 1988 até 2008, quando ratificou a Convenção sobre os direi-
tos das Pessoas com Deficiência da ONU, passou a registrar diversos avanços. Em 1999, foi criado 
o Conade, Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência para acompanhar e 
avaliar o desenvolvimento de uma política nacional para inclusão da pessoa com deficiência e das 
políticas setoriais de educação, saúde, trabalho, assistência social, transporte, cultura, turismo, 
desporto, lazer e política urbana dirigidos a esse grupo social. A criação do Conade revelou bastan-
te do novo momento político do país, as lutas e as reivindicações dos movimentos sociais, inclusive 
o das pessoas com deficiência. 

Nessas duas décadas, houve uma significativa expansão da legislação e da regulamentação dos 
direitos das pessoas com deficiência. O Congresso Nacional legislou sobre diversos aspectos, desde 
autorizar a reprodução de obras literárias para o braille, a aumentar a pena para quem comete 
crimes contra pessoas com deficiência, estabelecer atendimento prioritário em filas de repartições 
públicas e espaço privados, reservar assentos no transporte coletivo, estabelecer regras de aces-
sibilidade, promover formação profissional para pessoas com deficiência, regular a libras, reduzir 
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para compra de automóveis adaptados, aprovar o uso 
de cães guias no transporte público, definir a universalização do serviço telefônico com equipamen-
tos de interface de comunicação, até regulamentar o BPC em 2007 (Decreto nº 6.214), e ainda lançar 
a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva em 2008, que previu 
“assegurar a inclusão escolar aos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento 
e altas habilidades/superdotação”.

Nesse período destacam-se também o Plano Nacional de Educação de 2001, que incluiu e am-
pliou nos currículos dos cursos de graduação e pós-graduação a habilitação específica para for-
mar pessoal especializado em educação especial; e a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência de 2006 que, em seu preâmbulo, reconheceu a deficiência como um conceito em evolu-
ção resultante “da interação entre pessoas com deficiência e as barreiras devidas às atitudes e ao 
ambiente que impedem a plena e efetiva participação dessas pessoas na sociedade em igualdade de 
oportunidades com as demais pessoas”.

Já na última década, a partir de 2008, o crescimento, em quantidade e conteúdo, da legislação 
voltada para as pessoas com deficiência e os aspectos da vida sobre os quais ela legisla ficou ainda 
mais evidente. Os debates em torno da mobilidade urbana e do direito à cidade se intensificaram. Na 
área da educação, as escolas e classes especiais passaram a ser repensadas na perspectiva da inclusão 
das pessoas com deficiência de todas as idades no sistema regular de ensino, em todos os níveis de 
formação, graças ao Plano Nacional de Educação de 2014. 

As Conferências Nacionais dos Direitos das Pessoas com Deficiência de 2006, 2008, 2012 e 2016 
construíram um espaço importante de reflexão e participação de pessoas comuns, familiares, estu-
diosas, militantes, políticos e profissionais nos entendimentos sobre o que deveria ainda avançar 
para a concretização da inclusão. Nessas conferências, foram debatidos: O compromisso com a 
acessibilidade (2006); Os novos jeitos de avançar na inclusão, na participação e no desenvolvimen-
to das pessoas com deficiência (2008); As novas perspectivas e os novos desafios colocados pela 
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Convenção da ONU (2012); e a Transversalidade como Radicalidade dos Direitos Humanos como 
forma de enfrentar os desafios colocados pela recém-aprovada, em 2015, Lei Brasileira de Inclusão 
(2016).

É importante enfatizar que a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, também 
chamada de Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), é sem dúvida um marco recente 
no campo das garantias de direitos das pessoas com deficiência, orientando novos rumos para as 
políticas sociais.

Nesse momento, as velhas palavras e formas de lidar com a deficiência já não cabem mais, e 
caminhamos para efetivar a inclusão e o exercício dos direitos em condições de igualdade.

Sem dúvida nenhuma, o diagnóstico socioterrirorial se coloca como uma das ações que po-
dem contribuir com esse processo. 

Na parte 2, Resultados do Diagnóstico Socioterritorial, será possível então observar como 
essas leis interferiram e interferem na vida das pessoas com deficiência atendidas pela Fundação, 
quais estão sendo cumpridas e quais ainda precisam ser efetivadas no território já que, a partir des-
se breve histórico, foi possível compreender a evolução normativa sobre o tema que seguramente 
foi cada vez mais dando condições para o acesso e a igualdade de direitos. 

Vejamos então como as normas têm se territorializado em Campinas para as pessoas com defi-
ciência atendidas pela Fundação.

Parte 1   .
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A parte 2 contém alguns dos principais dados coletados e analisados a partir dos caminhos da 
pesquisa descritos na parte 1. 

Esta parte está dividida em dois capítulos: “Perfil Sociodemográfico da população assistida 
pela Fundação Síndrome de Down”, cujo principal objetivo é apresentar e discutir brevemente al-
guns dos dados gerais que compõem o perfil sociodemográfico dos usuários entrevistados e de 
suas famílias, e “O Diagnóstico Socioterritorial da População Assistida pela Fundação Síndrome de 
Down”, que apresenta e discute de forma territorializada os principais dados obtidos com a apli-
cação do QDS, dados secundários e vivência na instituição. Durante todo este capítulo, é possível 
verificar o caminho metodológico percorrido que possibilitou a compreensão socioterritorial dos 
dados.

Compreendemos que a discussão dos elementos que compõem esses capítulos é fundamental 
para entendermos como a cidade tem acolhido e possibilitado acesso às pessoas com deficiência nas 
mais diversas áreas e setores da vida cotidiana.

RESULTADOS DO DIAGNÓSTICO SOCIOTERRITORIAL
PARTE 2
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2.1.  PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DA POPULAÇÃO 
ASSISTIDA PELA FUNDAÇÃO SÍNDROME DE DOWN

Conforme dito anteriormente, esta publicação apresenta um recorte dos dados coletados 
e analisados durante a pesquisa. Procuramos evidenciar indicadores que pudessem expressar da 
melhor maneira possível as principais características sociais e demográficas da população atendida 
pela Fundação. Entre eles, destacamos os relativos: 

•	 Aos usuários: sexo, autodeclaração de cor/etnia, faixa etária, escolaridade, trabalho, esta-
do civil, relacionamentos afetivos, violências e discriminações e perspectivas para o futuro. 

•	 Às famílias: composição familiar, escolaridade dos familiares, ocupação, trabalho remune-
rado, renda familiar, renda per capita e benefícios.

 Esses dados são apresentados a seguir, por meio de gráficos, tabelas e textos.

Começamos pela Caracterização dos usuários por sexo e autodeclaração de cor/etnia: con-
forme mostra o gráfico 2, a maioria dos usuários – 98 pessoas, que representam 55,4% do total de 
entrevistados são do sexo masculino.

Gráfico 2 – Distribuição da quantidade e porcentagem de usuários(as) segundo sexo

Fonte: Diagnóstico Socioterritorial da População Assistida pela Fundação Síndrome de Down, Campinas/SP, 2016.
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Já no Gráfico 3, podemos visualizar que a grande maioria (81%) se autodeclarou ou foi decla-
rada3 de cor branca, enquanto 13% de cor parda, 5% preta e 1% amarela.  

Gráfico 3 – Distribuição percentual de usuários(as) segundo raça/cor

Em comparação com os dados de raça/cor do Censo IBGE 2010, 63,51% da população com 
deficiência mental e intelectual, residentes em Campinas, se autodeclararam brancas, 28,1% pardas, 
7,9% pretas, 0,56% amarela. Notamos que a média de pretos e pardos com deficiência intelectual em 
Campinas é maior do que na Fundação, e a de brancos, menor.

Analisando a distribuição dos usuários por faixa etária, é possível notar, no Gráfico 4, a se-
guir, que grande parte (44,1%) dos usuários tem entre 0 e 9 anos de idade. Trata-se do grupo etário 
que recebe da Fundação, majoritariamente, apoio terapêutico e que está ingressando na escola e/ou 
nos primeiros anos dos estudos obrigatórios. 

Nesse gráfico, também podemos notar que os pré-adolescentes e adolescentes (entre 10 e 19 
anos de idade) somam 17,5% do total. A menor porcentagem de pessoas nessa faixa etária pode es-
tar associada a uma maior frequência à escola e outros espaços de sociabilidade e, portanto, pode 
ser indicativo de uma efetivação da inclusão. Ou pode ainda estar associada à falta ou maior difi-
culdade de acesso de pessoas com essa idade a serviços adequados às suas necessidades, indicando, 
portanto, o contrário, a manutenção de mecanismos de exclusão.

O Gráfico 4 mostra ainda que as pessoas adultas, com idades entre 20 e 35 anos, representam 
33,4% dos usuários. Grande parte delas estava inserida em serviços da Fundação ligados à formação 
e inclusão no mercado de trabalho.

Por fim, os mais velhos da instituição (entre 35 e 54 anos) somam 5,1% do total de entrevista-
dos. Ao cruzar esse dado com os coletados sobre o tempo de atendimento na instituição, vimos que 
a maioria dos que fazem parte desse grupo etário é atendida na Fundação há muitos anos. São adul-
tos que experienciaram a segregação, não frequentaram a escola comum ou espaços comunitários 
e que receberam atenção especializada durante grande parte da vida.

3  Vale lembrar que foram os pais/responsáveis dos usuários crianças que responderam a essa questão.

Fonte: Diagnóstico Socioterritorial da População Assistida pela Fundação Síndrome de Down, Campinas/SP, 2016.
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Partindo para os dados sobre a escolaridade dos usuários, vemos no Gráfico 5, a seguir, que 
nas faixas etárias que correspondem ao período de Educação Infantil e Ensinos Fundamental I e II (de 
4 a 14 anos), a maioria das crianças e adolescentes estava inserida na escola. 

No Gráfico 5, podemos notar que no grupo entre 10 e 14 anos de idade havia pessoas fora da 
escola e que há um ligeiro aumento deste número na faixa entre 15 e 19 anos. No grupo entre 20 
e 24 anos, havia uma pequena porcentagem que nunca frequentara a escola e uma porcentagem 
maior que já havia estudado, mas estava fora da escola no momento da entrevista. A maioria estava 
estudando. Essas informações são muito importantes para o entendimento do alcance do sistema de 
garantia de direitos entre pessoas nessas faixas etárias e das dificuldades de efetivação da inclusão 
no âmbito escolar. Escolas que não seguem a política nacional de educação especial na perspectiva 
da educação inclusiva, a progressão continuada sem aprendizagem/alfabetização, a ausência do 
AEE ou das salas de recursos multifuncionais na escola ou no próprio território certamente con-
tribuem para a evasão escolar.

Já entre as pessoas na faixa entre 35 e 39 anos, um número um pouco maior nunca havia fre-
quentado a escola. Reflexo talvez de um momento anterior da história do país, em que o direito à 
educação das pessoas com deficiência ainda não estava plenamente garantido pela legislação. 

Passando para a Tabela 1, a seguir, vemos que na faixa etária de 0 a 14 anos, 90% das pessoas 
estavam ou estiveram na escola em séries até o Ensino Fundamental II.

Das pessoas entre 15 e 24 anos, 21% não haviam concluído o ensino fundamental II, 9% haviam 
concluído a educação básica e 7% estavam em curso técnico ou superior. 

Já das pessoas entre 25 e 54 anos, 52% não haviam concluído a educação básica, enquanto 25% 
tinham ensino médio completo, curso técnico ou superior incompleto.

30,50 

13,60 

6,20 

11,30 
13,00 

8,50 
11,90 

3,40 

1,10 
0,00 0,60 

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 

DI
ST

RI
BU

IÇ
ÃO

 

FAIXA ETÁRIA 

QUANTIDADE PORCENTAGEM 
Fonte: Diagnóstico Socioterritorial da População Assistida pela Fundação Síndrome de Down, Campinas/SP, 2016.

