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RESUMO

 Os indicadores mundiais referentes à educação mostram que o Brasil precisa de ações para 
melhorar a posição indesejável que ocupa na atualidade. De maneira intrínseca ao problema 
da educação engloba-se também as pessoas que tem algum tipo de necessidade especial. A 
este público percebe-se pelos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
que a proporção desta população é significativa e que não se percebe em políticas públicas do 
governo algum tipo de movimento para englobar estes alunos que na maioria dos casos 
dependem de um ambiente diferenciado ou mesmo de metodologias específicas de aula. 
Diante a este contexto emerge o objetivo deste trabalho, o qual consiste de uma proposta 
metodológica de métodos analíticos para traduzir os dados abertos e públicos em análise a 
nível educacional, social e econômico, possibilitando a descoberta de informações 
estratégicas para gestores que lidam com alunos deficientes, como é o caso da Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE). O trabalho tem como contribuições uma 
Modelagem Multidimensional que permite apresentar diferentes respostas estratégicas da 
educação especial em termos de visualização de dados e, também o uso da tarefa de 
Agrupamento de Dados (Clusterização) por meio do algoritmo de K-Médias que também 
possibilita descoberta de conhecimentos não triviais às análises dos dados brutos. Os 
resultados foram amplamente explorados com métodos de Visualização de Dados e são 
importantes, entre outras coisas, à definição de políticas públicas para pessoas com 
necessidades especiais.

Palavras–chave: Modelagem Multidimensional, Pessoas com necessidades especiais, 
Métodos Analíticos, Agrupamento de Dados, K-Médias.



ABSTRACT

The Global education indicators show that Brazil needs action to improve its current 
undesirable position. In an intrinsic way to the problem of education also encompasses 
people who have some kind of special need. To this public is perceived by the data of the 
Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE) that the proportion of this population 
is significant and that is not perceived in public policies of the government some type of 
movement to include these students that in the majority of the cases depend on a differentiated 
environment or even specific classroom methodologies. Given this context, the objective of 
this work is the one that consists of a methodological proposal of analytical methods to 
translate the open and public data in educational, social and economic analysis, allowing the 
discovery of strategic information for managers who deal with deficient students, as is the 
case of the Association of Parents and Friends of the Exceptional (APAE). The work has as 
contributions a Multidimensional Modeling that allows to present different strategic 
responses of the special education in terms of data visualization and also the use Clustering 
through the K-Means algorithm that also allows discovery from non-trivial knowledge to raw 
data analyzes. The results have been extensively explored using Data Visualization methods 
and are important, among other things, for defining public policies for people with special 
needs.

Keywords: Dimensional Modeling, Deficient Students, Analytics Methods, Clustering, K-
Means.
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1 INTRODUÇÃO

A educação inclusiva deve ser tratada como uma ação política, cultural, social e 

pedagógica, permitindo direito a todos os estudantes participarem do processo de 

aprendizagem em todos os níveis educacionais. Esta premissa da educação inclusiva é um 

movimento mundial e que, ao que cabe as entidades governamentais brasileiras que 

administram o processo educacional, há uma preocupação de criação e implementação de 

práticas educacionais que viabilizem este tipo de educação (MEC/SECADI, 2014). No Brasil, 

os órgãos governamentais reconhecem a existência de dificuldades em manter o Sistemas de 

Ensino adequado às necessidades das pessoas com necessidades especiais (PNE). 

Há uma demanda mundial de gestores e educadores de buscar novas alternativas de 

forma a garantir a educação em todos os níveis. Neste contexto, em 2006 iniciou-se no Brasil 

o movimento Todos pela Educação, cuja missão é contribuir para que até 2030, o Brasil 

assegure educação básica a toda população.

No Brasil a educação básica compreende três etapas: o ensino infantil (para crianças 

com até cinco anos), o ensino fundamental (para alunos de 6 a 14 anos) e o ensino médio 

(para alunos de 15 a 17 anos). 

De maneira geral a frequência de alunos nos cinco anos iniciais do ensino fundamental 

é maior e vai diminuindo nos quatro anos finais. O ensino médio se apresenta inexpressivo, 

sem possibilidade de preparo destes cidadãos ao ensino superior (ANDRES, 2014).

O afunilamento do ensino fundamental ao médio é mais acentuado quando se analisa 

os estudantes que necessitam de um atendimento especial. Para se ter uma ideia, nos anos 

iniciais do fundamental, o percentual de alunos nas escolas é de 3%, enquanto nos anos finais 

da etapa a proporção desce para 2%, e no ensino médio chega em apenas 0,9% (MENDES, 

CONCEIÇÃO e MICAS, 2017). Neste cenário, têm-se observado que nos cinco primeiros 

anos do ensino fundamental, as salas de aula estão sob a responsabilidade de um único 

professor, tendo maior disponibilidade de observar e acompanhar o aluno especial. Entretanto, 

nos anos seguintes, cada professor passa a ser responsável por uma única disciplina, não 

disponibilizando de um acompanhamento do aluno, o que pode ser um fator que contribua a 

evasão escolar de deficientes (ANDRES, 2016).

Diante do exposto, observa-se a seguinte situação do aluno especial conforme censo 

de 2010: de toda população com necessidades especiais com idade de 15 anos ou mais anos, 

61% não haviam cursado o ensino fundamental. Associando a questão educacional a 

dimensão econômica relacionada nesse caso a renda salarial, 46,6 % dessa população 
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pertencem a famílias com um salário mínimo ou sem rendimento algum. Estima-se que dos 

44 milhões de necessitados especiais existentes no Brasil, 53,8% estão desocupados ou não 

economicamente ativos. 

Aprofundando a discussão sobre a população especial, uma particularidade sobre essas 

pessoas é que todos sejam considerados como doentes nas esferas social, física e educacional. 

Isso é assim colocado devido ao fato de que a solução para a deficiência será encontrada 

somente quando houver uma atuação conjunta nas três esferas e tratadas de maneira 

particularizada a cada tipo de deficiência (NASIBULLOW, KASHAPOVA e 

SHAVALIYERA, 2015).

Como um caminho de solução, a educação pode ser considerada como uma etapa 

inicial de um processo maior de integração social. A ausência de ações de integração destas 

pessoas, seja na escola ou no trabalho, aumenta ainda mais a chance de exclusão social, o que 

tem como consequência a geração da pobreza, baixos padrões de saúde e uma alta 

percentagem de deficiência. 

Diante a toda esta situação, o governo brasileiro tem como objetivo transformar as 

escolas públicas para a realização da educação, por meio de sistemas educacionais inclusivos. 

No entanto, deve-se ainda promover mudanças na estrutura educacional com objetivo de 

atender as necessidades de todos (MEC/SECADI, 2014).

Para se ter ideia da situação da educação de pessoas com deficiência sem outros 

países, no Quênia, em que se tem relatos de pesquisa sobre esse tema, o atual sistema de 

educação inclusiva baseia-se no Artigo 24 da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência (CDPD). A educação inclusiva está em seu estágio inicial, e 

atualmente existem muitas barreiras no desenvolvimento de um sistema educacional 

inclusivo, pois o país carece de uma estrutura básica, principalmente relacionados à saúde, 

acesso aos alimentos e disponibilidade de água potável. Conforme propõe artigo acima citado, 

o Quênia necessita de uma rede inclusiva para escolas em todo o país com acompanhamento 

local para o seu processo de inclusão social (ELDER e ED, 2015). Por outro lado, nos 

Estados Unidos da América (EUA), o sistema de educação inclusiva tem sido considerado 

satisfatório, o qual inclui pessoas normais e especiais em uma mesma sala de aula. Assim, em 

caso de dificuldades, os professores têm à disposição recursos específicos ou aulas 

complementares, de acordo com as necessidades (DAREN, 2018).

No Brasil, as maiores dificuldades encontradas quanto à educação envolvendo pessoas 

especais refere-se à ausência de metodologia específica, meio apropriado e planejamento 
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curricular, tecnologias assistivas, principalmente aos deficientes auditivo e visual, e de 

preparo especializado dos docentes nas escolas (PEREIRA, 2016). Uma outra dificuldade 

encontrada, principalmente pelo deficiente visual, é a acessibilidade. 

Portanto, enquanto no Brasil a preocupação maior ainda está em fornecer o transporte 

escolar gratuito ao deficiente (BRASIL/SNPD, 2012), na França as estações de transporte já 

disponibilizam recursos tecnológicos como mapas interativos às pessoas com deficiência 

visual (BROCK e JOUFFRAIS, 2015).

Contudo, o Brasil iniciou desde 2006 um processo de maior maturidade e 

sensibilização dos órgãos governamentais referente à deficiência. Principiou-se um 

movimento de inclusão de PCD (pessoas com deficiência), consistido de um grande avanço 

nas definições de políticas públicas por meio das Conferências I e II realizadas em 2006 e 

2008 (BRASIL/SNPD, 2012). 

A Conferência I representou um marco histórico, social e político dos direitos de PCD, 

contando com a participação da sociedade civil. Apresentou-se com a temática: 

“Acessibilidade você também tem compromisso”. A Conferência II teve como tema central: 

“Inclusão, Participação e Desenvolvimento – Um novo jeito de avançar”. Representou 

especificamente três eixos temáticos com ações nas áreas de Saúde e Reabilitação 

profissional, Acessibilidade e Educação e Trabalho. Os itens de ações discutidos nestas duas 

conferências estão mencionados no Quadro1.

Quadro 1 – Ações das Conferências I e II

Conferência I

-Sensibilizar os órgãos governamentais às questões referentes aos PCD.

- Impulsionar a inclusão qualificada do deficiente no processo de desenvolvimento do país.

-Implementar políticas de acessibilidade geral do deficiente à sociedade.

- Oportunizar a visibilidade e acompanhamento das políticas de acessibilidade.

Conferência II – Eixo – Saúde e Reabilitação Profissional

- Avaliação da cobertura dos equipamentos órteses e próteses por meio do SUS – Sistema Único de 
Saúde em parceria com as Universidades Federais.

- Garantia total do exame pré-natal.

- Teste da orelhinha e do olhinho nos exames do recém-nascido.
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- Criação de um cadastro único de PCD ao acesso de benefícios sociais.

Conferência II – Eixo – Acessibilidade

- Passe livre ao território Nacional.

- Custeio de despesas (Alimento, transporte e hospedagem) para pessoas com deficiência no caso do 
tratamento fora do domicílio).

Conferência II – Eixo – Educação e Trabalho

- Educação profissional por meio do Plano Nacional de Ensino Técnico (PRONATEC). Específico aos 
PCD

- Campanhas de sensibilização e conscientização aos empregadores nos setores públicos e privados.

- Redução de impostos às empresas com menos de 50 funcionários que empregam pessoas PCD.

