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Resumo

Esta monogra�a apresenta uma apliação da análise de onglomerados nos mirodados do

Censo Esolar 2014, mas preisamente no onjunto de variáveis relaionadas à Eduação

Espeial. A unidade de análise foram as 66 mirorregiões de Minas Gerais. Uma análise

desritiva foi realizada para o bano das esolas e para o bano das matríulas. Iniialmente

realizamos um agrupamento hierárquio om base no método de Ward e na distânia

Eulidiana omo medida de similaridade, identi�amos o número de lusters e este foi

usado omo semente para o método não-hierárquio das k-médias em que obtivemos uma

solução mais otimizada. A solução desta análise de onglomerados foi apresentada em um

mapa das mirorregiões de Minas Gerais e observamos alguns detalhes importantes para

entender onde estão as mirorregiões ujas esolas ofereem mais reursos para alunos om

uma determinada neessidade espeial. Os softwares estatístios utilizados neste estudo

foram o SPSS versão 20 para o manuseio dos mirodados do Censo Esolar 2014, e o R

versão 3.2 para a parte de análise estatístia, inluindo a elaboração das �guras.

Palavras-have: Análise de Agrupamentos, Mirodados do Censo Esolar, Eduação Es-

peial.
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Abstrat

This monograph presents an appliation of luster analysis on mirodata from the Shool

Census 2014, but preisely in the set of variables related to speial eduation. The unit of

analysis was the 66 miro-regions of Minas Gerais. A desriptive analysis was performed

to the dataset of the shools and the dataset matriulation number. Initially we performed

a hierarhial lustering based on Ward method and Eulidean distane as a measure of

similarity, identify the number of lusters and this was used to seed the non-hierarhial

method of k-means in whih we obtained a more optimized solution. The solution of this

luster analysis was presented on a map of Minas Gerais miro and observe some important

details to understand where the miro-regions whose shools o�er more resoures for

students with a partiular disability. Statistial software used in this study were SPSS

version 20 for the handling of mirodata from the Shool Census 2014 and the R version

3.2 for part of statistial analysis, inluding the preparation of the �gures.

Keywords: Cluster Analysis, Mirodata from the Shool Census, Speial Eduation.
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1 Introdução

O fato de ser de�iente, visão subnormal, e o trabalho omo bolsista no Núleo de

Eduação Inlusiva (NEI), permitiu aesso a materiais aessíveis tais omo: livros (Braille,

MP3, LIBRAS- Língua Brasileira de Sinais, textos ampliados, Point (omputador para

egos), reglete (uma espéie de régua furada para se esrever em Braille), além do ontato

om pessoas de�ientes e outras de�iênias, na Universidade Federal de Ouro Preto

(UFOP) ou fora dela em foruns e enontros do NEI , omo por exemplo professor Franiso

Lima (Universidade Federal do Pernambuo), Alex Garia (Assoiação Gaúha de Pais e

Amigos dos Surdoegos e Multide�ientes - AGAPASM, Rio Grande do Sul ), o Sr. João

Avelino (presidente da Assoiação de De�ientes físios de Ouro Preto ( ADOP). Esse

onheimento nos levou à uriosidade de sabermos mais sobre este assunto relaionando-o

à eduação Inlusiva.

Segundo Mantoan (2002) a eduação espeial no Brasil teve iníio no séulo dezenove,

quando brasileiros inspirados por experiênias européias e norte-amerianas, que es dis-

punham a organizar e impementar ações isoladas e partiulares que ajudassem as pessoas

om de�iênia físias, mentais e sensoriais. Essa iniiativas não tinham nenhuma ligação

om as polítias públias, levou-se, aproximadamente, um séulo para que aeduação es-

peial se tornasse uma omponente de nosso sistema eduaional. Sua o�ializaçao se deu

no iníio dos anos 60 e era denominada �eduação dos exepionais".

A primeira instituição fundada no Brasil foi o Instituto dos Meninos Cegos (Rio de

Janeiro/1854), desde aquela époa até os dias de hoje a eduação espeial no Brasil

vem se desenvolvendo, mas prima pelo assistenialismo, pela visão segregativa e por uma

segmentação das de�iênias, o que ontribui para que rianças e jovens de�êntes tenham

sua formação esolar e soial aonteendo em um mundo à parte. A eduação espeial foi

assumida pelo poder públio em 1957 om ariação das �anpanhas�, que eram destinadas

a atender a ada uma das de�iênias, e também se instituiu a �Campanha par a Eduação

do Surdo Brasileiro (CESB), Instituto Naional de Eduação de Surdos (INES), o INES

até agora existe no Rio de Janeiro/RJ. Em 1972 foi instituido pelo Ministério da Eduação
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e Cultura (MEC), o grupo - Tarefa de Eduação que junto a James Gallagher, que veio ao

Brasil om este propósito, apresentou-se a primeira proposta de estruturação da eduação

espeial brasileira, om a riação do Centro Naional de Eduação Espeial (CENESP)

hoje hamado de seretaria de Eduação Espeial (SEESP).

Na époa do regime militar eram Generais e Coronéis que lideravam as instituições

espeializadas de maior porte e, atualmente, alguns deles se elegeram deputados, após

assumirem a oordenação geral de assoiações e ontinuam pressionando a opinião públia

e o próprio governo na direção de suas onveniênias.

Silva e Coluço (2010) Analizou omo vinha orrendo o mvimento de inlusão dos

alunos om neessidades eduaionais espeiais, no período de 2007 a 2010, nas esolas

muniipais de Londrina/PR, utilizando mirodados do Instituto Naional de Estudos e

Pesquisas-INEP. Seus estudos mostraram que ainda há muito a ser revisto, estudado,

planejado e feito. Há muitas prátias preoneituosas e estigmatizantes no interior das

esolas que preisam ser urgentemente modi�adas. Outro fator indenti�ado é que os

alunos om neessidades espeiais, ontinuam em grande esala, nos sistemas segregados

de ensino (Instituições e lasses espeiais). A eduação espeial, até o momento, não é a

responsável pela inlusão, mas serve apenas de apóio para o aluno, ao invés de se juntar

ao ensino regular, ela o substitui. Como as polítias estão mais voltadas à quantidade

em detrimento da qualidade, para justi�ar ompromissos internaionais, o atendimento

eduaional desses alunos está oorrendo de forma bastante preária, seja em espaços

regulares ou espeializados. Por mais que a legislação determine que é direito do aluno

om neessidades esduaionais estar matriulado no sistema regular de ensino, este dever

pode não estar sendo assegurado de maneira sensata. Há muitas másaras que preisam

ser quebradas.

Roha (2014) Fez um levantamento histório sobre a legislação de aesso à eduação e

inlusão dos alunos om neessidades eduaionais espeiais nas lasses de ensino regular e

sobre o atendimento eduaional espeializado. A partir de uma análise dos instrumentos

normativos deorrentes de Tratados Internaionais, da Constituição Federal, do Estatuto

da Criança e do Adolesente e da Lei de Diretrizes e Bases da Eduação, a autora utilizou

o método lógio dedutivo e a pesquisa bibliográ�a e legal. �A inlusão esolar omo direito

fundamental de redução da marginalização e desriminação�. A exlusão soial se dá pelo

preoneito, desigualdade, desrespeito ao próximo e sua diversidade.

A esola é um ambiente de transformação e inlusão, mas também pode ser de ex-

lusào ao busar a homogeneidade e perpetuação das diferenças, deixando de fora todos
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aqueles que não se enquadram no padrão �ideal� ou �normal�. Culturalmente no Brasil,

até nossos dias, os alunos ditos normais frequentam esolas básias enquanto os de�-

ientes/exepionais frequentam esolas espeiais. Desta forma a eduação espeial não

proporiona a inlusão de�nida pela Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Ado-

lesentes Tratados e Conveções Internaionais, tais omo: Delaração Universal dos Di-

reitos Humanos (1948), Delaração Mundial sobre Eduação para Todos-Jomtien(1990),

Delaração Salamana-Espanha(1994). A eduação inlusiva é uma obrigação não só de

Estado, mas de toda omunidade eduaional (professores, pais, alunos, gestores) em busa

do melhor proesso de inlusão em sua entidade. Na Constituição Federal, o artigo 206, I

assegura �igualdade de ondições para o aesso e permanênia na esola�. �O artigo 208, III

por sua vez garante atendimento eduaional espeializado aos portadores de de�iênia,

preferenialmente na rede regular de ensino�.

Gatti (2004) A inlusão eduaional faz parte de um movimento maior, de reperu-

são mundial, a inlusão soial, que busa a equiparação de oportunidades para todos os

indivíduos, inlusive para aqueles que dada a ondições eon�mias, ulturais, raiais,

físias ou inteletuais foram exluídos ou oloados à margem da soiedade. Para que a

inlusão eduaional oorra, são neessárias ações-polítias administrativas estabeidadas

em várias esferas, em quais se inlue a inlusão eduaional. A opção polítia da inlusão

eduaional estabeleeu-se em diversos doumentos o�iais; para itar: a Carta Magma-

Constituição Federal de 1998 (BRASIL, 1998), as Diretrizes da Eduação Espeial na

Eduação Básia (BRASIL, 2001a), et.

Gatti (2004) Atualmente, na área de pesquisa eduaional, exluindo análise de da-

dos de avaliações de rendimento esolar realizado em alguns sistemas eduaionais no

Brasil, pouos estudos empregam metodologias quantitativas. Há mais de duas déadas

que na formação de eduadores, mestres e doutores em eduação. Existem problemas na

área eduaional, porem faltam-lhes quali�ar para que sejam quanti�ados e onsequen-

temente ontextualisados e ompreendidos, por exemplo o analfabetismo, que podemos

estar interessados em onheer suas variáveis volume, gênero, idade, loalização, ondi-

ção soioeon�mia, região geográ�a, idade-meio rural, et. Os números e suas relações

se tornam muito importantes, porém é neessário ompreender que não devemos sair

manipulando-os sem prévio onheimento dos mesmos,fato este que podemos destaar

pela di�uldade dos eduadores lidarem om dados demográ�os, medidas em geral. Isto

vem a rebater de outro lado na di�uldade de leitura rítia, onsiente dos trabalhos que

utilizam esses dados, que gera na área eduaional dois omponentes típios:ou se aredita

piamente em qualquer dado itado (muitas vezes dependendo de quem ita - argumento
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de autoridade), ou se rejeita qualquer dado traduzido em número por razões ideológias

veri�adas, a priori.

GOUVEIA (11980), DIO (1974) nos mostram, primeiro, que a pesquisa em eduação

era muito esassa e mesmo inipiente até então; e, segundo, que além disso, dos estudos le-

vantados pelos autores itados, 71% não eram estudos que utilizavam dados quantitativos

e, dentre os que os utilizavam, a maioria empregava apenas análise desritiva de tabelas

de freqüênias, alguns pouos orrelações e raríssimos estudos empregavam análise mul-

tidimensional. (DIO, 1974) assim se expressa: 1. A esmagadora maioria das investigações

são histórias ou estudos desritivos, levantamentos e outros enfoques não-experimentais.

2. O instrumento de medida preferido é o questionário. 3. Quando são empregadas téni-

as estatístias, trata-se usualmente de perentagens e oe�ientes de orrelação. O uso

de dados quantitativos na pesquisa eduaional no Brasil não é tradição sólida, o que

di�ulta o uso de instrumentos analítios, a onstrução de uma perspetiva mais funda-

mentada e rítia sobre o que os mesmos podem ou não ofereer. Os estudos quantitativos

em eduação,espeialmente os que se utilizam de ténias de análise mais so�stiadas,

mais �exíveis e mais robustas, são feitos pesquisadores de outras áreas (estatístios, eo-

nomistas, soiólogos, psiológos, et). Com isto, interpretações e teorizações nem sempre

inorporam as disussões em pauta no ampo das re�exões sobre a eduação.

As ténias analítias multivariadas estão sendo amplamente apliadas na indústria,

no governo e em entros de pesquisa aadêmia e ganharão ada vez mais espaço no futuro,

alterando a forma pela qual os pro�ssionais da pesquisa pensam em problemas e planejam

suas pesquisas (HAIR, 2005 apud ZANELLA; LOPES, 2006). A análise multivariada refere-se

aos os métodos estatístios que simultaneamente analisam múltiplas medidas sobre ada

indivíduo ou objeto em investigação. Neste estudo é abordada uma das ténias da análise

multivariada, a análise de agrupamento, que é onheida também omo Cluster Analysis,

essa ténia tem omo objetivo agrupar objetos semelhantes segundo suas araterísti-

as. A análise é realizada om base na similaridade ou dissimilaridade entre as variáveis

analisadas (R.A.; D.W, 1992 apud ZANELLA; LOPES, 2006).