Gráfico 4 – Distribuição da quantidade e porcentagem de usuários(as) segundo faixa etária
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Fonte: Diagnóstico Socioterritorial da População Assistida pela Fundação Síndrome de Down, Campinas/SP, 2016.

Gráfico 5 – Distribuição de usuários(as) segundo grupo etário, por frequência à escola4

Tabela 1 – Distribuição percentual de usuários(as) segundo grupo etário, por frequência à escola

4  Os rótulos dos dados desse gráfico foram suprimidos para que os usuários não fossem identificados.

Escolaridade do usuário
Pessoas entre
25 e 54 anos

Pessoas entre
15 e 24 anos

Pessoas entre
0 e 14 anos

Educação Infantil 5% 0% 56%

Fundamental I incompleto 16% 0% 31%

Fundamental II incompleto 19% 21% 3%

Fundamental II completo 0% 12% 0%

Ensino Médio incompleto 12% 26% 0%

Ensino Médio completo 21% 9% 0%
Curso técnico incompleto ou 
completo

2% 7% 0%

Superior incompleto 2% 2% 0%

Não seriada 7% 9% 3%

EJA 7% 2% 0%

Não soube informar 9% 12% 6%

Total 100% 100% 100%

Parte 2   .

Fonte: Diagnóstico Socioterritorial da População Assistida pela Fundação Síndrome de Down, Campinas/SP, 2016.
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Fonte: Diagnóstico Socioterritorial da População Assistida pela Fundação Síndrome de Down, Campinas/SP, 2016.

De acordo com a legislação brasileira de educação, vigente em 2017, a educação básica con-
templa a educação Infantil, os ensinos fundamental e médio, em uma faixa etária que entre 4 e 17 
anos, configurando os anos de estudo obrigatórios. Nem todos os usuários da Fundação nasceram 
no período de vigência dessa legislação, possivelmente muitos nasceram antes, quando as escolas 
especiais é que estavam previstas por lei, conforme vimos no capítulo 1.2.  

A partir da Lei nº 9.394 (LDB) de 1996, seguida de outras normativas pró-inclusão, houve um 
aumento no acesso à escola para as pessoas com deficiência. Nesse sentido, uma porcentagem maior 
poderia ter concluído a educação básica. Da Tabela 1, é possível extrair que 59% do grupo entre 15 
e 24 anos chegaram, no máximo, ao ensino médio incompleto, o que pode mostrar que a inclusão 
nessa faixa etária aconteceu parcialmente.

Em relação aos motivos indicados para a não frequência na escola, exibidos no Gráfico 6, 
vemos a distribuição das respostas possíveis nos três grupos etários. Entre os que responderam 
que “não achava necessário” frequentar a escola, percebe-se que uma parte significativa tinha até 4 
anos de idade, isto é, não estava em idade obrigatória de inserção escolar.

Gráfico 6 – Distribuição da quantidade de usuários(as), segundo os motivos
da não frequência à escola, por grupos de idade5

Analisando os dados de trabalho, em um universo de 88 jovens e adultos entrevistados que 
estavam em idade produtiva, vemos no Gráfico 7 que 33% nunca haviam trabalhado e 28,4% não 
estavam trabalhando no momento da entrevista, mesmo após 26 anos da promulgação da Lei das 
Cotas. É importante dizer que, no período de execução da pesquisa, a Fundação atendia diversos 
jovens e adultos no Pronas Assessoria, programa que tinha justamente o objetivo de preparar e 

5  Os rótulos dos dados desse gráfico foram suprimidos para que os(as) usuários(as) não fossem identificados.
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incluir essas pessoas no mercado de trabalho. Daí talvez ser tão significativo o número de pessoas 
que não estava trabalhando e nem tinha experiência profissional.

Sobre essa temática vale resgatar que a Lei nº 8.213, de 1991, também conhecida como Lei de 
Cotas, citada no capítulo 1.2, que orienta as empresas com cem ou mais funcionários a preencher de 
dois a cinco por cento dos seus cargos com pessoas com deficiência.

Já o Gráfico 8 mostra que dos que estavam trabalhando, 15% não possuíam carteira assinada.

Gráfico 7 – Distribuição percentual de usuários(as), segundo o trabalho

Fontes: Diagnóstico Socioterritorial da População Assistida pela Fundação Síndrome de Down, Campinas/SP, 2016.

Gráfico 8 – Distribuição percentual de usuários(as), segundo a existência
de carteira assinada no atual ou último trabalho

Parte 2   .
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O gráfico 9 mostra que mais da metade das pessoas que estavam trabalhando não auxiliavam 
nas despesas da casa com seu salário. Já o Gráfico 10 mostra que dos usuários que estavam traba-
lhando, a grande maioria (44 pessoas) estava no posto há um ano ou menos.

Gráfico 9 – Distribuição percentual de usuários(as), segundo o auxílio nas despesas de casa

Gráfico 10 – Distribuição da quantidade de usuários(as),
segundo o tempo de permanência no atual ou último trabalho

Fontes: Diagnóstico Socioterritorial da População Assistida pela Fundação Síndrome de Down, Campinas/SP, 2016.
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Para os que tinham 14 anos ou mais e que não estavam trabalhando e/ou nunca haviam traba-
lhado, perguntamos sobre os motivos para estarem fora do mercado de trabalho. As pessoas entre-
vistadas puderam apontar até três respostas, entre as possibilidades indicadas no Gráfico 11.

Neste Gráfico 11, é possível visualizar que a maioria das respostas, 31%, fazia referência à difi-
culdade de encontrar trabalho, seguido de não se sentir preparado para o mundo do trabalho (18%). 
Já 9% indicaram existir discriminação com as pessoas com deficiência nos processos de seleção.

Trata-se certamente de um grande desafio à sociedade encontrar meios para a inclusão das 
pessoas com deficiência intelectual em diversos espaços, inclusive no ambiente corporativo, geral-
mente um ambiente que tem muito a avançar no acolhimento às diferenças. Nesse aspecto inclusive 
a Fundação tem muito a contribuir com seu programa de assessoria para o mercado de trabalho. No 
capítulo 2.2 essa análise será complementada.

Em seguida, observando os dados sobre estado civil e relacionamentos afetivos, obtivemos 
como respostas que a grande maioria das pessoas acima de 16 anos são solteiras. 

Fonte: Diagnóstico Socioterritorial da População Assistida pela Fundação Síndrome de Down, Campinas/SP, 2016.
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Gráfico 11 – Distribuição percentual de usuários(as), segundo os motivos
de não trabalhar atualmente ou de nunca ter trabalhado
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Gráfico 12 – Distribuição da quantidade de usuários(as), segundo o estado civil6

Já no Gráfico 13, a seguir, vemos que quase a metade dos adolescentes / jovens nunca havia 
namorado e que a outra metade ou já havia estado em um relacionamento amoroso(33%) ou estava 
em um (16%), indicando vivência dos direitos sexuais e reprodutivos. 

Entre as pessoas mais velhas, quase ¼ nunca havia namorado e os demais tiveram experiências 
de relacionamentos afetivos.

Gráfico 13 – Distribuição percentual de usuários(as), segundo grupo etário, por existência relacionamento

6  Os rótulos dos dados desse gráfico foram suprimidos para que os usuários não fossem identificados.

Fonte: Diagnóstico Socioterritorial da População Assistida pela Fundação Síndrome de Down, Campinas/SP, 2016.

Fonte: Diagnóstico Socioterritorial da População Assistida pela Fundação Síndrome de Down, Campinas/SP, 2016.
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Fonte: Diagnóstico Socioterritorial da População Assistida pela Fundação Síndrome de Down, Campinas/SP, 2016.

Aos usuários que já haviam namorado ou que estavam namorando foi perguntado se faziam 
visitas aos seus companheiros sozinhos, sem o acompanhamento do responsável. O Gráfico 14 mos-
tra que mais de 60% dos que namoravam ou já haviam namorado, e que tinham 18 anos ou mais, não 
ficavam a sós com seus companheiros, indicando um ponto a ser debatido com as famílias e de neces-
sário avanço para a política pública voltada para essa população como forma de fortalecimento e 
exercício de seus direitos sexuais, reprodutivos e à afetividade, preconizados pela Convenção Inter-
nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência (2007) e pela Lei Brasileira de Inclusão de 2015. 

Ainda Dentro dessa temática, tivemos apenas duas respostas positivas para a existência de 
filhos de usuários.

A seguir, olhando para os Dados sobre perspectiva de futuro, destacamos a opinião dos fami-
liares que participaram das entrevistas de aplicação do QDS sobre a criação de um programa ou po-
lítica social de Moradia Independente para Pessoas com deficiência intelectual. Seguem as respostas 
no Gráfico 15.

Notamos que a grande maioria dos familiares veem como importante a criação desse pro-
grama, e que a porcentagem, alta nos três grupos etários, aumenta de qualquer modo, conforme 
diminui a idade do(a) usuário(a). Reflexo talvez das mudanças culturais e de legislação vividas nos 
últimos pouco mais de 30 anos, assim como da mudança do paradigma de trabalho da Fundação 
para o modelo social que vem fortalecendo a autonomia e a independência dos(as) usuários(as) em 
seus projetos de vida em todas as faixas etárias atendidas.

Aos usuários com mais de 15 anos, perguntamos se achavam possível que, em um futuro pró-
ximo ou de médio e longo prazo, poderiam morar sozinhos, com amigos, ou companheiros, ou seja, 

Parte 2   .

Gráfico 14 – Distribuição percentual de usuários(as), segundo grupos etário,
por realização de visitas sem mediação dos pais/mães/responsáveis
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sem os pais, mães ou responsáveis. No Gráfico 16, vemos as respostas da perspectiva dos usuários. 
Tivemos setenta respostas válidas para essa questão, e dezoito não souberam responder.

Fontes: Diagnóstico Socioterritorial da População Assistida pela Fundação Síndrome de Down, Campinas/SP, 2016.
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Gráfico 15 – Distribuição percentual de usuários(as), segundo grupo etário dos(as) usuários(as),
para a criação de um programa de moradia independente sob a opinião do(a) familiar respondente

Gráfico 16 – Distribuição percentual de usuários(as), segundo grupos etário, por possibilidade
de morar sozinho sob a opinião do(a) próprio(a) usuário(a)
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Fonte: Diagnóstico Socioterritorial da População Assistida pela Fundação Síndrome de Down, Campinas/SP, 2016.

Notamos que a grande maioria via possibilidades de morar em uma casa separada da dos fami-
liares, mostrando desejo de independência e autonomia,. Esse desejo se revelou sobretudo entre as 
pessoas mais novas, entre 15 e 24 anos de idade. Essa ligeira mudança na perspectiva de futuro pode 
ser reflexo do avanço das políticas de inclusão e na cultura de redução de barreiras e consequente 
ganho de autonomia das pessoas com deficiência, assim como do trabalho da Fundação na constru-
ção de projetos de vida singulares para seus usuários.

A mesma pergunta foi realizada para todos os familiares participantes do QDS. As resposta 
seguem no Gráfico 17, a seguir:

Gráfico 17 – Distribuição percentual de usuários(as), segundo grupo etário dos(as) usuários(as),
por possibilidade de morar sozinho sob a opinião do(a) familiar respondente

No Gráfico 17, vemos que, quanto mais velho o usuário, menor é a expectativa do familiar 
com relação à possibilidade de ele morar sem a família. É notória a diferença entre a perspectiva de 
moradia futura entre os familiares de pessoas entre 25 e 55 anos e de pessoas entre 0 e 14 anos. Nes-
sa última faixa etária, 76% disseram acreditar que seus filhos, irmãos, netos, Sobrinhos e enteados 
poderão viver sozinhos, enquanto no grupo de usuários mais velhos, 52% dos familiares disseram 
não crer nessa possibilidade.