Fonte: BRASIL/SNPD (2012, p.3)

1.1 OBJETIVOS

Dado o exposto, este trabalho tem como objetivo principal a utilização de métodos 

analíticos com uso de visualização de dados para apresentar indicadores nacionais, 

relacionando dados de educação de pessoas com necessidades especiais, com diferentes tipos 

de deficiências – física, motora, mental e visual - com dados sociais e econômicos. Como 

objetivos específicos, propõe-se neste trabalho:

 Gerar um repositório único com as bases de indicadores educacionais e sócio 

econômicos;

 Propor um modelo multidimensional de dados que possibilite analisar a educação 

especial sobre as diferentes dimensões: educacional, econômica e social;

 Eleger questionamentos de interesse de gestores sobre os estudantes com necessidades 

especiais;

 Apresentar os resultados usando métodos de visualização de dados;

 Fazer uma análise agrupamento de dados para descobertas de como as diferentes 

variáveis e das diferentes fontes de dados.
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1.2. JUSTIFICATIVA

As metas do Plano Nacional de Educação (PNE) sancionado em 2014 pelo Congresso 

Federal incluem, entre outras coisas, implantar recursos para atender os alunos especiais nas 

escolas (FONTES e SANTOS, 2015). Este Plano além de beneficiar o deficiente, também 

auxilia a todos que administram a educação inclusiva dos PCD, principalmente os gestores. 

Neste cenário há uma carência de ferramentas de análises e comparações que analisem a 

repercussão das metas do PNE e Planos Sociais e, também de ferramentas que apresentem 

indicadores educacionais e sócio econômicos das PCD.

A justificativa ao desenvolvimento de Aplicações ou Ferramentas Computacionais à 

exploração e apresentação de dados estatísticos mais específicos e aprofundados sobre os 

PCD nas regiões brasileiras são necessários aos gestores que atuam em Organização Não 

Governamental (ONG) para PCD.

Justifica-se ainda que ONG para PCD com abrangência nacional, que mantém uma 

sede numa determinada região do Brasil, necessita de recursos para gerenciar o 

funcionamento das diversas ONGs, atuantes nas demais regiões brasileiras. Este trabalho 

estabelece como premissa que as análises de dados e apresentação de resultados com recursos 

de Visualização de Dados, pode-se descobrir o posicionamento preciso da incidência de PCD 

numa determinada região, seus níveis de escolaridade e condições de vida. Por meio de 

análises de dados pode-se ainda garantir as ONGs regionais um melhoramento no 

atendimento, tornando-o mais preciso e satisfatório ao deficiente. 

Esta pesquisa foi realizada por meio do acesso aos dados públicos e abertos nacionais 

relacionados a população especial, métodos analíticos de dados e visualização de dados. O 

estudo delimita-se a destacar as condições educacionais e sócio econômicas das PCD: 

Auditivo, Visual, Mental e Físico nas regiões brasileiras por meio do censo de 2010. Este 

processo pode gerar um intercâmbio forte entre governo e sociedade e essa interação é 

necessária ao processo de democratização dos direitos educacionais-sociais.

1.3. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

A partir do exposto acima, esta Dissertação está constituída por 5 (cinco) capítulos:
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 Neste primeiro capítulo da pesquisa foram trazidos aspectos relevantes sobre as 

condições de vida das PCD. Além disso, foram apresentados a justificativa, os 

objetivos e a delimitação do trabalho e trabalhos correlatos.

 No segundo capítulo será abordada a Fundamentação teórica e tem como finalidade 

apresentar as Políticas Públicas às PCD, os Métodos Analíticos para análise dos dados, 

a Visualização de Dados. 

 O terceiro capítulo aborda a Metodologia do Trabalho e serão descritas as técnicas 

utilizadas na pesquisa.

 O quarto capítulo apresenta os Resultados.

 No quinto capítulo são dispostas as Conclusões do estudo e trabalhos futuros. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 AS POLÍTICAS PÚBLICAS E A EDUCAÇÃO ESPECIAL

Devido ao fato de que as escolas sejam um espaço sociocultural, talvez nem sempre as 

pessoas reconhecem a diversidade presentes nas mesmas em toda a sua complexidade. Deve-

se haver uma preocupação e conscientização nas escolas no aspecto da diversidade humana 

como, por exemplo, na questão de que cada aluno apresenta uma característica própria e 

ritmos de aprendizagem diferentes. E isto é um dos desafios das escolas e, também dos órgãos 

governamentais relacionados a educação, em como administrar a diversidade (SAMPAIO e 

MORGADO, 2014). 

A diversidade escolar deve englobar ainda a educação especial que é uma modalidade 

de ensino destinada a pessoas com deficiências físicas, sensoriais, mentais ou múltiplas 

(FONTES e SANTOS, 2015). Segundo Menezes e Frias (2009), a diversidade no âmbito de 

educação de pessoas com necessidades especiais passou por três atitudes que marcaram 

mundialmente o desenvolvimento da educação especial (MENEZES e FRIAS, 2009):

 Marginalização: a partir da exclusão total das pessoas com necessidades especiais, o 

que implicar em uma omissão da sociedade na organização de serviços para esse 

grupo da população;

 Assistencialismo: atitudes filantrópica e humanitária, que buscavam apenas dar 

proteção às pessoas com deficiência, não reconhecendo qualquer potencial destas 

pessoas;

 Educação/reabilitação: atitudes de crença nas possibilidades de desenvolvimento das 

pessoas com deficiência. Preocupação com a organização de serviços educacionais.

No Brasil a apropriação do discurso favorável à inclusão foi fortemente influenciada 

por movimentos e declarações internacionais, desde o final da década de 1940 (SAMPAIO e 

MORGADO, 2013). Estes mesmos autores afirmam que nas últimas décadas um conjunto de 

países são seguidores dos princípios da Declaração de Salamanca e das iniciativas das Nações 

Unidas que regem um número cada vez maior de alunos portadores de deficiência. Esta 

declaração foi adotada por 92 países e esclarece o seguinte: “Todos os alunos devem aprender 

juntos, sempre que possível, independentemente das dificuldades e das diferenças que 

apresentam. As escolas inclusivas devem reconhecer e satisfazer as necessidades diversas dos 

seus alunos, adaptando-se aos vários estilos e ritmos de aprendizagem, de modo a garantir 
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um bom nível de educação para todos, através de currículos adequados, de uma boa 

organização escolar, de estratégias pedagógicas, de utilização de recursos e de uma 

cooperação com toda a comunidade” (UNESCO, 1994, p. 7).

Neste contexto a educação inclusiva passa a exigir uma nova escola, tendo como 

necessidades a alteração nos currículos, nas metodologias de avaliação, na formação de 

gestores, professores e funcionários. Passando-se assim a assumir como um exercício de 

cidadania e um desafio à comunidade.

Considera-se ainda que a formação dos professores de educação especial gera atitudes 

mais positivas dos mesmos em relação aos alunos e a sua capacitação que deverá incluir 

adaptação de currículos, utilização de tecnologias de apoio e de mobilidade metodológicas 

serão capazes de responder às características individuais de todos os seus alunos (SAMPAIO 

e MORGADO, 2014).

Em 2014, o Congresso Federal sancionou medidas ao Plano Nacional de Educação 

(PNE) com a finalidade de direcionar esforços e investimentos para a melhoria da qualidade 

da educação no país. Com força de lei, o PNE estabelece metas a serem atingidas nos 

próximos 10 anos (FONTES e SANTOS, 2015). Foi definido pelo PNE prioridades a todos 

que se apresentam ou necessitam de recursos especiais para se manterem nas escolas, sejam 

alunos com alta deficiência ou com altas habilidades. Os principais desafios do plano 

relacionados à inclusão social podem ser vistos no Quadro 2 (FONTES e SANTOS, 2015).

Quadro 2 – Ações do PNE

- Organizar programas de estimulação precoce em parceria com as áreas de saúde e assistência 
para as crianças com necessidades educacionais especiais, em instituições especializadas da 
educação infantil.

- Ofertar cursos para professores sobre atendimento básico na educação infantil e fundamental.

- Oferecer apoio a todas as Instituições de educação infantil e fundamental, ampliando a 
aplicação de testes de acuidade visual e auditiva por meio de parceria com a área da saúde.

- Generalizar o atendimento dos alunos com necessidades especiais na educação infantil e no 
ensino fundamental, inclusive por meio de consórcios entre Municípios, quando necessário, 
provendo, nestes casos, o transporte escolar.

- Implantar a assistência social em parcerias com as áreas de saúde, em cada Unidade de 
Federação, um centro especializado destinado às pessoas com deficiência.
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- Disponibilizar livros didáticos falados, em braile e em caracteres ampliados, para todos os 
alunos cegos e para os de visão subnormal do ensino fundamental.

- Implantar e generalizar o ensino da Língua Brasileira de Sinais para os alunos surdos e, 
sempre que possível, para seus familiares e para o pessoal da unidade escolar. 

- Autorizar a construção e adaptação de prédios escolares com padrões mínimos de 
infraestrutura aos alunos especiais.

- Incluir nos currículos de formação de professores, nos níveis médio e superior, conteúdos e 
disciplinas específicas para a capacitação ao atendimento dos alunos especiais.

- Prover apoio técnico e financeiro às instituições privadas sem fim lucrativo com atuação 
exclusiva em educação especial, que realizem atendimento de qualidade, atestado em avaliação 
conduzida pelo respectivo sistema de ensino. 

Fonte: Fontes e Santos (2015, p.6)

Nas últimas décadas houve uma sensibilização maior quanto à educação especial e, 

por conseguinte, políticas públicas foram elaboradas por meio de Conferências, Assembleias e 

Planos. 

Na Figura 2.1 é mostrado que durante um período de dez anos, entre 1998 a 2008, foi 

apresentado um crescimento de 48% nas matrículas de alunos especiais (MENDES, 

CONCEIÇÃO e MICAS, 2017). Por outro lado, no período entre 2006 a 2016, com a 

divulgação da Assembleia Geral da OEA - Organização dos Estados Americanos sobre a 

“Declaração da década das Américas pelos direitos e pela dignidade das pessoas com 

deficiência”, e logo em seguida pelas metas do PNE, o período de crescimento atingiu 72%. 

Os dados do Censo Escolar de 2015 e 2016 revelam que as conquistas citadas anteriormente 

foram preservadas, ou seja, não houve retrocesso. O total de matrículas desse público 

específico aumentou cerca de 4% por ano (de 886.815, em 2014, para 971.372 em 2016).  O 

número de matrículas dos deficientes, mesmo em constante crescimento, não ultrapassava os 

1,78% do total de matrículas da educação básica. Com as Ações do PNE, elevou-se de 1,78% 

em 2014, para 1,99% em 2016.

Hoje no Brasil não é possível precisar quantas pessoas deficientes não frequentam a 

escola em uma determinada faixa etária. O que se sabe do censo de 2010 é que 23,91% da 

população atual tem alguma deficiência. Adicionalmente, sabe-se que a porcentagem de 

pessoas com deficiência em relação ao total de estudantes na educação básica era de 1,78% 

em 2014 e aumentou para 1,99% em 2016, como se pode observar na Figura 2.2.
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Figura 2.1: Número de matrículas da educação especial na educação básica
Fonte: Sinopses estatísticas da Educação Básica–   INEP/ MEC (1998 a 2016).

Na educação inclusiva existem desafios a serem analisados em relação a sua 

completude, especificamente dos professores e alunos. Uma teoria histórico-cultural faz 

referências importantes sobre o desenvolvimento e a aprendizagem. O desenvolvimento está 

suscitado à aprendizagem, a qual depende do desenvolvimento. A aprendizagem do aluno em 

uma ação colaborativa cria possibilidades de desenvolvimento (MONTEIRO e FREITAS, 

2014). Estes mesmos autores afirmam que neste processo de relações intersubjetivas nem 

sempre harmônicas, o outro é visto como aquele que ajuda, partilha e guia. Neste contexto os 

outros são considerados alunos, amigos, professores e a própria família.