Este trabalho tem omo objetivo maior apliar a análise de agrupamentos no bano

de dados do enso esolar 2014, referentes a Minas Gerais, mas preisamente om as

variáveis da eduação espeial. A solução desta análise de agrupamento será visualizada

espaialmente no mapa de Minas Gerais. Além disto, apresentamos uma análise desritiva

das araterístias da base de esolas e da base de matríulas.

O apítulo 2 apresenta as prinipais de�nições da eduação espeial, a estrutura de
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dados multivariado, os oneitos e os fundamentos da análise de agrupamentos são desri-

tos no apítulo 3, os resultados da apliação aos mirodados do enso esolar 2014 serão

apresentados no apítulo 4 e as onsiderações �nais serão detaados no apítulo 5.



18

2 Eduação Espeial

O atendimento às diferentes neessidades dos alunos portadores de neessidaes edu-

aionais espeiais é o maior desa�o que os professores têm de enfrentar em nossos dias.

A globalização é uma das maiores araterístias que se manifestam em todas as di-

mensões da vida humana: polítia, eonomia, soiedade, ultura, eduação, et. Nuna

omo hoje, as minorias, os grupos, as regiões, a mais diminuta omunidade tiveram tão

grande visibilidade, a�rmação e reonheimento. Há um novimento avassalador em prol

da homogeneização e normatização, outro não menos dinâmio em defesa da diferença,

da heterogeneidade e da diversidade. Na heterogeneidade se traduz pelo reonheimento

e aeitação das diferenças individuais entre os alunos. (CASTRO et al., 2003)

2.1 De�nições básias

De�nição 2.1.1 De�iente Físio:

De aordo om o dereto 296, podemos entender que de�iente físio é o indivíduo

que possui alteração total ou parial de um ou mais segmentos do orpo, aarretando

omprometimento da função físia(BRASIL, 2004)(GIACOMINI; SARTORETTO; BERSCH,

2010).

De�nição 2.1.2 Eduação Inlusiva:

A hamada Eduação Inlusiva teve iníio nos Estados Unidos através da Lei Públia

94.142, de 1975 e, atualmente, já se enontra na sua segunda déada de implementação.

Por eduação inlusiva se entende o proesso de inlusão dos portadores de neessidades

espeiais ou de destúrbios de apredizagem na rede omum de ensino em todos os seus

graus. (MRECH, n.d.).

De�nição 2.1.3 Eduação Espeial:
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A Lei de Diretrizes e Bases da Eduação Naional - LDB mais reente, Lei n

o

9.394

de 20/12/96 destina o seu Capítulo V inteiramente à eduação espeial, de�nindo-a no

Artigo 58

o

omo uma ...�modalidade de eduação esolar, ofereida preferenialmente,

na rede de ensino, para eduandos que apresentarem nesseidades espeiais� (MANTOAN,

2002).

De�nição 2.1.4 Atendimento Eduaional Espeializado (AEE):

AEE é um omplemento e/ou suplemento à formação do aluno, visando a sua auto-

nomia na esola ou fora dela, onstituindo oferta obrigatória pelos sistemas de ensino. É

realizado, de preferênia, nas esolas omuns, em um espaço físio denominado sala de

Reursos Multifunionais. Portanto, é parte integrante do projeto polítio pedagógio da es-

ola. São atendidos na sala de Reursos Multifunionais, alunos públio-alvo da eduação

espeial, onforme estabeleido pela Pólitia Nainal de Eduação Espeialna Perspetiva

da Eduação Inlusiva e no Dereto N.6.571/2008. (CASTRO et al., 2003)

2.2 Tipos de AEE

1. Ensino do Sistema Braille:

O sistema Braille, riado por Luis Braille(1809-1852), é onstituído por 64 sinais em

relevo uja ombinação representa as letras do alfabeto, os números, as vogais aentuadas,

a pontuação, as notas musiais, os símbolos matemátios, e outros sinais grá�os. Baseia-

se em uma matriz ou símbolo gerador, a ela Braille, onstituída por seis pontos em relevo,

dispostos em duas olunas vertiais, om três pontos à esquerda(pontos 1,2 e 3) e três

pontos à direita(4, 5 e 6), ordenados de ima opara baixo. A disposição dos pontos na

ela gera uma variedade de on�gurações espeí�as para representar o alfabeto e a gra�a

Braille apliada a todas as áreas do onheimento Domingues et al. (2010).

2. Ensino do uso de reursos óptios e não óptios:

Os auxílios óptios são lentes ou reursos que possibilitam a ampliação de imagem

e visualização de objetos, favoreendo o uso da visão residual para longe e para perto.

exemplos de auxílios óptios são lupas de mão de apoio, óulos bifoais ou monoulares e

telesópios, entre outros que não devem ser onfundidos om reursos omuns.

Os auxílios não-óptios referem-se às mudanças relaionadas ao ambiente, ao mobiliá-

rio, à iluminação, e aos reursos para leitura e para esrita, omo ontraste e ampliações,
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usados de modo omplememntar ou não aos auxílios óptios, om a �nalidade de me-

lhorar o funionamento visual. Inluem, também, auxílios de ampliação eletr�nia e de

informátia. Exemplos: iluminação natural do ambiente, uso da lâmpada inandesente ou

�uoresente no teto, folhas om pautas esuras e om maior espaço entre as linhas, tipos-

ópio: dispositivo para isolar a palavra ou sentença; iruito fehado de televisão(CCTV):

onsiste em um sistema de âmera de televisão aoplado a um monitor que tem por �-

nalidade ampliar o texto foalizado pela âmera; lupa eletr�nia: reurso utilizado para a

ampliação de textos e imagens; et (DOMINGUES et al., 2010).

3. Estratégias para o desenvolvimento de proessos mentais

Consiste na promoção de atividades que ampliem as estruturas ognitivas failitadoras

da aprendizagem nos mais diversos ampos do onheimento, para o desenvolvimento da

autonomia e da independênia do estudante frente às diferentes situações no ontexto

esolar. A ampliação dessas estratégias para o desenvolvimento dos proessos mentais

possibilita maior interação entre os estudantes, o que promove a onstrução oletiva de

novos saberes na sala de aula omum (KNOWLES; CORNE, 2014).

4. Ténias de orientação e mobilidade

Dentre as ténias de orientação e mobilidade para pessoas om de�iênia visual po-

demos enumerar as seguintes: guia vidente ( para ambientes internos e externos): onsiste

em uma pessoa vidente guiar e orientar uma pessoa om de�iênia visual a aminhar por

vários lugares, permitindo que ela oloque sua mão no otovelo do guia vidente (GIACO-

MINI; SARTORETTO; BERSCH, 2010).

5. Ensino da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS

O ensino da Libras onsiste no desenvolvimento de estratégias pedagógias para a

aquisição das estruturas gramatiais e dos aspetos linguístios que araterizam essa

língua (KNOWLES; CORNE, 2014).

6. Ensino do uso da Comuniação Alternativa e Aumentativa (CAA)

Existe uma área do onheimento hamada Tenologia Assistiva(TA), que trata da re-

solução de di�uldades funionais de pessoas om de�iênia. A TA visa soluionar proble-

mas de mobilidade, auto-uidado, adequação postural, aesso ao onheimento, produção

de esrita entre outros. A área da TA que destina espei�amente à ampliação de habili-

dades de omuniação é denominada de Comuniação Aumentativa e Alternativa(CAA)

(SARTORETTO; BERSCH, 2010)
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7. Estratégias para enriqueimento urriular:

Consiste na organização de prátias pedagógias exploratórias suplementares ao urrí-

ulo omum, que objetivam o aprofundamento e a expansão nas diversas áreas do onhei-

mento. Tais estratégias podem ser efetivadas por meio do desenvolvimento de habilidades,

da artiulação dos serviços realizados na esola, na omunidade, nas instituições de edu-

ação superior; da prátia da pesquisa e do desenvolvimento de produtos; da proposição

e do desenvolvimento de projetos de trabalho no âmbito da esola, om temátias diver-

si�adas, omo artes, esporte, iênias e outras (KNOWLES; CORNE, 2014).

8. Ensino do uso do Soroban:O ensino do uso do soroban, aluladora meânia ma-

nual, onsiste na utilização de estratégias que possibilitem ao estudante o desenvolvimento

de habilidades mentais e de raioínio lógio matemátio (KNOWLES; CORNE, 2014).

9 Ensino da usabilidade e da funionalidade da informátia ): Consiste no ensino

das funionalidades e da usabilidade da informátia omo reurso de aessibilidade à

informação e à omuniação, promovendo a autonomia do estudante. São exemplos desses

reursos: leitores de tela e sintetizadores de voz, ponteiras de abeça, telados alternativos,

aionadores, softwares para a aessibilidade (KNOWLES; CORNE, 2014).

10. Ensino da Língua Portuguesa na modalidade esrita:

Desenvolvimento de atividades e de estratégias de ensino da língua portuguesa, na

modalidade esrita, omo segunda língua, para estudantes usuários da Libras, voltadas

a observação e à análise da estrutura da língua, seu sistema, funionamento e variações,

tanto nos proessos de leitura omo na produção de textos (KNOWLES; CORNE, 2014).

11. Estratégias para autonomia no ambiente esolar:

Consiste no desenvolvimento de atividades, realizadas ou não om o apoio de reursos

de tenologia assistiva, visando à fruição, pelos estudantes, de todos os bens- soiais,

ulturais, rereativos, esportivos entre outros, serviços e espaços disponíveis no ambiente

esolar, om autonomia, independênia e segurança (KNOWLES; CORNE, 2014).

12. Aluno om de�iênia, transtorno global do desenvolvimento ou altas habilidades/

superdotação:

Estudantes om altas habilidades/superdotação demonstram potenial elevado em

qualquer uma das seguintes áreas, isoladas ou ombinadas: inteletual, aadêmia, lide-

rança, psiomotriidade e artes, além de apresentar grande riatividade, envolvimento na

aprendizagem e realização de tarefas em áreas de seu interesse (KNOWLES; CORNE, 2014).
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13. Tipo de de�iênia, transtorno global do desenvolvimento ou altas habilidades/

superdotação (egueira)

Ausênia de visão manifestada nos primeiros anos de vida é onsiderada egueira on-

gênita, enquanto a perda de visão de forma imprevista ou repentina é onheida omo

egueira adquirida ou adventíia, geralmente oasionada por ausas orgânias ou aiden-

tais Domingues et al. (2010).

14. Tipo de de�iênia, transtorno global do desenvolvimento ou altas habilidades/

superdotação (baixa visão)

Segundo o artigo 5

o
, alínea C, do dereto Federal N

o
5.296, de 02 de dezembro de

2004, o qual regulamenta as Leis N

o10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade

de atendimento às pessoas que espei�a, e 10098 de novembro de 2000, que estabelee

normas gerais e ritérios básios para a promoção de aessibilidade de pessoas om de�-

iênia ou om mobilidade reduzida, e dá outras providênias, a baixa visão orresponde

à auidade visual entre 0.3 e 0.05 no olho de melhor visão e om melhor orreção óptia.

Considera-se também baixa visão quando a medida do ampo visual em ambos os olhos

for igual ou menor que 60 graus ou ainda quando oorrer simultaneamente quaisquer das

das ondições anteriores (DOMINGUES et al., 2010).

15. Tipo de de�iênia, transtorno global do desenvolvimento ou altas habilidades/

superdotação (surdez)

Consiste na perda auditiva aima de 71 (setenta e um) (dB), aferida por audiograma

nas frequênias de 500Hz, 1000Hz, 2000Hz e 3000Hz (KNOWLES; CORNE, 2014).

16. Tipo de de�iênia, transtorno global do desenvolvimento ou altas habilidades/

superdotação (de�iênia auditiva)

Consiste na perda bilateral, parial ou total, de 41 (quarenta e um) deibéis (dB)

ou mais, aferida por audiograma nas frequênias de 500Hz, 1000Hz, 2000Hz e 3000Hz

(KNOWLES; CORNE, 2014).