Embora mais de 80% dos pais, mães e responsáveis tenham demonstrado apoio a um programa 
de moradia independente, como mostrou o Gráfico 15, vemos, no Gráfico 17, que 52% não acreditam 
que o filho possa vir a morar sem a família, diferentemente da perspectiva demonstrada pelo usuá-
rio demonstrada no Gráfico 16. Esse dado pode ao mesmo tempo revelar os impactos da ausência de 

Parte 2   .
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políticas públicas e sociais, sobretudo nos anos 80 e 90, que compreendessem as pessoas com defici-
ência como sujeitos com potencialidades.

Perguntamos ainda, separadamente, para usuários acima de 14 anos e familiares, com quem 
tais usuários morariam em caso de adoecimento grave ou de falecimento da mãe, pai ou responsá-
vel. A seguir, estão dispostas, em gráficos comparados, as respostas fornecidas pelos usuários e 
familiares.

Gráfico 18 – Distribuição percentual de usuários(as), segundo com quem moraria no futuro
sob a opinião do(a) próprio(a) usuário(a), por grupo etário

Fonte: Diagnóstico Socioterritorial da População Assistida pela Fundação Síndrome de Down, Campinas/SP, 2016.

No Gráfico 18, notamos que, em caso de adoecimento grave ou morte dos pais ou respon-
sáveis, há algumas diferenças entre as respostas dos dois grupos etários de usuários. Vemos que 
grande parte deles declarou que moraria com outro familiar (irmãos/irmãs ou parente próximo) 
– aproximadamente 45% (pessoas entre 15 e 24 anos) e 56% (pessoas entre 25 e 55 anos). 

A opção “morar sozinho” vem em seguida, como possibilidade para o grupo com mais idade. 
Da mesma forma, a resposta “não pensou sobre o assunto” aparece consideravelmente, entre 15% e 
21% nas duas faixas etárias. 

Vale ressaltar também a baixa porcentagem de pessoas que veem a possibilidade de viverem 
com seus companheiros. As respostas a essa questão apontam as dificuldades em pensar uma vida 
distante do núcleo familiar, seja entre os mais velhos – para quem a inclusão, nos termos em que é 
definida atualmente, é algo mais distante –, seja para os mais jovens, que puderam viver desde cedo 
experiências de autonomia.
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Podemos ainda indagar se a possibilidade de morar sem a presença de um familiar é distante 
pelo fato concreto de não haver incentivos a políticas públicas e sociais de moradia independente no 
Brasil. Como essa é uma “nova” perspectiva para a sociedade, pode estar ainda distante das possibili-
dades concretas dos indivíduos. Contudo, a potência do desejo de ver uma política como essa sendo 
pensada parece ter sido demostrada pelos entrevistados, o que, por sua vez, fortalece o trabalho 
da Fundação nesse campo.

O Gráfico 19 mostra também que entre os familiares há certo equilíbrio entre as respostas 
nos três grupos etários recortados. Grande parte dos pais, mães e responsáveis gostaria que a pes-
soa com deficiência fosse morar com outro familiar (irmãos ou parente próximo) – média de 80%.  

As demais opções de respostas tiveram baixa porcentagem, e a possibilidade de morar com 
companheiro não foi mencionada como possibilidade.  

Vale destacar também que a porcentagem de familiares que disseram acreditar que as pessoas 
com deficiência podem morar sozinhas é maior que dos que disseram que eles poderão morar com 
amigos da família ou instituição de acolhimento. As respostas a essa questão apontam de maneira 
mais contundente as dificuldades dos pais em pensarem a vida dos filhos distante do núcleo fami-
liar. Essa é, sem dúvida, uma vertente a ser trabalhada pelas políticas públicas de inclusão de pessoas 
com deficiência intelectual.

Em seguida, veremos dados sobre violência e discriminação sofridas pelos usuários.

Gráfico 19 – Distribuição percentual de usuários(as), segundo com quem o(a) usuário(a) moraria
no futuro sob a opinião do familiar respondente, por grupo etário dos(as) usuários(as)
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Fonte: Diagnóstico Socioterritorial da População Assistida pela Fundação Síndrome de Down, Campinas/SP, 2016.
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A pesquisa levantou que 56% deles apontaram ter vivenciado algum tipo de discriminação ou 
violência. A esses foi perguntado de quem a discriminação ou violência havia partido, e as respostas 
foram:

• 21,2% do grupo familiar.
• 45,5% de amigos ou conhecidos.
• 41,4% de profissionais de diversos serviços, programas e políticas públicas e sociais que 

atendiam aos usuários.
• 42,2% de pessoas desconhecidas.
Apesar desse número, nenhum usuário ou familiar mencionou ter atendimento do CREAS (Cen-

tro de Referência Especializado de Assistência Social), que é o equipamento social responsável pelo 
atendimento de famílias que tiveram seus direitos violados.

A seguir, destacamos o relato dos tipos de discriminação e violência sofridos:

Gráfico 20 – Distribuição da quantidade de respostas dos(as) usuários(as),
segundo os tipos de discriminação e violência declaradas

Fonte: Diagnóstico Socioterritorial da População Assistida pela Fundação Síndrome de Down, Campinas/SP, 2016.

É importante destacar que, durante as entrevistas e oficinas realizadas, os pesquisadores ob-
servaram que muitas situações cotidianas que poderiam ser lidas como discriminação, como gar-
çons em bares e restaurantes que não dirigem a palavra diretamente às pessoas com deficiência, 
ou escolas que não aceitam os usuários , ou ainda o fato de suas opiniões não serem levadas em 
consideração nas conversas e relações interpessoais, não foram compreendidas como tal, princi-
palmente pelos usuários. 
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Fonte: Diagnóstico Socioterritorial da População Assistida pela Fundação Síndrome de Down, Campinas/SP, 2016.

Acreditamos que o avanço das legislações, de campanhas de conscientização e da gradual e 
crescente inclusão da pessoa com deficiência nos diversos espaços do cotidiano e da vida social pode 
e deve mudar o quadro geral de discriminações. É necessário desnaturalizar o tratamento da pes-
soa com deficiência intelectual como se ela fosse incapaz, e considerá-la como ela verdadeiramente 
é, uma pessoa com sentimentos, desejos, escolhas e preferências.

Agora, fazendo um apanhado geral das principais características das famílias dos usuários 
atendidos – por composição familiar, iniciamos apontando que utilizamos como referência para as 
definições de famílias a publicação “Novos rumos para o trabalho com famílias”, do Núcleo de Estu-
dos da Criança e Adolescente – NECA.

Conforme os dados levantados e exibidos no Gráfico 21, é possível notar que a família nuclear 
simples é maioria entre os arranjos familiares. As chefiadas por mulheres representaram 20,3% da 
população total de usuários entrevistados. Nota-se também que poucos homens exerciam o cuidado, 
sem a presença da mulher, na dinâmica familiar. 

Gráfico 21 – Distribuição da quantidade de usuários(as), segundo composição familiar7

A seguir, veremos o Gráfico 22, sobre a escolaridade dos familiares respondentes. Vemos re-
presentado ali que 26,2%, ou seja, pouco mais de ¼ dos familiares não terminaram a educação básica 
(composta por educação infantil, ensinos fundamental e médio). 

Outros 24,5%, também cerca de ¼ dos familiares, concluíram a educação básica, e 43,4% pos-
suem ensino superior completo, curso técnico e/ou pós-graduação, indicando, pela quantidade de 

7  Os rótulos dos dados desse gráfico foram suprimidos para que os usuários não fossem identificados.

Parte 2   .
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anos de estudo, uma possível melhor colocação no mercado de trabalho e consequentemente maior 
renda e acesso à informação sobre a deficiência dos filhos.

Com efeito, ao cruzar esse grupo de pessoas com a renda per capita familiar, vimos que 47% 
dessas famílias que possuem maior grau de escolaridade obtêm renda per capita acima de dois salá-
rios mínimos.

Os dados sobre ocupação dos responsáveis, contidos no Gráfico 23, foram analisados conjun-
tamente com outros dados coletados no QDS.

A pergunta sobre a ocupação do respondente poderia ter múltiplas respostas, e notamos que 
a maior frequência delas foram do lar e autônomo. 

Dos familiares que responderam ao QDS junto ao usuário, 85% foram mulheres e 15% homens. 
De todas as mulheres, 49% se autodeclararam do lar como única ocupação, e 11% de todos os ho-
mens também se disseram somente do lar.

Vemos que, no Brasil, muitas mulheres abandonam o mercado de trabalho para cuidar de seus 
filhos, ou exercem alguma atividade autônoma além do trabalho doméstico, sendo essa a realidade 
vista nos dados das famílias que entrevistamos. 

Constatamos ainda que apenas 14% de todas as mulheres respondentes exerciam atividade 
laboral com carteira assinada, enquanto 37% dos homens tinham carteira assinada.

Das pessoas que disseram ser autônomas somadas às respostas das que trabalham sem cartei-
ra assinada, 22% pertenciam ao sexo masculino. 

Apesar do aumento da participação feminina no mercado de trabalho, as ocupações informais 
e atividades domésticas das famílias dos usuários ainda se concentram na mulher, o que ajuda a 
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Fonte: Diagnóstico Socioterritorial da População Assistida pela Fundação Síndrome de Down, Campinas/SP, 2016.

Gráfico 22 – Distribuição percentual de usuários(as), segundo o grau de escolaridade
do(a) familiar respondente
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Fonte: Diagnóstico Socioterritorial da População Assistida pela Fundação Síndrome de Down, Campinas/SP, 2016.
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Fonte: Diagnóstico Socioterritorial da População Assistida pela Fundação Síndrome de Down, Campinas/SP, 2016.

compreender que ainda há muitos desafios para a inclusão da mulher em diferentes setores da so-
ciedade brasileira.

Perguntamos também aos responsáveis se já haviam exercido algum trabalho remunerado 
desde o nascimento do usuário com deficiência, e as respostas foram:

Figura 3 – Distribuição percentual de familiares respondentes, segundo a execução
de trabalho remunerado após o nascimento do(a) usuário(a)

Dos 23,4% que não haviam exercido trabalho remunerado, a grande maioria é composta de 
mulheres. De todas as mulheres que responderam ao QDS, 27% deixaram de exercer trabalho remu-
nerado após o nascimento do usuário.

  Olhando para os dados sobre renda das famílias dos usuários, obtidos por meio de pergunta 
feita diretamente para os pais e/ou responsáveis que estavam na entrevista, notamos que o maior 
percentual da renda apareceu na classe de quatro a dez salários mínimos. 

Podemos ver por meio da tabela 2 que mais da metade das respostas (48,6%) apontaram renda 
de até quatro salários mínimos.

Parte 2   .

Gráfico 23 – Distribuição percentual de usuários(as), segundo ocupação do(a) familiar respondente
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Tabela 2 – Distribuição da quantidade de usuários(as), segundo a renda mensal domiciliar

Renda per capita em salários mínimos Quantidade Porcentagem

0 a 1/4 salário mínimo 27 16,2

mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo 22 13,2

mais de 1/2 a menos de 1 salário mínimo 16 9,6

1 salário mínimo 17 10,2

mais de 1 e até 2 salários mínimos 33 19,8

mais de 2 e até 3 salários mínimos 22 13,2

mais de 3 e até 4 salários mínimos 16 9,6

mais de 4 até 5 salários mínimos 10 6,0

mais de 5 salários mínimos 4 2,4

Total 167 100,0

Não sabe 10

Total 177

Fonte: Diagnóstico Socioterritorial da População Assistida pela Fundação Síndrome de Down, Campinas/SP, 2016.