Figura 2.2: Número de matrículas da educação especial na educação básica
Fonte: Sinopses estatísticas da Educação Básica–   INEP/ MEC (2014 a 2016).
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No Brasil, desde 2011, uma outra temática em ascensão à educação inclusiva é a 

Tecnologia Assistiva (TA). Ela é definida como um conjunto de recursos e serviços a apoiar 

as pessoas com necessidades especiais (OLIVEIRA, 2015). Este mesmo autor afirma que a 

TA em conjunto com as Salas de Recursos Multifuncionais (SRM) e o Atendimento 

Especializado Educacional (AEE) regulamentado pelo Decreto-Lei 7.611 de 17/11/2011 vem 

a complementar a formação de estudantes especiais. 

Finalmente, houve-se uma intensa busca e empenho à apresentação de todo este 

panorama significativo à inclusão social. Sugere-se que os dados apresentados deveriam estar 

mais facilmente dispostos, a um melhor acompanhamento, à conscientização das pessoas a 

fim de definir estratégias governamentais à educação inclusiva.

2.1.1 ASPECTOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E EDUCACIONAIS

Neste subcapítulo serão apresentados os tópicos População, Educação e Trabalho com 

referência à Cartilha do Censo de 2010 de Pessoas com deficiência publicada em 2012.

2.1.1.1 Censo de Pessoas com deficiência sob a ótica Populacional

Para aferir a população com deficiência no Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), no censo demográfico de 2010, apresentou a prevalência dos diferentes 

tipos de deficiência e as características que compõem este segmento da população.

Concluiu-se que num total de 45.606.048 brasileiros, 23,9% da população total, tem 

algum tipo de deficiência. As mulheres representam 25.800.681 (26,5%), e os homens 

19.805.367 (21,2%). A tabela 2.1 apresenta em percentuais, a natureza das deficiências.

Tabela 2.1 - Número de pessoas com pelo menos uma das deficiências investigadas, por 
grupo de idade

Deficiências Deficiência 
Visual

Deficiência 
Auditiva

Deficiência
Motora

Mental ou 
Intelectual

0 a 14 anos 5,3 1,3 1,0 0,9
15 a 64 anos 20,1 4,2 5,7 1,4
65 anos ou mais 49,8 25,6 38,3 2,9
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As condições de vida oferecidas pelos estados e regiões brasileiras são distintas. As 

dificuldade e facilidades incidem na vida diária das pessoas com deficiência. Portanto, a 

maior incidência pode refletir, também, condições de vida piores encontradas em alguns 

estados e regiões. A Região Nordeste, por exemplo, teve a maior taxa de prevalência de 

pessoas com pelo menos uma das deficiências, 26,3%. As menores incidências ocorreram nas 

Regiões Sul e Centro Oeste, 22,5% e 22,51%, respectivamente. A região Sudeste apontou 

23,03% e a Norte, 23,4%. Estes dados corroboram a tese de que a deficiência tem forte 

ligação com a pobreza e que os programas de combate à pobreza também melhoram a 

qualidade devida das pessoas com deficiência.

2.1.1.2 Censo de pessoas com deficiência sob a ótica Educacional

A educação é um meio entre o homem e a sociedade. A garantia de que toda 

população tem direito a educação é uma maneira de viabilizar as pessoas, incluindo as 

especiais, capacitação ao mercado de trabalho e obtenção de renda, garantindo a manutenção 

do cidadão com dignidade e independência.

A educação é mensurada por nível de instrução que mede a proporção de pessoas com 

15 anos ou mais de idade que atingiu determinados anos de estudo. A Região Nordeste em 

2010 teve o maior percentual de pessoas no nível “Sem instrução e Fundamental incompleto”. 

Esta região é marcada por ser essencialmente rural, com grandes disparidades sociais e que 

carece da execução das políticas públicas de inclusão social. A situação para as demais 

Regiões e o percentual de nível de instrução podem ser vistos na Tabela 2.2.

Tabela 2.2: Distribuição percentual das pessoas de 15 anos ou mais de idade com pelo menos 
uma das deficiências por nível de instruções e grandes regiões.

Grandes Regiões
Sem instrução 
e fundamental 

incompleto

Fundamental
completo e 

médio 
incompleto

Médio 
completo e 
superior 

incompleto

Superior
completo

Não 
determinado

Norte 61,9 14,0 18,4 5,4 0,4

Nordeste 67,7 12,3 15,7 4,0 0,3

Sudeste 56,2 15,5 19,4 8,5 0,5

Sul 62,6 14,4 16,0 6,8 0,2
Centro-oeste 58,4 14,3 18,7 8,2 0,4
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2.1.1.3 Censo de pessoas com deficiência sob a ótica Trabalhista

As oportunidades de trabalho são medidas de acordo com o grau de instrução de cada 

pessoa. Quando as pessoas não conseguem frequentar a escola, dificilmente a oportunidade ao 

trabalho originará renda suficiente para prover uma vida digna. No entanto, os direitos 

humanos garantem que todas as pessoas com deficiência tenham direito ao trabalho e 

condições equitativas e satisfatórias, sem discriminação na remuneração e nos critérios de 

admissão dos trabalhadores com deficiência. A declaração também assegura condições de 

acessibilidade que garantam aos deficientes as mesmas condições de pessoas normais. Outra 

garantia ao trabalho é dada pelo artigo 93 da Lei de Cotas que foi instituída em 24 de julho de 

1991, estabelecendo que empresas com 100 ou mais funcionários são obrigadas a preencher 

de 2 a 5% de seus cargos em proporção ao número total de funcionários, com deficientes. 

Embora se tenha a garantia dos direitos humanos e a lei de cotas, a participação dos 

brasileiros deficientes no mercado de trabalho em relação aos normais é baixa. Para aferir a 

inserção de pessoas ativas no mercado de trabalho é usada a taxa de atividade. A menor taxa 

ocorreu no segmento de pessoas com deficiência mental 19,75%. A deficiência motora foi a 

segunda mais restritiva, 34,35%. Em terceiro lugar ficou a auditiva com 41,85%. A 

deficiência visual foi a menos restritiva com 53,8%.

Em virtude da dificuldade imposta pela deficiência mental essa é a mais restritiva, 

impactando na dificuldade de aprendizado e desenvolvimento de tarefas ou serviços em um 

ambiente profissional. A APAE (Associação de Pais e Amigos do Excepcional) é uma de 

outras instituições que tem como objetivo apoiar este tipo de deficiente e possivelmente 

preparar estas pessoas ao mercado de trabalho.

2.2 MÉTODOS ANALÍTICOS PARA ANÁLISE DE DADOS

A análise de dados é uma área de pesquisa que pode ser subdividida basicamente em 

análise exploratória, que usam recursos de estatística descritiva embutidos nos métodos de 

agregação de linguagem de consulta em banco de dados SQL (do inglês Structured Query 

Language) para uso em análise de dados históricos armazenados ou por técnicas que 

envolvem tarefas da mineração de dados que buscam descobrir relações desconhecidas nos 

dados com a finalidade de gerar modelos analíticos. Este subcapítulo tem como objetivo 
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apresentar estes dois paradigmas de análise de dados, os quais serão amplamente usados neste 

trabalho.

2.2.1 ABORDAGEM BASEADA EM ANÁLISE EXPLORATÓRIA

Abordagens baseadas em Análise Exploratória são aquelas que usam estritamente a 

linguagem SQL como recurso de montagem de uma base de dados com viés analítico por 

meio de consultas diversas e em diferentes fontes de dados e, também, como operações de 

sumarização dos dados a partir do uso de funções agregadas que oferecem operações para a 

manipulação de valores de dados como soma, média, mínimo, máximo, contagens e etc 

(TURBAN, SHARDA e ARONSON, 2009). 

Exemplos típico desta abordagem analítica é a construção de relatórios consolidados e 

modelagem multidimensional de dados. A modelagem multidimensional em específico 

baseia-se em um armazém de dados ou DW (Data Warehouse), cujos valores são extraídos 

dos dados transacionais de uma base de dados por meio de processamento de transações on-

line ou OLTP (do inglês, On-Line Transaction Processing). Os dados de um DW são dados 

usados exclusivamente para análise e, portanto, não devem ser atualizados (não-voláteis). A 

exploração efetiva da base de análise do DW pode ser feita por meio de ferramentas de 

processamento analítico on-line ou OLAP (do inglês, Online Analytical Processing). A 

aplicação dessa ferramenta permite que se explorem diferentes perspectivas de uma base de 

dados e, também, que se alterem os valores em prol de objetivos analíticos (YAMAGUCHI, 

2010; HABERKORN, 2008; TURBAN, SHARDA e ARONSON, 2009).

Portanto, as operações de abordagem exploratória consistem em consultas feitas às 

bases de dados com perguntas estabelecidas ou, então, modelagens de dados relacionando 

tabelas definidas por um especialista de negócio que são preparadas por meio de um processo 

de extrair, transformar e carregar dados, popularmente conhecido por ETL (do inglês, Extract, 

Transform, Load). O uso do ETL é fundamental para a construção de um repositório analítico 

(TURBAN, SHARDA e ARONSON, 2009).

Embora as análises envolvendo SQL sejam pautadas por consultas bem definidas pelo 

especialista, isto não significa dizer que são simples. Uma das dificuldades consiste do fato de 

que em muitos os casos de envolvimento de múltiplas bases de dados, deve-se haver uma 
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modelagem que vise colocar diferentes fontes de dados em uma única base de dados para 

análises diversas. 

Para ilustrar todo este universo de análise envolvendo a exploração de dados considere 

as três diferentes bases de dados da Figura 2.3. Neste exemplo está sendo levado em 

consideração que as três bases de dados são de um mesmo domínio, por exemplo, de uma 

agência de recrutamento. 

Figura 2.3: Exemplo de três diferentes bases de dados

(Silva, 2015)

A exploração desta base por OLTP possibilita a manipulação completa dos dados, 

como consultas e atualizações e, também, a exploração de análises como, por exemplo, com 

uso de funções agregadas para apresentar o total da folha salarial da empresa agrupada por 

formação. Por outro lado, a exploração ainda pode ser feita por meio de ferramenta OLAP. A 

aplicação dessa ferramenta permite que se explorem diferentes perspectivas de uma base de 

dados e, também, que se alterem os valores em prol de objetivos analíticos. Nesta análise a 

base de dados as ferramentas de análise também são de funções agregadas do SQL. A 
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diferença que no OLAP a base de dados deve ser única, desnormalizada e estática. O 

resultado desta operação é a geração do DW em que se pode analisar os dados sob diferentes 

visões. As dimensões desta base são definidas no momento da modelagem multidimensional, 

sendo possível sob uma ótica temporal (JUNIOR, BASTOS E KAESTNER, 2015). 

A modelagem multidimensional pode ser feita de duas maneiras. A modelagem estrela 

em que se tem como centro uma tabela fato, definindo o objeto de análise e relacionando com 

as demais dimensões que podem ser compostas com essa base de dados. Em situações que se 

deve manter a hierarquia das dimensões de dados emerge então a necessidade de utilizar uma 

outra modelagem que é chamada de flocos de neve (TANAKA, 2018). 

Na Figura 2.4 tem um exemplo de um DW, o qual foi gerado dos dados da Figura 2.3. 