17. Tipo de de�iênia, transtorno global do desenvolvimento ou altas habilidades/

superdotação (surdoegueira)

Conforme Lagati a surdoegueira é uma ondição que apresenta outras di�uldades

além daquelas ausadas pela egueira e pela surdez. O termo hifenizado india uma on-

dição que somaria as di�udades da surdez e da egueira. a palavra sem hífem indiaria

uma diferença, uma ondição únia, e o impato da perda dupla é multipliativo e não
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aditivo. Para Mlnnes(1999) a surdoegueira é uma de�iênia únia que requer uma abor-

dagem espeí�a para favoreer a pessoa om surdoegueira e um sistema para dar-lhe

este suporte. O referido autor subdivide as pessoas om surdoegueira em quatro ate-

gorias: Indivíduos que eram egos e se tornaram surdos; Indivíduos que eram surdos e

se tornaram egos; Indivíduos que se tornaram surdoegos; Indivíduos que naseram ou

adquiriram surdoegueira preoemente, ou seja, não tiveram a oportunidade de desen-

volver linguagem, habilidades omuniativas ou ognitivas nem base oneitual sobre a

qual possam onstruir uma ompreensão de mundo (LAGATI, 1995 apud MESQUITA; MAIA,

2010).

18. Tipo de de�iênia, transtorno global do desenvolvimento ou altas habilidades/

superdotação (de�iênia físia)

Consiste na alteração ompleta ou parial de um ou mais segmentos do orpo humano,

aarretando o omprometimento da função físia, apresentando-se sob a forma de paraple-

gia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia,

hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausênia de membro, paralisia erebral,

nanismo, membros om deformidade ongênita ou adquirida, exeto as deformidades es-

tétias e as que não produzam di�uldades para o desempenho de funções (KNOWLES;

CORNE, 2014).

19. Tipo de de�iênia, transtorno global do desenvolvimento ou altas habilidades/

superdotação (de�iênia inteletual)

Carateriza-se por alterações signi�ativas, tanto no desenvolvimento inteletual omo

na onduta adaptativa, na forma expressa em habilidades prátias, soiais e oneituais

(KNOWLES; CORNE, 2014).

20. (Tipo de de�iênia, transtorno global do desenvolvimento ou altas habilidades/

superdotação (de�iênia múltipla))

Consiste na assoiação de duas ou mais de�iênias (KNOWLES; CORNE, 2014).

21. Tipo de de�iênia, transtorno global do desenvolvimento ou altas habilidades/

superdotação (Autismo infantil)

Prejuízo no desenvolvimento da interação soial e da omuniação; pode haver atraso

ou ausênia do desenvolvimento da linguagem; naqueles que a possuem, pode haver uso

estereotipado e repetitivo ou uma linguagem idiossinrátia; repertório restrito de inte-

resses e atividades; interesse por rotinas e rituais não funionais. Manifesta-se antes dos

3 anos de idade. Prejuízo no funionamento ou atraso em pelo menos uma das três áreas:
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interação soial; linguagem para omuniação soial; jogos simbólios ou imaginativos

(KNOWLES; CORNE, 2014).

22. Tipo de de�iênia, transtorno global do desenvolvimento ou altas habilidades/

superdotação (Síndrome de Asperger)

Prejuízo persistente na interação soial. Desenvolvimento de padrões restritos e espe-

í�os de omportamento, interesse e atividades (FILHO; CUNHA, 2010).

23. Tipo de de�iênia, transtorno global do desenvolvimento ou altas habilidades/

superdotação (Síndrome de Rett)

Desenvolvimento de múltiplos dé�its espeí�os após um período de funionamento

normal nos primeiros meses de vida; desaeleração do resimento do perímetro efálio;

perda das habilidades voluntárias das mãos adquiridas anteriormente, e posterior desen-

volvimento de movimentos estereotipados semelhantes a lavar e torer as mãos; Interesse

diminui após os primeiros anos de manifestação do quadro, embora possa se desenvol-

ver mais tarde; prejuízo severo do desenvolvimrnto da linguagem expressiva ou reeptiva

(FILHO; CUNHA, 2010).

24. Tipo de de�iênia, transtorno global do desenvolvimento ou altas habilidades/

superdotação (Transtorno desintegrativo da infânia)

Regressão pronuniada em múltiplas áreas do funionamento, após um desenvolvi-

mento normal onstituído de omuniação verbal e não-verval, relaionamentos soiais,

jogos e omportamento adaptativo apropiado para a idade. As perdas liniamentes sig-

ni�ativas das habilidades já adquiridas em pelo menos duas áreas: linguagem expressiva

ou reeptiva, habilidades soiais ou omportamento adaptativo, ontrole intestinal ou ve-

sial, jogos ou habilidades motoras. apresentam dé�its soiais e omuniativos e aspetos

oportamentais geralmente observados no Autismo (FILHO; CUNHA, 2010).

25. Tipo de de�iênia, transtorno global do desenvolvimento ou altsurdoegueira em

quatro ategorias: Indivíduos que eram egos e se tornaram surdos; Indivíduos que eram

surdos e se tornaram egos; Indivíduos que se tornaram surdoegos; Indivíduos que nas-

eram ou adquiriram surdoegueira preoemente, ou seja, não tiveram a oportunidade de

desenvolver linguagem, habilidades omuniativas ou ognitivas nem base oneitual sobre

a qual possam onstruir uma ompreensão de mundo (LAGATI, 1995 apud MESQUITA;

MAIA, 2010).

18. Tipo de de�iênia, transtorno global do desenvolvimento ou altas habilidades/

superdotação (de�iênia físia)



25

Consiste na alteração ompleta ou parial de um ou mais segmentos do orpo humano,

aarretando o omprometimento da função físia, apresentando-se sob a forma de paraple-

gia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia,

hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausênia de membro, paralisia erebral,

nanismo, membros om deformidade ongênita ou adquirida, exeto as deformidades es-

tétias e as que não produzam di�uldades para o desempenho de funções (KNOWLES;

CORNE, 2014).

19. Tipo de de�iênia, transtorno global do desenvolvimento ou altas habilidades/

superdotação (de�iênia inteletual)

Carateriza-se por alterações signi�ativas, tanto no desenvolvimento inteletual omo

na onduta adaptativa, na forma expressa em habilidades prátias, soiais e oneituais

(KNOWLES; CORNE, 2014).

20. (Tipo de de�iênia, transtorno global do desenvolvimento ou altas habilidades/

superdotação (de�iênia múltipla))

Consiste na assoiação de duas ou mais de�iênias (KNOWLES; CORNE, 2014).

21. Tipo de de�iênia, transtorno global do desenvolvimento ou altas habilidades/

superdotação (Autismo infantil)

Prejuízo no desenvolvimento da interação soial e da omuniação; pode haver atraso

ou ausênia do desenvolvimento da linguagem; naqueles que a possuem, pode haver uso

estereotipado e repetitivo ou uma linguagem idiossinrátia; repertório restrito de interes-

ses e atividades; interesse por rotinas e rituais não funionais. Manifesta-se antes dos 3

anos de idade. Prejuízo no funionamento ou atraso em pelo menos uma das três áreas:

interação soial; linguagem para omuniação soial; jogos simbólios ou imaginativos

(KNOWLES; CORNE, 2014).

22. Tipo de de�iênia, transtorno global do desenvolvimento ou altas habilidades/

superdotação (Síndrome de Asperger)

Prejuízo persistente na interação soial. Desenvolvimento de padrões restritos e espe-

í�os de omportamento, interesse e atividades (FILHO; CUNHA, 2010).

23. Tipo de de�iênia, transtorno global do desenvolvimento ou altas habilidades/

superdotação (Síndrome de Rett)

Desenvolvimento de múltiplos dé�its espeí�os após um período de funionamento

normal nos primeiros meses de vida; desaeleração do resimento do perímetro efálio;
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perda das habilidades voluntárias das mãos adquiridas anteriormente, e posterior desen-

volvimento de movimentos estereotipados semelhantes a lavar e torer as mãos; Interesse

diminui após os primeiros anos de manifestação do quadro, embora possa se desenvol-

ver mais tarde; prejuízo severo do desenvolvimrnto da linguagem expressiva ou reeptiva

(FILHO; CUNHA, 2010).

24. Tipo de de�iênia, transtorno global do desenvolvimento ou altas habilidades/

superdotação (Transtorno desintegrativo da infânia)

Regressão pronuniada em múltiplas áreas do funionamento, após um desenvolvi-

mento normal onstituído de omuniação verbal e não-verval, relaionamentos soiais,

jogos e omportamento adaptativo apropiado para a idade. As perdas liniamentes sig-

ni�ativas das habilidades já adquiridas em pelo menos duas áreas: linguagem expressiva

ou reeptiva, habilidades soiais ou omportamento adaptativo, ontrole intestinal ou ve-

sial, jogos ou habilidades motoras. apresentam dé�its soiais e omuniativos e aspetos

oportamentais geralmente observados no Autismo (FILHO; CUNHA, 2010).

25. Tipo de de�iênia, transtorno global do desenvolvimento ou alt Reursos nees-

sários para a partiipação do aluno em avaliações do INEP (Prova Brasil, Saeb, outros)

- Prova em Braille

Prova transrita segundo um ódigo em relevo destinado a pessoas om de�iênia

visual. Obs.: Os partiipantes que utilizam prova em Braille devem ser lotados em salas

individuais e também ser atendidos por duplas de ledores (KNOWLES; CORNE, 2014).

31. Reursos neessários para a partiipação do aluno em avaliações do Inep (Prova

Brasil, Saeb, outros) - Prova Ampliada (Fonte tamanho 16)

Prova Ampliada (fonte tamanho 16) prova impressa om fonte e imagens ampliadas

no tamanho 16 e outras adaptações para failitar a leitura realizada por pessoas om baixa

visão (KNOWLES; CORNE, 2014).

32. Reursos neessários para a partiipação do aluno em avaliações do INEP (Prova

Brasil, Saeb, outros) - Prova Ampliada (Fonte tamanho 20)

prova impressa om fonte e imagens ampliadas no tamanho 20 e outras adaptações

para failitar a leitura realizada por pessoas om baixa visão (KNOWLES; CORNE, 2014).

33. Reursos neessários para a partiipação do aluno em avaliações do Inep (Prova

Brasil, Saeb, outros) - Prova Ampliada (Fonte tamanho 24):

Prova impressa om fonte de tamanho 24 e om imagens ampliadas para failitar a



27

leitura por parte de pessoas om de�iênia visual. Obs.: O partiipante om baixa visão

que, além de prova ampliada tiver soliitado auxílio de ledor ou transritor, deve ser

atendido em sala individual. O número de partiipantes om prova ampliada que não

tiverem soliitado auxílio de ledor ou transritor deve ser de, no máximo, 12 (doze) por

sala (KNOWLES; CORNE, 2014).
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3 Análise de Agrupamentos

Neste apítulo apresentaremos a estrutura de dados multivariados e suas de�nições na

seção 3.1, enquanto que os fundamentos da análise de agrupamentos serão apresentados

na seção 3.2.

3.1 De�nições em dados multivariados

Nesta seção apresentaremos algumas de�nições e oneitos, transritos de Mingoti

(2005).

De�nição 3.1.1 Vetor aleatório: Seja X um vetor ontendo p omponentes, onde ada

omponente é uma variável aleatória. Isto é, Xi é uma variável aleatória, ∀ i=1,2,· · · ,p.
Então, X é hamado de vetor aleatório e é denotado por:

X =
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De�nição 3.1.2 Vetor de médias: Seja X um vetor aleatório. O vetor µ= E(X) é ha-

mado de vetor de médias do vetor X=[X1, X2, X3, · · · , Xp]
t
, sendo:

µ = E(X) =
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De�nição 3.1.3 Variânia: A variânia do i-ésimo omponente do vetor Xi é denotada

por:

V ar(Xi) = σ2
i = σii
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De�nição 3.1.4 Desvio padrão: O desvio padrão é denotado por σi ou
√
σii e a informa-

ção sobre a disposição dos valores da variável Xi µi; e os valores da variável Xi em relação

a µi, isto é, india se os valores de Xi, estão próximo ou distantes da média µi. Assim,

valores grandes de σi, indiam uma maior dispersão em relação à média da distribuição.