A renda mensal de todos os moradores do domicílio pode ser influenciada pelo número de 
pessoas na residência, já que, se existirem mais pessoas trabalhando no domicílio, essa renda tende 
a ser maior. Por isso calculamos a renda mensal domiciliar per capita em salários mínimos – obtida 
pelo valor da renda dividido pelo número de moradores.  

A renda per capita é apresentada na tabela 3, e ela nos informa o grau de desenvolvimento 
econômico de determinado lugar. Com isso, podemos descrever melhor o público atendido pela 
Fundação.

Tabela 3 – Distribuição da quantidade e percentual de usuários(as),
segundo a renda domiciliar per capita em salários mínimos

Renda mensal do domicílio Quantidade Porcentagem 

Até 2 salários mínimos 48 27,1

De 2 até 4 salários mínimos 38 21,5

De 4 até 10 salários mínimos 54 30,5

De 10 até 20 salários mínimos 22 12,4

Acima de 20 salários mínimos 5 2,8

Não sabe 10 5,6

Total 177 100,0

Fonte: Diagnóstico Socioterritorial da População Assistida pela 
Fundação Síndrome de Down, Campinas/SP, 2016.



53

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA 

RENDA MÍNIMA 

PASSE LIVRE 

MINHA CASA MINHA VIDA 

BPC 

BOLSA FAMÍLIA 

BOLSA ESCOLA 

AÇÃO JOVEM 

BE
N

EF
ÍC

IO
S 

QUANTIDADE 
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Notamos que 16,2% das famílias dos usuários possuíam renda per capita de menos de ¼ do sa-
lário mínimo. Aproximadamente 49% delas viviam com até um salário mínimo, enquanto outros 18% 
viviam com mais de três salários mínimos per capita.

Por fim, com dados sobre benefícios sociais recebidos pelas famílias dos usuários, queremos des-
tacar que, de acordo com a LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social), em seu Art. 20, § 3º, “Considera-se 
incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per ca-
pita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo” (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011). Para 
essas pessoas, a Assistência Social garante a inclusão no Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Por meio dos dados coletados, obtivemos a informação de que 34 famílias são beneficiárias 
do BPC. No entanto, ao cruzar essa informação com as famílias que declararam renda de até ¼ de 
salário mínimo no momento da pesquisa, localizamos apenas 11 famílias nessa faixa de renda que 
recebiam o benefício, o que indica que 16 famílias (ou 59,2%) não têm garantido o BPC.

Além disso, 8 das 27 famílias que declararam renda de até ¼ do salário mínimo disseram não 
receber qualquer benefício social e portanto também não estão incluídas no gráfico anterior. São 
dados que revelam a importância dessas pessoas serem incluídas em programas e benefícios da polí-
tica de assistência social.

Gráfico 24 – Distribuição da quantidade de usuários(as), segundo os benefícios sociais recebidos8

Apresentamos até aqui um perfil sociodemográfico das pessoas atendidas, fornecendo um 
panorama geral de indicadores sociais dessa população.

8  Os rótulos dos dados desse gráfico foram suprimidos para que os usuários não fossem identificados.
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2.2.  O DIAGNÓSTICO SOCIOTERRITORIAL DA POPULAÇÃO 
ASSISTIDA PELA FUNDAÇÃO SÍNDROME DE DOWN

A pesquisa realizada com os usuários da Fundação e suas famílias buscou analisar a relação 
de cada família e cada usuário com a cidade, mas também buscou encontrar como a organização 
da cidade impede ou impulsiona os acessos ao que ela dispõe. A análise territorial deve então ser 
compreendida como um esforço para desvendar tais desigualdades presentes nas relações entre os 
usuários e o território. Com base no levantamento de dados, foi definida uma estratégia metodo-
lógica cujo primeiro passo foi o agrupamento das famílias entrevistadas em torno das regiões de 
moradia.

As regiões de moradia (mapa 1) propostas pelo Diagnóstico Socioterritorial são agrupamen-
tos de usuários da Fundação baseados na localização de suas moradias e nas características so-
cioeconômicas de cada região. Essas regiões estão circunscritas a uma das cinco regiões de saúde 
utilizadas pelo poder público (norte, leste, sul, sudoeste e noroeste). Por exemplo: a Região de Saúde 
Norte de Campinas deu origem a quatro regiões de moradia, pois abriga porções do espaço da ci-
dade bastante distintos, como o Distrito de Barão Geraldo, o Distrito do Padre Anchieta, o Bairro 
São Marcos e entorno e o bairro Chapadão e entorno. Importante destacar que a Fundação surgiu 
na região norte da cidade com um grupo de pais que ali residiam. desde a primeira sede até a atual, 
todos os trabalhos da instituição foram realizados a partir desse local.

Conseguimos distinguir em Campinas e região metropolitana regiões com muita infraestrutu-
ra, sobretudo nas leste e norte, pois nelas há universidades, empresas de tecnologia, consultórios 
médicos modernos etc. Essas manchas são no entanto cercadas por uma periferia crescente, geral-
mente caracterizada por baixos níveis socioeconômicos e uma oferta de comércio e serviços com 
menor variedade. É por isso que podemos dizer que a organização territorial de Campinas é marcada 
por uma urbanização fortemente seletiva (FONSECA, 2014), isto é, nas diversas regiões vemos carac-
terísticas que evidenciam diferenças sociais e econômicas (como riqueza ou pobreza, precariedade e 
modernização etc.).

O nome das regiões de moradia (tabela 4) de Campinas foi dado a partir de sua região de saúde 
originária seguida de uma numeração, por exemplo, Região Norte – Região N III.  As outras cidades 
da região de Campinas que contam com usuários assistidos pela instituição foram regionalizadas de 
forma distinta. Foram criados agrupamentos de municípios contíguos com características socioeco-
nômicas, encontradas com os dados desta pesquisa, similares, como Hortolândia e Monte-Mor. Ou-
tra forma de agrupamento foi a manutenção de apenas um município como região de moradia, como 
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Fonte: Diagnóstico Socioterritorial da População Assistida pela Fundação Síndrome de Down, Campinas/SP, 2016.
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Mapa 1 – Regiões de Moradia dos(as) usuários(as) da Fundação Síndrome de Down
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Paulínia ou Indaiatuba. Ressaltamos que o município de Amparo contava com usuários da Fundação 
à época da aplicação do QDS. Amparo foi, portanto, agregado ao município de Jaguariúna para criar 
uma região de moradia, mesmo não pertencendo à Região Metropolitana de Campinas (RMC).

As regiões de moradia são compostas pelos principais bairros descritos a seguir:

1)  Região L I – A região L I é composta pelos bolsões urbanos da zona rural da região leste de 
Campinas. Seus cinco moradores dividem-se entre o loteamento Alphaville, mas também o 
Jardim Miriam e a Chácara Gargantilha.

2)  Região L II – Essa região de moradia contém dezessete famílias entrevistadas e é, portanto, 
uma das mais populosas entre as analisadas. Essa região é circunscrita pelo entroncamen-
to dos eixos rodoviários Dom Pedro I e Professor Zeferino Vaz, abrangendo a direção sul 
até o Parque Portugal, no Alto Taquaral. Essa região é portanto composta por bairros 
como Mansões Santo Antônio, Vila Costa e Silva, Parque das Flores e Alto Taquaral.

3)  Região L III – Essa é região de moradia de dezesseis famílias entrevistadas, mas também é a 
que contém os bairros com maior concentração e complexidade de oferta de comércio e 
serviços da cidade. A principal porção do centro expandido de Campinas, abarcando bair-
ros como Cambuí, Guanabara, Botafogo e o próprio centro histórico. 

4)  Região N I – Compreende, sobretudo, as regiões do Jardim Chapadão e Parque Via Norte. 
Localiza-se próximo ao centro de Campinas e, conforme veremos adiante, se conforma 
como uma das regiões com melhores índices socioeconômicos entre as pesquisadas. Fo-
ram identificados onze moradores dessa porção da cidade de Campinas.

5)  Região N II – O Conjunto Padre Anchieta é o principal bairro dessa região. Ela corresponde 
à fração do distrito de Nova Aparecida, que se localiza a sul da rodovia Anhanguera, fa-
zendo fronteira com os limites municipais de Hortolândia. Seus nove moradores, quando 
lidos com os indicadores socioeconômicos desse diagnóstico, apresentam maior vulnera-
bilidade socioeconômica. 

6)  Região N III – Essa região localiza-se ao longo do entroncamento das rodovias Anhan-
guera e Dom Pedro I, na divisa com o município de Sumaré, mas também estendendo-se ao 
Campo dos Amarais e a região do São Marcos. Moram aqui nove usuários da Fundação.

7) Região N IV – Essa região é basicamente composta pelos bairros que formam o distrito de 
Barão Geraldo, onde se localiza a sede da Fundação e é a região com maior grupo popula-
cional da região Norte (21 moradores/as).

8)  Região S I – compreende bairros como Vila João Jorge, Vila Industrial, Parque Nova Campi-
nas, Jardim Itatiaia e Jardim Monte Líbano. Essa região é circundada pela Avenida Moraes 
Sales, pelos limites de Campinas com o município de Valinhos e pela Rodovia Anhanguera. 
Quinze usuários habitam essa região. 

9)  Região SO I – Local de residência de seis usuários da instituição. Essa região se localiza na 
área ao norte da região do Ouro Verde, sendo portanto uma área urbana mais integrada 
com o centro expandido da cidade de Campinas. A região é cortada pela Avenida Carlos 
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Lacerda e pela Avenida Ruy Rodrigues, e abrange bairros como o Jardim Aero Continental, 
Jardim Alvorada, Chácara Campos Elíseos, Jardim Santa Lúcia e Vila União.

10)  Região SO II – Essa região está localizada na porção sul da região sudoeste, ao norte do 
Aeroporto Internacional de Viracopos e à oeste da Rodovia dos Bandeirantes. Essa dinâ-
mica área urbana é local de residência de nove usuários da instituição e é composta por 
bairros como o Vila Aeroporto, Jardim Ouro Verde, Jardim Vista Alegre, além dos seis 
conjuntos habitacionais do Distrito Industrial de Campinas (DICs).

11)  Região NO I – Essa região conta com a Avenida John Boyd Dunlop como seu principal eixo 
viário, conectando a extremidade sudoeste da região com a porção central da cidade. 
Alguns dos bairros que a compõem região são o Jardim Floresta, Cidade Satélite Iris e 
Parque Valença. A região de moradia possui onze usuários.

12)  Hortolândia-Monte Mor – Esses dois municípios abarcam juntos 7% dos usuários da ins-
tituição (doze famílias).

13)  Indaiatuba – Cidade localizada ao sul de Campinas, onde residem cinco usuários (3% do 
total).

14)  Jaguariúna-Amparo – As três pessoas que residem nestas duas cidades representam 2% do 
total de usuários(as) entrevistados(as).
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Tabela 4 – Regiões de moradia

Regiões de saúde total de usuários Regiões de moradia
total de 

usuários(as)

Campinas

Norte 52 (30%)

N I 11
N II 9
N III 11
N IV 21

Leste 38 (22%)
L I 5
L II 17
L III 16

Sul 15 (8%) S I 15

Sudoeste 15 (8%)
SO I 6
SO II 9

Noroeste 11 (6%) NO I 11

RmC-amparo 46 (26%)

Hortolândia - Monte Mor 12
Indaiatuba 5

Jaguariúna-Amparo 3
Paulínia 5
Sumaré 18

Valinhos-Vinhedo-Itatiba 3

total 177 (100%)  177

Fonte: Diagnóstico Socioterritorial da População Assistida pela Fundação Síndrome de Down, Campinas/SP, 2016.
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15)  Paulínia – Esse município abrange cinco famílias atendidas pela instituição, significando 
3% do total.