Ou seja, houve uma utilização do ETL para a transformação do atributo SALÁRIO da tabela 

Funcionário em faixa de valores e a agregação dos funcionários em termos de contagens. A 

modelagem aplicada neste caso tem como fato o funcionário e suas dimensões os aspectos de 

salário, cargo e formação, portanto uma modelagem estrela. Até mesmo pela simplicidade do 

exemplo, a utilização de uma modelagem flocos de neve seria impossível aqui. Apenas para 

ilustrar como exemplo, poderia se pensar em uma outra dimensão de dados que explorasse, 

por exemplo, as características do tipo de cada cargo de funcionário como horas de atividade 

e benefícios. 

Figura 2.4: Data warehousing processado com função agregada count.

(Silva, 2015)
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Como exploração final ao repositório apresentado na tabela ilustrada na Figura 2.4, 

várias faces ou dimensões podem ser exploradas por meio de cubos, como ilustrado na Figura 

2.5. Neste exemplo, a análise apresentada é a de salário e formação. Ou seja, uma análise de 

parte dos dados analíticos que é chamado na literatura de datamart. No entanto, várias outras 

dimensões podem ser exploradas.

Figura 2.5: Resultado da Modelagem Multidimensional.

(Silva, 2015).

2.2.2. ABORDAGEM BASEADA EM MINERAÇÃO DE DADOS

Diferentemente da abordagem previamente apresentada, a Mineração de Dados (MD) 

consiste em um processo automático ou semiautomático de explorar analiticamente grandes 

bases de dados com a finalidade de fazer descobertas que não são de conhecimento óbvio do 

especialista, mas que o seu resultado serve de insumo para que o mesmo possa usá-lo em 

processos de tomadas de decisões.  A MD é componente principal de um processo de 

descoberta de conhecimento em bases de dados ou KDD (do inglês, Knowledge Discovery in 

Databases) (FAYYAD et al., 1996; CAMILO e SILVA, 2009). 
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O processo de KDD ilustrado na Figura 2.6, inicia com a organização das bases de 

dados do objeto em que se deseja descobrir algum tipo de informação relevante para a tomada 

de decisão. Na fase seguinte, pré-processamento, os dados são preparados em um repositório 

único, pode ser um DW, e normalmente precisam ser tratados para eliminar exemplares 

repetidos e ou valores discrepantes. Ainda no pré-processamento, a seleção de dados permite 

que se escolha apenas os exemplares ou atributos relevantes para a mineração de dados. 

Adicionalmente ainda nesta fase do processo, os valores dos atributos selecionados podem ser 

normalizados para, por exemplo, terem o mesmo domínio de valores e, consequentemente, 

sejam considerados com mesma importância no processo de Mineração de Dados. Com os 

dados processados se inicia a tarefa de MD propriamente dita, envolvendo técnicas de 

predição, clusterização ou associação de dados, Figura 2.7. 

Figura 2.6: Processo de KDD

(SILVA, PERES E BOSCARIOLI, 2016).

Figura 2.7: Tarefas da Mineração de Dados.

(Silva, 2015)
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A Predição consiste em mapear um exemplar (ou objeto) que não está presente em 

uma base de dados, também chamada de base de treinamento, em situações conhecidas. Pode 

ser dividida em classificação quando o mapeamento é feito para uma situação cujo valor é do 

tipo categórico e estimação quando o mesmo tipo de mapeamento for para valores contínuos. 

O agrupamento consiste em agrupar exemplares de uma base de dados que são similares entre 

si e dissimilares entre os grupos. O agrupamento é feito a partir dos atributos (ou variáveis) 

que descrevem os exemplares.  Associação de dados procura encontrar relações entre os 

atributos da base de dados com a finalidade de gerar regras proposicionais.  Os algoritmos das 

tarefas de mineração de dados são baseados em aprendizagem de máquina e inteligência 

artificial.  

Na última fase do KDD, o resultado da mineração é avaliado ou interpretado. Na 

Avaliação é onde os resultados de todo o processo são analisados quantitativamente, em 

termos de desempenho. Quando uma interpretação é apresentada, dizemos que se fez uma 

análise qualitativa.  O uso de técnicas de visualização de dados é amplamente explorado neste 

processo. 

2.2.2.1 Agrupamento de Dados

Agrupamento de dados ou como também conhecido análise de grupos constitui-se de 

métodos usados para a descoberta de exemplares semelhantes em bases de dados. Nesta tarefa 

de MD, as bases não dispõem de um atributo rótulo e a semelhança (similaridade) e essa 

ausência de informação faz com que o modelo usado no treinamento seja chamado de 

aprendizado não supervisionado. Além de não conhecer o atributo rótulo não se sabe o 

número de grupos disponíveis na base de dados e muito menos a estrutura desses grupos 

(CAMILO e SILVA, 2009).

A solução aos problemas de agrupamento de dados pode ser feita com a utilização de 

dois principais tipos de algoritmo: Particionais e Hierárquicos. No entanto, ainda há outras 

soluções baseadas em Redes Neurais Artificiais e Grafos (SILVA, PERES e BOSCARIOLI, 

2015).

O k-Médias ou k-means em inglês é o principal algoritmo de agrupamento particional 

(Partitional Clustering). O objetivo é encontrar particionamentos nos exemplares da base de 
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dados dentro de k grupos disjuntos. O valor de k deve ser dado como um parâmetro de entrada 

do algoritmo, o qual expressa o número de grupos. A medida de distância - geralmente a 

Euclidiana – é outro parâmetro do algoritmo.  Com os parâmetros de entrada definidos é feita 

uma escolha aleatória de k distintos valores para centroides de grupos. A partir destes 

centroides, o algoritmo iterativo gera as partições na base, fornecendo como resultado final a 

base de dados agrupada. O Algoritmo 1 descreve todos os passos deste processo de 

agrupamento dos dados (SILVA, 2015). 

De modo pictórico, na Figura 2.8 tem-se uma base de dados com 15 exemplares sem o 

atributo especial de classe (ou rótulo) que representados pelos círculos pequenos em cor preta. 

Neste exemplo consideraremos que a distância Euclidiana e o número de grupos que 

queremos descobrir igual a 3 (k=3). O primeiro passo do Algoritmo 1 consiste na escolha 

aleatória dos centroides iniciais. Eles são representados pelos círculos grandes em tons de 

cinza, Figura 2.8a. As cores serão usadas como rótulo dos agrupamentos que são gerados. 

Note que existem outras maneiras de escolher os centros iniciais, como exemplo, a escolha 

aleatória dos próprios exemplares. Na linha seguinte do algoritmo, inicia-se um processo 

iterativo com as principais etapas do algoritmo: comparar, associar e recalcular até 

estabilidade. A comparação é feita no processo iterativo da linha 3 que consiste no cálculo da 

distância Euclidiana entre o exemplar escolhido e os centroides. Esse processo é feito até que 

todos os exemplares sejam comparados. Com as distâncias calculadas, na linha 5 do algoritmo 

usamos a menor distância para associar o exemplo ao centro mais próximo. Note que na 

Figura 2.8b, os exemplares recebem a cor do centroide mais próximo. No passo seguinte, 6, o 

centroide é recalculado. Nessa etapa, os próprios valores de atributos dos exemplares 

associados em cada grupo são usados. O recalculo pode ser feito pela média aritmética, 

mediana ou moda. Em geral, usamos a primeira opção, que é a mesma usada para o recalculo 

da Figura 2.8c. Neste momento, os passos anteriores, a partir de 2, são refeitos até não haver 

mais mudança de exemplares aos centroides em que foram associados ou, em outras palavras, 

até não haver mais mudança no valor do centroide. Quando isso ocorre, dizemos que o 

algoritmo estabilizou e os exemplares associados a cada grupo são dados como resultado do 

algoritmo para a segmentação da base de dados.

Como discussão final, o algoritmo faz um particionamento da base e os centroides 

finais expressam valores médios de cada grupo.



29

Algoritmo 1 - Algoritmo k-médias

Parâmetros de Entrada:

- Xtr: um conjunto de treinamento não rotulado, ou seja, Xtr = {X}.
- k: número de grupos que se deseja encontrar
- d: métrica de distância

Parâmetro de Saída:

- base de dados agrupada
1. escolha aleatoriamente k distintos valores para centroides de grupos
2. repita

3. para cada (exemplo de Xtr ) faça 
4. calcule a distância d entre o exemplo escolhido e os centroides 

       fim para

5.associe o exemplo ao centro mais próximo
6.recalcule o centroide para cada grupo

      até não haver mais alteração na associação dos exemplos aos centroides 

a) Inicialização dos 
centroides

b) Associação aos 
centroides mais 
próximos

c) Atualização dos 
centroides 

Figura 2.8: Exemplo pictórico do k-médias

(Silva, Peres e Boscarioli, 2016)
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2.2.2.2 Descoberta automática de agrupamento de dados

Na tarefa de agrupamento de dados, embora o algoritmo de descobrir grupos k-Médias 

seja de simples parametrização, como discutido anteriormente, a descoberta do número de 

grupos não é uma tarefa trivial. No caso do algoritmo K-Médias, a escolha do valor de grupos, 

k, passa a ser um problema quando não se sabe quantos grupos existem no conjunto de dados. 

Na pratica, o que se faz é variar o valor de grupos, iniciando k com valor maior ou igual a 2 e, 

a cada variação, avalia-se a qualidade do grupo através de um índice, que consiste de uma 

medida de desempenho chamada de índice de validação de agrupamento (em inglês, cluster 

validity indices) e os métodos se dividem em interno, relativo e externo. Os índices internos 

baseiam-se na estrutura gerada pelo algoritmo de agrupamento. Portanto, a grande maioria 

dos quantificadores mensuram a coesão e o isolamento dos grupos. Exemplos de índices 

internos são Coeficiente de Silhoueta, Índice de Dunn, Índice de Davies-Bouldin entre outros 

(SILVA, PERES E BOSCARIOLI, 2016).

No caso do índice de davies-boldin (IDB), o qual será usado neste trabalho, a medida 

consiste na soma da distância entre os exemplares do grupo e o seu centroide divido pela 

diferença entre os centroides. Portanto, mede-se a relação entre coesão e isolamento entre os 

grupos e, assim, espera-se que valores menores indiquem o número ideal de grupos. 

2.2.1.2 Métodos de Análise baseados em Visualização de Dados

A área de pesquisa em Visualização de Dados oferece recursos para tornar dados brutos 

mais fáceis de serem interpretados pelo humano. A meta da visualização é ajudar também na 

descoberta de novas informações, ocultas nos dados e na descoberta do conhecimento sobre 

um determinado assunto em investigação (TEIXEIRA, 2014). 

Segundo Nogueira, (2014), o conceito Visualização de Dados (VD) é amplo no 

sentido de considerar qualquer método que se relaciona a exploração, análise, interpretação e 

comunicação de dados. As características da VD são: 

 Fundamentalmente orientada a dados. Parte-se de dados abstratos (brutos) ou não 

exatamente visíveis, apresentando o resultado de forma gráfica;
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 O resultado necessariamente deve ser uma imagem. A imagem é considerada a parte 

essencial do resultado;

 O resultado deve ser compreensível. A visualização deve fornecer meios para que se 

entenda e aprenda algo com os dados apresentados.

Segundo Ribeiro et al. (2011), os métodos de apresentar os resultados processados e 

exibidos por meio de gráficos são, em geral, do tipo pontos de linha, barras, histogramas  e 

etc.