De�nição 3.1.5 Covariânia: Podemos assim alular a ovariânia entre os valores da

i-ésima e j-ésima variável do vetor X:

Cov(Xi, Xj) = σij = E[(Xi − µi)(Xj − µj)]

De�nição 3.1.6 Matriz de ovariânias: A matriz de ovariânias é uma matriz simé-

tria, portanto σij=σji ∀ i 6= j, é assim representada:

Cov(X) = V (X) = V ar(X) = Σp×p =















σ11 σ12 · · · σ1p

σ21 σ22 · · · σ2p
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De�nição 3.1.7 Correlação: A orrelação entre a i-ésima e j-ésima variavéis do vetor

X é dada por: ρ =
σij√
σii×σij

=
σij

σi×σj

A orrelação entre duas variavéis pertenerá ao intervalo −1 ≤ ρij ≤ 1, ∀i = 1, 2, . . . , p,

se i = j, implia que ρii = 1. −1 ≤ ρij ≤ 1, i, j = 1, 2, · · · , p. Quando i = j, a expres-

são anterior torna-se igual a 1. A é uma medida mais adequada para avaliar o grau de

relaionamento linear entre duas variáveis quantitativas do que a ovariânia, pois seus

valores estão sempre os valores de referênia -1 e 1. assim, quanto mais próximo de 1,

mais indiação se tem de que existe um relaionamento linear positivo (resimento) entre

as variáveis Xi e Xj, e quanto mais próximo de -1, mais indiação se tem da existênia

de um relaionamento linear negativo (deresimento). Uma orrelação próxima de zero

é uma indiação numéria de um não-relaionamento entre as variáveis em questão.

De�nição 3.1.8 Matriz de orrelação: A matriz de orrelações do vetor aleatório X, é

denotada por: ρp×p =





















1 ρ12 ρ13 · · · ρ1p

ρ21 1 ρ23 · · · ρ2p

ρ31 ρ32 1 · · · ρ3p
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3.2 Análise de agrupamento

Análise de agrupamentos(luster) é a ténia estatístia multivariada para agrupar

elementos amostrais ou populaionais em função da sua similaridade , isto é, mede o

quanto esses elementos são pareidos entre si, em razão de algumas variáveis (arate-

rístias de interesse, temas) ao �nal, os mais similares estarão no mesmo grupo. Para

se de�nir o quanto esses elementos são diferentes deve-se levar em onta algumas medi-

das de similaridade entre os elementos e as araterístias neles estudadas, medidas essas

que serão abordadas mais aprofundadas à frente. Se onsiderarmos que ada elemento é

p-variado, então teremos um vetor de araterístias para ada elemento e essas medidas

serão diferenças de similaridade entre vetores. Serão medidas matemátias (métrias), as-

sim podemos alular a distânia entre os vetores de observações dos elementos e agrupar

aqueles mais similares. As ténias de onstrução dos onglomerados são lassi�adas em

duas: hierárquias e não hierárquias, sendo que as hierárquias se subdividem em aglome-

rativas e divisíveis, na maior parte das vezes são utilizadas na análise exploratórias dos

dados om o objetivo de identi�ar agrupamentos e o número de grupos g. Já as ténias

de agrupamentos não hierárquios somente são usadas quando uma pre determinação do

número de grupos e estabeleida.

3.2.1 Medidas de similaridade e dissimilaridade

Suponha que se tenha disponível um onjunto de dados onstituído de n elementos

amostrais, tendo-se medido p variáveis aleatórias em ada um deles. O objetivo é agrupar

esses elementos em g grupos. Para ada elemento amostral j, tem-se portanto o vetor de

médias Xj, de�nido por:

Xj=[X1j, X2j , · · · , Xnj], j = 1, 2, · · · , n
onde Xj, representa o valor observado da variável i medida no elemento j. Para que se

possa proeder ao agrupamento de elementos, é neessário que se deida a priori a medida

de similaridade ou dissimilaridade que será utilizada. Existem várias medidas diferentes

e ada uma delas produz um determinado tipo de agrupamento. Algumas medidas mais

omuns, apropriadas para variáveis quantitativas, são apresentadas a seguir. Essas medi-

das são de dissimilaridade e, logo, quanto menor os seus valores, mais similares serão os

elementos que estão sendo omparados.

De�nição 3.2.1 Distânia eulidiana: A distânia eulidiana entre dois elementos Xl e

Xk, l 6= k, é de�nida por: d(Xl, Xk) = [(Xl −Xk)
t(Xl −Xk)]

1

2
=[

∑p

i=1(Xil −Xjk)
2]

1

2
.
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De�nição 3.2.2 Distânia generalizada ou ponderada: A variânça generalizada do ve-

tor X é de�nida omo o determinante da matriz Σp×p, isto é, [Σp×p].O desvio padrão

de X é de�nido omo [Σp×p]
1

2
, a variânça generalizada fornee uma dispersão global da

distribuição multivariada no espaço, sendo que distribuições om maiores variabilidades

apresentam maiores valores de variânias generalizadas. Ao ontrário da variânia to-

tal, a variânia generalizada é in�uêniada pelas ovariânias (ou orrelações) entre as

variáveis Xi, i = 1, 2, · · · , p.

3.2.2 Métodos de agrupamento hierárquio

Métodos de agrupamentos hierárquios aglomerativos: Consistem em fazer fusões su-

essivas ou divisões suessivas, agrupando os objetos mais similares. Esse proesso se

repete até que, om o arésimo da similaridade, todos os grupos sejam fundidos em um

únio grupo ontendo todos os objetos.

A seguir apresentaremos um algoritmo para a realização do método de agrupamento

hierárquio aglomerativo om n objetos(ítens ou variáveis)

Ferrreira (1996) apresenta o seguinte algoritmo:

1. Iniiar om n grupos, ada um om um únio elemento e om uma matriz simétria

n× n de dissimilaridade(distânias) D = {dhi}.

2. Busar na matriz D o par de grupos mais similares (menor distânia) e fazer a

distânia entre os grupos mais similares U e V igual a duv.

3. Fundir os grupos U e V e nomea-lós por UV. Realular e rearranjar as distânias

na matriz D, (a) eliminando as linhas e olunas orrespondentes a U e V e (b) aresen-

tando uma linha e oluna om as distânias entre o grupo UV e os demais grupos.

4. Repetir os passos (2) e (3) num total (n − 1) vezes (todos os objetos estarão em

um únio grupo). Anotar a identidade dos grupos que vão sendo fundidos e os respetivos

níveis (distânias) nas quais isto oorre.

Métodos hierárquios divisivos: Nos métodos hierárquios divisivos, existe apenas um

grupo ontendo todos so objetos, esse grupo é dividido em dois subgrupos busando o

máximo de semelhança entre os objetos e a máxima similaridade entre os elementos de

ada subgrupo distinto. Esses subgrupos são subdivididos observando-se a dissimilaridade

entre os mesmos , até que a haja tantos grupos quanto forem os objetos. Existem vários

métodos de agrupamentos hierárquios, apresentaremos alguns mais omuns que estão
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presentes na maioria dos softwares estatístios.

1) Método da ligação simples (vizinho mais próximo/single linkage): Os dois elementos

mais pareidos entre si, de�nem a similaridade entre dois onglomerados pré existentes.

Para exempli�ar supomos dois grupos ontendo os seguintes elementos amostrais, 1, 3,

7 e 2, 6, isto é:

C1 = [X1, X3, X7] e C2 = [X2, X6].

A distânia entre esses dois elementos amostrais será dada por:

d(C1, C2) = min{d(Xl, Xk)}, l 6= k, l=1, 3, 7 e k=2, 6

essa é a distânia entre os �vizinhos mais próximos� ou entre os elementos mais parei-

dos de ada aglomerado. Em ada estágio deste proesso os elementos om as menores

distânias, ou seja, os mais similares, serão agrupados no mesmo luster.

2) Método da ligação ompleta (vizinho mais distante, omplete linkage): Realizado da

mesma forma que o método anterior, porém desta vez leva-se em onta a maior distânia

entre dois elementos de ada grupo, é a dissimilaridade que é mensurada. Logo se tivermos

C1 = [X1, X3, X7] e C2 = [X2, X6], então a distânia será dada por

d(C1, C2) = max{d(Xl, Xk)}, l 6= k, l=1, 3, 7 e k=2, 6.

3) Método da ligação média (average linkage): Nesse método trabalhamos om a média

das distânias entre todos os pares de elementos formados a partir dos dois onglomerados

estudo, e podemos, se C1 e n1, ainda C2 e n2, assim alulá-la:

d(C1, C2) =
∑

l∈C1

∑

k∈C2
( 1
n1n2

)d(X1, X2)

4) Método do entróide (entroid method): Neste método estudamos a distânia entre

vetores de médias, também hamados de entróides, dos grupos que estão sendo agrupados.

Sejam C1 = {X1, X3, X7} e C2 = {X2, X6} os vetores de médias serão: C1 = X1 =
1
3
[X1 +X3 +X7] e C2 = X2 =

1
2
[X2 +X7],

logo d(C1, C2) = (X1 − X2)
t(X1 − X2), que é a distânia Eulidiana ao quadrado entre

os vetores de médias amostrais.

5) Método de Ward (mínima variânia): É importante que a partição �desejada� seja

aquelas que produza grupos mais heterogêneos possíveis e os elementos dentro de ada

grupo sejam homogêneos. Nos proedimentos anteriores, exeto no método dos entrói-

des, quando se passa do estágio, k para o estágio k + 1 no algoritmo de agrupamento,

a qualidade da partição derese, enquanto que o nível de fusão aumenta, logo o nível

de similaridade derese. Isto signi�a que a variação entre grupos diminui e a variação

dentro dos grupos aumenta. O método de Ward, proposto em 1963 é fundamentado nesta
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�mudança de variação� entre os grupos e dentro dos grupos que estão sendo formados em

ada passo. é fundamentado nos seguintes passos, onforme Mingoti (2005):

a)iniialmente, ada elemento é onsiderado omo um únio onglomerado;

b) em ada passo do algoritmo de agrupamento alula-se a soma de quadrados den-

tro de ada onglomerado. Esta é o quadrado da distânia Eulidiana de ada elemento

amostral pertenente ao onglomerado, em relação ao orrespondente ao vetor de médias

do onglomerado, isto é,

SS1 =
∑ni

j=1(Xij−X i) ni é o número de elementos no onglomerado Ci, para o passo

k no agrupamento;

Xij é o vetor de observações no j-ésimo elemento pertenente ao i-ésimo onglome-

rado;

Xi é o entróide do onglomerado Ci;

SSi representa a soma de quadrado orrespondente ao onglomerado Ci.

A soma de quadrado total, no passo k, dentro dos grupos é dada por

SSR =
∑gk

i=1SSi

onde gk é o número de grupos no passo k.

A distânia entre os onglomerados Cl e Ci é de�nida omo:

d(Cl, Ci) = [ nlni

nl+ni
](Xl −Xi)

também onheida om a soma de quadrado dos lusters. No agrupamento de Ward ombi-

namos os onglomerados que apresentam a menor SSR. Existe uma semelhança entre os

métodos de Ward e o método dos entróides, ambos utilizam o vetor de médias amostrais

omo representantes da informação global dos onglomerados em ada passo do agrupa-

mento. Porém o método de Ward leva em onsideração o tamanho dos onglomerados que

estão sendo omparados enquanto que o método do algoritmo tem-se uma partição dos

dados amostrais em g∗ grupos.

3.2.3 Métodos para enontrar o número de grupos

Um dos aspetos mais importantes da análise de agrupamentos é esolher o número

�nal de grupos. Mingoti (2005) destaa que não existe uma resposta exata para esta per-

gunta. Entretanto, existem alguns ritérios que podem auxiliar na deisão �nal, onforme
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apresentados a seguir.

Critério 1: Análise do omportamento do nível de fusão (distânia): À me-

dida que passamos do passo k para o passa k + 1 a similaridade entre os onglomerados

que estão sendo ombinados diminui, enquanto que a distânia entre eles aumenta. Para

veri�armos se há �pontos de saltos� relativamente grandes de disrepânia das distânias,

fazemos um grá�o do número de grupos versus o nível de fusão(distânias) do agrupa-

mento em ada estágio do proesso. Estes pontos indiam quando parar o algoritmo, india

o número de onglomerado �nal g, e a omposição �nal dos grupos. aso haja muitos �pon-

tos de salto�, delimita-se uma região de prováveis números de grupos que deveriam ser

investigados por outro proedimento. quando n não for muito grande o dendograma se

apresenta om uma ferramenta para identi�ar os �pontos de salto� das distânias ou da

perda aentuada de similaridade e dos grupos formados.

Critério 2: Análise do omportamento do nível de similaridade: Nesse ritério

observa-se o nível de similaridade. Se Ci e Cl são grupos unidos num determinado estágio,

e será dado por

Sil = {1− dil
max{djk ,j,k=1,2,··· ,n}

} × 100

max{djk, j, k = 1, 2, · · · , n} é a maior distânia entre os elementos amostrais da

matriz de distânia Dm×n do primeiro estágio do proesso de agrupamento. Neste aso

pontos disrepantes de similaridade dos onglomerados unidos, esses pontos indiariam

que o algoritmo de agrupamento deveria ser interrompido e o numero de onglomerado

�nal seria aquele relaionado ao estágio em que o proesso foi interrompido. Cabe ao

usuário esolher a faixa de similaridade para pa a busa da solução. Em geral a esolha

de valores de similaridade aima de 90% resulta num número de grupos muito elevado

(FéLIX, 2004 apud MINGOTI, 2005).