16)  Sumaré – Essa cidade, localizada à oeste de Campinas, fazendo fronteira com os municí-
pios de Hortolândia e Paulínia, é local de residência de dezoito pessoas, o que significa 
10% do total de usuários.

17)  Valinhos-Vinhedo-Itatiba – os três usuários residentes nessas cidades localizadas na por-
ção sudeste da RMC significam 2% do total da Fundação.

 
As Regiões de Saúde Norte e Leste concentram 52% dos usuários da instituição, e as regiões N 

IV, L II e L III são as regiões de moradia que possuem maior quantidade de usuários. Por outro lado, as 
regiões sul, sudoeste e noroeste representam 22% do total de usuários, sendo a região S I a principal, 
em termos populacionais, nesse grupo. Enquanto isso, A Região Metropolitana de Campinas somada 
à cidade de Amparo também contam com alta concentração de usuários da Fundação (26%), sendo as 
regiões de Hortolândia - Monte mor e Sumaré as que contêm mais pessoas atendidas na Fundação. 

Feito o agrupamento dos dados em torno das Regiões de Moradia, foi possível a realização 
de cruzamentos de informações para que a análise territorial fosse iniciada.  Como mencionado na 
Parte 1 desta publicação, a coleta de respostas a partir do QDS originou dois tipos de dados a serem 
analisados territorialmente: socioeconômicos, que foram utilizados para a realização da Análise 
dos perfis regionais; e de localização da rede utilizada, que resultou na Análise de circulação e 
mobilidade.

A análise dos perfis regionais consistiu no cruzamento de todos os dados levantados no QDS 
por região de moradia. Esses dados foram, aos poucos, reduzidos, selecionados e refinados a fim 
de identificarmos os indicadores síntese que fossem regionalmente representativos. Os indicadores 
selecionados estão demonstrados no quadro 1.

Quadro 1 – Indicadores sociodemográficos que foram cruzados com as regiões de moradia

Declaração de Cor/etnia dos 
usuários

Adesão a planos de saúde
Tempo de atendimento na 

Fundação

Grupo etário dos usuários Trajetória escolar dos usuários
Tipo de atendimento na 

Fundação

Relacionamentos afetivos dos 
usuários

Tipo da escola dos usuários Formas de transporte

Grau de escolaridade dos 
responsáveis

Realização de atividades de 
educação complementar

Circulação pela cidade

Renda domiciliar per capita
Trajetória profissional dos 

usuários acima de dezesseis anos
Atividades de lazer, cultura e 
práticas religiosas realizadas

Tipos de enfermidade dos 
usuários

Fonte: Diagnóstico Socioterritorial da População Assistida pela Fundação Síndrome de Down, Campinas/SP, 2016.
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Durante o processo de trabalho, mapas, gráficos e tabelas foram revelando as diferenças 
existentes entre cada região no que diz respeito a esses indicadores. Os cruzamentos por regiões 
de moradia foram realizados conforme exemplificamos em três dados (nos aspectos de renda per 
capita, escolaridade e tempo de atendimento na instituição) que serão apresentados nas próximas 
páginas. A totalidade das análises das diferenças regionais será exposta e debatida ao longo da aná-
lise síntese, ao fim deste capítulo.

O primeiro destes três exemplos pode ser visto por meio do gráfico 25, no qual se verifica que 
as regiões L II, L III, N I, S I e N IV possuem melhores níveis de escolaridade dos responsáveis, com um 
considerável número de pessoas com ensino superior completo e pós-graduação. Na região metro-
politana, destaca-se Paulínia, Indaiatuba, Jaguariúna - Amparo e Vinhedo - Valinhos - Itatiba como 
regiões com maiores níveis de escolaridade.

Em contrapartida, nas regiões N III, NO I, SO I, SO II, Sumaré e Hortolândia - Monte Mor há 
uma considerável predominância de responsáveis por usuários que possuíam trajetória escolar 
mais curta, predominando indivíduos com, no máximo, o ensino médio (e, no caso da região N III, há 
predominância de pessoas com o ensino fundamental incompleto).

Gráfico 25 – Distribuição da quantidade de usuários(as), segundo as regiões de moradia,
por grau de escolaridade do(a) familiar respondente
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Fonte: Diagnóstico Socioterritorial da População Assistida pela Fundação Síndrome de Down, Campinas/SP, 2016.

O segundo exemplo diz respeito à renda domiciliar per capita. Verificamos que nas regiões 
L II, L III, N I e N IV, a quantidade de famílias cuja renda domiciliar per capita ultrapassa os dois 
salários mínimos aproximam ou superam os 50% das famílias em cada uma dessas regiões. Já na 
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região metropolitana, esses altos níveis de renda podem ser observados nas regiões de moradia de 
Indaiatuba, Paulínia e Valinhos-Vinhedo-Itatiba. Essa situação contrasta com o total de 49 famílias 
cuja renda domiciliar não supera a metade de um salário mínimo, das quais 29 estão concentradas 
nas regiões N III, NO I, Hortolândia-Monte Mor e Sumaré, o que significa aproximadamente 16% do 
total de usuários da instituição.  A região N IV se mostra heterogênea do ponto das características 
de renda das famílias. Essa região, ao mesmo tempo em que é a mais populosa entre as analisadas, 
também é a com maior desigualdade interna do ponto de vista da renda. Enquanto 40% das famílias 
possuem renda superior a dois salários mínimos per capita, outros 43% possuem renda igual ou 
inferior a um salário mínimo, sendo que 19% não chegam à metade do salário mínimo.

Gráfico 26 – Distribuição da quantidade de usuários(as), segundo as regiões de moradia,
por renda domiciliar per capita em salários mínimos
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Fonte: Diagnóstico Socioterritorial da População Assistida pela Fundação Síndrome de Down, Campinas/SP, 2016.

O terceiro exemplo, por fim, exibe o tempo de atendimento dos usuários na instituição (grá-
fico 27), o que permite identificar “novas regiões de atendimento”, ou seja, regiões de moradia que, 
no momento da realização da pesquisa, concentraram maior quantidade de usuários que estão sen-
do atendidos na instituição a menos de oito anos. Entre elas, destacam-se as regiões de Campinas 
mais afastadas de Barão Geraldo, bairro onde se localiza a Fundação, como  a S I, SO II e NO I. Há 
também novos usuários da instituição advindos de uma mesma área de crescimento da mancha ur-
bana de Campinas que se desenvolve no entroncamento do município com a porção oeste da Região 
Metropolitana. Esse processo foi identificado nas regiões N II, N III, mas também nas regiões de Hor-
tolândia – Monte Mor e Sumaré.
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Gráfico 27 – Distribuição da quantidade de usuários(as), segundo as regiões de moradia,
por tempo de atendimento na Fundação
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Fonte: Diagnóstico Socioterritorial da População Assistida pela Fundação Síndrome de Down, Campinas/SP, 2016.

Parte 2   .

De forma contrária, foram identificadas as “regiões consolidadas”, ou seja, áreas de moradia 
que concentram maior quantidade de usuários atendidos a mais de nove anos e até mesmo a mais de 
dezenove anos pela Fundação. As regiões L II, L III, N I, N IV e SO I, ao mesmo tempo em que são cinco 
das regiões de moradia com maior número de usuários atendidos, também são aquelas que congre-
gam os usuários mais antigos da instituição.

O segundo eixo de análise resultou na análise de circulação e mobilidade, que propiciou o 
mapeamento dos equipamentos urbanos utilizados pelos participantes da pesquisa, de acordo com 
doze indicadores referentes a cinco áreas: saúde, educação, assistência social, cultura/lazer e tra-
balho (quadro 2). Esse mapeamento permite visualizar a rede utilizada, isto é, os lugares da cidade 
que são efetivamente usados pelos usuários da Fundação e suas famílias.

Com esses indicadores, foram produzidos cinco mapas referentes às áreas temáticas dos da-
dos relacionados à circulação. As unidades básicas de saúde, hospitais e atendimentos médicos es-
pecializados, organizados em um único mapa de saúde; os tipos de escolas (municipais, estaduais, 
conveniadas ou particulares) utilizadas e a educação complementar, referente à educação; o local 
de trabalho, que originou um mapa sobre trabalho; os equipamentos da assistência social; e os 
equipamentos de lazer, cultura e práticas religiosas (centros culturais, cinemas, shoppings, praças, 
parques e centros religiosos), compilados em um mapa de cultura e lazer.
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Quadro 2 – Indicadores de circulação

Unidade Básica de Saúde Educação Complementar Cinemas

Hospitais Local de trabalho Shoppings

Atendimentos médicos especializados Assistência Social Praças e Parques

Tipo de Escola frequentada Centros culturais, galerias e museus Centros religiosos

Fonte: Diagnóstico Socioterritorial da População Assistida pela Fundação Síndrome de Down, Campinas/SP, 2016.

O mapa 2 mostra os serviços de saúde citados pelos usuários e suas famílias nos quais buscam 
atendimento na área. Nota-se que os três tipos de indicadores se referem ao modelo de atenção à 
saúde, previsto pelo Sistema Único de Saúde, e cada demanda de assistência à saúde é acolhida por 
equipamentos distintos, de acordo com sua “complexidade”.

O que se percebe por meio da leitura desse mapa é que cada uma dessas categorias possui uma 
espacialidade distinta, de tal forma que as unidades básicas de saúde utilizadas pelos participantes 
são consideravelmente mais distribuídas no território da cidade do que os demais equipamentos. 
Todas as regiões de moradia possuem centros de saúde que são utilizados pelos usuários, e essa 
configuração atende às premissas das políticas públicas de saúde, que priorizam uma lógica terri-
torializada da atenção primária, buscando cobrir toda a população municipal com equipamentos 
próximos a seus domicílios.

Destaca-se, porém, que essa lógica distribuída e horizontal encontra barreiras com relação 
à localização dos consultórios e clínicas médicas especializadas. Tais tipos de atendimento são pro-
curados por quase a totalidade dos usuários pesquisados. No entanto, a massiva quantidade de 
atendimentos especializados buscada pelos participantes está concentrada na região do centro ex-
pandido de Campinas, contemplando espaços que compõem tanto a região norte, quanto a leste 
sul. O mapa mostra também que as regiões com maior disponibilidade de serviços especializados são 
precisamente as regiões de moradia nas quais residem famílias entrevistadas que apresentaram os 
melhores indicadores socioeconômicos (L II, L III, N I e N IV). Dessa forma, é possível analisar que as 
pessoas que residem em regiões mais empobrecidas são as que têm de se deslocar mais para buscar 
os atendimentos especializados. 

Os hospitais, no entanto, se organizam territorialmente em uma lógica dupla: observamos 
concentração acentuada de Hospitais no centro expandido de Campinas ao mesmo tempo em que 
alguns centros hospitalares estão em porções periféricas do território. 

O mapa 3 mostra a distribuição dos equipamentos de educação regular, de acordo com a ori-
gem de seu financiamento: público, no caso de escolas municipais, estaduais e conveniadas, e privado, 
no caso de particulares. O mapa também evidencia onde os equipamentos de educação complementar 
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Fonte: Diagnóstico Socioterritorial da População Assistida pela Fundação Síndrome de Down, Campinas/SP, 2016.
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Mapa 2 – Respostas do QDS - destinos dos deslocamentos realizados
pelos(as) usuários(as) para acesso à serviço de saúde
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Fonte: Diagnóstico Socioterritorial da População Assistida pela Fundação Síndrome de Down, Campinas/SP, 2016.