Ferreira e Nascimento (2011) apresentam as técnicas de visualização classificadas em dois 

critérios distintos. A primeira utiliza recursos de um Modelo de Referência e a segunda se 

baseiam nas características dos tipos de dados a serem visualizados. Dessa forma, existem 

técnicas adequadas para dados unidimensionais, bidimensionais e tridimensionais com 

atributos aparentemente independentes, dados multidimensionais (quatro ou mais dimensões) 

e para dados conectados em redes (modelados como grafos). Outro aspecto relevante a ser 

considerado na visualização é o uso adequado de cores, o que não é uma tarefa trivial. 

Existem situações em que o uso de textura, forma espessura de borda podem ser fazer 

necessárias para a apresentação correta da informação. 

2.2.1.3 Técnicas de Visualização de Dados

Na literatura pode-se encontrar diferentes técnicas de VD. Neste trabalho serão 

apresentadas as técnicas descritas na Figura 2.9, a quais serão utilizadas neste trabalho.

Dentre os métodos disponíveis tem-se os gráficos de barras (bar charts) que são os 

mais comuns de utilizar em visualização de dados e apresentação de resultados em métodos 

analíticos. Tipicamente nestes gráficos são mostrados dados de uma única variável junto com 

as respectivas agregações (contagem, soma, média etc). Entretanto há variações desta técnica 

como o gráfico de barras empilhadas ou agrupadas em que permitem o uso desta técnica na 

comparação de variáveis. Algumas variações no tipo de variável permitem a exploração desta 

técnica como o gráfico de histograma ou funil. O histograma possibilita criar faixa de valores 

e assim estabelecer a frequência de ocorrência desses valores em faixas. O funil, por outro 

lado, estabelece uma maneira de organizar as barras orientadas em linhas, dispostas de 
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maneira centralizada e com valores ordenados por sua frequência, resultando em um formato 

que se assemelha ao de um funil (FRY, 2007; ZENG, 2017). 

O gráfico de linhas (line graphs), por outro lado, consiste em uma técnica para exibir 

pontos e um plano cartesiano, onde o eixo x em geral expressa o tempo. O uso desta técnica 

facilita a interpretação do resultado de forma rápida, sem ter o conhecimento da semântica da 

variável. Ou seja, permite-se ver a evolução da variável ao longo do tempo (da esquerda para 

a direita). Assim, em caso o eixo x não seja o tempo, esse deve ao mínimo representar uma 

grandeza de continuidade. 

O gráfico de dispersão (scatterplots) é um tipo que permite exibir pontos de duas 

variáveis independentes em um plano cartesiano. A utilização é geralmente feita com a 

finalidade de encontrar relações entre variáveis ou descobrir informações impossíveis de 

serem feitas em uma tabela, como a identificação de tendências.  

Uma variação do gráfico de dispersão é o gráfico de bolhas (bublle charts). Essa técnica de 

VD possibilita exibir dados com mais de duas dimensões, ou seja, mais de duas variáveis. 

Assim, explora-se os eixos do plano cartesiano e as variações da bolha como tamanho, cor ou 

textura. A grande vantagem é a possibilidade de visualizar múltiplas dimensões em um 

gráfico de duas dimensões. 

O tipo mapa de árvore (tree diagrams) é usado quando se deseja visualizar a 

hierarquia dos dados. A técnica permite visualizar mais de uma dimensão, no entanto espera-

se que ao menos duas dessas variáveis expressem a hierarquia dos dados. Neste tipo de 

gráfico ainda se representa quantidades de ocorrência (contagem) por meio da área de 

retângulos que são gerados da hierarquia. 

Por fim, técnicas de mapas possibilitam associar os dados a uma localização geográfica 

especifica, por exemplo, cidade, estado ou país. O apelo de uso desta técnica é a possibilidade 

de representar uma variável a situações do mundo real, tornando a interpretação de fácil 

assimilação. 

Ainda há uma série de outros métodos gráficos como de setores, área, radar, explosão 

solar e etc (FRY, 2007; ZENG, 2017). A opção de discutir as técnicas ilustradas na Figura 2.9 

deve-se aqueles que serão utilizados neste trabalho. Entretanto, para uma leitura completa 

recomenda-se as seguintes literaturas.
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a) Gráfico de barras b) Gráfico de linhas

c) Gráfico de Dispersão d) Gráfico de Bolhas

e) Mapa de árvore f) Mapas
Figura 2.9 Técnicas de Visualização de Dados.

Adaptado de Laumans (2018).
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3 - METODOLOGIA

A metodologia geral deste trabalho está apresentada na Figura 3.1. Cada etapa desta 

metodologia será detalhada no decorrer deste capítulo. De forma breve, inicia-se com a etapa 

de descrição sobre o contexto do projeto, pessoas com necessidades especiais, e por meio 

desse busca-se por dados disponíveis publicamente para a criação de um modelo que 

possibilite responder questionamentos analíticos que gestores que atuam com a população do 

contexto possam tirar proveito em situações de tomadas de decisão. Além de análises que 

embasam aos questionamentos importantes aos gestores, outras análises serão feitas para a 

descoberta de conhecimento sobre os dados com a aplicação de técnicas de visualização de 

dados. A escolha de técnicas de visualização apropriadas facilita a validação pelo usuário.  

Figura 3.1: Metodologia proposta neste trabalho

3.1 ESCOPO GERAL DO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO.

Trabalhos que envolvem análise de dados tem como aspecto fundamental conhecer o 

tipo de informação que se deseja descobrir por meio de dados, no caso deste trabalho sobre a 

educação de pessoas com deficiências (PCD) no Brasil. 

Inicialmente foram pesquisados Casos de uso sobre “Gestores de PCD” por meio do 

Google Scholar. A pesquisa retornou dois perfis de profissionais: os atuantes em Recursos 

Humanos das Empresas e que somente contratam PCD; e os profissionais atuantes em ONGs 

para deficientes que gerenciam todo o processo de inclusão social dos deficientes. Observou-

se neste último o perfil adequado a este trabalho.
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Portanto, um Caso de uso baseado em ONG para deficientes foi selecionado para 

estudo e análise neste trabalho. Para tanto, foram extraídas técnicas de elaboração de 

entrevista e questionários específicos aos gestores de deficientes (OLIVEIRA e CALADO, 

2015). A partir disso, elaborou-se o Documento de Entrevistas, veja ANEXO A, com 

questões sobre a gestão do tipo “Como?”, “ Para que?”, “ Por quê ?”, “Onde ?” e “Quem ?” 

(YIN, 2001).

Logo após a elaboração do Documento de Entrevista foram pesquisadas e contatadas 

ONGs de deficientes à entrevista, tendo como critério principal, a atuação das mesmas nas 

regiões brasileiras, por meio do endereço http://blog.freedom.ind.br/conheca-10-ongs-de-

apoio-para-essoas-com-deficiencia/.

A ONG selecionada foi a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE). 

Trata-se de uma instituição que iniciou suas atividades em 1954, no Rio de Janeiro. 

Caracteriza-se por ser uma organização social, cujo objetivo principal é promover a atenção 

integral à pessoa com deficiência intelectual e múltipla. A Rede APAE está presente em mais 

de dois mil municípios em todo o território nacional.

Logo após a seleção da ONG, foi agendada uma visita para entrevista, a qual teve a 

duração de uma hora e meia. Foram extraídas as necessidades dos Gestores de pesquisa da 

instituição, por meio de uma entrevista estruturada, conforme Documento de Entrevista. Os 

participantes da mesma foram: um Gerente de pesquisa atuante há um mês na organização e a 

uma Analista de pesquisa atuante há quatro anos na organização.

Neste sentido, o trabalho contemplou uma etapa de entrevista com gestores de uma 

unidade da APAE de São Paulo para validar quais seriam as respostas mais importantes para 

serem analisadas por meio dos dados. Para que a entrevista se tornasse efetiva, no sentido de 

conseguir extrair as informações úteis aos gestores, foram desenvolvidas algumas questões 

específicas, servindo de auxílio para entendimento do tipo de trabalho que estava se propondo 

neste trabalho.  

O Documento de Entrevista foi transcrito integralmente (ANEXO B) - Transcrição 

Integral de Entrevista, sendo que após sua análise foi gerado o documento Relatório de 

Levantamento de Necessidades (ANEXO C). Como resultado importante desta etapa do 

projeto relacionada a pesquisa, chegou-se na seguinte lista de requisitos sobre descobertas que 

poderiam ser interessantes de serem feitas por meio de análise aos dados e que seriam de 

relevância aos gestores da APAE:
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 Verificar o total de deficientes por regiões brasileiras e, com base no levantamento, 

caso haja uma incidência significativa em alguma região, monitorar e intervir nas 

unidades médicas à verificação do atendimento ao deficiente;

 Exibir mapas ou indicadores sociais de incidência de deficiência nas regiões;

 Expor dados que incluam a relação com a Populacional de cada Região;

 Analisar profissionais especializados ao atendimento ao deficiente e que conhecem e 

auxiliam os mesmos nas suas condições de condições de vida;

 Apresentar o rendimento e o nível de instrução das PCD para observar as condições de 

vida dessas pessoas em relação à população normal nas regiões;

 Detectar escolas e condições apresentadas ao deficiente, principalmente nas faixas 

etárias iniciais escolares;

 Levantar a posição de deficientes nas faixas etárias escolares de 6 a 14, 15 a 17, 18 a 

24 que frequentam ou não a escola.

3.2 ESCOLHA DE BASES DE DADOS DE  PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

A partir do entendimento sobre as informações que são relevantes aos gestores, 

iniciou-se a pesquisa por bases de dados públicas que auxiliassem no desenvolvimento das 

análises. Iniciou-se pela busca à base de dados do SIDRA (Sistema IBGE de Recuperação 

Automática).

Com base nos requisitos levantados, pesquisou-se sobre bases de Dados Abertos que 

fornecessem insumos para as descobertas desejadas pelos gestores. Assim, escolheu-se os 

dados do SIDRA do censo de 2010. A coleta foi feita por meio das Tabelas: Deficientes, 

referente à População residente por tipo de deficiência e frequência à escola, segundo sexo e 

grupo de idades. Instrução, referente às pessoas de 15 anos ou mais de idade, com existência 

ou não de pelo menos uma das deficiências, segundo o sexo e nível de instrução. Rendimento, 

referente às pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência segundo 

o sexo e as classes de Rendimento Nominal mensal (somatória de todos os rendimentos do 

trabalho e outras fontes). IDS (Indicadores de Desenvolvimento Sustentável ), PIB (Produto 

Interno Bruto per capita) do ano de 2010.

Analisou-se as tabelas com os respectivos códigos na base SIDRA, e selecionou-se os 

atributos necessários, conforme ilustrados no Quadro 2.
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T- 3434 – Deficientes T- 3429 –Instrução T- 3431 –Rendimento

Existência de deficiência Existência de deficiência Existência de deficiência
Tipo de deficiência Sexo Tipo de deficiência
Frequência escola Nível de instrução Sexo
Sexo Região ou Estado Rendimento
Grupo de idade Região ou Estado
Região ou Estado

Quadro2: Atributos selecionados para análise.

Nos dados selecionados para análise foram necessários realizar alguns pré-

processamentos. Por exemplo, os dados de Estado foram sumarizados por Região. Para 

estabelecer uma relação entre deficiência, instrução e rendimento foi necessário normalizar o 

atributo “Tipo de deficiência” na Tabela de Instrução, por meio do processo de Microdados 

disponibilizados pela equipe do IBGE. Os dados de deficientes no SIDRA são representados 

em: alguma dificuldade, grande dificuldade e não conseguem de modo algum. Para este 

trabalho esses dados foram unificados em uma categoria.