Para ontinuidade destes estudos veja (MINGOTI, 2005).

Critério 3: Análise da soma de quadrados entre grupos ( oe�ienteR
2
): Em

ada passo do algoritmo de agrupamento é possível alular a soma de quadrados entre os

grupos e dentro dos grupos da partição orrespondente. Sejam Xt
ij = (Xi1j , Xi2j, · · · , xipj),

o vetor de médias observadas para o j-ésimo elemento amostral do i-ésimo grupo; X
t

i =

(Xi1, Xi2, · · · , Xip) o vetor de médias do i-ésimo grupo; X
t
= (X .1X .2 · · ·X,p), o vetor

de médias global, sem levar em onta quaisquer partição onde X.l =
1
n
Σg∗

i=1Σ
ni

j=1Xilj, l =

1, 2, · · · , p. As somas de quadrados totais, dentro e fora dos grupos são dadas por:

1- Soma de quadrado total orrigida para média global em ada variável:
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SSTc = Sigma
g∗

i=1Σ
ni

J=1(Xij −X);

2-Soma de quadrados total dentro dos grupos de partição(Soma de quadrados residual)

SSR = Σ
g∗

u=1SSi = Σ
g∗

i=1Σni
(Xij −X i)

t(Xij −X)

;

3- Soma de quadrados total entre os g∗ grupos da partição.

SSB = Σ
g∗

i=1ni(X i −X)

De�ne-se o oe�iente da partição omo:

R2 = SSB
SSTC

; quanto maior o valor desta razão, maior será a soma de quadrados entre

grupos SSB menor será o valor da soma dos quadrados residual SSR, estando assim pronto

para a esolha do número g de onglomerados �nais da partição: faça um grá�o do tipo

passo do agrupamento versus R2
. Neste aso proure identi�ar se há algum � ponto de

salto� relativamente grande em relação aos demais. Este ponto india o �momento ideal

de parada� do algoritmo de agrupamento.

Critério 4: Estatístia Pseudo F: Em ada passo do agrupamento, o álulo da

estatístia Pseudo F é dado por: F = SSb(g∗−1)
SSR(n−g∗)

= (n−g∗

g∗−1
)(R21−R2); onde g∗ é o nú-

mero de grupos relaionados om a partição do respetivo estágio do agrupamento. Se F

monotoniamente resente om g∗, os dados sugerem que não há estrutura natural de

partição dos dados. Caso isto não oorrá, F apresenta um valor de máximo, o número

de onglomerados e a partição referente a esse valor máximo orresponderão à �partição

ideal �dos dados.

Além desses, outros ritérios podem ser enontrados em (MINGOTI, 2005): Correlação

semiparial (Método de Ward), Estatístia Pseudo T 2
, Estatístia CCC (Cubi Clustering

Criterium) et.
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4 Apliação aos Mirodados do

Censo Esolar 2014

O Censo Esolar da Eduação Básia é uma pesquisa delaratória realizada anual-

mente pelo Instituto Naional de Estudos e Pesquisas Eduaionais Anísio Teixeira (Inep),

sendo obrigatório aos estabeleimentos públios e privados de eduação básia, onforme

determina o art. 4

o

do Dereto n

o

6.425/2008.

Além de dados gerais sobre a esola (infraestrutura, equipamentos, instalações, entre

outros), são oletados dados espeí�os sobre ada aluno, professor e turma.

4.1 Base de dados

Este trabalho foi baseado no bano de dados de esolas e de matríulas do Censo

Esolar 2014 om a abrangênia de todo o estado de Minas Gerais. Os sripts para a

leitura destes dados estão disponíveis em A.

A menor unidade de observação é o aluno, mas foi realizada também uma agregação

por turma, esola, muniípio, mirorregião e estado.

As informações dos mirodados do Censo Esolar 2014 foram obtidas junto ao por-

tal do Instituto Naional de Estudos e Pesquisas Eduaionais Anísio Teixeira (INEP),

http://www.inep.gov.br, em 29 de abril de 2015, às 15h40.

Os softwares estatístios utilizados neste estudo foram o SPSS versão 20 para o ma-

nuseio dos grandes banos de dados, e o R versão 3.2 (R Core Team, 2015) para as análises

desritivas e de agrupamento, inluindo a elaboração das �guras.
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4.2 Resultados

4.2.1 Análise desritiva

A Figura 1(a) mostra o perentual de esolas por dependênias administrativa, ve-

ri�amos que 52.9% pertenem à rede muniipal, seguida pela rede privada e estadual,

observa-se também que 0.4% pertenem à rede federal; (b) mostra o perentual de esolas

por loalização, observa-se que 75.3% estão loalizadas na área urbana; () mostra o per-

entual de esolas que possuem quadra de esportes. Observa-se que 57.8% não possuem

quadra de esportes; (d) mostra o perentual de esolas que possuem área verde. Veri�a-se

que 64.4% não possuem área verde.
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Figura 1: Caraterização das esolas: (a) dependênia administrativa, (b) loalização, ()

possui quadra de esportes, (d) possui área verde.
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A Figura 2(a) mostra que 19.7% das esolas não reebem abasteimento de água da

rede públia; (b) 0.5% não reebem energia elétria da rede públia; () 26.2% não possuem

oleta de esgoto da rede públia; (d) 94.6% não possuem destinação do lixo para reilagem.
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Figura 2: Caraterização das esolas: (a) abasteimento de água - rede públia, (b) abaste-

imento de energia elétria - rede públia, () esgoto sanitário - rede públia, (d) destinação

do lixo - reila.

A Figura 3(a) mostra que 36.7% não possuem bibliotea; (b) 80.4% não possuem sala

de leitura; () 49.1% não possuem labolatório de informátia; (d) 86.8% não possuem

laboratório de iênias.

A Figura 4(a) mostra que 87.7% não apresentam salas de reursos multifunionais

para AEE; (b) 87.1% não ofere AEE; () 67.3% não possuem banheiro adequado a alu-

nos om de�iênia ou mobilidade reduzida; (d) 70.4% não possuem dependênias e vias
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Figura 3: Caraterização das esolas: (a) possui bibliotea, (b) possui sala de leitura, ()

possui laboratório de informátia, (d) possui laboratório de iênias.

adequadas a alunos om de�iênia ou mobilidade reduzida.

A Figura 5(a) mostra que 35% das esolas mineiras não possuem sala do professor;

(b) 14.2% não possuem aesso à internet; () 45% não possuem refeitório; (d) 16.1%

possuem alimentação esolar para os alunos.
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Figura 4: Caraterização das esolas: (a) sala de reursos multifunionais para atendimento

eduaional espeializado (AEE), (b) atendimento eduaional espeializado (AEE), ()

banheiro adequado a alunos om de�iênia ou mobilidade reduzida, (d) dependênias e

vias adequadas a alunos om de�iênia ou mobilidade reduzida.
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Figura 5: Caraterização das esolas: (a) sala de professores, (b) aesso à internet, ()

refeitório, (d) alimentação esolar para os alunos.
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A Figura 6(a) mostra que o perentual das matríulas do sexo feminino em Minas

Gerais é de 49.4%. A Figura 6(b) revela que 0.1% das matríulas foram delaradas omo

indígenas, a Figura 6() que 2.8% delararam possuir alguma neessidade espeial; e a

Figura 6(d) que 0.7% estão na modalidade de ensino substitutivo.
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Figura 6: Caraterização das matríulas: (a) sexo, (b) raça, () possui ne. esp., (d) mo-

dalidade de ensino.

A Figura 7 apresenta a distribuição perentual entre a zona da esola e a zona resi-

denial do aluno. Observa-se que 6.6% dos alunos estão matriulados na rede de esolas

loalizadas na zona rural; a perentagem daqueles que residem na zona rural é bem maior,

14.4%.

A Figura 8 mostra que apenas 0.7% das matríulas estão na rede Federal, seguidos

por 15% na rede Privada.

A Figura 9 mostra para um aspeto muito interessante. Conforme já era esperado,

quanto maior for a etapa de ensino, maior será a idade média. Mas um ponto relevante é

que o desvio padrão da idade também aumenta om o passar das etapas. A homogeneidade

da idade é maior nos primeiros anos esolares, e em seguida esta idade passa a ser mais

dispersa em torno da média.
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Figura 7: Caraterização das matríulas: (a) loalização, (b) zona residenial.
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Figura 8: Distribuição das matriulas por dependênia administrativa

A Figura 10 mostra que a idade dos alunos portadores de neessidades espeiais é

maior nas séries do ensino regular, mas que no ensino pro�ssionalizante e no ensino para

jovens e adultos, a maior idade é daqueles que não possuem neessidades espeiais.
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Figura 9: Média e desvio padrão da idade por etapa de ensino

4.2.2 Análise de agrupamentos

A análise de agrupamento foi realizada para o bano de dados de mirorregiões, pois o

das 853 idades estava muito trabalhoso de visualizar e apresentar as soluções do agrupa-

mento. Além disso muitos dos muniípios não registram ou não possuem as araterístias

sobre a eduação espeial.

Como as mirorregiões de Minas Gerais têm uma quantidade de muniípios, de esolas

e de matríulas bem distintos, optou-se por não trabalhar om as variáveis originais. A

ideia foi riar alguns indiadores do tipo razão que amenizassem o efeito do tamanho

destas unidades observadas. A Tabela 4.2.2 apresenta os dez indiadores onstruídos para

a análise de agrupamentos.

A análise de agrupamentos será iniiada om um proedimento hierárquio para es-

olhermos o número de grupos, e ao �nal utilizaremos o método não-hierárquio para

otimizar a solução via k-médias. Utilizamos o método de Ward e similaridade via distân-

ia Eulidiana. O dendograma resultante deste agrupamento está apresentado na Figura



45

0
10

20
30

40
50

 

Id
ad

e 
m

éd
ia

 (
± 

D
P

)

Edu
cIn

fan
til

EF in
ici

ais

EF fin
ais EM

Edu
cP

ro
fis

EJA
 E

F

EJA
 E

M

Não possui necessidades especiais
Possui necessidades especiais

Figura 10: Média e desvio padrão da idade para os alunos om e sem neessidades espeiais

por etapa de ensino

11.

A Figura 12 apresenta o grá�o para o ritério de esolha do número de grupos

baseando-se na soma de quadrados dentro dos grupos. Observa-se que o deaimento é

maior até o g=5, mas que em g=6 ainda tem uma leve queda na tendênia destas somas

de quadrados, o que deixa de existir a partir do g=7. A esolha de g tem um erto subje-

tivismo, e neste aso onsideramos que a solução da análise de agrupamentos �ou om

6 lusters.

A análise pelo método das k-médias otimizou a solução e as mirorregiões de ada

grupo desta solução estão apresentadas abaixo.

1. Grupo 1 (23 mirorregiões): Aimorés, Almenara, Andrelândia, Belo Horizonte, Ca-

ratinga, Coneição do Mato Dentro, Governador Valadares, Guanhães, Itabira, Juiz

de Fora, Manhuaçu, Montes Claros, Muriaé, Ponte Nova, Pouso Alegre, Salinas,
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Tabela 1: Relação dos 10 indiadores utilizados na análise de agrupamentos

Indiador De�nição

Rpmun 1 Núm. es. / salas de atend. esp. por Núm. port. ne. esp.

Rpmun 2 Núm. es. / sanit. e depend. adaptadas por Núm. port. ne. esp.

Rpmun 3 Núm. es. / AEE por Núm. port. ne. espeiais

Rpmun 4 Núm. es. / BRAILLE por Núm. port. egueira

Rpmun 5 Núm. es. / Reursos de baixa visão por Núm. port. baixa visão

Rpmun 6 Núm. es. / LIBRAS por soma dos port. surdez e de�. auditiva

Rpmun 7 Núm. es. / Orient. mobilidade por Núm. port. def. físia

Rpmun 8 Núm. es. / Proessos mentais por Núm. port. def. mental

Rpmun 9 Núm. es. / Núm de matrí. edu esp. por Núm. turmas edu esp.