Mapa 3 – Respostas do QDS - destinos dos deslocamentos realizados
pelos(as) usuários(as) para acesso à educação
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utilizados pelos usuários se localizam. Nota-se uma preponderância da escola comum particular e 
dos equipamentos de educação complementar no centro expandido da cidade. As periferias urbanas 
dessa região, por outro lado, apresentam enorme dependência dos equipamentos de ensino públicos, 
pois, assim como as políticas de saúde, a política educacional é considerada direito básico e essencial, 
sendo, portanto, obrigatório ao ente federativo (estado ou município) que amplie a rede de ensino, 
diminuindo as demandas. Nesse sentido, podemos afirmar que existe uma lógica mais territoriali-
zada da rede de ensino que favorece as periferias urbanas. As escolas particulares acabam por se 
localizar sob a lógica dos negócios, ou seja: se espalham na cidade apenas na medida em que haja 
demanda de mercado, favorecendo as porções mais desenvolvidas e ricas da cidade.

A educação complementar, em contrapartida, concentra-se na região do centro expandido 
de Campinas porque a maioria dos usuários que realizam tais atividades moram nessa mesma área, 
enquanto os usuários residentes em porções periféricas não realizam tais atividades. Esse dado, 
que será analisado mais adiante (gráfico 37), nos ajuda a compreender que o aprendizado de novos 
cursos para além daquele oferecido pelas escolas regulares não está sendo acessado por todos. Os 
dados do QDS evidenciam o papel de instituições e empresas privadas na oferta de educação comple-
mentar. 

Também observamos que os postos de trabalho dos usuários empregados à época da pesquisa 
estão concentrados sobretudo no centro expandido de Campinas (mapa 4). Esse dado indica como é 
necessária a prospecção de postos de trabalho em porções periféricas da cidade e RMC, de tal forma 
que a vida laboral daqueles usuários que estão em idade economicamente ativa possa ser exercida 
com menos barreiras territoriais.

De acordo com o cruzamento de dados realizado com as informações do gráfico 11, é possí-
vel verificar que pelo menos 30,9% dos usuários citaram dificuldades para encontrar emprego ou, 
quando encontraram vaga, ela ficava distante de seu local de moradia, resposta de 7,4% dos entre-
vistados, dificultando sua permanência no emprego, o que corrobora com a análise aqui exposta. 

No mapa 5 estão localizados os onze equipamentos da assistência social citados por treze 
pessoas (dois foram citados mais de uma vez). Desses, oito são os CRAS – Centros de Referência de 
Assistência Social (sendo que seis estão em Campinas e dois na RMC), e as outras três instituições 
citadas são voltadas ao atendimento especializado para pessoas com deficiência. 

Cruzando essas informações com as fornecidas sobre renda, identificamos que, das 27 famí-
lias que têm renda de até ¼ do salário mínimo, apenas cinco estão entre as treze que declararam 
ser usuárias dos equipamentos de assistência social, ou seja, 22 usuários em condição de extrema 
pobreza não citaram fazer uso da política de assistência social.

Além disso, cruzando essas informações com as fornecidas sobre discriminação e violência 
sofrida (ver gráfico 20), nota-se ainda que das treze pessoas que indicaram ser usuárias da políti-
ca de Assistência Social, apenas sete citaram ter sofrido algum tipo de violação de direitos. Nesse 
aspecto, é importante considerar que a política de assistência social possui um equipamento para 
atender pessoas que sofreram algum tipo de violação de direitos (CREAS – Centro de Referência Es-
pecializado da Assistência Social), o qual não foi citado por nenhum usuário.

Parte 2   .
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Fonte: Diagnóstico Socioterritorial da População Assistida pela Fundação Síndrome de Down, Campinas/SP, 2016.

Mapa 4 – Respostas do QDS - destinos dos deslocamentos realizados
pelos(as) usuários(as) para irem ao trabalho
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Mapa 5 – Respostas do QDS - destinos dos deslocamentos realizados pelos(as) usuários(as)
para acesso a serviços da assistência social ao longo da vida

Fonte: Diagnóstico Socioterritorial da População Assistida pela Fundação Síndrome de Down, Campinas/SP, 2016.
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No momento da coleta de dados, Campinas possuía doze CRAS (Centros de Referência de As-
sistência Social), serviços que são a porta de entrada do público alvo para a política de Assistência 
Social, um CREAS e um grande número de instituições conveniadas. 

Portanto, por meio da leitura desses dados fica perceptível que a política de assistência social 
tem sido pouco acessada pelas pessoas que responderam ao QDS e que se beneficiariam dos direitos 
garantidos por tal política.

Do total de 698 lugares mencionados, foi possível mapear 504 pontos de deslocamentos para 
cultura e lazer, nos quais 40% das menções (duzentas) diziam respeito à deslocamento para shop-
ping centers localizados na Região Metropolitana de Campinas, sendo o Shopping Dom Pedro o mais 
importante equipamento para usufruto dos participantes da pesquisa, com 119 das 504 menções 
(24% do total).  O espaço público com maior quantidade de menções é o Parque Portugal, localizado 
no bairro do Taquaral, com 44 menções (9%).

É possível notar diferenças entre os tipos de equipamentos de lazer e cultura no que se refere 
à sua lógica territorial. Os centros culturais e museus mencionados na pesquisa localizam-se de 
forma concentrada, tendo o centro expandido de Campinas como principal área onde tais equipa-
mentos são encontrados. Os shoppings e cinemas, por sua vez, obedecem a uma lógica de localização 
junto às rodovias, e esse tipo de arranjo predispõe tais equipamentos a assumir uma influência re-
gional e metropolitana, tornando-se importantes pontos de atração da população da região para 
o exercício do consumo.

Os parques e praças parecem ser a única tipologia de equipamentos de lazer e cultura men-
cionada pelos participantes da pesquisa em que se percebe maior desconcentração e penetração 
nos bairros e em porções periféricas da RMC. Enquanto isso, os lugares onde os usuários praticam 
esportes são encontrados na porção centro-norte da cidade de Campinas e em algumas porções da 
região metropolitana.
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Mapa 6 – Respostas do QDS - destinos dos deslocamentos realizados
pelos(as) usuários(as) para acesso à cultura e lazer

Parte 2   .

Fonte: Diagnóstico Socioterritorial da População Assistida pela Fundação Síndrome de Down, Campinas/SP, 2016.
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um esforço de síntese: Regiões e vulnerabilidade�

A análise conjunta dos indicadores sociodemográficos e de circulação permitiu identificar, 
em síntese, como as famílias e suas regiões de moradia reúnem recursos e condições de vida que 
podem, em maior ou menor grau, gerar maiores facilidades de acesso aos direitos garantidos às 
pessoas com deficiência.

Como Milton Santos (2007) nos lembra, o valor social dos indivíduos varia, “para melhor ou 
para pior, em função das diferenças de acessibilidade”, e consequentemente “a possibilidade de ser, 
mais, ou menos, cidadão depende, em larga proporção, do ponto do território onde se está. En-
quanto um lugar vem a ser a condição de sua pobreza, um outro lugar poderia, no mesmo momento 
histórico, facilitar o acesso àqueles bens e serviços que lhe são teoricamente devidos, mas que, de 
fato, lhe faltam.” (SANTOS, 2007, p. 107)

Sendo assim, foi possível identificar traços comuns entre as dezessete regiões de moradia: Al-
gumas possuem, ao mesmo tempo, melhores indicadores sociodemográficos e maior concentração 
da rede utilizada pelas famílias. Em sentido oposto, foram verificadas regiões em que os níveis dos 
indicadores são mais baixos, ao mesmo tempo em que as famílias precisam se deslocar para outras 
regiões da cidade a fim de realizar a maioria de suas atividades. 

Nomeamos o primeiro grupo de “regiões menos vulneráveis”, e o segundo de “regiões mais 
vulneráveis” (mapa 7 e tabela 5). Elas são resultados de um recorte particular, a pesquisa aqui apre-
sentada, mas se inscrevem em uma dinâmica mais ampla, que reflete a seletividade e a desigualdade 
encontrada na urbanização de Campinas. 

9  Vulnerabilidade é entendida aqui em conformidade com as definições estabelecidas pela PNAS, Política Nacional de 
Assistência Social (2004) e pela Unesco.
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Mapa 7 – Categorização das regiões de moradia com base na situação de vulnerabilidade
dos(as) usuários(as) da Fundação Síndrome de Down

Fonte: Diagnóstico Socioterritorial da População Assistida pela Fundação Síndrome de Down, Campinas/SP, 2016.
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Tabela 5 – Regiões de moradia de acordo com as categorizações de vulnerabilidade

Regiões de saúde total de 
usuários Regiões de moradia total de usuários

Regiões mais vulneráveis 81 (46%)

N II 9

N III 11

L I 5

SO I 6

SO II 9

NO I 11

Hortolândia - Monte Mor 12

Sumaré 18

Regiões menos vulneráveis 96 (54%)

N I 11

N IV 21

L II 17

L III 16

S I 15

Indaiatuba 5

Jaguariúna-Amparo 3

Paulínia 5

Valinhos-Vinhedo-Itatiba 3

total 177

Fonte: Diagnóstico Socioterritorial da População Assistida pela Fundação Síndrome de Down, Campinas/SP, 2016.

A partir da compreensão das regiões mais e menos vulneráveis, analisamos os indicadores elen-
cados no quadro 1, comparando-os entre as duas categorias regionais propostas. Primeiramente, 
observa-se no Gráfico 28 que a distribuição de declarações de cor/etnia dos usuários da instituição 
nos indica um público majoritariamente branco, com a população parda e negra concentrada em 
regiões mais vulneráveis. 

Já as faixas etárias dos usuários pesquisados no diagnóstico são bastante semelhantes entre 
as diversas regiões. O grupo etário de 0-4 anos representa o principal público assistido pela institui-
ção. Nota-se que esse grupo, assim como os demais até os 29 anos estão divididos quase que igual-
mente entre as duas categorias regionais. Percebe-se, no entanto, que os grupos etários superiores 
a trinta anos de idade estão quase totalmente concentrados nas regiões menos vulneráveis.
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Gráfico 28 – Distribuição da quantidade de usuários(as), segundo raça/cor, por categoria regional
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Gráfico 29 – Distribuição da quantidade de usuários(as), segundo grupo etário, por categoria regional
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Já o gráfico 30 mostra que as regiões mais vulneráveis possuem maior concentração de res-
ponsáveis participantes da pesquisa que não alcançaram o ensino fundamental completo, mas tam-
bém vemos nelas a maior concentração de quem possui até o ensino médio completo em seus anos 
de estudo. Em contrapartida, a maior concentração de responsáveis com ensino superior e pós-gra-
duação está nas regiões menos vulneráveis.

Também verificamos que a renda domiciliar per capita das famílias residentes em regiões me-
nos vulneráveis é consideravelmente maior do que nas regiões mais vulneráveis (gráfico 31). É im-
portante lembrar que as famílias com renda domiciliar per capita inferior a ¼ de salário mínimo é 
público prioritário para acessar benefícios e programas da assistência social.

Quando os dados sobre relacionamentos afetivos dos usuários acima de doze anos é analisa-
do (gráfico 32), encontram-se também diferenças regionais. Enquanto 75% dos participantes da pes-
quisa moradores de regiões menos vulneráveis já namoraram ou namoravam à época da aplicação 
do QDS, apenas 41% dos moradores de regiões mais vulneráveis tiveram tal experiência.

Em seguida, analisamos o gráfico 33, que auxilia a identificar os diversos tipos de enfermi-
dades que acometem os usuários assistidos pela instituição. É importante perceber que os tipos de 
enfermidade alcançam praticamente a mesma quantidade de pessoas nas duas categorias regionais, 
assim como a quantidade de pessoas que assumiram não possuir enfermidades recorrentes.

Contudo, destacamos a alta frequência de usuários com obesidade nas regiões menos vul-
neráveis, em relação à outra categoria regional. Enquanto nove dos 81 usuários das regiões mais 
vulneráveis se autodeclararam obesos, vinte dos 96 usuários moradores das regiões menos vulne-
ráveis se autodeclararam obesas.