3.3 MODELAGEM MULTIDIMENSIONAL

Por fim, uma vez que as bases de dados foram estabelecidas, iniciou-se o processo de 

Modelagem de Dados Multidimensional, com a finalidade de integrar em um repositório 

único as diferentes bases de dados. Os resultados da análise serão apresentados por meio de 

recursos e técnicas de Visualização de Dados. Os tipos de análises serão feitos a luz dos 

interesses da entrevista aos gestores. Neste contexto, também será aplicado uma tarefa de 

mineração de dados para o agrupamento de dados similares, emergindo assim à descoberta de 

conhecimentos ocultos à base de dados e que não são do conhecimento dos gestores.

A sumarização do atributo região foi fundamental para que fosse possível propor o 

Modelo Multimensional ilustrado na Figura 3.3.  Este modelo permite descobrir as perguntas 

dos gestores e apresentar os resultados por meio de estatísticas descritivas e aplicações de 

técnicas de visualização de dados.
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Figura 3.3: Modelo Multidimensional em Estrela para PCD.

Uma modelagem deste tipo permite responder as seguintes perguntas justificadas com 

base nos Requisitos levantados com os gestores.

1) Como se distribui a incidência dos tipos de deficiência no Brasil?

2) Qual a relação entre população deficiente e normal em cada região?

3) Qual a região que mantém a maior incidência da deficiência no Brasil?

4) Como se distribui a frequência escolar dos alunos nas faixas etárias escolares?

5) Como se apresenta a distribuição dos níveis de instrução entre os gêneros masculino e 

feminino deficientes e normais?

6) Qual a relação dos níveis de instrução entre os gêneros normais e deficientes?

7) Como se distribui os níveis de Rendimento Nominal entre as deficiências?

8) Como se apresenta a distribuição dos níveis de Rendimento Nominal entre os gêneros 

deficientes e normais?

9) Qual a relação dos níveis de Rendimento Nominal entre os gêneros deficientes e 

normais?



39

As repostas serão apresentadas por meio de recursos de Visualização de Dados no 

Capítulo de Resultados. No entanto, ainda outras análises podem ser realizadas, assim como a 

aplicação de técnicas de mineração de dados.

3.4 ANÁLISE DE AGRUPAMENTO DE DADOS

Toda análise de agrupamento de dados foi feita com o algoritmo K-Médias, explicado 

no capítulo 2 e, ainda, a escolha do número de grupos foi feita com o índice de Davies-

Boldin. Os agrupamentos foram feitos de duas maneiras. Uma com variáveis isoladas, 

especificamente o IDHM e PIB e, depois com ambas as variáveis combinadas. E ainda, foram 

feitas análises de agrupamento com dados de pessoas com necessidades especiais que não 

frequentam escola, renda, IDHM e PIB.

Para todas as análises de agrupamento, o resultado é apresentado na forma de mapa. 

Outros recursos gráficos foram explorados para apresentar o resultado do centroide. 

3.5 AMBIENTES DE DESENVOLVIMENTO

Para a validação da metodologia proposta, toda modelagem multidimensional foi feita no 

ambiente de desenvolvimento RapidMiner, bem como as agregações e sumarizações 

necessárias. Neste ambiente também foram feitas as análises de agrupamento de dados. Os 

resultados de agregações ou agrupamentos foram visualizados usando recursos do Microsoft 

Excel, versão 2016.
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4 RESULTADOS

Os resultados apresentados neste capítulo serão expostos em duas modalidades. Na 

primeira, os resultados são apresentados como uma visão geral da deficiência no Brasil e seus 

aspectos mais genéricos, como a distribuição dos tipos de deficiência nas regiões brasileiras. 

E ainda, apresenta-se nesta mesma modalidade a importância da relação entre a população 

deficiente e normal. Por fim, apresentam-se as questões que são consideradas essenciais a um 

Gestor de PCD ao analisar a deficiência no Brasil.

Na segunda modalidade foi selecionada a região Sudeste para análise. A justificativa 

da escolha foi em virtude da região ser a mais populosa e apresentar um número significativo 

de deficientes, facilitando a análise dos dados. Entretanto, a metodologia de análise 

apresentada para esta região pode ser facilmente ampliada as demais. Nesta modalidade, serão 

abordadas as questões mais específicas e abrangentes sobre a deficiência na região, como a 

frequência ou não escolar dos deficientes nas faixas etárias escolares. Adicionalmente, 

apresenta-se o nível de instrução das PCD e o Rendimento dos mesmos e suas correlações.

Para o agrupamento de dados, o objetivo era verificar o comportamento de alguns 

indicadores isolados e, depois combiná-los com outras variáveis relacionadas ao próprio 

deficiente. Portanto, são análises que levam em consideração aspectos economicos e de PCD.

Todo processo de análise de resultados será feito por meio de recursos de Visualização 

de Dados como: mapa, gráficos de barras, explosão solar, árvore etc. As visualizações por 

meio destes recursos fornecem um grande apoio cognitivo à exploração das potencialidades 

da percepção humana, resultando em uma rapidez no processamento visual (GOMES, 2011). 

4.1 ANÁLISE DA DEFICIÊNCIA NO BRASIL

Na Figura 4.1 estão dois mapas do Brasil, sendo o identificado por a) orientado por 

estados brasileiros, 27 no total, e o b) por região: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e 

Sul. Para a integração dos dados e realização de análise multidimensional, a menor 

granularidade possível pode ser conseguida em nível de região. Portanto, as figuras tem como 

objetivo apoiar a interpretação das análise de dados, no sentido de oferecer uma visão 

geoespacial do país.
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a) Estados b) Regiões
Figura 4.1: Mapas do Brasil. 

Para um análise mais precisa sobre a incidência da deficiência nas regiões brasileiras, 

na Figura 4.2 foram apresentadas as distribuições entre as populações normais (a) e 

deficientes (b). Nota-se a partir da comparação entre as distribuições que o total da população 

se equivalem para as regiões do país. Ou seja, a ordem pelo maior número de população 

normal e especial é, na sequência: Sudeste, Nordeste, Sul, Norte e Centro-Oeste. 

Portanto, os gráficos da Figura 4.2 evidenciam a disparidade da região Sudeste em 

relação as demais regiões, a partir de seu  nível  mais alto populacional. Em aspecto de 

análise, deve-se normalizar os dados em relação ao total de população para que se possa fazer 

interpretações, por exemplo, em nível percentual de tipos de pessoas com necessidades 

especiais, como será discutido a seguir. 

a) População Normal b) População com Necessidade Especial

Figura 4.2: Distribuição da População Normal e PNE
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Ampliando o escopo da análise agora considerando cada região do Brasil e a 

porcentagem de deficientes presentes na população, na Figura 4.3 apresenta-se a relação de 

população especial  por tipo: Visual, Física, Auditiva e Mental e também a soma de todos os 

tipos, representado no gráfico da figura pelo total. As descobertas a partir da interpretação dos 

gráficos, ou seja, conhecer as regiões onde ocorram maior incidência de deficiência, 

possibilita ao Gestor que lidam com pne verificar o número de escolas e suas especialidades 

disponíveis para atendimento a cada tipo de população.

Figura 4.3: Distribuição de Tipo de Deficiência por Região

Nota-se portanto de uma interpretação da Figura 4.3, que a população especial em 

termos percentuais representa, em média, 30% da população de uma região. Nessa figura 

ainda pode-se constatar que, embora em quantidades distintas, todas as deficiências 

apresentadas incidem em todas as regiões. Por sua vez, a deficiência Mental é a menos 

incidente, enquanto que a Visual é a de maior incidência. Essa distribuição de incidência 

aparece em todas as regiões. O gráfico desta figura ainda possibilita constatar que a Região 

Nordeste detém o maior percentual de deficientes de todos os tipos no Brasil, embora não seja 

a que detém a maior população. 

O motivo para a Região Nordeste ter o maior percentual de pne pode estar relacionado 

ao seu Produto interno Bruto per capita (PIB). Para auxiliar nessa hipótese, o gráfico de 

colunas da Figura 4.4 apresenta o PIB médio de cada Região do país, conjuntamente com o 

total de pne. Nota-se nesta figura que o PIB da Região Nordeste é o menor do pais, seguido 

pela Região Norte. Entretanto, o total de pne do Nordeste é quatro vezes maior que o Norte e 
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aproximadamente 5% em termos de população proporcional. expondo precisamente esta 

situação na região nordeste. Assim é possível notar a inferioridade deste indicador ao das 

outras Regiões, permitindo ser classificada como uma região pobre.

Figura 4.4: Produto interno Bruto médio por região

Os dados divulgados pelo IBGE por meio da Síntese de Indicadores Sociais 2017 (SIS 

2017) corroboram com os achados deste trabalho, indicando que o maior índice de pobreza 

está mesmo na Região Nordeste do país, onde 43,5% da população se enquadram em uma 

situação de pobreza. Conforme relatório da ONU (2016), observou-se em todo mundo que a 

incidência da deficiência aumenta em países subdesenvolvidos, concluindo assim que a 

pobreza gera baixos padrões de saúde e uma alta percentagem de deficiência.

Por este relatório justifica-se ainda considerar como análise o índice de 

desenvolvimento humano (IDH) médio das regiões do país. Na Figura 4.5 um gráfico 

semelhante ao do PIB foi gerado, o qual nota-se como destaque negativo a constatação de que 

a Região Nordeste seguida pela Norte também são aquelas com o menor IDH. Para as demais 

Regiões, o IDH tem patamares equivalentes. 

Antes de uma análise mais apurada, na Figura 4.6 apresenta-se um gráfico que 

relaciona nos eixos horizontal e vertical o total de pne e IDH respectivamente e, o tamanho 

dos círculos o PIB. Portanto, trata-se de uma compilação das análises anteriores, onde se pode 

notar a posição desprivilegiada da Região Norte. 
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Figura 4.5: Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) médio por região

Figura 4.6: Relacionamento entre total de pne, IDH e PIB das regiões brasileiras. 

Conforme a Cartilha do censo de 2010, o governo Federal por meio da Secretaria 

Nacional dos direitos dos deficientes e em parceria com os Ministérios dos governos 

Estaduais e Locais têm oferecido benefícios à educação, trabalho e saúde à inclusão social de 

pessoas deficientes para que elas tenham uma melhoria em sua qualidade de vida por meio 

dos Planos “Viver sem Limites” e “Brasil Carinhoso”. 

O Plano “Viver sem Limites” tem a colaboração da sociedade civil e com a 

participação de 15 Ministérios para execução de suas ações. Os seus principais eixos são: a 

educação, inclusão social, acessibilidade e saúde. O Plano “Brasil Carinhoso”, por outro lado, 

tem como objetivo maior beneficiar as famílias carentes que recebem o bolsa família e que 

tenham filhos entre 0 a 6 anos de idade. A meta deste plano é beneficiar cerca de 2,7 milhões 

de crianças e representa uma meta preventiva à prevalência da deficiência, por meio de 

alimentação adequada, cuidados especiais e principalmente atenção à saúde.
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As próximas análises e apresentações de resultados por meio de Visualizações de 

Dados serão focadas especificamente na Região Sudeste.