Rpmun 10 Núm. es. / Núm de matrí. por Núm. de turmas

São João Del Rei, São Lourenço, Sete Lagoas, Ubá, Varginha, e Viçosa;

2. Grupo 2 (19 mirorregiões): Alfenas, Araxá, Barbaena, Bom Despaho, Capelinha,

Cataguases, Conselheiro Lafaiete, Janaúba, Januária, Nanuque, Passos, Patos de

Minas, Patroínio, Peçanha, Piuí, Santa Rita do Sapuaí, São Sebastião do Paraíso,

e Teó�lo Otoni;

3. Grupo 3 (5 mirorregiões): Boaiúva, Grão Mogol, Ituiutaba, Pará de Minas, e Ube-

raba.

4. Grupo 4 (2 mirorregiões): Diamantina e Três Marias;

5. Grupo 5 (16 mirorregiões): Araçuaí, Campo Belo, Curvelo, Divinópolis, Formiga,

Frutal, Ipatinga, Itaguara, Itajubá, Lavras, Oliveira, Paraatu, Pirapora, Poços de

Caldas, Uberlândia, e Unaí;

6. Grupo 6 (3 mirorregiões): Mantena, Ouro Preto, e Pedra Azul.

A Figura 13 apresenta as distribuições dos indiadores por grupo. Observa-se que as

mirorregiões do grupo 3 possuem mais esolas om salas de atendimento espeial que os

demais grupos; O grupo 6 posui mais esolas om sanitários e dependênias adaptados

que os outros grupos; as mirorregiões do grupo 3 têm maior número de esolas om

atendimento eduaional espeializado; enquanto que as mirorregiões do grupo 4 possui

maior número de esolas om BRAILLE que os demais grupos.

A Figura �g:graf16 apresenta a distribuição de outros indiadores por ada grupo da

análise de agrupamentos. Observa-se que o grupo 3 possui mais esolas om reursos

para a baixa vião que os demais grupos; o grupo 4 possui mais esolas om o reurso
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Figura 11: Dendograma para o agrupamento hierárquio

BRAILLE que os outros grupos; o grupo 3 possui maior número de esolas om orientação

à mobilidade; e o grupo 3 apresenta mais esolas om proessos para auxiliar as pessoas

om de�iênias mentais.

A Figura 15 apresenta os indiadores referentes ao número de alunos por turma (edu-

ação espeial e eduação geral). Observa-se que o grupo 6 apresenta maior número de

matríulas da eduação espeial por turma na modalidade substitutiva; e o grupo 6 apre-

senta maior número de matriçulados por turma no ontexto geral.

A Figura 16 apresenta o mapa temátio das mirorregiões de Minas Gerais om a

identi�ação do grupo referente a solução da análise de agrupamentos. Nota-se uma erta

assoiação entre as proximidades das mirorregiões pertenentes a um mesmo grupo. Esse

aspeto regional talvez possa ser expliado pela presença igual da superintendênia através

de metas e aompanhamentos próximos. Observa-se também que os grupos 6 e 4 estão
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mais espalhados geogra�amente, o que pode ser expliado pelas suas somas de quadrados

menores, provavelmente.
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MG, 2014
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5 Considerações �nais

5.1 Conlusões

Este trabalho teve omo objetivo identi�ar grupos de mirorregiões em Minas Gerais

ujos indiadores da eduação espeial fossem os mais similares possíveis internamente e

os mais dissimilares possíveis externamente.

Esses grupos mostraram diversas omparações interessantes em relação aos indiado-

res mensurados. Nas nossas análises enontramos o grupo de mirorregiões do estado que

possui esolas om mais reursos de Atendimento Eduaional Espeializado por aluno

portador de neessidades espeiais. Da mesma forma identi�amos o grupo de mirorre-

giões ujas esolas são as que mais utilizam o reurso BRAILLE.

A visualização espaial da solução da análise de onglomerados auxilia em vários

aspetos. Esses resultados mostraram que os indiadores têm omportamento variáveis

de uma região para outra e que essa dispersão espaial aompanhou o valor da soma de

quadrados do respetivo grupo.

5.2 Trabalhos futuros

Algumas propostas para trabalhos futuros a partir deste estudo são destaadas abaixo:

1. Esses grupos podem ser melhor detalhados por apliar um zoom nestas mirorregiões

e visualizar os respetivos muniípios e identi�ar algum per�l/padrão omum.

2. Criar indiadores multivariados para lassi�ar as esolas segundo algum objetivo;

3. Comparar om os indiadores do último enso disponível, atualmente o de 2014, om

o que foi realizado há uma déada, por exemplo;

4. Identi�ar padrões espaiais a partir da lusterização e de uma assoiação espaial



54

de Moran.

5. Apliar o algoritmo da árvore geradora mínima e estudar as redes de grupos/subgrupos

e suas respetivas assoiações.
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APÊNDICE A -- Sintaxe SPSS para a leitura e

�ltro dos banos de dados do

Censo Esolar 2014

A.1 Bano das Esolas

GET DATA

/TYPE=TXT

/FILE="C:\Usuários\Júlio Ceílio\

miro_enso_esolar_2014\DADOS\ESCOLAS\ESCOLAS.CSV"

/DELCASE=LINE

/DELIMITERS="|"

/ARRANGEMENT=DELIMITED

/FIRSTCASE=2

/IMPORTCASE=ALL

/VARIABLES=

ANO_CENSO F4.0

PK_COD_ENTIDADE F8.0

NO_ENTIDADE A66

COD_ORGAO_REGIONAL_INEP A5

DESC_SITUACAO_FUNCIONAMENTO F1.0

DESC_SITUACAO_CENSO F1.0

DT_ANO_LETIVO_INICIO A18

DT_ANO_LETIVO_TERMINO A18

FK_COD_ESTADO F2.0

FK_COD_MUNICIPIO F7.0
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FK_COD_DISTRITO F2.0

ID_DEPENDENCIA_ADM F1.0

ID_LOCALIZACAO F1.0

DESC_CATEGORIA_ESCOLA_PRIVADA F1.0

ID_CONVENIADA_PP F1.0

ID_TIPO_CONVENIO_PODER_PUBLICO F1.0

ID_MANT_ESCOLA_PRIVADA_EMP F1.0

ID_MANT_ESCOLA_PRIVADA_ONG F1.0

ID_MANT_ESCOLA_PRIVADA_SIND F1.0

ID_MANT_ESCOLA_PRIVADA_SIST_S F1.0

ID_MANT_ESCOLA_PRIVADA_S_FINS F1.0

NUM_CNPJ_ESCOLA_PRIVADA F14.0

NUM_CNPJ_UNIDADE_EXECUTORA F14.0

ID_DOCUMENTO_REGULAMENTACAO F1.0

ID_LOCAL_FUNC_PREDIO_ESCOLAR F1.0

ID_LOCAL_FUNC_SALAS_EMPRESA F1.0

ID_LOCAL_FUNC_SOCIOEDUCATIVA F1.0

ID_LOCAL_FUNC_UNID_PRISIONAL F1.0

ID_LOCAL_FUNC_TEMPLO_IGREJA F1.0

ID_LOCAL_FUNC_CASA_PROFESSOR F1.0

ID_LOCAL_FUNC_GALPAO F1.0

ID_LOCAL_FUNC_OUTROS F1.0

ID_LOCAL_FUNC_SALAS_OUTRA_ESC F1.0

ID_ESCOLA_COMP_PREDIO F1.0

ID_AGUA_FILTRADA F1.0

ID_AGUA_REDE_PUBLICA F1.0

ID_AGUA_POCO_ARTESIANO F1.0

ID_AGUA_CACIMBA F1.0

ID_AGUA_FONTE_RIO F1.0

ID_AGUA_INEXISTENTE F1.0

ID_ENERGIA_REDE_PUBLICA F1.0

ID_ENERGIA_GERADOR F1.0

ID_ENERGIA_OUTROS F1.0

ID_ENERGIA_INEXISTENTE F1.0

ID_ESGOTO_REDE_PUBLICA F1.0
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ID_ESGOTO_FOSSA F1.0

ID_ESGOTO_INEXISTENTE F1.0

ID_LIXO_COLETA_PERIODICA F1.0

ID_LIXO_QUEIMA F1.0

ID_LIXO_JOGA_OUTRA_AREA F1.0

ID_LIXO_RECICLA F1.0

ID_LIXO_ENTERRA F1.0

ID_LIXO_OUTROS F1.0

ID_SALA_DIRETORIA F1.0

ID_SALA_PROFESSOR F1.0

ID_LABORATORIO_INFORMATICA F1.0

ID_LABORATORIO_CIENCIAS F1.0

ID_SALA_ATENDIMENTO_ESPECIAL F1.0

ID_QUADRA_ESPORTES_COBERTA F1.0

ID_QUADRA_ESPORTES_DESCOBERTA F1.0

ID_COZINHA F1.0

ID_BIBLIOTECA F1.0

ID_SALA_LEITURA F1.0

ID_PARQUE_INFANTIL F1.0

ID_BERCARIO F1.0

ID_SANITARIO_FORA_PREDIO F1.0

ID_SANITARIO_DENTRO_PREDIO F1.0

ID_SANITARIO_EI F1.0

ID_SANITARIO_PNE F1.0

ID_DEPENDENCIAS_PNE F1.0

ID_SECRETARIA F1.0

ID_BANHEIRO_CHUVEIRO F1.0

ID_REFEITORIO F1.0

ID_DESPENSA F1.0

ID_ALMOXARIFADO F1.0

ID_AUDITORIO F1.0

ID_PATIO_COBERTO F1.0

ID_PATIO_DESCOBERTO F1.0

ID_ALOJAM_ALUNO F1.0

ID_ALOJAM_PROFESSOR F1.0
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ID_AREA_VERDE F1.0

ID_LAVANDERIA F1.0

ID_DEPENDENCIAS_OUTRAS F1.0

NUM_SALAS_EXISTENTES F2.0

NUM_SALAS_UTILIZADAS F2.0

NUM_EQUIP_TV F2.0

NUM_EQUIP_VIDEOCASSETE F1.0

NUM_EQUIP_DVD F2.0

NUM_EQUIP_PARABOLICA F1.0

NUM_EQUIP_COPIADORA F1.0

NUM_EQUIP_RETRO F1.0

NUM_EQUIP_IMPRESSORA F2.0

NUM_EQUIP_SOM F2.0

NUM_EQUIP_MULTIMIDIA F2.0

NUM_EQUIP_FAX F2.0

NUM_EQUIP_FOTO F1.0

NUM_COMPUTADORES F3.0

NUM_COMP_ADMINISTRATIVOS F2.0

NUM_COMP_ALUNOS F3.0

ID_INTERNET F1.0

ID_BANDA_LARGA F1.0

NUM_FUNCIONARIOS F3.0

ID_ALIMENTACAO F1.0

ID_AEE F1.0

ID_MOD_ATIV_COMPLEMENTAR F1.0

ID_MOD_ENS_REGULAR F1.0

ID_REG_INFANTIL_CRECHE F1.0

ID_REG_INFANTIL_PREESCOLA F1.0

ID_REG_FUND_8_ANOS F1.0

ID_REG_FUND_9_ANOS F1.0

ID_REG_MEDIO_MEDIO F1.0

ID_REG_MEDIO_INTEGRADO F1.0

ID_REG_MEDIO_NORMAL F1.0

ID_REG_MEDIO_PROF F1.0

ID_MOD_ENS_ESP F1.0
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ID_ESP_INFANTIL_CRECHE F1.0

ID_ESP_INFANTIL_PREESCOLA F1.0

ID_ESP_FUND_8_ANOS F1.0

ID_ESP_FUND_9_ANOS F1.0

ID_ESP_MEDIO_MEDIO F1.0

ID_ESP_MEDIO_INTEGRADO F1.0

ID_ESP_MEDIO_NORMAL F1.0

ID_ESP_MEDIO_PROFISSIONAL F1.0

ID_ESP_EJA_FUNDAMENTAL F1.0

ID_ESP_EJA_MEDIO F1.0

ID_MOD_EJA F1.0

ID_EJA_FUNDAMENTAL F1.0

ID_EJA_MEDIO F1.0

ID_EJA_PROJOVEM F1.0

ID_FUND_CICLOS F1.0

ID_LOCALIZACAO_DIFERENCIADA F1.0

ID_MATERIAL_ESP_NAO_UTILIZA F1.0

ID_MATERIAL_ESP_QUILOMBOLA F1.0

ID_MATERIAL_ESP_INDIGENA F1.0

ID_EDUCACAO_INDIGENA F1.0

ID_LINGUA_INDIGENA F1.0

FK_COD_LINGUA_INDIGENA F1.0

ID_LINGUA_PORTUGUESA F1.0

ID_ESPACO_TURMA_PBA F1.0

ID_ABRE_FINAL_SEMANA F1.0

ID_PROPOSTA_PEDAG_ALTERNANCIA F1.0.