Gráfico 30 – Distribuição da quantidade de usuários(as), segundo grau de escolaridade
do familiar respondente, por categoria regional
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Gráfico 31 – Distribuição da quantidade de usuários(as), segundo renda domiciliar per capita
em salários mínimos, por categoria regional

Gráfico 32 – Distribuição da quantidade de usuários(as),
segundo categoria regional, por existência de relacionamento
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Do total dos 177 participantes da pesquisa, destacamos que a busca por especialidades como 
cardiologia (35%), endocrinologia (18,1%), oftalmologia (14,1%) e otorrinolaringologia (13,6%) 
são compatíveis com os dados apresentado no gráfico a seguir, indicando que a atenção à saúde 
voltada às enfermidades questionadas estão sendo acompanhadas.

A busca por tais especialidades médicas pode ser realizada por meio do Sistema Único de Saúde 
(SUS), mas também dos convênios com planos de saúde. A pesquisa mostra que a adesão aos planos é 
alta em ambas as categorias regionais. Porém, nas regiões mais vulneráveis há uma alta quantidade 
de usuários que não possui plano algum (48%), o que torna o SUS um sistema de garantia de direitos 
central nesse grupo populacional.

O Gráfico 35 nos indica que a escola particular é ou foi o principal tipo de escola que deli-
neou a trajetória escolar dos usuários moradores das regiões menos vulneráveis. Mais uma vez, 
nos importa lembrar a quantidade de usuários com mais de trinta anos que moram nessas regiões. 
Esse grupo etário participou de um período em que os direitos voltados às pessoas com deficiência 
estavam pouco garantidos. Com sua infância e juventude situadas nas décadas de oitenta e noventa, 
um período em que a inclusão fazia pouca parte das pautas legislativas, muitos desse grupo social 
buscavam escolas especiais, em sua maioria particulares, ou simplesmente não estudavam.

Gráfico 33 – Distribuição da quantidade de usuários(as), segundo enfermidade, por categoria regional
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Fonte: Diagnóstico Socioterritorial da População Assistida pela Fundação Síndrome de Down, Campinas/SP, 2016.
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Gráfico 34 – Distribuição da quantidade de usuários(as),
segundo categoria regional, por existência de plano de saúde

Gráfico 35 – Distribuição da quantidade de usuários(as), segundo tipo de escola, por categoria regional
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Com o avanço dos diálogos institucionais sobre o dever do estado em oferecer uma escola 
comum inclusiva, aumenta a oferta desse tipo de escola na rede pública de ensino. Desse modo, 
percebemos que a rede pública (assim como escolas conveniadas que são instituições privadas ou 
da sociedade civil que executam a política de educação em parceria com o poder público municipal) 
não é buscada apenas por famílias periféricas e com poucos recursos financeiros, de forma tal que 
usuários residentes em regiões menos vulneráveis também tiveram parte de sua trajetória escolar 
em escolas públicas.

Os participantes da pesquisa que moram em regiões mais vulneráveis estão na escola tanto 
quanto aqueles de regiões menos vulneráveis, e também observamos que a incidência de participan-
tes que concluíram os anos de estudo se mostra equivalente (gráfico 36). Porém, as regiões menos 
vulneráveis apresentam o dobro de usuários que abandonaram os estudos, o que pode estar rela-
cionado à alta concentração de usuários acima de trinta anos nelas residentes (como demonstrado 
no gráfico 29).

Gráfico 36 – Distribuição da quantidade de usuários(as)
acima de 5 anos, segundo trajetória escolar, por categoria regional
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Fonte: Diagnóstico Socioterritorial da População Assistida pela Fundação Síndrome de Down, Campinas/SP, 2016.

Onde verificamos uma diferença mais substancial sobre as características da trajetória de 
ensino e aprendizado dos usuários da instituição é na realização de atividades de ensino comple-
mentares, como aulas de reforço, de idiomas, de atividades artísticas, cursos profissionalizantes 
e de informática. A proporção de usuários acima dos nove anos de idade que realizaram atividades 
complementares ao longo da vida é maior em regiões menos vulneráveis (75%) do que nas regiões 
mais vulneráveis (42%).
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Gráfico 37 – Distribuição da quantidade de usuários(as) acima de 9 anos,
segundo categoria regional, por realização de educação complementar
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Fonte: Diagnóstico Socioterritorial da População Assistida pela Fundação Síndrome de Down, Campinas/SP, 2016.

No que consiste às atividades profissionais (gráfico 38), a taxa de emprego era mais alta nas 
regiões menos vulneráveis, que possuía 45% dos jovens acima de dezesseis anos empregados. En-
quanto isso, nas regiões mais vulneráveis, essa taxa era igual a 29%, à época da aplicação do QDS. 
Esse mesmo gráfico exibe também a taxa de experiência profissional, isto é, a somatória de usuários 
que trabalhavam ou já haviam trabalhado antes também é maior nas regiões menos vulneráveis 
(75%, contra 56% na outra categoria regional). O que indica que esse grupo possuiu maiores opor-
tunidades para acessar o mercado de trabalho.

O Gráfico 39 nos indica o percentual de usuários  de cada categoria regional exercendo deter-
minada atividade de lazer, cultura ou prática religiosa. Cada seção do gráfico exibe o percentual de 
usuários moradores de cada categoria regional que admitiram realizar a atividade em questão. Ve-
mos, por exemplo, que 44% dos usuários das regiões mais vulneráveis preferem ficar em casa, contra 
36% de quem mora nas regiões menos vulneráveis. Também podemos perceber que, nas regiões mais 
vulneráveis, o percentual de usuários que frequentam centros religiosos (74%) é maior do que nas 
regiões menos vulneráveis (57%).
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Gráfico 38 – Distribuição da quantidade de usuários(as),
segundo categoria regional, por existência de trabalho

Gráfico 39 – Distribuição percentual da quantidade de usuários(as), segundo a realização de
atividades de lazer, cultura e práticas religiosas, por categoria regional
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Enquanto isso, nas regiões menos vulneráveis, a ida a centros culturais, museus e teatros é 
maior (31%, contra 10% na outra categoria regional); assim como a ida a bares e restaurantes (70% 
contra 44%), a cinemas (48% contra 31%) e shoppings (82% contra 70%). Esses dados revelam cla-
ramente a condição de desigualdade social dos entrevistados e o menor acesso que as pessoas com 
deficiência intelectual têm a esses lugares. O gráfico denota uma maior reclusão e menor diversida-
de de formas de ócio e de uso do tempo livre dos moradores das regiões mais vulneráveis. Por fim, 
também verificamos que a visita à casa de familiares ou amigos possui uma proporção similar entre 
as duas categorias regionais.

Também se verifica que essas regiões em estudo possuem características distintas de atendi-
mento na Fundação. O que é verificado no Gráfico 40 é que o público mais antigo da instituição está 
localizado em regiões menos vulneráveis, em especial nas regiões N IV, L II, L III e N I, embora essas 
regiões também alimentem a Fundação com novos usuários até os dias atuais. Existem regiões mais 
vulneráveis, como Sumaré, NO I, SO II e N II, em que a quase totalidade de seus moradores estão pre-
sentes na Fundação há até dois ou quatro anos. 

Gráfico 40 – Distribuição da quantidade de usuários(as), segundo o tempo
de atendimento na Fundação, por categoria regional

Vê-se no gráfico 41 que as regiões mais vulneráveis buscam mais atendimentos individuais 
voltados à saúde do que as menos vulneráveis. Isso se deve, certamente, ao aumento do convênio 
da Fundação com o SUS nos últimos anos e dos diagnósticos das síndromes que têm ocorrido cada 

Parte 2   .

35 

13 

11 
12 

8 

37 

7 

20 

10 

22 

ATÉ DOIS ANOS ATÉ 4 ANOS ATÉ 8 ANOS DE 9 A 18 ANOS ACIMA DE 19 ANOS 

Q
UA

N
TI

DA
DE

 

TEMPO DE ATENDIMENTO 

REGIÕES MAIS VULNERÁVEIS REGIÕES MENOS VULNERÁVEIS 

Fonte: Diagnóstico Socioterritorial da População Assistida pela Fundação Síndrome de Down, Campinas/SP, 2016.



82   .   Diagnóstico Socioterritorial da População Assistida pela Fundação Síndrome de Down

vez mais cedo e em maior número, fazendo a procura por atendimento também aumentar. Esses 
atendimentos, que consistem em fisioterapia e terapia ocupacional individualizadas, geralmente são 
também associados ao grupo etário de 0 a 4 anos. Para esse grupo, também existem os atendimentos 
coletivos voltados aos bebês e seus pais, que são mais procurados entre os moradores das regiões 
menos vulneráveis.

Gráfico 41 – Distribuição da quantidade de usuários(as), segundo o tipo
de atendimento realizado na Fundação, por categoria regional

A maior quantidade de usuários acima de trinta anos nas regiões menos vulneráveis reflete 
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trapartida, a procura desse último grupo pelos usuários moradores de regiões mais vulneráveis é 
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e/ou também menor interesse por esse tipo de atividade em relação àquelas voltadas ao mercado de 
trabalho.

Ao perguntar se os participantes acima de quatorze anos costumavam circular sozinhos pela 
cidade (gráfico 42), ou seja, sem acompanhamento dos pais ou outros responsáveis, notou-se que 
nas regiões mais vulneráveis está a maior quantidade de pessoas que circula só. É possível inferir 
que a circulação, no que concerne ao aspecto de cultura e lazer, com os usuários que vivem nas re-
giões mais vulneráveis, embora possa ocorrer de forma mais independente dos pais ou responsáveis, 
é feita em espaços mais preservados, como casa de amigos e familiares e igrejas. 
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Do mesmo modo, também é possível observar, correlacionando o gráfico 42 ao gráfico 39, 
que as pessoas que vivem nas regiões menos vulneráveis são as que mais frequentam shoppings, ci-
nemas, bares e museus, porém a maioria normalmente acompanhada de pais ou responsáveis.

Gráfico 42 – Distribuição da quantidade de usuários(as),
segundo categoria regional, por circulação pela cidade

O gráfico 43 exibe, para cada uma das categorias regionais, as duas formas de transporte 
mais comuns de acordo com as respostas. Embora cada família pudesse escolher mais de uma forma 
de transporte, observamos que 70% dos moradores das regiões menos vulneráveis faziam uso do 
automóvel particular, enquanto apenas 30% utilizavam o coletivo. Enquanto isso, nas regiões mais 
vulneráveis observamos uma ligeira predominância do transporte coletivo como principal forma 
de transporte pela cidade (56% contra 44%).

A análise das regiões de acordo com as categorias síntese “regiões mais vulneráveis” e “me-
nos vulneráveis” por meio dos indicadores descritos fornece uma compreensão mais detalhada de 
seus perfis sociodemográficos. Além dessa análise, também se tornou necessária a análise de sua 
circulação.
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Gráfico 43 – Distribuição da quantidade de usuários(as), segundo categoria regional,
por forma de transporte utilizado
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análise de circulação e mobilidade das regiões mais e menos vulneráveis
 
O mapa 8 evidencia as atividades realizadas pelos usuários e suas famílias, moradores das 

regiões menos vulneráveis. Os pontos no mapa revelam a localização onde tais atividades são reali-
zadas. Podemos observar, em primeiro lugar, que cada região de moradia menos vulnerável também 
concentra os pontos em questão, sobretudo as quatro regiões menos vulneráveis de Campinas (N I, 
N IV, L II e L III).  Essa aproximação entre as regiões de moradia e a localização dos serviços facilita o 
acesso dos usuários, já que, no que tange a mobilidade, as barreiras são diminuídas em função das 
distâncias mais curtas. Essa superação das distâncias gera uma economia de tempo nos deslocamen-
tos, e o tempo ganho pode ser aproveitado na construção de novos usos do território, ampliando 
ainda mais a rede dessas pessoas.