4.2 ANÁLISE DA DEFICIÊNCIA NA REGIÃO SUDESTE

Para averiguar a frequência dos alunos deficientes nas escolas e nas faixas etárias 

escolares serão apresentados os resultados a partir dos gráficos das Figuras 4.7 e 4.8. Para 

estas análises considerou-se apenas as faixas etárias escolares, ou seja, Creche de 0 a 5, Ciclo 

de ensino Fundamental correspondente as faixas etárias entre 6 a 14 anos, o Médio de 15 a 17 

anos e o Superior de 18 até 24 anos.

Na Figura 4.7 apresenta-se em um mesmo gráfico a distribuição de pne que 

frequentam e não frequentam a escola. Esta análise é de suma importância aos Gestores de 

pne que acompanham o processo de frequência escolar dos deficientes, pois se houver uma 

significativa diferença entre as quantidades de deficientes numa faixa etária e os que 

frequentam numa mesma faixa, ele terá de analisar o motivo da ocorrência de tal situação. O 

que se nota deste gráfico é uma distribuição normal de pne que frequentou escola, ou seja, nos 

extremos da idade educacional, há uma diminuição no número de pne. No entanto, analisando 

por outro lado a população de pne que não frequentou a escola, tem um dos maiores 

patamares nestas faixas etárias. Portanto, as esferas governamentais e Gestores de pne devem 

ficar atentos a esta descoberta. 

Figura 4.7: Proporção entre pne que frequentou e não frequentou escola
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Destaca-se sobre os resultados da Figura 4.7 que em 2017, o movimento Todos pela 

Educação, baseado no Censo Escolar de 2016 divulgou um afunilamento das matrículas dos 

deficientes, desde o primeiro Ciclo do Ensino Fundamental até o Ensino médio. Nos anos 

iniciais do Fundamental, esse percentual é de 3%, enquanto nos anos finais da etapa a 

proporção desce para 2%, e no Ensino Médio chega em apenas 0,9% (MENDES, 

CONCEIÇÃO e MICAS, 2017). 

Em análise complementar a anterior, segregando, entretanto, a população de pne que 

frequentam escola por gênero, nota-se a partir da Figura 4.8 que as distribuições de faixa de 

idade por gênero, na maioria dos casos se equivalem. A diferença é que a proporção de 

homens com necessidades especiais que frequentam escola na faixa de 5 a 9 anos é maior para 

homens e, na faixa de 15 a 17 é maior para mulheres. 

Figura 4.8: Proporção entre pne que frequentou escola separado por gênero

Por fim, deseja-se saber como é a distribuição de renda a população deficiente que 

frequentou a escola. Os resultados são apresentados na Figura 4.9, os quais são separados por 

gênero, tipo de deficiência e, também, por faixa de salários incluindo os sem renda. O que se 

observa é que as concentrações salarias ocorrem para aqueles que recebem entre meio salário 

mínimo a um salário mínimo. Outra descoberta interessante desta análise é que a população 

que tem deficiência visual é aquela que representam a maior incidência de salários, seguidas 

pelos deficientes físicos. Por outro lado, o deficiente mental não aparece em nenhuma das 

faixas salariais.  
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De maneira a colaborar com os resultados anteriores, a Figura 4.10 apresenta uma 

hierarquia a partir do salário para cada região do país. Nesta análise considerou-se toda 

população sem distinção de gênero e a faixa salaria de até 2 ou 3 salários, por ser a de maior 

concentração como se observou na Figura 4.9. O que se pode extrair desta análise é que o pais 

tem a população de pne com rendimento nominal de 1 a 2 salários, sendo a região sudeste 

com maior concentração, seguidos por Nordeste e Sul com distribuição parecida e Centro-

Oeste e Norte. Como análise oposta ao resultado, destaca-se que a população sem rendimento 

é maior que a população que recebe mais de 2 e até 3 salários mínimos, sendo que para esta 

população, a Região Nordeste a detentora de maior proporção populacional.

 

a) Gênero masculino b) Gênero Feminino

Figura 4.9: Distribuição salarial de pne nas escolas separados por gênero

Figura 4.10: Distribuição salaria para cada Região.
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Em relação a esta análise, deve-se considerar ainda que o Censo de 2010 constatou 

que a menor taxa de rendimento salarial ocorreu no segmento de pessoas com deficiência 

mental 19,75%. A deficiência motora foi a segunda mais restritiva, 34,35%. Em terceiro lugar 

ficou a auditiva com 41,85%. A deficiência visual foi a menos restritiva com 53,8%.

Conforme a Cartilha do censo de 2010, o que se pode interpretar destes resultados é 

que a deficiência mental deve ser a mais restritiva em virtude da dificuldade de aprendizagem 

e qualificação para o mercado de trabalho. Nessa mesma linha de raciocínio, nota-se que a 

deficiência motora segue em segundo lugar. Corrobora a isso algumas informações de 

acessibilidade. Atualmente, somente 5,4% dos domicílios brasileiros possuem rampas para 

deficientes, ou seja, nestas condições o acesso ao trabalho fica dificultoso.

A justificativa dos especialistas é que contratar um deficiente mental requer mais 

adequações. "É um trabalhador que exige mais treinamento, mais prazo para dar retorno e um 

acompanhamento constante", afirma a psicóloga Maria Aparecida Fernandes Pereira, 

coordenadora do Programa de Formação Profissional Conte Comigo da APAE (Associação 

dos Pais e Amigos dos Excepcionais) (NOMURA, 2008).

Conforme censo de 2010, que as condições de trabalho são medidas de acordo com o 

grau de instrução de cada pessoa. Quando elas não conseguem frequentar a escola, 

dificilmente o direito ao trabalho será realizado ou o trabalho não originará renda suficiente 

para prover uma vida digna.

4.3 EXPERIMENTO DE AGRUPAMENTO DE DADOS

O experimento a seguir consiste em aplicar a tarefa de agrupamento de dados da 

Mineração de Dados, relacionando algumas dimensões do modelo multidimensional. Mais 

especificamente, o algortimo K-Means será aplicado a partir do relacionamento das 

dimensões alunos deficientes que não frequentam escola, sem distinção de idade e nível 

escolar,  PIB, IDH e os deficientes sem renda. Os dados são relacionados com a granularidade 

de estado. Os dados de frequência escolar e rendimento referem-se a quantidade de PCD e 

foram normalizados a partir da populção total de cada estado. 

Considerando a diversidade de unidade das variáveis, os dados combinados serão 

normalizados para que todos fiquem no intervalo de 0 a 1. Essa etapa é importante devido ao 
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algoritmo utilizar medida de distância Euclidiana e o intervalo de valor discrepante pode 

influenciar na importância da variável. O processo completo é realizado no ambiente Rapid 

Miner,  neste experimento, cujo objetivo é analisar dados utilizando aprendizagem de 

máquina.

A parametrização do algoritmo K-Means em relação ao valor K será feita por meio da 

metodologia de descoberta de agrupamentos (Silva, Peres e Boscarioli, 2016). Nesta, o valor 

do parâmetro é iniciado em 2, incrementado unitariamente e, a cada iteração, mede-se o índice 

de qualidade de grupos, neste experimento o Davies-Boldin (Silva, Peres e Boscarioli, 2016). 

Figura 4.11: Descoberta do número ideal de grupos

A escolha é pelo valor de K que leva ao menor índice. Para os  experimentos deste 

trabalho, os resultados estão ilustrados na Figura 4.11, onde se nota que o menor valor é para 

K igual a 3. Portanto, este é o valor a ser parametrizado. 

Após execução do algoritmo, descobre-se os grupos e, aqui, optou-se por apresentar os 

exemplares agrupados pelo nome do estado. A Figura 4.12 apresenta o resultado quantitativo 

dos agrupamentos em forma de uma árvore, sendo que as folhas estão identificadas pelo 

número do grupo (0, 1 e 2), os estados agrupados e, também, a porcentagem de dados em cada 

grupo. O número de exemplares da base de dados equivale ao total de estados (27).

Por fim, em uma outra análise quantitativa do experimento de agrupamento de dados, 

apresenta-se na Figura 4.13, o gráfico de linhas para os valores dos centroides, ou seja, 

valores médios para cada agrupamento. Ou seja, no eixo x estão as variáveis resultantes da 

combinação das dimensões, 9 no total e, no eixo y, os valores das variáveis normalizados no 

intervalo de 0 a 1. A ideia deste resultado é avaliar a ordem de grandeza e tipos de valores que 

influenciam nos agrupamentos. 
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Notou-se nas figuras 4.13 que o grupo 0 apresentou os dados de frequência maiores e 

o rendimento maior de pne em relação ao grupo 1. Já o grupo 2 apresentou uma frequência 

menor e rendimento maior que o grupo 1.

Notou-se que nas regiões menos populosas as pne tem uma frequência menor e uma 

maior empregabilidade, como na região Norte. E na região mais carente, as pne têm boa 

frequência escolar, mas pouca empregabilidade, como na região Nordeste.

Concluiu-se que nas regiões populosas e mais desenvolvidas como a Sudeste, Sul e 

Centro- Oeste, a frequência é razoável e a empregabilidade é baixa. Nestas regiões, as pne 

sofrem uma maior competitividade no mercado de trabalho.

Neste contexto observou-se que “Apenas 4% acreditam em potencial, diz pesquisa da 

ABRH (Associação Brasileira de Recursos Humanos), Isocial e Catho. Pós-graduado, 

profissional com deficiência acabou trabalhando em limpeza.” (CAOLI, 2015).

Como última análise, a Figura 4.15 apresenta os agrupamentos descobertos para os 

diferente indicadores, IDHM e PIB e, ainda para a combinação dos dois indicadores. De uma 

maneira geral o que se nota é que São Paulo tem indicadores diferenciados, bem como 

Brasilia. Contudo, o que mais chama a atenção é o resultado da Figura 4.15c. Nesta figura que 

combina os indicadores o agrupamento resultante separa o Brasil em praticamente dois 

grupos, mantendo Brasilia separado. Este resultado é bastante curioso e que cabe uma 

continuidade de pesquisa para aprofundamento a este tipo de segregação.  

Figura 4.12: Resultado do agrupamento
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Figura 4.13: Gráfico de linhas com os valores dos centroides. 

Figura 4.14: Regiões agrupadas
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a) IDHM b) PIB c) IDHM e PIB
Figura 4.15: Agrupamento de dados por diferentes indicadores
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5 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

Este projeto de pesquisa foi desenvolvido por meio dos Métodos Analíticos para dados 

e técnicas de Visualização de dados e apresentaram resultados satisfatórios, os quais 

satisfazem os requisitos das questões envolvidas na entrevista com profissionais da área da 

deficiência e também à descoberta de novos conhecimentos. 

Com base na Modelagem Multidimensional Estrela, a qual, facilitou a análise e 

detecção das dimensões à área da deficiência, juntamente com as várias técnicas de 

Visualização de dados, foram possíveis apresentar com nitidez:  A distribuição de tipo de 

deficiências  nas regiões brasileiras. A proporção entre o número de deficientes em cada 

região e o total de habitantes da mesma, gerando-se uma precisão na análise da incidência das 

deficiências.