CACHE.

EXECUTE.

DATASET NAME esolas WINDOW=FRONT.

SAVE OUTFILE='C:\Usuários\Júlio Ceílio\

miro_enso_esolar_2014\DADOS\ESCOLAS\esolas.sav'

/COMPRESSED.
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FILTER OFF.

USE ALL.

SELECT IF (FK_COD_ESTADO = 31).

EXECUTE.

SAVE OUTFILE='C:\Usuários\Júlio Ceílio\

miro_enso_esolar_2014\DADOS\ESCOLAS\esolasMG.sav'

/COMPRESSED.

A.2 Bano das Matríulas

GET DATA

/TYPE=TXT

/FILE="C:\Usuários\Júlio Ceílio\miro_enso_esolar_2014\

DADOS\MATRICULA_SUDESTE\MATRICULA_SUDESTE.CSV"

/DELCASE=LINE

/DELIMITERS="|"

/ARRANGEMENT=DELIMITED

/FIRSTCASE=2

/IMPORTCASE=ALL

/VARIABLES=

ANO_CENSO F4.0

PK_COD_MATRICULA F6.0

FK_COD_ALUNO F12.0

NU_DIA F2.0

NU_MES F2.0

NU_ANO F4.0

NUM_IDADE_REFERENCIA F2.0

NUM_IDADE F2.0

NU_DUR_ESCOLARIZACAO F3.0

NU_DUR_ATIV_COMP_MESMA_REDE F3.0



63

NU_DUR_ATIV_COMP_OUTRAS_REDES F1.0

NUM_DUR_AEE_MESMA_REDE F1.0

NUM_DUR_AEE_OUTRAS_REDES F1.0

TP_SEXO F1.0

TP_COR_RACA F1.0

TP_NACIONALIDADE F1.0

FK_COD_PAIS_ORIGEM F3.0

FK_COD_ESTADO_NASC F2.0

FK_COD_MUNICIPIO_DNASC F7.0

FK_COD_ESTADO_END F2.0

FK_COD_MUNICIPIO_END F7.0

ID_ZONA_RESIDENCIAL F1.0

ID_TIPO_ATENDIMENTO F1.0

ID_N_T_E_P F1.0

ID_RESPONSAVEL_TRANSPORTE F1.0

ID_TRANSP_VANS_KOMBI F1.0

ID_TRANSP_MICRO_ONIBUS F1.0

ID_TRANSP_ONIBUS F1.0

ID_TRANSP_BICICLETA F1.0

ID_TRANSP_TR_ANIMAL F1.0

ID_TRANSP_OUTRO_VEICULO F1.0

ID_TRANSP_EMBAR_ATE5 F1.0

ID_TRANSP_EMBAR_5A15 F1.0

ID_TRANSP_EMBAR_15A35 F1.0

ID_TRANSP_EMBAR_35 F1.0

ID_TRANSP_TREM_METRO F1.0

ID_POSSUI_NEC_ESPECIAL F1.0

ID_TIPO_NEC_ESP_CEGUEIRA F1.0

ID_TIPO_NEC_ESP_BAIXA_VISAO F1.0

ID_TIPO_NEC_ESP_SURDEZ F1.0

ID_TIPO_NEC_ESP_DEF_AUDITIVA F1.0

ID_TIPO_NEC_ESP_SURDO_CEGUEIRA F1.0

ID_TIPO_NEC_ESP_DEF_FISICA F1.0

ID_TIPO_NEC_ESP_DEF_MENTAL F1.0

ID_TIPO_NEC_ESP_DEF_MULTIPLAS F1.0
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ID_TIPO_NEC_ESP_AUTISMO F1.0

ID_TIPO_NEC_ESP_ASPERGER F1.0

ID_TIPO_NEC_ESP_RETT F1.0

ID_TIPO_NEC_ESP_TDI F1.0

ID_TIPO_NEC_ESP_SUPERDOTACAO F1.0

ID_TIPO_REC_ESP_LEDOR F1.0

ID_TIPO_REC_ESP_TRANSCRICAO F1.0

ID_TIPO_REC_ESP_INTERPRETE F1.0

ID_TIPO_REC_ESP_LIBRAS F1.0

ID_TIPO_REC_ESP_LABIAL F1.0

ID_TIPO_REC_ESP_BRAILLE F1.0

ID_TIPO_REC_ESP_AMPLIADA_16 F1.0

ID_TIPO_REC_ESP_AMPLIADA_20 F1.0

ID_TIPO_REC_ESP_AMPLIADA_24 F1.0

ID_TIPO_REC_ESP_NENHUM F1.0

ID_INGRESSO_FEDERAIS F1.0

FK_COD_MOD_ENSINO F1.0

FK_COD_ETAPA_ENSINO F2.0

ID_ETAPA_AGREGADA_MAT F1.0

PK_COD_TURMA F5.0

FK_COD_CURSO_PROF F1.0

COD_UNIFICADA F1.0

FK_COD_TIPO_TURMA F1.0

PK_COD_ENTIDADE F8.0

FK_COD_ESTADO_ESCOLA F2.0

COD_MUNICIPIO_ESCOLA F7.0

FK_CODIGO_DISTRITO F2.0

ID_LOCALIZACAO_ESC F1.0

ID_DEPENDENCIA_ADM_ESC F1.0

DESC_CATA_ESCOLA_PRIV F1.0

ID_CONVENIADA_PP_ESC F1.0

ID_TIPO_CONVENIO_PODER_PUBLICO F1.0

ID_MANT_ESCOLA_PRIVADA_EMP F1.0

ID_MANT_ESCOLA_PRIVADA_ONG F1.0

ID_MANT_ESCOLA_PRIVADA_SIND F1.0
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ID_MANT_ESCOLA_PRIVADA_SIST_S F1.0

ID_MANT_ESCOLA_PRIVADA_S_FINS F1.0

ID_DOCUMENTO_REGULAMENTACAO F1.0

ID_LOCALIZACAO_DIFERENCIADA F1.0

ID_EDUCACAO_INDIGENA F1.0.

CACHE.

EXECUTE.

DATASET NAME matriulas WINDOW=FRONT.

SAVE OUTFILE='C:\Usuários\Júlio Ceílio\miro_enso_esolar_2014\

DADOS\MATRICULA_SUDESTE\matriulasSUD.sav'

/COMPRESSED.

FILTER OFF.

USE ALL.

SELECT IF (FK_COD_ESTADO_ESCOLA = 31).

EXECUTE.

SAVE OUTFILE='C:\Usuários\Júlio Ceílio\miro_enso_esolar_2014\

DADOS\MATRICULA_SUDESTE\matriulasMG.sav'

/COMPRESSED.
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ANEXO A -- A Organização dos sistemas de

ensino para o atendimento ao

aluno que apresenta neessidades

eduaionais espeiais

A.1 Fundamentos

A Eduação Espeial, omo modalidade da eduação esolar, organiza-se de modo a

onsiderar uma aproximação suessiva dos pressupostos e da prátia pedagógia soial da

eduação inlusiva, a �m de umprir os seguintes dispositivos legais e polítio-�losó�os.

A.1.1 Constituição Federal, Título VIII, da Ordem Soial

�Art. 208

III - Atendimento eduaional espeializado aos portadores de de�iênia, preferen-

ialmente na rede regular de ensino.

V - Aesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da riação artístia,

segundo a apaidade de ada um.

VII - � 1

o

O aesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito públio e subjetivo.

�Art. 227

� 1

o

- II - Criação de programas de prevenção e atendimento espeializado para os

portadores de de�iênia físia sensorial ou mental, bem omo de integração soial

do adolesente portador de de�iênia, mediante ao treinamento para o trabalho e a

onvivênia, e a failitação do aesso aos bens e serviços oletivos, om a eliminação

de preoneitos e obstáulos arquitet�nios.

� 2

o

A lei de disporá sobre normas de onstrução dos logradouros e dos edifíios

de uso públio e de fabriação de veíulos de transporte oletivo, a �m de garantir

aesso adequado às pessoas portadoras de de�iênia.



67

A.1.2 Lei n

o

10.172/01

Aprova o Plano Naional de Eduação e dá outras providênias.

O Plano Naional de Eduação estabelee vinte e sete objetivos e metas para a edu-

ação das pessoas om neessidades eduaionais espeiais. Sintetiamente, essas metas

tratam:

1) do desenvolvimento de programas eduaionais em todos os muniípios - inlusive em

pareria om as áreas de saúde e assistênia soial - visando a ampliação da oferta de

atendimento desde a eduação infantil até a quali�ação eduaional dos alunos;

2) das ações preventivas nas áreas visual e auditiva até a generalização do atendimento

aos alunos na eduação infantil e no ensino fundamental;

3) do atendimento extraordinário em lasses e esolas espeiais ao atendimento preferen-

ial na rede regular de ensino; e

4) da eduação ontinuada dos professores que estão em exeríio à formação em insti-

tuições de ensino superior.

A.1.3 Lei n

o

7.853/89

Dispõe sobre o apoio às pessoas om de�iênias, sua integração soial, assegurando

o pleno exeríio de seus direitos individuais e soiais.

A.1.4 Lei n

o

8.069/90

Dispõem sobre o Estatuto da Criança e do Adolesente. O Estatuto da Criança e

do Adolesente, entre outras determinações, estabelee no � 1

o

do artigo 2

o

: �A riança

e o adolesente portadores de de�iênia reeberão atendimento espeializado.� O orde-

namento do artigo 5

o

é ontundente: �Nenhuma riança ou adolesente será objeto de

qualquer forma de negligênia, disriminação, violênia, rueldade e opressão, punido na

forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais.�

A.1.5 Lei n

o

9.394/96

Estabelee as diretrizes e bases da eduação naional.

�Art. 4
o

III - Atendimento eduaional espeializado aos portadores de de�iênia,

preferenialmente na rede regular de ensino.
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�Art. 58 - Entende-se por eduação espeial, para os efeitos da Lei, a modalidade de

eduação esolar, ofereida preferenialmente na rede regular de ensino, para edu-

andos portadores de neessidades espeiais.

� 1

o

Haverá, quando neessário, serviços de apoio espeializado, na esola regular,

para atender as peuliaridades da lientela de eduação espeial.

� 2

o

O atendimento eduaional será feito em lasses, esolas ou serviços espeiali-

zados, sempre que, em função das ondições espeí�as dos alunos, não for possível

a sua integração nas lasses omuns de ensino regular.

� 3

o

A oferta de eduação espeial, dever onstituional do Estado, tem iníio na

faixa etária de zero a seis anos, durante a eduação infantil.

�Art.59 - Os sistemas de ensino assegurarão aos eduandos om neessidades espei-

ais:

I - urríulos, métodos, ténias, reursos eduativos e organização espeí�os, para

atender as suas neessidades;

II - terminalidade espeí�a para aqueles que não puderem atingir o nível exigido

para a onlusão do ensino fundamental, em virtude de suas de�iênias, e aelera-

ção para onluir em menor tempo o programa esolar para os superdotados;

III - professores om espeialização adequada em nível médio ou superior, para aten-

dimento espeializado, bem omo professores do ensino regular apaitados para a

integração desses eduandos nas lasses omuns;

IV - eduação espeial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em

soiedade, inlusive ondições adequadas para os que não revelarem apaidade de

inserção no trabalho ompetitivo, mediante artiulação om os órgãos o�iais a�ns,

bem omo para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artístia,

inteletual ou psiomotora;

V - aesso igualitário aos benefíios dos programas soiais suplementares disponíveis

para o respetivo nível do ensino regular.

�Art. 60 - Os órgãos normativos dos sistemas de ensino estabeleerão ritérios de

araterização das instituições privadas sem �ns lurativos, espeializados e om

atuação exlusiva em eduação espeial, para �ns de apoio ténio e �naneiro pelo

Poder Públio. Parágrafo únio. O Poder Públio adotará, omo alternativa prefe-

renial, a ampliação do atendimento aos eduandos om neessidades espeiais na

própria rede públia regular de ensino, independentemente do apoio às instituições

previstas neste artigo.
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A.1.6 Dereto n

o

3.298/99

Regulamenta a Lei n

o

7.853/89, que dispõe sobre a Polítia Naional para a Integra-

ção da Pessoa Portadora de De�iênia, onsolida as normas de proteção e dá outras

providênias.