A grande concentração de equipamentos privados de saúde e de educação (como debatido nos 
mapas 3 e 4) no centro expandido de Campinas aliada aos melhores níveis de renda e escolaridade 
dos moradores das regiões menos vulneráveis indica que esse grupo populacional faz maior uso dos 
equipamentos privados, mesmo apoiando-se em serviços públicos (como o atendimento nas unidades 
básicas de saúde).

Da mesma forma, vê-se também que são poucos os serviços utilizados em porções periféricas 
de Campinas. Essa configuração também pode ser verificada, ainda que em escala reduzida, nos cen-
tros urbanos dos demais municípios que estão nessa categoria de regiões de moradia. 

Enquanto isso, podemos observar no mapa 9 que os moradores das regiões de moradia mais 
vulneráveis se deslocam mais para pontos fora de suas regiões. Por exemplo: precisam circular até 
o centro expandido da cidade a fim de buscar atendimento médico especializado, ocupar postos de 
trabalho, realizar curso complementar ou frequentar um centro cultural. A razão para esse des-
locamento pode estar relacionada tanto à escassez de serviços em suas regiões de moradia, quanto 
à preferência por acessar um serviço em outros lugares da cidade, ainda que mais longe.

Então esse grupo populacional precisa se deslocar mais frequentemente para utilizar a cida-
de. O tempo que passam se locomovendo pela é maior, sobretudo se considerarmos que nesse grupo 
a taxa de uso de transporte coletivo é mais alta. Logo eles se tornam menos móveis, pois precisam 
circular conforme os trajetos e as frequências dos ônibus.

Observamos que os equipamentos urbanos mais desconcentrados são os mesmos considera-
dos essenciais para garantir políticas sociais básicas, como a educação regular e a saúde (mais es-
pecificamente, as unidades básicas de saúde, hospitais públicos e Unidades de Pronto Atendimento). 
Está neste grupo populacional, também, a maior taxa de usuários sem plano de saúde (gráfico 34), e 
também de usuários de escolas públicas (gráfico 35). Os centros religiosos também são desconcen-
trados e estão presentes nos bairros, assim como os parques ou praças.

Ao interpretar esse mapa síntese à luz do gráfico 39 (sobre hábitos de cultura e lazer), veri-
ficamos que os deslocamentos pela cidade desse grupo estão mais relacionados à necessidade de 
acesso aos direitos básicos do que ao aproveitamento, em momentos de ociosidade, da cidade. Em 
outras palavras: essa população supera maiores distâncias por necessidade, mas passeia menos.

Parte 2   .
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A análise conjunta dos dois mapas anteriores permite verificar como a própria configuração 
territorial da cidade (isto é, a localização e organização dos equipamentos urbanos) pode facilitar 
ou dificultar os acessos e como essa configuração pode definir as escolhas de cada indivíduo sobre 
seus hábitos. Por exemplo: Se apenas 10% dos moradores das regiões mais vulneráveis frequentam 
museus, galerias e centros culturais (gráfico 39), será que há falta de interesse na busca por tal 
tipo de lazer, ou a cidade criou obstáculos profundos para que tais equipamentos culturais ficas-
sem fora do universo e do repertório de vida dessas pessoas? Podemos indagar o mesmo a respeito 
dos cursos de educação complementar, já que, de acordo com o gráfico 37, 57% dos moradores 
das regiões mais vulneráveis nunca realizaram quaisquer atividades complementares de educação 
(seja artística, física, técnica, profissionalizante, entre outras). Em que medida tal configuração 
territorial da educação complementar em Campinas pode, por exemplo, criar obstáculos para que a 
população jovem e adulta com deficiência intelectual consiga se inserir no mercado de trabalho?

O esforço em realizar uma análise síntese com os parâmetros postos nessa publicação acabam 
por criar cada vez mais questionamentos quanto mais nos debruçamos sobre os resultados da pes-
quisa. Esses questionamentos viabilizam a necessidade de se construir um compromisso para com a 
territorialização efetiva dos serviços, sejam os considerados direitos básicos, sejam os voltados ao 
bem-estar e à construção dos repertórios sociais.
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Mapa 8 – Categorização dos deslocamentos realizados pelos(as) usuários(as)
moradores das regiões de moradia menos vulneráveis

Fonte: Diagnóstico Socioterritorial da População Assistida pela Fundação Síndrome de Down, Campinas/SP, 2016.

Parte 2   .
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Mapa 9 – Categorização dos deslocamentos realizados pelos(as) usuários(as)
moradores das regiões de moradia mais vulneráveis

Fonte: Diagnóstico Socioterritorial da População Assistida pela Fundação Síndrome de Down, Campinas/SP, 2016.
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Por meio do Diagnóstico Socioterritorial realizado, fica evidente que a trajetória de vida de 
pessoas com deficiência intelectual não está determinada por questões orgânicas, sejam hereditá-
rias, sindrômicas ou adquiridas. Não é, exclusivamente, o diagnóstico sobre a deficiência que define 
o leque de possibilidades que estará disponível para esses indivíduos ao longo da vida. Esse é apenas 
um dos traços que compõe essa trajetória e o repertório de cada um, mas as oportunidades ou bar-
reiras com as quais esse indivíduo se depara durante seu percurso de desenvolvimento.

Como parte do meio social, essas pessoas, assim como quaisquer outras, relacionam-se com o 
mundo por meio de suas ações, que representam projetos de vida. Exercer tais projetos as coloca em 
movimento pela cidade, criando diferentes usos do território. 

Podemos dizer que as formas como as pessoas usam o território da cidade dependem dos re-
cursos e do repertório de que dispõem. Esses recursos podem ser relativos ao mundo material (au-
tomóveis, propriedades, dinheiro) e imaterial e cognitivo (repertório cultural, educação e acesso à 
informação).

O Diagnóstico Socioterritorial desvelou semelhanças e diferenças entre as regiões de mora-
dia identificadas, com base na disponibilidade de recursos das famílias entrevistadas e na sua circu-
lação pela cidade. A partir daí, a equipe de pesquisa identificou regiões mais e menos vulneráveis, o 
que permitiu visualizar melhor as condições de cada grupo pesquisado para acesso aos bens, servi-
ços e direitos sociais. 

Vimos, por exemplo, que as pessoas com deficiência que vivem em condição de maior vulnera-
bilidade são justamente as que mais precisam se locomover para garantir seus direitos em diversas 
áreas. Isso significa que há uma desigualdade territorial em Campinas na distribuição de equipamen-
tos e serviços, estando assim pouco preparada para acolher com equidade todos os seus cidadãos.

O mapa 10 exibe, em síntese, a relação existente entre as zonas de concentração de usuários 
a partir dos locais de moradia, com as zonas em que os equipamentos e serviços utilizados por eles 
mais se concentram. 

Na confecção do mapa, as manchas rosas, representando a concentração de equipamentos e 
serviços, propositadamente se sobrepõem às manchas azuis, de concentração dos locais de moradia. 
vemos assim que a área de moradia das pessoas atendidas é maior do que a concentração de locais 
utilizados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Mapa 10 – Mapa de calor: concentração dos serviços utilizados versus concentração de usuários(as)

Fonte: Diagnóstico Socioterritorial da População Assistida pela Fundação Síndrome de Down, Campinas/SP, 2016.
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Ao longo da análise territorial, esse descompasso entre os lugares de moradia e aqueles lo-
cais onde tais famílias buscam os serviços e o acesso aos direitos básicos foi visto sobretudo no 
que concerne a uma concentração maior de equipamentos nas regiões centrais, em detrimento das 
regiões mais vulneráveis.

Essa apresentação da informação sugere um olhar mais atento para a formulação das políti-
cas púbicas, para que contemplem as pessoas em condição de maior vulnerabilidade, garantindo o 
acesso a direitos básicos que não se resumem apenas à saúde e educação regular.  O acesso à assis-
tência social, à cultura e lazer, ao emprego, ao transporte, à sociabilidade e à formação artística, 
profissionalizante ou esportiva também precisa se tornar objeto das ações do Estado, abrangendo 
sua oferta a todas as porções do espaço urbano.

Além disso, nessa publicação está contida uma pequena parte dos dados produzidos pela equi-
pe de pesquisa responsável pelo diagnóstico Socioterritorial. A Fundação possui agora um volume 
grande de dados e um enorme potencial para o planejamento de suas ações com seus usuários e suas 
famílias; para o aperfeiçoamento dos matriciamentos; para a produção de pesquisas em âmbito aca-
dêmico, mas também para suprir o debate público com informações, análises e agendas políticas.

Esse potencial envolve novos desafios, e alguns deles foram brevemente citados nesta pu-
blicação, a necessidade de compreender as garantias de direitos, a rede de serviços e equipamentos 
públicos existentes e os motivos pelos quais diversos usuários têm encontrado dificuldades para 
acessá-los. 

O mapa 11 exibe uma porção dessa rede existente no município de Campinas (levantada em ban-
co de dados públicos no ano de 2016): a totalidade da rede da assistência social pública e convenia-
da, a totalidade da rede de educação pública e conveniada, algumas áreas para práticas esportivas, 
alguns espaços culturais e de lazer e toda a rede pública de saúde do município.

É notório que a distribuição dos locais existentes em Campinas, mostrada no mapa 11 é mais 
dispersa do que a exibida no mapa 10, ou seja, os usuários da Fundação usavam uma rede menor que 
a disponível no município durante o período da pesquisa.

Mais à guisa de indagação do que como conclusão se coloca a pergunta: quais seriam os en-
traves que têm dificultado esse acesso ao que já existe em Campinas? 

Vimos neste diagnóstico que grande parte das pessoas em idade escolar está na escola e tem 
acesso à rede básica de saúde. No entanto, ainda há pouco acesso ao mercado de trabalho, os equi-
pamentos de assistência social são pouco utilizados pela população das regiões mais vulneráveis, 
assim como os locais de cultura, esporte e lazer. 

Desse modo, a partir da pergunta anterior, surgem diversas questões para reflexão: há falta 
de acessibilidade nestes equipamentos para população com deficiência intelectual? As pessoas com 
deficiência intelectual se sentem incompreendidas nestes espaços? Ou ainda, pode haver restrição 
da mobilidade urbana dos usuários pelos familiares? As empresas estão cumprindo a lei de cotas?

Outro desafio é eminentemente metropolitano: a Fundação atende pessoas que residem fora 
de Campinas. Em que medida os limites municipais são uma barreira para a plena garantia de direitos 
das pessoas com deficiência intelectual? 

Considerações Finais   .
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Mapa 11 – Mapa de calor: concentração dos serviços existentes versus concentração de usuários(as)

Fonte: Diagnóstico Socioterritorial da População Assistida pela Fundação Síndrome de Down, Campinas/SP, 2016.
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Este é apenas um pequeno exemplo que possibilita a construção de novas perguntas e res-
postas.

Foi a partir do olhar para o território como categoria de análise que identificamos direitos 
já garantidos e lacunas ainda existentes. Esse olhar permite então uma compreensão de como as 
políticas públicas sociais estão sendo territorializadas, ou, em outras palavras, em que medida as 
leis vêm sendo cumpridas. 

E para além da compreensão, considerar o território permite agir politicamente para que a 
vida seja garantida plena e dignamente. 

Estes foram os nossos principais objetivos: aprofundar o conhecimento que a instituição pos-
sui sobre seu público atendido; enxergar uma fração de suas vidas pela cidade, seus pontos de apoio, 
as barreiras encontradas e as potencialidades empreendidas por eles; e, com isso, despertar um con-
junto de conexões possíveis a serem feitas com o intuito de aumentar (ou melhorar) a inclusão das 
pessoas com deficiência nos espaços da cidade.

Considerações Finais   .
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