Na análise da região Sudeste, foi possível observar, em nível educacional, um 

afunilamento da frequência escolar dos alunos entre os níveis Fundamental e Superior. Neste 

mesmo contexto, o uso da técnica de gráfico em setores explicitou-se significativamente 

pontos percentuais a mais, variando entre 21 e 25, para as PCD, em relação às pessoas 

normais, no nível “Sem instrução e fundamental incompleto”, e consequentemente a 

necessidade de Políticas Públicas para o acompanhamento do desenvolvimento escolar das 

PCD. 

Em relação ao nível de rendimento, notou-se que as mulheres deficientes têm o menor 

rendimento em relação aos homens deficientes e as mulheres normais. Neste cenário, por 

meio da técnica de Visualização Tree Map foi possível fazer uma correlação entre a 

deficiência, instrução e rendimento. Concluiu-se que numa sequência proporcional, os 

deficientes menos restritivos, em relação à instrução e os rendimentos são os visuais, em 

seguida vem os auditivos, depois os motores e por último, os mentais. Um aspecto relevante 

observado entre os deficientes foi em relação aos que possuem menores níveis de instrução, 

pois os mesmos se mantêm nos menores níveis de rendimento. Conclui-se que as condições 

de trabalho  são medidas de acordo com o grau de instrução de cada pessoa. Quando elas não 

conseguem frequentar a escola, dificilmente terão direito a um trabalho satisfatório.

As dificuldades encontradas ao desenvolvimento deste projeto foram quanto à busca 

de profissionais e instituições que atuassem na gestão de PCD e o desenvolvimento da 

Modelagem Multidimensional que atendesse aos requisitos e à descoberta de novos 

conhecimentos. Este modelo de trabalho poderá ser utilizado em trabalhos futuros para 
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explorar outras regiões brasileiras, como também, outras temáticas como: a Educação básica 

no Brasil, A situação do Ensino médio e Superior nas regiões brasileiras.

Por fim, como trabalho mais importante de continuidade a esta proposta, sugere-se a 

criação de um sistema em formato de aplicação para que todas as análises apresentadas neste 

projeto possam ser integradas em um ambiente único, possibilitando ainda que as variáveis 

possam ser acompanhadas ao longo do tempo e assim avaliar se está havendo melhora nos 

indicadores analisados. 
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ANEXO A

Documento de Entrevista

Dados da ONG.

Razão Social: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)

Deficiências que atende: Intelectual e Múltipla

Deptos. Entrevistados correlatos à Gestão de PCD: Gestão de Pesquisa

Área Operacional principal da ONG.

Coleta de Dados com elaboração de um questionário simples com uma 
entrevista semi-estruturada, somente para conhecimento rápido dos 
departamentos no máximo por (0,5h):

Quais são os dados de entrada, o processamento e saída?

Caso necessite, fazer uma Descrição rápida do processo de cada departamento 
por meio do Documento de Processo: contendo os seguintes dados a) Nome do 
processo  b) Descrição do mesmo c) Pessoa atuante d) Objetivo da área e e) 
Área.

a) Processo Geral de Atendimento da ONG.

b) A ONG recebe as PCD, por meio dos encaminhamentos dos médicos, e 
os encaminha para a Assistência Específica no APAE. Todo o processo de 
atendimento  e acompanhamento é feito pelo Sistema Tasy - Gestão 
Hospitalar. 

c) Renata Ananias, Analista de Pesquisa que atua  há quatro anos na 
Empresa e conhece também a  área operacional da ONG, e Eward Yang 
Gerente do Instituto de Pesquisa que está iniciando o processo de 
gestão nesta empresa.Não foi necessário entrevistar uma pessoa 
atuante na área Operacional.

d) Atender os Deficientes que lhe são encaminhados.

e) Atendimento ao Deficiente.
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Este processo foi escolhido com objetivo de conhecer o trabalho Operacional 
da ONG e o seu atendimento aos deficientes que são encaminhados para 
tratamento, e a sua correlação com a área de Gestão de deficientes, 
verificando a possibilidade de reutilização de seus dados à Aplicação de 
desenvolvimento. 

Área de Gestão da ONG.

Coleta de dados com a elaboração de entrevista estruturada aprofundada com 
uma questionário específico, observação ao ambiente ( Análise da fala e do 
contexto ) e análise de documentos utilizados,  vista a atender às necessidades 
gerenciais , no máximo ( 1,5 h) :

a) Quais fontes de dados são utilizadas pela ONG?

R: Não há fonte de dados utilizados à pesquisa nesta ONG, portanto 
não foram respondidas as questões de b) até f).

       b) Que informações os dados oferecem?

       c) Como estes dados são coletados? (Eles podem fazer algum tipo de coleta 
com as pessoas ou pegar de algum lugar, informação que pode nos ajudar)

       d) É feito algum trabalho sobre estes dados? Qual?

       e) Como estes dados são visualizados?

       f) Qual o impacto do uso de dados na ONG?

     g) Há algum processo gerencial? Quais são as necessidades para gerenciar ?

         R: Não há, pois eles estão num processo de reestruturação gerencial.

h) Como  é feito o processo gerencial de Planejamento e Resultados ? 

   R: Não há.

i) Há algum procedimento ou necessidade de pesquisas de Deficientes? 
Comentar sobre o início da Aplicação ou também apresentá-la.

   R: Sim.

j) Como uma  Aplicação iria ajudá-los a atingir resultados?
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         R: Por meio da Aplicação eles poderiam ter as seguintes facilidades: 

Analisar a incidência de deficientes nas regiões brasileiras.

Monitorar e intervir às Unidades médicas  que estão com     atendimento 
insatisfatório ao deficiente.

Detectar escolas e condições apresentadas ao Deficiente, principalmente 
nas faixas etárias inciais escolares.

Analisar profissionais especializados ao atendimento ao deficiente.

Recorrer à Administração Pública, junto a presidência da APAE, se 
houver necessidade, reivindicando recursos novos ou profissionais mais 
capacitados.

Documentar o Processo por meio do Documento de Processo. 

a) Processo de Pesquisa da ONG

b) O trabalho de pesquisa é realizado coletando informações internas dos 
pacientes, principalmente, dados de saúde e informados às  
Universidades como : USP, PUC, UNICAMP, entre outas, que 
desenvolvem artigo a serem publicados em nossas revistas.

c) Renata Ananias, Analista de Pesquisa que atua há quatro anos na 
Empresa e Eward Yang Gerente do Instituto de Pesquisa que está 
iniciando o processo de gestão nesta empresa.

d) Fornecer informações às Universidade para publicação de artigos.

e) Gestão de Pesquisa.

Neste processo é analisado a estrututura de dados ou ferramenta de 
Visualização que a ONG utiliza para a sua gestão, à utilização de seus dados na 
Aplicação a ser desenvolvida, analisando também, as condições do processo de 
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gerenciamento em que ela se apresenta e como a Aplicação em 
desenvolvimento poderia trazer melhorias ao gerenciamento.

Critério para a escolha de Gestores: Principalmente Gestores de Pesquisa ou 
Gerentes Gerais Atuantes nas ONGs nas regiões brasileiras.
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ANEXO B

Transcrição Integral da Entrevista realizada em 13/03 na APAE – São Paulo

Participantes:  1 -  Silvio , 2 – Sr. Edward, 3 – Sra Renata.

1-Boa tarde a todos! Sou o Silvio.

2-Boa tarde! Silvio, o que motivou você a nos procurar,exatamente nós ?

1-Como lhe comentei, por e-mail, estou desenvolvendo um Software à 
Gestão de deficientes nas regiões brasileiras, por meio do Programa de Pós 
Grduação em Engenharia da Computação do Mackenzie! Acredito que vocês 
tenham este perfil e necessidade em conhecê-lo.

2-Estranho! O pessoal desta área não tem quase interesse na área social  É 
difícil!!  Você sabe que trabalhamos com VIDAS, sabe o que é isso ??

1-Claro, é por isso que estou aqui para ajudá-los e tenho interesse em 
apresentar o Softwares a vocês!

2-Que bom! Temos muita necessidade. Precisamos de informações à gerência 
de pesquisa, estamos reestruturando a área. O que tem o Software e a base?

1-A base é do IBGE, é um Software estatístico à gerência de deficientes.

1-Inicialmente, gostaria que vocês respondessem a um questionário rápido 
sobre algumas informações da ONG, para que eu possa conhecê-la e interagir 
melhor com vocês nesta entrevista. Poderia ser assim?

2-Claro! Isto é bom! Mas pergunte à Renata, pois ela trabalha há quatro anos 
aqui, nossa analista de pesquisa. Estou aqui há pouco tempo!

1-Renata, como é o processo de trabalho da ONG ?

2- Silvio, a ONG recebe as PCD, por meio dos encaminhamentos dos médicos, 
e os encaminha para a Assistência Específica no APAE. Todo o processo de 
atendimento  e acompanhamento é feito pelo Sistema Tasy - Gestão 
Hospitalar. 

3-O sistema não oferece nada de posições gerenciais ou estatístico.
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1-OK! 

1-E aqui na Pesquisa o que faz? Utiliza alguma base dados ou ferramenta?

3-Não, o meu trabalho de pesquisa é realizado coletando informações 
internas dos pacientes, principalmente, dados de saúde e informados às  
Universidades como : USP, PUC, UNICAMP, entre outas, que desenvolvem 
artigo a serem publicados em nossas revistas.Mas não têm outro interesse. 
Fiquei toda motivada quando você me informou, por telefone, que o Software 
informava sobre pessoas deficientes no Brasil.

1-Para que você utilizaria estas informações?

3- Para recorrer às Unidades Médicas que estão com atendimento 
insatifatório ao deficiente. Detectar escolas e condições apresentadas ao 
Deficiente, principalmente nas faixas-etárias inciais escolares.

2-Para analisar profissionais especializados ao atendimento ao deficiente. 
Recorrer à Administração Pública, junto à presidência da APAE, se houver 
necessidade, reivindicando recursos novos ou profissionais mais capacitados. 
Podemos ver o Software?

1-OK! Vamos

3-É interessante, mas precisaria informar sobre os rendimentos. Frequência 
em faixas-etárias esolares. Estes gráficos poderiam relacionar à densidade 
populacional, área rural ou urbana.

1-Ok ! Vou levar suas sugestões ao Nosso Programa. Agradeço a atenção de 
vocês!

2-Silvio, mantenha contato conosco!!
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ANEXO C

Relatório de Levantamento de Necessidades do Usuário para obtenção dos 
Requistos Funcionais na ONG- APAE – Matriz  em  13/03/18

Necessidades do usuário: 

Analisar a incidência de deficientes nas regiões brasileiras.

Monitorar e intervir às Unidades mèdicas que estão com atendimento 
insatisfatório ao deficiente, de acordo com o número de deficientes.

Detectar escolas e condições apresentadas ao Deficiente, principalmente nas 
faixas etárias inciais escolares.

Analisar o Rendimento das PCD e o nível de instrução para observar as 
condições de vidas.

Neste contexto: Analisar profissionais especializados que estão em 
atendimento ao deficiente. Recorrer à Administração Pública, junto a 
presidência da APAE, se houver necessidade, reivindicando recursos novos ou 
profissionais mais capacitados.

Requisito Funcionais: 

Exibir mapas ou indicadores sociais de incidência de deficiência nas regiões. 

Expor dados que incluam a relação com a Populacional de cada Região.

Levantar a posição dos deficientes nas faixas etárias de 6 a 14, 15 a 17, 18 a 24 
ou mais que frequentam ou não a escola. 

Apresentar o Rendimento das PCD e nível de instrução, em relação às pessoas 
normais.