A.1.7 Portaria MEC n

o

1.679/99

Dispõe sobre os requisitos de aessibilidade a pessoas portadoras de de�iênia para

instruir proessos de autorização e de reonheimento de ursos e de redeniamento de

instituições.

A.1.8 Lei n

o

10.098/00

Estabelee normas gerais e ritérios básios para a promoção da aessibilidade das

pessoas portadoras de de�iênia ou om mobilidade reduzida e dá outras providênias.

A.1.9 Delaração Mundial de Eduação para Todos e Delaração

de Salamana

O Brasil fez opção pela onstrução de um sistema eduaional inlusivo ao onordar

om a Delaração Mundial de Eduação para Todos, �rmada em Jomtien, na Tailândia,

em 1990, e ao mostrar onsonânia om os postulados produzidos em Salamana (Espa-

nha, 1994) na Conferênia Mundial sobre Neessidades Eduaionais Espeiais: Aesso e

Qualidade. Desse doumento, ressaltamos alguns trehos que riam as justi�ativas para

as linhas de propostas que são apresentadas neste texto:

•�todas as rianças, de ambos os sexos, têm direito fundamental à eduação e que a

ela deva ser dada a oportunidade de obter e manter nível aeitável de onheimento�;

•�ada riança tem araterístias, interesses, apaidades e neessidades de apren-

dizagem que lhe são próprios�;

•�os sistemas eduativos devem ser projetados e os programas apliados de modo que

tenham em vista toda gama dessas diferentes araterístias e neessidades�;

•�as pessoas om neessidades eduaionais espeiais devem ter aesso às esolas

omuns, que deverão integrá-las numa pedagogia entralizada na riança, apaz de
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atender a essas neessidades�;

•�adotar om força de lei ou omo polítia, o prinípio da eduação integrada que

permita a matríula de todas as rianças em esolas omuns, a menos que haja

razões onvinentes para o ontrário�;

•�... Toda pessoa om de�iênia tem o direito de manifestar seus desejos quanto

a sua eduação, na medida de sua apaidade de estar erta disso. Os pais têm o

direito inerente de serem onsultados sobre a forma de eduação que melhor se ajuste

às neessidades, irunstânias e aspirações de seus �lhos� [Neste último aspeto,

por arésimo nosso, os pais não podem inorrer em lesão ao direito subjetivo à

eduação obrigatória, garantido no texto onstituional.℄;

•�As polítias eduaionais deverão levar em onta as diferenças individuais e as

diversas situações. Deve ser levada em onsideração, por exemplo, a importânia da

língua de sinais omo meio de omuniação para os surdos, e ser assegurado a todos

os surdos aesso ao ensino da língua de sinais de seu país. Fae às neessidades

espeí�as de omuniação de surdos e de surdos-egos, seria mais onveniente que

a eduação lhes fosse ministrada em esolas espeiais ou em lasses ou unidades

espeiais nas esola omuns�;

•�... desenvolver uma pedagogia entralizada na riança, apaz de eduar om suesso

todos os meninos e meninas, inlusive os que sofrem de de�iênias graves. O mérito

dessas esolas não está só na apaidade de dispensar eduação de qualidade a todas

as rianças; om sua riação, dá-se um passo muito importante para tentar mudar

atitudes de disriminação, riar omunidades que aolham a todos...�;

•�... que a todas as rianças, sempre que possível, possam aprender juntas, indepen-

dentemente de suas di�uldades e diferenças... as rianças om neessidades edua-

ionais espeiais devem reeber todo o apoio adiional neessário para garantir uma

eduação e�az�. �... deverá ser dispensado apoio ontínuo, desde a ajuda mínima

nas lasses omuns até a apliação de programas suplementares de apoio pedagó-

gio na esola, ampliando-os, quando neessário, para reeber ajuda de professores

espeializados e de pessoal de apoio externo�;

•�...A esolarização de rianças em esolas espeiais - ou lasses espeiais na esola

regular - deveria ser uma exeção, só reomendável naqueles asos, pouo freqüentes,

nos quais se demonstre que a eduação nas lasses omuns não pode satisfazer às

neessidades eduativas ou soiais da riança, ou quando neessário para o bem-estar
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da riança 9...) nos asos exepionais, em que seja neessário esolarizar rianças

em esolas espeiais, não é neessário que sua eduação seja ompletamente isolada�;

•�deverão ser tomadas as medidas neessárias para onseguir a mesma polítia in-

tegradora de jovens e adultos om neessidades espeiais, no ensino seundário e

superior, assim omo nos programas de formação pro�ssional�;

•�assegurar que, num ontexto de mudança sistemátia, os programas de formação

do professorado, tanto iniial omo ontínua, estejam voltados para atender às ne-

essidades eduaionais espeiais nas esolas...�;

•�Os programas de formação iniial deverão inutir em todos os professores da edu-

ação básia uma orientação positiva sobre a de�iênia que permita estender o que

se pode onseguir nas esolas om serviços loais de apoio. Os onheimentos e as

aptidões requeridos são basiamente os mesmos de uma boa pedagogia, isto é, a a-

paidade de avaliar as neessidades espeiais, de adaptar o onteúdo do programa

de estudos, de reorrer à ajuda da tenologia, de individualizar do proedimentos

pedagógios para atender a um maior número de aptidões... Atenção espeial deverá

ser dispensada à preparação de todos os professores para que exerçam sua auto-

nomia e apliquem suas ompetênias na adaptação dos programas de estudos e da

pedagogia, a �m de atender às neessidades dos alunos e para que olaborem om os

espeialistas e om os pais�;

•�A apaitação de professores espeializados deverá ser reexaminada om vista a

lhes permitir o trabalho em diferentes ontextos e o desempenho de um papel-have

nos programas relativos às neessidades eduaionais espeiais. Seu núleo omum

deve ser um método geral que abranja todos os tipos de de�iênias, antes de se

espeializar em uma ou em várias ategorias partiulares de de�iênia�;

•�o aolhimento, pelas esolas, de todas as rianças, independentemente de suas on-

dições físias, inteletuais, soiais, emoionais, lingüístias ou outras (neessidades

eduaionais eduativas espeiais);

•�uma pedagogia entralizada na riança, respeitando tanto a dignidade omo as di-

ferenças de todos os alunos�;

•�uma atenção espeial às neessidades de alunos om de�iênias graves ou múlti-

plas, já que se assume terem eles os mesmos direitos, que os demais membros da
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omunidade, de virem a ser adultos que desfrutem de um máximo de independên-

ia. Sua eduação, assim, deverá ser orientada nesse sentido, na medida de suas

apaidades�;

•�os programas de estudos devem ser adaptados às neessidades das rianças e não

o ontrário, sendo que as que apresentarem neessidades eduativas espeiais de-

vem reeber apoio adiional no programa regular de estudos, ao invés de seguir um

programa de estudos diferente�;

•�os administradores loais e os diretores de estabeleimento esolares devem ser on-

vidados a riar proedimentos mais �exíveis de gestão, a remanejar os reursos

pedagógios, diversi�ar as opções eduativas, estabeleer relações om os pais e a

omunidade;

•�o orpo doente, e não ada professor, deverá partilhar a responsabilidade do ensino
ministrado a rianças om neessidades espeiais�;

•�as esolas omuns, om essa orientação integradora, representam o meio mais e�-

az ombater atitudes disriminatórias, de riar omunidades aolhedoras, onstruir

uma soiedade integradora e dar eduação para todos; além disso, proporionam uma

eduação efetiva à maioria das rianças e melhoram a e�iênia e, ertamente, a

relação usto-benefíio de todo o sistema eduativo�;

•�A inlusão de alunos om neessidades eduaionais espeiais, em lasses omuns,

exige que a esola regular se organize de forma a ofereer possibilidades objetivas de

aprendizagem a todos os alunos, espeialmente àqueles portadores de de�iênias�.

Esses dispositivos legais e polítio-�losó�os possibilitam estabeleer o horizonte das

polítias eduaionais, de modo que se assegure a igualdade de oportunidades e a va-

lorização da diversidade no proesso eduativo. Nesse sentido, tais dispositivos devem

onverter-se em um ompromisso étio-polítio de todos, nas diferentes esferas de poder,

e em responsabilidades bem de�nidas pela sua operaionalização na realidade esolar.
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ANEXO B -- Os serviços de apoio pedagógio

espeializado

Os serviços de apoio pedagógio espeializado oorrem no espaço esolar e envolvem

professores om diferentes funções:

a. Classes omuns - serviço que se efetiva por meio do trabalho de equipe, abrangendo

professores da lasse omum e da eduação espeial, para o atendimento às neessidades

eduaionais espeiais dos alunos durante o proesso de ensino e aprendizagem. Pode on-

tar om a olaboração de outros pro�ssionais, omo psiólogos esolares, por exemplo.

b. Salas de reursos - serviço de natureza pedagógia, onduzindo por professor espeiali-

zado, que suplementa (no aso dos superdotados) e omplementa (para os demais alunos)

o atendimento eduaional realizado em lasses omuns da rede regular de ensino. Esse

serviço realiza-se em esolas, em loal dotado de equipamentos e reursos pedagógios ade-

quados às neessidades eduaionais espeiais dos alunos, podendo estender-se a alunos

de esolas próximas nas quais não exista esse atendimento. Pode ser realizado individu-

almente ou em pequenos grupos, para alunos que apresentem neessidades eduaionais

espeiais semelhantes, em horário diferente em que freqüentam a lasse omum.

. Itinerânia - serviço de orientação e supervisão pedagógia desenvolvida por profes-

sores espeializados que fazem visitas periódias às esolas para trabalhar om os alunos

que apresentem neessidades eduaionais espeiais e om seus respetivos professores de

lasse da rede regular de ensino.

d. Professores-intérpretes - são pro�ssionais espeializados para apoiar alunos surdos,

surdos-egos e outros que apresentam sérios omprometimentos de omuniação e sinali-

zação.

Todos os professores de eduação espeial e os que atuam em lasses omuns deverão ter

formação para respetivas funções, prinipalmente os que atuam em serviços de apoio pe-

dagógio espeializado.

A inlusão de alunos om neessidades eduaionais espeiais em lasses omuns do ensino

regular, omo meta das polítias de eduação, exige interação onstante entre o professor
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da lasse omum e os dos serviços de apoio pedagógio espeializado, sob pena de alguns

eduandos não atingirem rendimento esolar satisfatório.

A interação torna-se absolutamente neessária quando se trata, por exemplo, da eduação

dos surdos, onsiderando que lhes é faultado efetivar sua eduação por meio da Língua

Portuguesa e da Língua Brasileira de Sinais, depois de manifestada a opção dos pais e

sua própria opinião. Reomenda-se que o professor, para atuar om esses alunos em sala

de aula da eduação infantil e dos anos iniiais do ensino fundamental, tenha omple-

mentação de estudos sobre o ensino de línguas: Língua Portuguesa e Língua Brasileira de

Sinais. Reomenda-se também que o professor, para atuar om alunos surdos em sala de

reursos, prinipalmente a partir da 5

a

série do ensino fundamental, tenha, além do urso

de Letras e Lingüístia, omplementação de estudos ou ursos de pós-graduação sobre o

ensino de línguas: Língua Portuguesa e Língua Brasileira de Sinais.

Os serviços de apoio pedagógio espeializado, ou outras alternativas enontradas pela es-

ola, devem ser organizados e garantidos nos projetos pedagógios e regimentos esolares,

desde que devidamente regulamentados pelos ompetentes Conselhos de Eduação.

O atendimento eduaional espeializado pode oorrer fora de espaço esolar, sendo, nes-

ses asos, erti�ada a freqüênia do aluno mediante relatório do professor que o atende:

a. Classe hospitalar - serviço destinado a prover, mediante atendimento espeializado, a

eduação esolar a alunos impossibilitados de freqüentar as aulas em razão de tratamento

de saúde que implique internação hospitalar ou atendimento ambulatorial.

b. Ambiente domiiliar - serviço destinado a viabilizar, mediante atendimento espeiali-

zado, a eduação esolar de alunos que estejam impossibilitados de freqüentar as aulas

em razão de tratamento de saúde que implique permanênia prolongada em domiílio.

Os objetivos das lasses hospitalares e do atendimento em ambiente domiiliar são: dar

ontinuidade ao proesso de desenvolvimento e ao proesso de aprendizagem de alunos

matriulados em esolas da eduação básia, ontribuindo para seu retorno e reintegra-

ção ao grupo esolar; desenvolvendo urríulo �exibilizado om rianças, jovens e adultos

não matriulados no sistema eduaional loal, failitando seu posterior aesso à esola

regular.


